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EWOLUCJA PARADYGMATÓW A WYJAŚNIANIE PROCESÓW 
MOBILIZACJI ETNICZNEJ POKOLEŃ POIMIGRACYJNYCH

Idea współistnienia wielu kultur w obrębie społeczeństw poimigracyjnych 
wiąże się z pluralizmem jako modelem relacji między zbiorowościami etnicznymi 
w społeczeństwie wielokulturowym. Model ten zakłada uznanie dla zachowania 
trwałości zróżnicowania etnicznego – w przeciwieństwie do pragnących zatrzeć 
to zróżnicowanie i wytworzyć homogeniczną wspólnotowość (commonality) 
ideo logii asymilacyjnych.

Pluralistyczna natura społeczeństwa okazała się jednak na przestrzeni ostat
nich dekad czynnikiem na tyle dynamizującym porządek społeczny, że stopniowo 
zaczęło to dostarczać przesłanek do przeformułowywania klasycznych ideologii 
homogenizowania społeczeństwa, a nawet do tworzenia nowego rozumienia ter
minu asymilacja. Zasadnicza zmiana, jak podkreśla Brubaker (2004: 128–131), 
polegała na rezygnacji z holistycznego podejścia w konceptualizowaniu asymi
lacji, tj. na odejściu od założenia osiągnięcia całkowitej absorpcji Innych przez 
dominującą populację. W zamian postulowano wielokierunkowe postrzeganie 
asymilacji oparte na rozumowaniu, iż jest to proces stawania się Innych takimi 
samymi jak przyjmujące społeczeństwo, ale jedynie w pewnych dziedzinach. 
Natomiast pozostałe sfery życia Innych zachowują nadal swoją odmienność 
kulturową. Oznaczało to większą otwartość państwa imigracyjnego na różno
rodność kulturową i dopuszczalność wyboru grupy odniesienia, w stosunku do 
której zachodzi proces asymilacji. Kolejna ważna zmiana w podejściu do osiąga
nia społecznej integracji wiązała się z odejściem od asymilowania na poziomie 
jednostkowym i potraktowaniem jednostki jako aktywnego podmiotu. Stąd też, 
jak zauważa  Brubaker, obiektem poddawanym asymilacji nie jest obecnie poje
dynczy człowiek, lecz wielogeneracyjna populacja imigranckiego pochodzenia. 
Zatem, w tak zmodyfikowanym rozumieniu, konkluduje, asymilacja będzie pole
gała na zastąpieniu jednej formy heterogeniczności drugą, inną formą pluralno
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ści. Trzy wymienione wyżej najistotniejsze aspekty zmodyfikowanego podejścia: 
wielokierunkowe postrzeganie asymilacji, wielopokoleniowe ujęcie procesu oraz 
dopuszczenie spluralizowanego efektu asymilacji są szczególne istotne w wyja
śnianiu procesów mobilizacji etnicznej pokoleń poimigracyjnych. Pokolenia po
imigracyjne, częstokroć konstytuujące się w nieterytorialne grupy etniczne, mogą 
bowiem powodować nowe zmiany jakościowe w tradycyjnych zbiorowościach 
imigracyjnych. Dotyczy to zwłaszcza ewolucji ich koherentnych dotąd więzi, 
a także kreowania wieloskładnikowych tożsamości. Mogą tworzyć też nowe po
staci mobilizacji etnicznej we współczesnej rzeczywistości, wykorzystując do
świadczenie zapośredniczone wskutek kompresji czasu i rosnącego ograniczenia 
roli przestrzeni (Harvey 1989: 284). Upowszechnienie się w ostatnich dekadach 
nowych typów etnicznych ruchów społecznych jest tego najlepszym przykładem. 
Powstaje zatem pytanie: Według jakiego paradygmatu należałoby wyjaśniać obec
nie procesy mobilizacji etnicznej pokoleń poimigracyjnych, skoro w ich działaniu 
społecznym dostrzega się przeplatanie znamion nowoczesności i ponowoczesno
ści? Nawet jeśli ograniczylibyśmy się tylko do wymienienia trzech najważniej
szych procesów obserwowanych na przestrzeni ostatnich choćby dwóch – trzech 
dekad, a mianowicie:

– przechodzenia społeczeństw industrialnych w postindustrialne,
– rosnącej heterogeniczności narodowościowo-rasowej społeczeństw wsku

tek globalnej intensywności procesów migracyjnych,
– przekształcania się tradycyjnie terytorialnych, zamkniętych zbiorowości 

imigranckich w otwarte nieterytorialne grupy etniczne,
to wyraźnie widać, że załamuje się moc interpretacyjna nowoczesnego para

dygmatu w wyjaśnianiu nowych procesów migracyjnych i poimigracyjnych. Wy
daje się, że aby w dobie globalnych zmian kulturowych wyjaśniać zjawiska mi
gracyjne i znajdywać odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłego kształtu zmian 
kulturowych, konieczna jest głębsza refleksja co do adekwatności stosowanego 
wzorca uznawanych założeń i koncepcji rzeczywistości.

