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WSTČP
Celem niniejszego artykuãu jest analiza nowego, wystčpujĈcego w Unii
Europejskiej zjawiska migracyjnego, rozpatrywanego pod wzglčdem psychospoãecznym, socjologicznym oraz politologicznym. Badania zostaãy
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przeprowadzone na grupie 11 mãodych mieszkaęców miast z wyksztaãceniem wyİszym, pochodzĈcych z róİnych krajów Europy, którzy po skoęczeniu studiów wyemigrowali do dwóch stolic Europy Zachodniej: Londynu i Wiednia. Analiza badaę zostaãa dodatkowo poparta zestawem 13
wywiadów, przeprowadzonych w Domadossoli (Wãochy), podczas spotkania koordynatorów europejskiego projektu poĤwičconego migracji powrotnej „Central Europe Re-Turn Project”. Poniİej zamieszczamy krótki opis
wykorzystanych Įródeã.
Miasta, w których zostaãy przeprowadzone wywiady: Londyn, Wiedeę
i Domodossola.
Okres badaę: 2012-2013
Wiek badanych : 20-30 lat
Grupa badanych: 24 osoby, w tym:
Londyn: 8
narodowoĤþ: 3 Niemców, 2 Polaków, 2 Wãochów, 1 Hiszpan
pãeþ: 5 mčİczyzn i 3 kobiety
Wiedeę: 3
narodowoĤþ: 1 Wãoszka, 1 Francuz, 1 Ukrainka
pãeþ: 1 mčİczyzna, 2 kobiety
Domodossola: 13 wywiadów przeprowadzonych wĤród koordynatorów projektu „Re-Turn”, który ma na celu wspieranie powrotów emigrantów do ich ojczystych regionów,
w szczególnoĤci emigrantów z Europy Wschodniej, którzy
wyemigrowali do bogatszych i lepiej rozwiničtych paęstw
Europy Zachodniej i Póãnocnej.
Jak zauwaİymy, wachlarz moİliwoĤci wspóãczesnego pokolenia wciĈİ
sič poszerza. Niemalİe nieograniczona wolnoĤþ przemieszczania sič zapewnia coraz wičcej moİliwoĤci interakcji. Pomimo to nowi migranci muszĈ
nieuchronnie zmierzyþ sič z licznymi barierami zarówno kulturowymi, jak
i jčzykowymi, co czčsto doprowadza ich do odkrycia w sobie wičkszego poczucia przynaleİnoĤci do spoãecznoĤci, z której pochodzĈ.

1. PROFIL PSYCHOSPOâECZNY
AnalizujĈc dane zebrane podczas wywiadów przeprowadzonych wĤród
migrantów pod wzglčdem psychospoãecznym, moİemy zauwaİyþ, İe toİsamoĤþ etniczna, rozumiana jako poczucie przynaleİnoĤci do konkretnej
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grupy kulturowej, zyskuje szczególne znaczenie wãaĤnie w kontekĤcie wielokulturowoĤci, w której niezwykle istotne jest zetkničcie sič grup wičkszoĤci
i mniejszoĤci. W tym przypadku toİsamoĤþ etniczna staje sič jednĈ z kategorii
spoãecznych, umoİliwiajĈcych zarówno definiowanie siebie, jak i odróİnianie sič, co wynika z poniİszego przykãadu:
„Mam wraİenie, İe jestem bardziej skupiona na polskoĤci, na byciu PolkĈ… Po
przeprowadzce tutaj, niemieszkaniu w moim kraju, staãam sič bardziej patriotyczna
niİ wtedy, gdy byãam tam… MyĤlč, İe teraz czujč sič bardziej PolkĈ niİ przedtem”
(wywiad 1, Polka w Londynie).

