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1. PRZESTRZEĘ JAKO WARTOģý SPOâECZNA
W niniejszym opracowaniu zostanĈ omówione dwie róİne perspektywy
doĤwiadczania wãasnej migracji, a nastčpnie wspóãczesne, pojawiajĈce sič po
postmodernizmie, propozycje takiej polityki miejskiej, która potrafiãaby
przezwycičİaþ przeİywanie przez imigrantów Przygody lub Wygnania,
sprawiajĈc, İe w nowej, odkrywanej przestrzeni czuliby sič oni jak u siebie,
czyli jak w przestrzeni wãasnej. Jak bowiem pisaã Florian Znaniecki (1938: 91),
klasyk socjologii miasta i jednoczeĤnie socjologii migracji, cechĈ kaİdej przestrzeni jest to, İe jest zawsze czyjaĤ – przede wszystkim w znaczeniu spoãecznym, niekoniecznie zaĤ prawnym czy ekonomicznym:
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„[…] zespoãy ludzkie, zwãaszcza zespoãy tworzĈce grupy zorganizowane, zwykle
majĈ w sferze swego zbiorowego doĤwiadczenia i dziaãania pewne wartoĤci przestrzenne, które traktujĈ jako swĈ wspólnĈ «wãasnoĤþ» nie w sensie czysto ekonomicznym, lecz w ogólniejszym znaczeniu, İe nimi wspólnie «wãadajĈ», posãugujĈc
sič nimi dla wykonywania pewnych czynnoĤci zbiorowych lub upowaİniajĈc jednostki do posãugiwania sič nimi przy wykonywaniu pewnych czynnoĤci indywidualnych”.

Dodajmy, İe okreĤlonej przestrzeni, czyli „wartoĤci przestrzennej”
w ujčciu F. Znanieckiego, nie sposób rozpatrywaþ w oderwaniu od ogóãu
wartoĤci wspóãdzielonych i doĤwiadczanych przez danĈ zbiorowoĤþ (spoãeczno-terytorialnĈ, ale takİe np. religijnĈ, klasowĈ, narodowĈ, zawodowĈ,
zbiorowoĤþ osób o podobnych upodobaniach estetycznych czy wykonujĈcych pewien zawód itd.). Kaİda przestrzeę, jak pisze ten autor (1938: 91),
jest zatem „skãadnikiem jakiegoĤ nieprzestrzennego systemu wartoĤci,
w odniesieniu do którego posiada swoistĈ treĤþ i znaczenie”. Co waİne
z punktu widzenia migrantów, zmieniajĈcych swe poãoİenie przestrzenne
i spoãeczne, o uczestnictwie jakiegoĤ czãowieka w danej przestrzeni decyduje
nie on sam, ale wãadajĈca niĈ zbiorowoĤþ:
„Sprawa jest podobna jak z innymi wartoĤciami zespoãowymi. […] Czãowiek, któremu zespóã nie przyznaje prawa do obecnoĤci w swej wartoĤci przestrzennej, podobnie jak czãowiek, któremu zespóã nie przyznaje prawa do udziaãu w swym kapitale,
w swej religii, w swych przywilejach, nie jest dopuszczony do uczestnictwa, jeĤli zaĤ
samowolnie zaczĈã uczestniczyþ, zostaje usuničty, moİe nawet byþ potraktowany jako przestčpca profanujĈcy wartoĤci zbiorowe” (Znaniecki 1938: 94).

Podobnie o przestrzeni miejskiej wypowiadali sič Aleksander Wallis
(1977, zwã. s. 79-139), Georg Simmel (2008 [1903]: 365-385) i inni przedstawiciele humanistycznej, kulturalistycznej szkoãy socjologii miasta. âĈczyão ich
przeĤwiadczenie, İe przestrzeę miejska jest dzieãem ludzkim i trudno jĈ
zrozumieþ, abstrahujĈc od nadawanych jej przez ludzi sensów i znaczeę.
Wszyscy zgodziliby sič ze Znanieckim (1938: 94), kiedy stwierdza, İe „Przyznawane czãowiekowi prawo obecnoĤci w pewnej przestrzeni wchodzi […]
w skãad jego stanu socjalnego”. Warto zatem zastanowiþ sič, jaki jest, uİywajĈc dzisiejszych terminów, status spoãeczny migranta.