Nowoczesność, czy – jak to określa Eisenstadt (2006: 754) – nowoczesny pro
gram kulturowo-polityczny, choć dokonała znaczącego przełomu w pojmowaniu 
ludzkiej sprawczości, to jednak wiązała zbiorową tożsamość z ideą nadrzędności 
danej zbiorowości narodowej. Odmienności kulturowe pozostawały podrzędne 
wobec obowiązującego centralnego wzorca. Nowoczesność zatem tworzyła na
pięcie między wolnością a kontrolą, między różnorodnością a tendencjami tota
litaryzującymi.

Jak wiemy, za podstawowe atrybuty paradygmatu nowoczesności uznaje się 
tradycyjnie: centralistyczne państwo narodowe wraz z esencjalną tożsamością 
narodową (terytorialną) zakorzenioną w kulturze narodowej (bardziej lub mniej 
monolitycznej), nacjonalizm (zakładający stosunek do Innych oparty na opozycji: 
My – Oni) oraz ideologie asymilacyjne powodujące, że ludzie stają się lojalny
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mi obywatelami państwa narodowego z jego dominującą kulturą. Nowy kontekst 
funkcjonowania rozmaitych wzorów kulturowych podważa centralne ideologicz
ne i symboliczne znaczenie państwa narodowego jako kreatora homogenizującej 
wizji tożsamości zbiorowej. Wskutek świadomego działania ludzi zaczynają two
rzyć się nowe rodzaje tożsamości zbiorowych, włączając w to tożsamości „et
niczne”. Coraz większego znaczenia nabierają tu różnorodne ruchy ponowocze
sne i wzajemne oddziaływania. W tych okolicznościach podaje się w wątpliwość 
na przykład zasadność zastosowania w odniesieniu do poimigracyjnych pokoleń 
 dychotomicznej analizy Swój – Obcy, opierającej się na idei istnienia silnie zary
sowanych granic między odmiennościami kulturowymi. Pokolenia poimigracyjne 
nie dają się tak jednoznacznie zdefiniować w kategoriach silnych społecznych 
więzi z własną etnicznością. Szereg badań wskazuje, że mogą one zarówno w ja
kiś dziedzinach upodabniać się do społeczeństwa globalnego, jak i w innych sfe
rach zachowywać trwałe odmienności kulturowe (Grillo 1998). Wreszcie, mogą 
wykazywać się sfragmentowaną i płynną tożsamością pluralistyczną. Poczucie 
tego, kim się jest, przyjmuje we współczesnym świecie wiele postaci. Dzieje się 
tak dlatego, iż jest ono konstruowane i rekonstruowane w oparciu o różnorod
ne i współkonkurujące dyskursy, stąd przejawiać się może w delikatnej postaci 
i przyjmować nietrwałe, tymczasowe formy. Jednostka identyfikuje się w zależ
ności od kontekstu, a więc jej afiliacja z pochodzeniem ulega też sytuacyjnej fluk
tuacji, raz jest luźniejsza, a raz silniejsza. W latach 90. dwa tematy zdominowały 
akademicką dyskusję: wielokulturowość i szybko globalizujący się ruch ludno
ści (Eriksen 2001). Mieszanie się ludzi stało się cechą stałą i szybką, prowadząc 
do powstania o wiele bardziej złożonych empirycznych  sytuacji niż zakładała to 
nowoczesna perspektywa. Wobec dużej dynamiki zjawisk kulturowych w cen
trum uwagi znalazło się ponownie pojęcie tożsamości. Coraz częściej zadawano 
pytanie, czy wielokulturowość stanie się prymarnym stanem kultury. Pytanie to 
stawiano w kontekście innej podnoszonej kwestii, a mianowicie niedookreślono-
ści i zjawiska wyłaniania się tożsamości drapieżczych (Appadurai 2009).Toteż 
patrząc na studia nad etnicznością, z perspektywy ostatnich dekad, można zauwa
żyć, że ulegały one stopniowej ewolucji. Coraz częściej podnoszono w naukach 
społecznych konieczność odwoływania się do dorobku metodologicznego wielu 
dyscyplin1 i stosowania pluralizmu eksplanacyjnego w zakresie wyjaśniania i ba
dania zjawisk migracyjnych. 