Imigrant przybywajĈcy do nowego kraju musi skonfrontowaþ sič z dwoma róİnymi systemami kulturowymi: grupy etnicznej, do której naleİy, oraz
spoãecznoĤci, która go przyjmuje. W tej sytuacji imigrant ma do wyboru kontinuum moİliwoĤci, poczĈwszy od zachowania wãasnych zwyczajów, a skoęczywszy na przyjčciu nowego modelu İycia.
Wielu autorów ãĈczy badania nad toİsamoĤciĈ etnicznĈ z badaniami dotyczĈcymi akulturacji, a zatem analizy zmian, które moİna odnotowaþ
w postawach kulturowych, wierzeniach, zachowaniach w momencie zetkničcia sič dwóch kultur. Zmiany toİsamoĤci etnicznej sĈ jednak tĈ oznakĈ
akulturacji, która skupia sič na subiektywnym poczuciu przynaleİnoĤci do
grupy etnicznej lub kulturowej, na podstawie dostrzegania w sobie okreĤlonych cech fizycznych, psychologicznych lub spoãecznych.
BazujĈc na modelu opracowanym przez Berry’ego (1990; 1997), spróbujmy przeanalizowaþ wywiady przeprowadzone z imigrantami w europejskich metropoliach, aby zbadaþ nastawienie imigrantów do wãasnej kultury
i do kultury kraju przyjmujĈcego.
Wedãug zaproponowanego modelu wybory czãonków grupy mniejszoĤci
mogĈ sič róİniþ w dwóch aspektach. Pierwszy odnosi sič do zwiĈzku
z kulturĈ kraju pochodzenia – w tym przypadku moİliwoĤci wyboru róİnicujĈ sič od zachowania tych zwiĈzków do caãkowitego ich porzucenia. Drugi aspekt dotyczy zwiĈzku z kulturĈ kraju przyjmujĈcego – tutaj wybór moİe oscylowaþ pomičdzy odrzuceniem a przyjčciem.
WychodzĈc z takich przesãanek teoretycznych, moİemy wyróİniþ cztery
moİliwe strategie akulturacji:
 integracja: charakteryzuje sič zachowaniem kultury ojczystej i równoczeĤnie przyjčciem kultury paęstwa przyjmujĈcego,
 asymilacja: przewiduje wyãĈczne przyjčcie kultury oferowanej przez
paęstwo przyjmujĈce i porzucenie kultury ojczystej,
 separacja: zakãada odrzucenie kultury kraju przyjmujĈcego i zachowanie kultury ojczystej,
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 marginalizacja: charakteryzuje sič porzuceniem kultury wãasnego kraju ojczystego i odrzuceniem kultury oferowanej przez nowe paęstwo.
AnalizujĈc wywiady przeprowadzone z opisanĈ grupĈ badanych, moİna zaobserwowaþ, İe:
 w pičciu wywiadach nie pojawiajĈ sič dane majĈce znaczenie dla celów naszej pracy,
 w czterech przypadkach wydaje sič, İe pojawiajĈ sič elementy wskazujĈce na strategič integracji, która charakteryzuje sič zachowaniem kultury
ojczystej i równoczesnym przyjčciem kultury kraju przyjmujĈcego.
Zachowanie kultury ojczystej wynika z subiektywnego poczucia przynaleİnoĤci do miejsca pochodzenia, z utrzymywania kontaktu z rodzinĈ
i przyjacióãmi, a takİe z faktu Ĥledzenia dzienników i programów telewizyjnych swojego kraju. Nabywanie kultury kraju przyjmujĈcego, w tym
wypadku kraju wielokulturowego, rodzi sič natomiast z nawiĈzywania kontaktów z innymi, funkcjonujĈcymi w danym miejscu spoãecznoĤciami,
z przywiĈzania sič do miasta i ludzi, którzy w nim İyjĈ, a przede wszystkim
z docenienia moİliwoĤci, jakie oferuje nowe miasto, róİnorodnoĤci kultur.
Osoby zintegrowane potwierdzajĈ, İe ĤledzĈ takİe wiadomoĤci w dziennikach i telewizji kraju przyjmujĈcego.