Niebagatelne miejsce w nauce zajmował dyskurs w sprawie sposobu rozu
mienia etniczności. Argumentowano, że występowanie etniczności nie jest uza

1 Rzecznikami tego podejścia są C. B Brettell i J. F. Hollifield, którzy proponują, aby w bada
niach m.in. współkreatorskiej roli długotrwałych procesów w społeczeństwie imigrantów odwoły
wać się do dorobku teoretycznego w szczególności: antropologii, demografii, ekonomii, historii, 
prawa, nauk politycznych i socjologii.
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leżnione od istnienia grup etnicznych jako substancjalnych całości. Przeczyło to 
tradycyjnej wykładni, według której grupy etniczne ujmowane były substancjal
nie, jako obiektywnie zdefiniowane całości. Obecnie podejście to coraz częściej 
zastępuje się subiektywistycznym ujmowaniem etniczności, opisywanym w ka
tegoriach przekonań, percepcji, rozumienia i sposobów identyfikowania się po
tomków imigracji (Brubaker 2006: 64). Podkreśla się, że identyfikacja kształtuje 
wzorce etnicznej mobilizacji, a etniczność ujmowana relacyjnie i procesualnie 
powinna być studiowana, jak zaleca Brubaker, jako ‘ethnicity without groups’ 
(Brubaker 2006: 3). Do grona dyskutantów włączył się również Manuel Castells, 
który analizował etniczność w społeczeństwie sieci, obierając jako podstawę em
piryczną amerykański kontekst afroamerykańskiej tożsamości. W swej konstata
cji zwraca uwagę, iż ‘…w społeczeństwie sieci etniczność nie zapewnia podstawy 
do wspólnotowego nieba, ponieważ opiera się ona na więziach pierwotnych, które 
z chwilą odcięcia od swego kontekstu historycznego straciły znaczenie jako baza 
rekonstrukcji sensu w świecie przepływów i sieci, ponownego łączenia wyobrażeń 
i ponownego ustalania sensu’ (Castells 2008: 68).

Schemat 1. Przesłanki ewolucji paradygmatów w wyjaśnianiu procesów  
mobilizacji etnicznej poimigracyjnych pokoleń

Źródło: Opracowanie własne.
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Kategorystyczny centryzm państwowy z terytorialnie zakreślonymi grani
cami państwa narodowego przełamują także teorie globalizacyjne. Kulturowa 
globalizacja, zdaniem Berkinga (2003: 255), poprzez globalną cyrkulację kultu
rowych artefaktów prowadzi do permanentnej dekontekstualizacji, jak również 
rekontekstualizacji wiedzy kulturowej, stylów życia pierwotnie powiązanych 
przestrzennie. Oznacza to, zdaniem badacza, że będąc włączone do globalnej 
cyrkulacji, ulegają one zarazem ciągłemu przedefiniowywaniu. Wówczas symbo
liczne uniwersum lokalnych kultur traci swoją ontologiczną unikalność. Ponadto 
zauważa się osłabienie znaczenia kategorii narodowego obywatelstwa. Narodowe 
modele obywatelstwa kształtowane były na ogół z zachowaniem paradygmatu 
wewnątrz / zewnątrz, czyli stosowania wyznaczników, kogo włączamy, a kogo 
wyłączamy. Podstawa włączania budowana była najczęściej w oparciu o dominu
jący ethnos. Wpływ na zmianę postrzegania pojęcia „narodowości” miały nało
żone międzynarodowe wymogi przestrzegania praw jednostki. Jednostka stała się 
obecnie również podmiotem prawa międzynarodowego, a nie wyłącznie państwa 
narodowego.

W efekcie zachodzących przemian cywilizacyjno-technologicznych o skali 
globalnej, w coraz większym stopniu zaczęto uświadamiać sobie rolę różnorod
ności i relatywizmu w procesie poznawczym. Nowa epoka stała się swego rodzaju 
wyzwaniem dla przemyślenia od nowa podstaw kultury i prawd uznawanych do
tąd za oczywiste i niepodważalne. Zwłaszcza dotychczasowy dogmat podporząd
kowania rasy i etniczności klasom społecznym wymagał weryfikacji. Globalny 
świat sam zaczął ulegać deterytorializacji i fragmentacji, a pokolenia poimigra
cyjne, intensywniej uczestnicząc w mobilności społecznej, coraz skuteczniej po
konywały dawne podziały społeczne.

Toteż zarówno w podejściu do kwestii mobilizacji etnicznej, jak i formowania 
się procesów identyfikacyjnych zaczęto przyjmować ponowoczesną filozofię. Od
powiadało to obserwowanym zmianom jakościowych, jako że ponowoczesność 
dopuszcza transgresję granic kulturowych, prowadzącą do formowania się od
miennych postaci pluralizmu. Sankcjonuje też uznawanie za równorzędne róż
nych punktów widzenia i orientacji teoretycznych. Ujmując zagadnienie w aspek
cie kulturowym, można by powiedzieć, że zostały rozszerzone granice narodu. 
Zmieniło się też rozumienie etniczności, w aspekcie pojawienia się nowych form 
przynależności grupowej i tworzenia w ramach ruchów obywatelskich nowych 
modeli grupowej mobilizacji w oparciu o tożsamość etniczną.

Ponowoczesność jako fakt kulturowy, odznaczający się wielością i dialogiem 
idei, odrzuca wszelkie ideologie i metanarracje, a wnosi nowe działania obywa
telskie. Towarzyszy temu rosnąca świadomość społeczna co do społecznego i jed
nostkowego potencjału zdolności działania i osiągania społecznych celów. Akto
rzy społeczni nie są już sterowani uniwersalnym projektem historii, przypominają 
raczej nomadów, którzy sami dokonują wyborów tożsamościowych, czerpiąc 
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z szerokiego zasobu kulturowego. Skoro czołowa pozycja zaczyna przypadać kul
turze, a rozkładowi ulegają dawne, tradycyjne grupy odniesienia, to nowe wyzwa
nia tożsamościowe stają się również nieuchronnym czynnikiem zmian. Rodzeniu 
się nowej świadomości sprzyja rosnąca refleksyjność jednostki wynikająca z ży
cia społecznego, pobudzana możliwościami komunikacyjnymi. Częściowym tego 
odbiciem stały się różnorodne procesy konstytuowania się grup etnicznych jako 
nowego elementu kreacyjnego we współczesnych społeczeństwach.

Nowy etap historii i transformacja społeczeństwa obywatelskiego, jak inter
pretuje to Cohen (1985: 663–716), jest sferą publiczną, która może być sceną 
konfrontacji między społecznymi i obywatelskimi adwersarzami, zarówno w ra
mach danego społeczeństwa, jak i ponad jego strukturami. Obejmuje ono dzie
dziny społeczne, w których ulokowane jest tworzenie się norm i tożsamości oraz 
relacji społecznych dominacji i oporu wobec nich. Wyłonienie się uniwersali
stycznych zasad w nowej przestrzeni publicznej społeczeństwa obywatelskiego 
i powstanie w związku z tym nowych kolektywnych aktorów wywołało kore
spondujące zmiany w formach kolektywnego działania, tworzące nowe znacze
nia, nowe organizacje, nowe tożsamości. Dostrzeżenie oddolnie formułowanych 
idei, wypływających z potrzeb współczesnego czasu, i uczestnictwa jednostek 
w inicjatywach obywatelskich pozwala spojrzeć na społeczeństwo obywatelskie 
w kategoriach działania, jako na domenę walki, przestrzeni publicznej i procesów 
politycznych.

Podstawową zmianę historyczną, spowodowaną przeobrażeniami w zakresie 
produkcji i technologii, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, wiązano z przejściem 
społeczeństwa industrialnego w postindustrialne. Spowodowało to przekształce
nie struktury społecznej, a wraz z przemianą natury gospodarki i przekształceń 
w przemyśle − zmierzch roli ruchów robotniczych. Jednocześnie dostrzeżono, 
że coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, iż zmiany zachodzące w społe
czeństwie globalnym prowadzą do wykształcania się nowego typu ruchów spo
łecznych. Przeplatają się one ze starymi formami ludzkiej aktywności, dając po
czątek dychotomicznej typologii: stare ruchy społeczne i nowe ruchy społeczne. 
Wielu teoretyków, a zwłaszcza A. Touraine (2004: 719), ujmowało ruchy spo
łeczne jako zachowanie aktorów społecznych, świadomych tego, co mają wspól
nego i jakie są ich partykularne interesy w stosunku do oponenta, wobec którego 
występują.

Jednocześnie zaobserwowano zmiany ludzkich postaw, polegające na od
chodzeniu od wartości materialnych do postmaterialnych. Zwrot w podejściu do 
współczesnych zmian społecznych najpełniej oddaje teoria postmaterialist value 
change Rolanda Ingleharta (1990). Jej podstawowa teza głosi, iż obecnie osiągnę
liśmy taki poziom rozwoju cywilizacyjnego, że potrafimy zaspokajać już potrze
by egzystencjalne. Toteż naturalną konsekwencją tego stanu jest zwracanie się 
ludzi ku zaspokajaniu potrzeb ‘wyższego rzędu‘, inaczej nazywanych postma
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terialnymi. Do wartości postmaterialnych zalicza się: poczucie przynależności, 
potrzebę autoekspresji, jakość życia oraz odgrywanie autonomicznej roli w społe
czeństwie. Wartości te wyznaczają sposób myślenia i sposób działania jednostek. 
Częstokroć dzieje się to za pośrednictwem nowych ruchów społecznych. Zgodnie 
z teorią nowych ruchów społecznych A. Melucciego, notabene twórcy tego termi
nu, kategorią odróżniającą stare od nowego jest tożsamość, traktowana procesu
alnie, podlegająca nieuchronnie przemianom (Vahabzadeh 2001).

Nowe ruchy społeczne reprezentują obecnie trzy główne kategorie interesu 
(Sokół 2000): 

a) ogólnoludzkie, w związku z pojawieniem się tzw. problemów globalnych, 
które wymagają koordynacji działań w skali międzynarodowej. Stąd po
przez artykułowanie rangi interesów ogólnoludzkich ruchy te starają się 
zobligować własne rządy do podejmowania odpowiednich działań;

b) mniejszości walczących o respektowanie przynależnych im praw człowie
ka, czyli prawa każdej jednostki do kształtowania swej indywidualnej toż
samości;

c) grup i jednostek broniących swoich praw do własnego, odrębnego stylu ży
cia, przy czym rozwiązywanie problemów danej grupy nie może odbywać 
się w sprzeczności z rozwiązywaniem problemów globalnych, natomiast 
w ramach grupy każda jednostka ma prawo do manifestowania swojej od
rębności. 