Wydaje sič, İe z takiego podejĤcia wyãania sič koncepcja czãowieka jako
jednostki wolnej, mogĈcej przemieszczaþ sič tam, gdzie zechce. Poniİej
przedstawiamy fragment wywiadu, w którym uwidocznia sič strategia integracji:
„Przede wszystkim, kiedy tu przyjechaãem, zakochaãem sič w mieĤcie. Kochaãem je…
Ale… To jest powód, dla którego zostaãem. To miasto daje ci mnóstwo moİliwoĤci.
Moİesz z nich po prostu skorzystaþ, oczywiĤcie – jeĤli chcesz” (wywiad 2, Polak
w Londynie).

Wydaje sič, İe w İadnym z wywiadów nie przejawia sič postawa asymilacji, charakteryzujĈca sič caãkowitym przyjčciem kultury kraju przyjmujĈcego i porzuceniem kultury wãasnego kraju pochodzenia.
W jednym wywiadzie przejawiajĈ sič elementy typowe dla postawy separacji, charakteryzujĈcej sič zachowaniem kultury ojczystej i odrzuceniem
kultury kraju przyjmujĈcego. Jak wynika z przeprowadzonego wywiadu, do
elementów wskazujĈcych na zachowanie kultury kraju pochodzenia naleİĈ:
silne subiektywne poczucie przynaleİnoĤci do ojczyzny, tčsknota za domem, a takİe wraİenie znajdowania sič w nieodpowiednim miejscu, silna
potrzeba nauczenia swoich dzieci dorastajĈcych w kraju przyjmujĈcym ojczystego jčzyka oraz obawa, İe mogĈ go one nie przyswoiþ.
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Odrzucenie kultury paęstwa przyjmujĈcego przejawia sič w niechčci
prowadzenia rozmów z dzieþmi w jčzyku zamieszkiwanego kraju, w braku
miejscowych przyjacióã oraz przewidywaniu, İe nigdy nie bčdzie sič ich
miaão, a takİe w trudnoĤciach z poprawnym uİywaniem jčzyka obcego,
opanowywanego w celach komunikacyjnych, co z kolei skutkuje wciĈİ powracajĈcym uczuciem frustracji.
„[…] Tak dãugo, jak tu İyjč, jestem stčskniona za domem. Teraz muszč wracaþ do
Polski co 3 miesiĈce, inaczej nie czujč sič tutaj komfortowo. […] Bardzo tčsknič za
moim krajem, bardzo. Bardzo duİo opiekujč sič, spčdzam mnóstwo czasu z moimi
dzieþmi, uczĈc je polskiego. Zajmujč sič nimi, czytam im i mówič w zasadzie tylko
po polsku. Cierpič, poniewaİ one mówiĈ do mnie gãównie po angielsku i to jest dla
mnie duİy problem, dla mnie… Nie chcč mówiþ po angielsku. Odrzucam to. Nie sĈdzč, abym kiedykolwiek byãa w stanie nawiĈzaþ przyjaĮę z kimĤ, kogo ojczystym jčzykiem jest angielski. Migracja nie moİe byþ dla mnie wieczna, poniewaİ jeĤli umrč,
moje ciaão wróci do Polski” (wywiad 1, Polka w Londynie).

Na koniec, w jednym z wywiadów zdaje sič przejawiaþ postawa marginalizacji, charakteryzujĈca sič odrzuceniem kultury kraju przyjmujĈcego
i porzuceniem kultury kraju pochodzenia. Osoba, z którĈ przeprowadzono
wywiad, nie wydaje sič zainteresowana paęstwami samymi w sobie, a takİe
ich ewentualnymi powiĈzaniami równieİ na poziomie spoãeczno-kulturowym, lecz skupia sič wyãĈcznie na wartoĤciach uniwersalnych.
„Duİo podróİujč, mieszkaãem w wielu europejskich miastach. Mam hiszpaęski
paszport, ale nie jestem patriotĈ. Nie wierzč w paęstwa, rzĈdy, w nic. Nie identyfikujč sič z hiszpaęskĈ flagĈ ani z İadnĈ innĈ tego typu rzeczĈ. MiãoĤþ i pokój na Ĥwiecie
sĈ wszystkim” (wywiad 3, Hiszpan w Londynie).

PodsumowujĈc, próbowaliĤmy przeanalizowaþ wywiady migrantów,
uİywajĈc podstaw teoretycznych zaproponowanych przez Berry’ego (1990;
1997). Zebrane dane wykazujĈ przewagč strategii integracji, co moİe byþ powiĈzane z subiektywnym odczuciem wyİszego poziomu İycia migrantów.
Strategia separacji wydaje sič natomiast powiĈzana z subiektywnym odczuciem niİszego poziomu İycia migrantów i brakiem zadowolenia z rzeczywistoĤci, w której İyjĈ. Strategia marginalizacji moİe sič odnosiþ do wizji
Ĥwiata, w którym nie istniejĈ paęstwa, kultura narodowa i toİsamoĤþ, istniejĈ natomiast wspólne wartoĤci – ponad wszelkimi granicami.
Istotny jest fakt, İe w grupie badanych nie pojawiãy sič osoby, które wykorzystaãyby strategič asymilacji. Mogão tak sič staþ na przykãad dlatego, iİ
nasi rozmówcy przebywali poza granicami swojego rodzinnego kraju stosunkowo krótko i nie mieli czasu na asymilacjč. Moİliwe równieİ, İe osoby
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zasymilowane nie postrzegajĈ siebie jako „imigrantów skĈdĤ”, lecz uznajĈ
sič np. za „londyęczyków” lub nawet „Brytyjczyków” czy „Anglików”.
W takim przypadku po prostu nie wzičãy one udziaãu w naszym badaniu,
które skierowane byão do mãodych imigrantów.

2. PERSPEKTYWA SOCJOLOGICZNA
Istnienie grupy migrantów, do której sič odnosimy, jest rezultatem powstania Unii Europejskiej, za czym stojĈ idee kosmopolityzmu (Habermas
1998). JednoczeĤnie jednak opisywani tu migranci sĈ budowniczymi zjednoczonej Europy, to oni bowiem okreĤlajĈ w znacznej mierze wspóãczesny charakter europejskiego projektu.
Mowa tu o tak zwanym „pokoleniu Erasmus” (Bettin Lattes, Bontempi
2011), które na poczĈtku mogão korzystaþ z nieograniczonych praw obywatelskich i swobodnej mobilnoĤci europejskiej, a które dziĤ ma swój udziaã
w pewnego rodzaju „zawieszonej migracji”, w której postrzeganie siebie
jako „obywateli Europy” jest jeszcze niepeãne, natomiast toİsamoĤþ lokalna,
regionalna i narodowa, tymczasowo porzucona na korzyĤþ nowego „bycia
Europejczykiem”, czasami pojawia sič w czasie emigracji. WielkĈ rolč odegraãa w tym procesie takİe wciĈİ rosnĈca popularnoĤþ nowych Ĥrodków
komunikacji, które wspomogãy popularyzacjč silnych cech ponadnarodowych. Nie spowodowaão to osãabienia poczucia przynaleİnoĤci do poszczególnych wspólnot, ale przyczynião sič do rozpowszechnienia wizerunku siebie jako mieszkaęca duİej europejskiej metropolii.
Docelowa grupa badanych w duİej czčĤci odpowiada modelowi migranta ponadnarodowego, który, tak jak opisaã to Schiller (1994), znajduje sič
jednoczeĤnie zarówno w Ĥrodowisku emigracji, jak i imigracji, zawieszony
pomičdzy dwiema (lub wičcej) przestrzeniami komunikacyjnymi i symbolicznymi, które sĈ bezustannie aktywne. WičkszoĤþ respondentów deklaruje,
İe czyta w Internecie prasč codziennĈ swojego kraju, regularnie korzysta
z programu Skype lub innych komunikatorów internetowych, które zapewniajĈ moİliwoĤþ staãego kontaktu ze Ĥwiatem emocjonalnym i uczuciowym
miejsca pochodzenia, i ostatecznie wičkszoĤþ z nich okreĤla sič „Polakiem
w Wiedniu” lub „Sãowakiem w Europie”.