Warunkiem pojawienia się nowych ruchów społecznych jest istnienie porząd
ku demokratycznego. Nowe ruchy społeczne przyjmują postać bardziej otwartych 
organizacji, o luźnej strukturze. W swej zbiorowej postaci są zazwyczaj zdecen
tralizowane i większy nacisk kładą na wewnętrzną demokrację, uczestnictwo i od
powiedzialność. Często przybierają formę rozbudowanych sieci (Touraine 1981, 
Offe 1995), które nie tylko poprzedzają jakieś konkretne działanie, ale również 
utrzymują się w jego trakcie i zachowują się po wydarzeniu. Ich uczestników sku
pia przywiązanie do tych samych problemów społecznych, stąd nie są jednolite 
pod względem klasowym (społecznym). Mogą tworzyć wyróżniające je poczucie 
samookreślenia, a także łączą w sobie różne formy zachowań. 

Jeśli chodzi o etniczne nowe ruchy społeczne, to można je traktować jako 
wyraz zmian świadomościowych procesów jednostkowych oraz nowych ten
dencji w postrzeganiu roli odnawianych tożsamości zbiorowych przez pokolenia 
poimigracyjne. Znaczenie odnośnika etnicznego w procesach identyfikacji spo
łecznej należałoby jednakowoż bardzo ostrożnie wiązać z lokalnymi czynnikami 
interwencyjnymi, które mogą prowadzić do wzmocnienia postawy poszukiwaw
czej wskutek jakiś nowo zaistniałych okoliczności. Stąd postawa pogłębione
go analizowania zmiennych kontekstualnych staje się tutaj niezbywalna. Nie 
jest to bowiem zjawisko oderwane od stopnia upowszechnienia wykształcenia 
i kształtowania w procesie socjalizacji postaw promujących samodzielną reflek
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sję, krytycyzm, poczucie odpowiedzialności, a także przywiązanie do wartości 
demokratycznych i społecznego działania. Nowe ruchy społeczne mogą stać się 
platformą obywatelskiego działania zarówno na poziomie jednostkowych po
szukiwań rodowodowych , opartych bardziej na etniczności symbolicznej niż na 
bezpośredniej stałej partycypacji, jak i na poziomie zbiorowych dążeń do samo-
określenia się i kreowania nowego typu tożsamości kolektywnych pokoleń po
imigracyjnych. Herbert Gans, wprowadzając z końcem lat 70. XX wieku do dys
kursu nauk społecznych termin etniczność symboliczna, wyszedł z założenia, iż 
procesy identyfikacyjne (identyfikujące jednostkę z pochodzeniem) różnicują się 
wraz z kolejnymi pokoleniami. Podstawową cechą tego zróżnicowania jest osła
bianie się siły więzi z przodkami, co w efekcie prowadzi do wytwarzania różnych 
postaci etniczności. Może się ona opierać na więzi symbolicznej i lojalności wo
bec grupy pochodzeniowej jako symbolu. Grupa społeczna może być jednostką 
działania w takim rozumieniu, że grupa istnieje wówczas, gdy jej członkowie 
ukierunkują na siebie swoje działania, oparte na poczuciu wspólnego losu. Spo
łeczne relacje, solidarność i spoistość w ramach pewnego zbioru ludzi mogą wy
stępować również, kiedy nie są zachowane pewne atrybuty grupowe, jak język, 
ubiór bądź zamieszkiwanie wciąż na tym samym, wspólnym terytorium. Gans 
etniczność symboliczną definiuje w sposób następujący: ‘[…] etniczność symbo-
liczna nie potrzebuje działających grup czy związków, poczucie tożsamości może 
się rozwijać poprzez lojalność w stosunku do grupy jako symbolu […] etniczność 
symboliczna nie potrzebuje więc aktualnie funkcjonującej kultury etnicznej, na-
wet jeśli symbole z niej zostały zaczerpnięte’ (Gans 2009 za: Rokicki 2002: 105). 
Jest to podejście przydatne do analizy współczesnych pokoleń poimigracyjnych, 
które utraciły dawną spoistość społeczną i koncentrację terytorialną, a także 
uległy asymilacji. Dopiero uczestnictwo potomków imigrantów w wielorakich 
grupach staje się kanałem przepływu informacji, zasobów i bodźcem do two
rzenia solidarności wśród jednostek mobilizujących się wokół kwestii odnawia
nia elementów etnicznych tożsamości. Z czasem pokolenia poimigracyjne mogą 
konstytuować się jako nowy element kulturotwórczy w społeczeństwie plurali
stycznym. Kolejne pokolenia wyrażają też bardziej zróżnicowane podejście do 
swego pochodzeniowego dziedzictwa kulturowego, opierając zainteresowanie 
nim na selektywnym, dobrowolnym wyborze. Oznacza to, że tylko pewne wzory 
i wartości zostają wybrane i podtrzymywane. Powstaje wówczas pytanie: Jakie 
mechanizmy decydują o selektywności poszczególnych elementów z zasobów 
kulturowych dziedzictwa pochodzeniowego w odniesieniu do dalszych pokoleń 
poimigracyjnych?