O ile opisany powyİej model moİna by zastosowaþ do wičkszoĤci
wspóãczesnych migrantów, o tyle niektóre jego elementy moİemy zauwaİyþ
równieİ w przypadku opisywanej grupy badanych, zãoİonej gãównie
z mãodzieİy zainspirowanej najbardziej kosmopolitycznymi paęstwami Europy i mičdzynarodowymi moİliwoĤciami, jakie mogĈ w nich odnaleĮþ. Byþ
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moİe nie powinniĤmy mówiþ w tym przypadku o „ucieczce” przed zamkničciem w strukturze ograniczonej kulturowo, o jednolitej tradycji, faktem jest jednak, İe ci mãodzi migranci dĈİĈ do urzeczywistnienia nie do
koęca sprecyzowanej wizji poszerzania horyzontów. Miaãoby sič to rozegraþ
na arenie europejskiej, a nie narodowej czy miejskiej. Dzički temu moİliwe
staãoby sič przeİycie czegoĤ pomičdzy tym, co Edward Shils definiowaã jako
„chčþ bycia nowoczesnym”, a tym, co Mazzini nazywaã „potrzebĈ istnienia
i posiadania imienia” (Serra 2011).
Osoby, o których mowa w niniejszym badaniu, moİna równieİ przypisaþ do kategorii „wspóãczesnych”, przedstawionej przez filozofa i socjologa
Alfreda Schütza (1962). Wedãug niego tym terminem naleİaãoby okreĤliþ
ogóã osób, które „funkcjonujĈ w tym samym czasie, ale nie w tej samej przestrzeni, İyjĈ (mniej wičcej) w tym samym okresie historycznym i majĈ ze
sobĈ kontakt, czčsto przelotny, ale nie spotykajĈ sič” (Schütz 1962).
„Na poczĈtku, gdy sič tu przeniosãam, podobaão mi sič İycie tutaj i nie kontaktowaãam sič z moimi przyjacióãmi tak czčsto, jak czynič to teraz. […] MyĤlč, İe kaİdy,
z kim rozmawiam, czuje sič trochč samotny i odczuwa prawdziwĈ tčsknotč za domem. Wičc najlepiej jest wtedy, gdy wskakujč do samolotu i jestem z powrotem”
(wywiad 1, Polka w Londynie).

Wydaje sič, İe tym, czego w tej nowej rzeczywistoĤci czčsto brakuje, jest
proces emocjonalnego „przywãaszczenia” mičdzynarodowej przestrzeni, którĈ oferujĈ miasta bčdĈce celem migracji mãodych ludzi. NaturalnĈ konsekwencjĈ tej sytuacji jest powszechne poczucie zagubienia, stojĈce w pewnym
sensie w opozycji do uniwersalistycznych przesãanek, jakie przekonaãy mãodych do budowania swojej przyszãoĤci w innym miejscu, które wczeĤniej nie
byão postrzegane jako „gdziekolwiek”, ale jako integralna czčĤþ powičkszonej wspólnoty.
Pewnego klucza uãatwiajĈcego zrozumienie fenomenu nie-przywãaszczenia, dotykajĈcego mãodych migrantów w gãównych metropoliach Europy
Zachodniej, moİna doszukaþ sič, obserwujĈc mičdzynarodowy rynek pracy,
do którego doãĈczajĈ absolwenci-imigranci.
Warto tutaj przypomnieþ, İe zjawisko migracji, nie tylko w niedalekiej przeszãoĤci, ale teİ obecnie, charakteryzuje sič czčsto doĤþ jednolitĈ
strukturĈ, której dane elementy sĈ uszeregowane wedãug zasad kategoryzacji
poszczególnych toİsamoĤci. Bardzo ãatwo moİe to doprowadziþ do etnicyzacji niektórych kategorii zawodowych. Wystarczy w tym miejscu wspomnieþ o filipięskich pomocach domowych we Wãoszech lub o „polskim
hydrauliku”.
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Gãównym skutkiem takiej kategoryzacji jest postrzeganie siebie jako
czãonka danej grupy i przypisywanie jej jakiegoĤ znaczenia. W przypadku
opisywanej przez nas grupy taka zaleİnoĤþ pomičdzy toİsamoĤciĈ etnicznĈ
i toİsamoĤciĈ zawodowĈ nie wystčpuje, a wiele miejsc pracy, w których
zostajĈ zatrudnieni migranci, zyskuje charakter coraz bardziej mičdzynarodowy.
Organizacje pozarzĈdowe, wielkie firmy wielonarodowe, instytucje europejskie i niektóre centra edukacji stanowiĈ konkretne przykãady miejsc,
w których masowo zatrudniajĈ sič mãodzi cudzoziemcy, pochodzĈcy gãównie z róİnych paęstw europejskich, czčsto zapoznani juİ z ideĈ kosmopolityzmu dzički wczeĤniejszym doĤwiadczeniom, takim jak na przykãad studia
zagraniczne. Co za tym idzie, pozycja „cudzoziemca” nagle przestaje istnieþ,
zostaje zastĈpiona poczuciem normalnoĤci i naturalnoĤci w stosunku do
Ĥrodowiska, w którym funkcjonujĈ osoby o podobnych doĤwiadczeniach,
moİliwoĤciach i poglĈdach.
„Dla mnie, w Europie, nigdy nie czuãem, İe… Tak, jest mnóstwo róİnic pomičdzy
moim krajem a wieloma krajami w Europie, w których byãem, ale czuãem, İe system
jest mniej lub bardziej podobny u nas. Moİe jčzyk sič zmienia, ale ludzie myĤlĈ mniej
wičcej to samo. Tak wičc nigdy nie czuãem sič nieswój, nigdy nie tčskniãem za domem. Choþ prawdĈ jest, İe gdy byãem w Rosji lub na Ukrainie, z powodu tych róİnic
w mentalnoĤci, to tak, czasem czuãem sič trochč nie na swoim miejscu, nie na wãaĤciwym miejscu, jakbym powinien mieszkaþ gdzie indziej, poniewaİ to nie jest mój
sposób myĤlenia. Wičc czuãem sič, jakbym byã w niewãaĤciwym miejscu. Ale w Europie nie czuãem takich zmian” (wywiad 4, Francuz w Wiedniu).
„Chyba czujč sič bardziej Niemcem niİ Europejczykiem, poniewaİ sĈdzč, İe trudno
jest zidentyfikowaþ Europč jako caãoĤþ. Mogč cieszyþ sič z tego, İe podróİowanie nie
jest juİ tak trudne […], ale myĤlč, İe Europa jako unia polityczna ma obecnie caãe
mnóstwo problemów. Nie uznajč Europy za caãoĤþ, ale cieszč sič z jej dobrodziejstw.
Na przykãad z bezpieczeęstwa: nigdy nie poznaãem wojny, poniewaİ pomičdzy krajami panujĈ dobre relacje” (wywiad 5, Niemiec w Londynie).