Etniczność symboliczna pozwala zatem na dokonywanie wyborów, podkre
ślanie swej indywidualności, bez zakorzenienia w zamkniętych społecznościach 
etnicznych. Przesunięcie akcentu etniczności z grupy etnicznej na jednostkę, po
zostającą poza wspólnotowym układem, wiąże się ze wzrostem indywidualizmu 



33Ewolucja paradygmatów a wyjaśnianie procesów mobilizacji etnicznej…

kolejnych pokoleń poimigracyjnych. Są to już w pełni zintegrowani obywatele 
swego państwa, uczestniczący w procesie mobilności społecznej, którzy nieko
niecznie muszą być zainteresowani kształtowaniem swej przynależności pocho
dzeniowej w ramach silnie zakreślonych tradycyjnych granic etnicznych. Nato
miast, pragnąc podkreślić unikatowość swojego pochodzenia, mogą w pełni tego 
dokonać w ramach dostępnych prerogatyw społeczeństwa obywatelskiego.

Istotną zmianą jakościową, jaka jawi się w analizowaniu procesów mobiliza
cji etnicznej pokoleń poimigracyjnych ,jest konieczność ponownego spojrzenia 
na kwestie klasycznego już łączenia etniczności z habitusem. Pojęcie to, spopu
laryzowane przez francuskiego socjologa Pierre’a Bourdieu (1930–2002)2, jest 
obecnie w różny sposób eksploatowane w poszukiwaniu relacji w kategoriach 
kapitału kulturowego (pojęcie również wprowadzone przez Bourdieu) pomiędzy 
etnicznością a konstytuowaniem się grup imigranckich. Kapitał kulturowy, jeśli 
odnosi się do terytorialnych zamkniętych społeczności imigranckich, może być 
ukrytą barierą dla awansu społecznego. Wyrażając się przede wszystkim naro
dowymi kompetencjami językowymi i kulturowymi imigrantów, kształtował się 
podczas uczestnictwa członków takich społeczności w ich etnicznym życiu spo
łecznym.

Z punktu widzenia interesującej nas problematyki proponuję wyróżnić dwie 
zasadnicze grupy lokujące odmiennie swoje Ja w habitusach. Nazywam je da
lej jednostkami analitycznymi, obejmującymi jako przedmiot analizy pokolenia 
 imigracyjne bądź dalszych ich potomków. Bowiem proces kompozycji i dekompo
zycji tożsamości zbiorowych dokonuje się nie tylko w obrębie zmian w habitusie, 
ale również – jak już wspomniałam – w poimigracyjnej perspektywie pokoleniowej. 

Pierwszą jednostką analityczną byłoby pokolenie imigrantów wraz z rodzi
nami, czyli z dziećmi, przy założeniu utrzymywania się w nich nadal silnych 
związków międzypokoleniowych w nowym środowisku. Rodziny nowo przyby
łych budowały swój habitus etniczny w państwie przyjmującym. W większości 
przypadków stanowił on podstawę kodu kulturowego kraju pochodzenia, odtwa
rzanego w nowym miejscu osiedlenia. Habitus, przedstawiany jako nieświadoma 
struktura motywacyjna, kształtująca się we wczesnym okresie życia jednostki, 
staje się podstawą percepcji i oceny wszystkich dostępnych doświadczeń. Trans
misja wartości w wyniku socjalizacji dokonuje się tu de facto w zamkniętym obie
gu. Silny związek imigrantów z etnicznym otoczeniem, wytworzonym w ramach 
wspólnego habitusu w państwie przyjmującym, decydował niejako o automa
tyczności rekonstrukcji procesów tożsamościowych. Toteż zjawiska tożsamości 
przedstawia się w tym przypadku jako statyczne, atrybucyjne i zależne od struktur 
ekonomiczno-politycznych. Towarzyszące temu zazwyczaj powstawanie sieci or

2 Pojęciem tym posługiwali się wcześniej m.in. Marcel Mauss, Norbert Elias, Emile Durkheim 
oraz Max Weber. Patrz: Szacki 2002.
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ganizacji etnicznych, częstokroć monojęzykowych lub z dominującym językiem 
narodowym imigrantów, dodatkowo wzmacniały ten proces. Stąd, jak można było 
zaobserwować w przypadku polskiej imigracji zarobkowej z drugiej połowy XIX 
wieku i pierwszej połowy XX wieku (w miarę jednolitej klasowo), pionierskie 
grupy imigrantów postrzegane były przez zewnętrzne otoczenie jako tworzące 
polskie getta miejskie bądź polskie kolonie rolnicze.

Etniczny habitus starają się również odtwarzać współczesne środowiska imi
gracyjne, jednak ich stopień jednorodności jest poddawany większym wpływom 
z zewnątrz. Niekiedy dla odróżnienia rodzajów wpływów proponuje się w anali
zowaniu procesów tożsamościowych nowo przybyłych oddzielać sferę prywat
ną środowiska domowego/grupowego od środowiska zewnętrznego, związanego 
z uczestnictwem w sferze zawodowej/publicznej. Nowatorskim podejściem jest 
analiza tożsamości z perspektywy transnarodowości i wędrujących podmiotów 
(Budakowska 2007b).

Drugą jednostką analityczną byłyby w naszym przypadku tzw. pokolenia po
imigracyjne, czyli potomkowie z generacji dalszych, co najmniej od trzeciego 
pokolenia, urodzonych już w państwie swojego obywatelstwa. Obiektywność 
pochodzenia w przypadku tej kategorii niekoniecznie musi być jednoznacznie 
powiązana z deklarowaną etnicznością. Powodem może być proces mobilności 
społecznej i geograficznej, naruszający granice historycznego etnicznie habitusu. 
Pokolenia te, w porównaniu z przodkami, w większym stopniu ulegają przemia
nom związanym z modernizacją kraju i wnoszoną przezeń aktywnością społecz
ną. Socjalizacja, będąca transmisją kultury, w odniesieniu do poimigracyjnych 
pokoleń zachodzi już w szerszym środowisku społecznym, wpływającym na prze
miany osobowościowe. W procesie historycznego splatania się potomków pionie
rów z państwem imigracyjnym osłabia się z czasem ich obiektywny wyznacznik 
 etniczny. Natomiast na znaczeniu zyskuje sfera subiektywnych odczuć i indy
widualnego poziomu samorefleksyjności. Dlatego deklaracje pochodzeniowe są 
tu częściej wyrażane dobrowolnie przez jednostkę w otoczeniu współobywateli 
swojego państwa. Zatem można by założyć, że w przypadku dalszych pokoleń 
poimigracyjnych wzrasta ranga wyboru, rozszerza się pole poczucia przynależ
ności, a tożsamość staje się strukturą bardziej dynamiczną i złożoną z elementów 
płynnych, szybko się przeobrażających. Proces ten może być dodatkowo wzmoc
niony przez Internet, stwarzający nowe środowisko przekraczania dotychczaso
wych ram kulturowych. Internet też, dystansując jednostkę od bezpośredniego 
środowiska, kształtować może tzw. tożsamości wirtualne.

Jak już wspomniałam, pokolenia poimigracyjne konstytuują się w nietery
torialne grupy etniczne, które mogą powodować zmiany, ale i same stawać się 
obiektem zmian. Charakter tych zmian kształtuje się wskutek splotu różnorodnych 
czynników historyczno-socjologiczno-kulturowych, występujących w ramach 
 danego politycznego organizmu państwowego. W warunkach ponowoczesnych 
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dynamizujący się poimigracyjny aktor społeczny funkcjonuje już w horyzontal
nym układzie My – Inni, powstałym z przewartościowanej nowoczesnej opozy
cyjnej relacji My – Oni. Umożliwia mu to dokonywanie wyborów, sytuujących go 
jednocześnie w wielorakości przestrzeni kulturowych i społecznych. 

W kulturowym pluralizmie wzajemnie przecinających się przynależności, 
jednostka coraz częściej żyje w obrębie danej społeczności i jednocześnie poza 
nią. W takich okolicznościach nowoczesna opozycyjność wytraca swoją ostrość. 
Wprawdzie tożsamości zbiorowe nie rozpłynęły się w zglobalizowanym świecie, 
jednak, jak podkreśla J. Raz (1989), utożsamianie się ludzi z wielorakością grup 
i instytucji nie prowadzi do konfliktu między nimi, a wręcz przeciwnie, często
kroć do wzajemnego wspierania się. Stąd przy osłabianiu się etnicznych granic 
zewnętrzne kontakty mogą prowadzić w społeczeństwach pluralistycznych do 
wykrystalizowania się wskutek procesów etniczno-kulturowych nowego typu 
zbiorowości. Niekoniecznie muszą nimi okazać się grupy etniczne, ukierunkowa
ne na wewnętrzny interes grupowy. Chodziłoby raczej o kategorie, uformowane 
w oparciu o wspólne odniesienie kulturowe, których członkowie wzajemnie się 
kontaktują i uznają.
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Schemat 2. Przekształcenie tradycyjnych zbiorowości imigracyjnych  
w nieterytorialne grupy etniczne

Źródło: Opracowanie własne.
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W wypadku, gdy etniczność traktować będziemy jako rezultat subiektywne
go procesu identyfikowania się jednostki, dostrzeżemy, że stopniowo osłabiać się 
będą strukturalne uwarunkowania tożsamości etnicznych. Pokolenia imigracyjne 
pokonują tradycyjny podział klasowy, w którym uczestniczyli ich przodkowie. 
Na ogół nie reprezentują jednolitej pod względem pozycji społeczno-ekonomicz
nej grupy w kraju zamieszkania. Dlatego zwolennicy korzystania z etniczności 
– tworzenia nowych form działania na płaszczyźnie etniczności i podkreślenia 
związków z własną etnicznością – wywodzą się z różnych środowisk społeczno-
zawodowych (Budakowska 2007a).