Mowa tu o odczuciu, które niejako zaprzecza traktowaniu migracji jako
traumatycznego przeİycia, doĤwiadczenia, które dotĈd – poprzez zmianč
poãoİenia geograficznego, pozycji spoãecznej, a takİe zmianč pracy – mogão
wpãynĈþ na sposób postrzegania Ĥwiata. KonsekwencjĈ uznawania siebie za
migranta w zaledwie niewielkim stopniu jest to, İe w procesie migracji nie
tylko traci sič dom, ale takİe poczucie jego braku. Kosmopolityczny wymiar
miast wybieranych przez migrujĈcĈ mãodzieİ, w poãĈczeniu z procesem
ksztaãcenia i dorastania mãodzieİy europejskiej w duchu ciĈgãej mobilnoĤci,
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zapewnia mãodym poczucie przynaleİnoĤci do wičkszej wspólnoty i uãatwia
rozpoznawanie siebie jako jej czčĤci.
DoĤwiadczenia mãodych absolwentów, przemieszczajĈcych sič z róİnych regionów Europy w kierunku gãównych miast kontynentu, sugerujĈ,
İe mamy do czynienia z nieukoęczonym jeszcze podziaãem wspólnej przestrzeni, który wciĈİ sič rozwija. WičkszoĤci mãodych migrantów Europy
mičdzynarodowe doĤwiadczenia w Londynie czy Wiedniu przypominajĈ te,
które James Clifford (1994) zdefiniowaã jako „wspólny dom z dala od domu”, a wičc jako moİliwĈ do poznania i juİ poznanĈ przestrzeę wspólnĈ,
która moİe jednak wywoãaþ poczucie odlegãoĤci i obcoĤci.

3. REFLEKSJE PODSUMOWUJćCE
Jak dowiedziono, z analizy wywiadów wyãania sič wyraĮnie problem
natury politycznej, powiĈzany z przynaleİnoĤciĈ narodowĈ obywateli Europy migrujĈcych wewnĈtrz kontynentu europejskiego.
W przeszãoĤci paęstwa wielonarodowe, poza nielicznymi wyjĈtkami,
ulegaãy silnym naciskom i nierzadko dochodzião w nich do rozãamów. Wystarczy przywoãaþ rozpad Imperium Habsburgów, Imperium Osmaęskiego,
a takİe bardziej wspóãczeĤnie – Jugosãawii, ZwiĈzku Radzieckiego lub Czechosãowacji. Poza tym, pomimo nielicznych dobrych przykãadów, do jakich
naleİy Szwajcaria, równieİ Belgia i Kanada, cierpiĈ one z tego samego powodu: konfliktów pomičdzy róİnymi narodowoĤciami wspóãzamieszkujĈcymi jedno paęstwo.
Zjawisko, które niewĈtpliwie narodzião sič w epoce modernizmu –
„wspólnoty wyobraİone” (Anderson 1983) – daão poczĈtek fenomenowi nacjonalizmu (Gellner 1983), który staã sič gãównym narzčdziem legitymizacji
politycznej. Kraje Europy przyjčãy bez zastrzeİeę proces tworzenia sič narodowych wspólnot wyobraİonych, których nastčpstwem po II wojnie Ĥwiatowej jest eksperyment europejski. Wyobraİona Europa, nawet w swojej
postaci federalnej, niekoniecznie zakãada istnienie Europejczyka. W rzeczywistoĤci Europa jest kolebkĈ róİnych spoãecznoĤci, jčzyków, kultur, które
bardzo trudno byãoby wykorzeniþ na korzyĤþ jednej (zwierzchniej) kultury
ogólnoeuropejskiej, o ile w ogóle istnieje taka moİliwoĤþ i taka potrzeba, aby
realizowaþ ten projekt. Unia Europejska jeszcze na poczĈtku XXI wieku byãa
w pewnym sensie zakãadnikiem narodowych opinii publicznych – wystarczy poczytaþ gazety z róİnych krajów europejskich, aby zdaþ sobie z tego
sprawč. Wielka Brytania zastanawia sič, czy nie odstĈpiþ od Unii, poãudnie
Europy skarİy sič na zbytnie wymagania finansowe naãoİone przez Brukselč
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i ma nadziejč na wičkszĈ elastycznoĤþ w kwestii dãugu publicznego. Niemcy
natomiast kontynuujĈ dotychczasowĈ linič dziaãania, aby zapewniþ sobie
wičkszĈ stabilizacjč. Jakby tego nie byão dosyþ, Katalonia i Szkocja dĈİĈ do
uzyskania niepodlegãoĤci. Cičİki kryzys spoãeczny i ekonomiczny stanowiĈcy prawdziwy wčzeã gordyjski pogãčbiã starcia pomičdzy paęstwami Europy i poddaã w wĈtpliwoĤþ trwaãoĤþ projektu europejskiego. Czy powraca
widmo nacjonalizmu?
Mãodzi Europejczycy, zainspirowani duchem otwartoĤci i kosmopolityzmu, po przeprowadzce z róİnych paęstw Unii Europejskiej do gãównych
metropolii Europy Zachodniej, w zdecydowanej wičkszoĤci przypadków
docenili istotč swojej przynaleİnoĤci narodowej. TrudnoĤci jčzykowe i kulturowe wywoãaãy w respondentach silniejsze poczucie przynaleİnoĤci do
spoãecznoĤci, z której sič wywodzĈ.
Osoby poddane badaniu nie odrzucajĈ swojej toİsamoĤci europejskiej,
traktowanej jako pewna wartoĤþ, jednak w prawie wszystkich przypadkach
przynaleİnoĤþ narodowa przewaİa nad europejskĈ. Choþ Unia Europejska
zapewniãa Europejczykom swobodč poruszania sič, pokój, a takİe wyİszy
standard İycia, to wičkszoĤþ osób biorĈcych udziaã w badaniu uznaje jednak, İe bardziej korzystnym dla nich rozwiĈzaniem, zarówno pod wzglčdem kulturowym, symbolicznym, jak i uczuciowym, jest powrót do swojej
ziemi ojczystej.
Naleİy podkreĤliþ, iİ dane z wywiadów przeprowadzonych w Londynie
i Wiedniu, przekrojowo przedstawione w niniejszej pracy, zostaãy caãkowicie potwierdzone przez wywiady przeprowadzone w Domodossoli z koordynatorami projektu europejskiego „Re-Turn”. Najistotniejsze z nich to:
wzmoİone poczucie toİsamoĤci etnicznej i narodowej migrantów, a takİe
przewaga wartoĤci toİsamoĤci narodowej nad europejskĈ.
Pomimo znaczĈcych wysiãków Unii Europejskiej w zakresie rozpowszechnienia ponadnarodowego poczucia przynaleİnoĤci – przykãadem
moİe tu byþ projekt Erasmus – wyobraİona wspólnota europejska pozostaje
jednak wciĈİ w trakcie tworzenia. Liczne problemy, które napotykajĈ na
swojej drodze mãodzi migranci, sprowadzajĈ sič do poczucia odrzucenia,
odmiennoĤci, a przede wszystkim marginalizacji w spoãeczeęstwie, w którym tymczasowo İyjĈ. WãaĤnie proces marginalizacji mniejszoĤci etnicznych
jest jednym z elementów zapowiadajĈcych nadejĤcie nowego nacjonalizmu,
jak wykazuje Gellner (1983). Ponadto poczucie przynaleİnoĤci do wspólnej
toİsamoĤci europejskiej w wielu przypadkach pojawia sič tylko w momencie kontaktu z osobami spoza Europy. Co ciekawe, w kilku wypowiedziach
Ukraina i Rosja zostaãy uznane za rzeczywistoĤþ kulturowĈ odrčbnĈ od
Europy.
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Przeprowadzone wywiady nie umoİliwiajĈ wysnucia wyczerpujĈcych
wniosków, naĤwietlajĈ jednak i poddajĈ pod dyskusjč rzeczywistĈ rozbieİnoĤþ pomičdzy procesem integracji ekonomicznej i finansowej Europy a efektywnĈ integracjĈ kulturowĈ pomičdzy narodami.
Tãumaczenie z jčzyka wãoskiego
Monika Czerniak
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