Poimigracyjne pokolenia w społeczeństwie pluralistycznym, formułując ruch 
etniczny osób określonego pochodzenia zamieszkałych w danym państwie, two
rzyć mogą jeszcze inny nowy fenomen. Mianowicie, przewartościowując for
mułę organizacyjną społecznego działania, typową dla wcześniejszych zamknię
tych zbiorowości imigranckich, w otwarty ruch społeczny nieterytorialnej grupy 
 etnicznej, przyczyniają się do przepisywania historii grupy. Proces ten dotyczy 
zarówno indywidualnego stosunku do dziedzictwa kulturowego i uznania go za 
cenną wartość, jak również rewaloryzacji grupy przez zewnętrzne otoczenie plu
ralistyczne. Zwłaszcza w odniesieniu do potomków grup etnicznych, które pod
dawane były historycznej stygmatyzacji, rozwijane nowe działania wspólnotowe 
ukierunkowane są na wywołanie przewartościowania dotychczasowej oceny gru
py i adekwatnego uznania wkładu swoich imigracyjnych pionierów do rozwoju 
cywilizacyjnego kraju osiedlenia. Wobec postępującej globalizacji dziedzictwo 
kulturowe staje się istotnym czynnikiem ponownie integrującym społeczności 
lokalne i regionalne. Z jednej strony może być czynnikiem rozwoju etniczno
ści, a z drugiej jego ponowna waloryzacja podnosi atrakcyjność miejscowości 
i może być wykorzystywana w tworzeniu i promowaniu wizerunku oraz wyobra
żeń o miejscu we współczesnym społeczeństwie. Nawet jeśli mamy do czynienia 
z komercjalizacją walorów kulturowych i udostępnianiem dziedzictwa dla celów 
rekreacji, to jest to proces ponownego odkrywania historii wspólnoty imigracyj
nej. Przeszłość skrywana w zasobach, jakie pozostały, wpływa na teraźniejszość 
i przyjmowane strategie rozwoju społeczności lokalnej. Jednocześnie, jak wy
kazały badania autorki, pokolenia poimigracyjne, jeśli czują się pełnoprawnymi 
podmiotami swego pluralistycznego społeczeństwa, mogą wiązać procesy tożsa
mościowe nie tylko z poszukiwaniami odpowiedzi na pytanie ‘Jakiego jestem po
chodzenia w pluralistycznym otoczeniu‘, ale również z chęcią włączania wzorów 
kultury swego pochodzenia do kultury ogólnonarodowej (Budakowska 2007a). 
Biorą zatem aktywny udział w procesie kulturotwórczym pluralistycznego spo
łeczeństwa, wzbogacając jego rodzimy synkretyzm, stabilność i integrację. Tym 
samym, tworząc szerszą płaszczyznę kulturowego współuczestnictwa, przyczy
niają się do pogłębiania wzajemnego zrozumienia między potomkami różnych 
kultur. Dlatego tradycyjne odwoływanie się do konfliktowych modeli społeczeń
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stwa w wyjaśnianiu zachowań pokoleń poimigracyjnych w dobie coraz szerszej 
otwartości przepływów wydaje się nieco mniej adekwatne.

W podsumowaniu należałoby podkreślić, że etniczna mobilizacja we współ
czesnym świecie w dużym stopniu odwołuje się do statusu wyobrażeniowego 
wspólnot kulturowych. Może przejawiać się w różnej postaci i obierać różnorakie 
cele. Podstawową rolę odgrywa tu świadomość przynależności oraz poczucie so-
lidarności z daną wspólnotą, a nie jej istnienie jako realny fakt w świecie społecz
nym. Toteż subiektywistyczny wymiar kształtowania etniczności nabiera coraz 
bardziej istotnego znaczenia. Nawiązywał do tego przed laty Florian Znaniecki, 
wybitny polski socjolog badający polskie społeczności imigracyjne. Utrzymywał 
on, iż ‘[…] Grupa istnieje przede wszystkim przez to, że jej członkowie uważają ją 
za istniejącą w oddzieleniu od reszty świata’ (Znaniecki 1973: 40). Tyle tylko, że 
nowego wyjaśnienia wymaga kwestia, jak rozumieją dalsze pokolenia poimigra
cyjne zarówno tkankę społeczną swojej grupy pochodzeniowej, jak i jej oddziele-
nie od reszty świata. 
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