2. MIGRANT JAKO CZâOWIEK „POMIČDZY”
W tym kontekĤcie racjč miaã Pierre Bourdieu (1999: 12), kiedy stwierdzaã,
İe dla zewnčtrznych obserwatorów problematycznoĤþ w definiowaniu migrantów wynika stĈd, iİ sĈ atopos – podobnie jak Sokrates zdaniem Platona,
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co wskazywaãoby na pewnĈ ponadhistorycznĈ wagč zagadnienia. Migranci
sĈ atopos, czyli ludĮmi znikĈd, którzy sĈ jeszcze w trakcie przenoszenia sič
z jednego miejsca na drugie, a przez to sĈ ludĮmi, o których trudno powiedzieþ, czy i w jakim wymiarze majĈ prawo traktowaþ danĈ przestrzeę jako
wãasnĈ. „Ani obywatel, ani cudzoziemiec, ani tak naprawdč po naszej stronie, ani zupeãnie po obcej stronie, imigrant znajduje sič w miejscu «mieszaęców», o którym takİe mówi Platon, na granicy spoãecznego istnienia i niebytu” – tak charakteryzuje migranta Bourdieu (1999: 12). Warto przy tym
powiedzieþ, İe emigracja i imigracja to w istocie dwie strony tego samego
procesu (Sayad 1999: 56-58), który – uİyjmy metafory przesadzanego drzewa – okreĤliþ moİna jako zakorzenianie sič w jednym miejscu przy jednoczesnym, stopniowym lub gwaãtownym, odcinaniu korzeni w drugim,
w tym, w którym kiedyĤ sič wyrosão. Przez dãugi czas „ludzie w ruchu”
znajdujĈ sič równoczeĤnie w dwóch miejscach, w dwóch strukturach spoãecznych, czčsto mičdzy dwiema kulturami. Proces migracji, czyli przemieszczania sič – zarówno w sensie przestrzennym, jak i spoãecznym –
wieęczĈ zazwyczaj dopiero narodziny „na nowym” dzieci migrantów, które
mówiĈc „jestem stĈd”, mogĈ myĤleþ przede wszystkim o jednej zbiorowoĤci
i jej przestrzeni, jeĤli tylko nastĈpiãa pomyĤlna integracja ich rodziny ze spoãecznoĤciĈ przyjmujĈcĈ.
Decyzja o tym, kiedy koęczy sič dla migranta jego podróİ z jednego –
spoãecznego i przestrzennego jednoczeĤnie – miejsca na drugie, ostatecznie
dokonuje sič w ĤwiadomoĤci migrujĈcego. PrzyjmujĈc w tym tekĤcie zasadč
wspóãczynnika humanistycznego F. Znanieckiego (2009 [1934]: 67-68; 1931:
10-11), aby z caãĈ mocĈ powiedzieþ, İe migracja jakiegoĤ czãowieka jest juİ
zakoęczona, trzeba nie tyle dowiedzieþ sič, jak dãugo przebywa on w nowym miejscu, ale pytaþ o to, czy czuje sič on wspóãwãaĤcicielem przestrzeni,
w której mieszka. W tej perspektywie dopiero poczucie, warunkowane wieloma psychicznymi i spoãecznymi czynnikami, İe jest sič „tutejszym”, pozwala mówiþ o koęcu migracji, czyli o – powróþmy do uİytej wczeĤniej metafory – „zakorzenieniu” w danym miejscu, w przestrzeni na poczĈtku
migracji jeszcze nieznanej, a teraz uwaİanej juİ za wãasnĈ. Jak wczeĤniej
wspomniano, tym, co bčdzie nas interesowaþ w niniejszym tekĤcie, jest wãaĤnie doĤwiadczanie przestrzennego i spoãecznego procesu migracji.
Pojčcie migrantów bčdzie odnoszone, przy zapoİyczeniu terminów
wprowadzonych przez Stanisãawa Ossowskiego (1984 [1967]: 17-18, 26-30),
zarówno do tych osób, które zamieszkaãy na staãe w przestrzeni innej niİ ich
ojczyzna ideologiczna (niem. Vaterland, obszar paęstwa lub ojczyzna w definicji ideologii narodowej), jak i do tych, które pozostajĈc na terytorium ojczyzny ideologicznej, przeniosãy sič w obszar innej ojczyzny prywatnej
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(niem. Heimat, „maãa ojczyzna”, miejscowoĤþ, miasto lub region). Pierwszy
przypadek dotyczy migracji do innego paęstwa narodowego, opisywanych
przez antropologów, socjologów, geografów czy kulturoznawców w kontekĤcie integracji i dezintegracji spoãecznej, budowania i zanikania wičzi
wspólnotowych, konstruowania toİsamoĤci jednostkowej i zbiorowej, kontaktu mičdzykulturowego czy, zwãaszcza w ramach studiów postkolonialnych, politycznej, klasowej i kulturowej dominacji. Tradycja badaę nad
migracjami z kraju do kraju sičga opracowaę szkoãy chicagowskiej, od poczĈtku zainteresowanej wpãywem migracji na rozwój i toİsamoĤþ miast.
Drugi rodzaj migracji – z jednej ojczyzny prywatnej do drugiej w ramach tej
samej ojczyzny ideologicznej – równieİ od dawna budzi zainteresowanie
nauk spoãecznych. Ich przykãad stanowiĈ mičdzy innymi zwiĈzane dawniej
z industrializacjĈ, a dziĤ z metropolizacjĈ, migracje ze wsi i maãych miast do
duİych oĤrodków, migracje w niekiedy zãudnej „ucieczce” przed miejskoĤciĈ z centrum miast na ich obrzeİa i obszary podmiejskie czy przemieszczanie sič z jednego miasta do drugiego o odmiennej architekturze, gwarze,
zwyczajach lub autostereotypach. W kontekst ten naleİy wpisaþ badania
szkoãy neoekologicznej nad stylami İycia i charakterem miejskoĤci w ogóle
(m.in. prace Louisa Wirtha, Amosa H. Hawleya i ich kontynuatorów), poĤwičcone lokalnym spoãecznoĤciom i kulturom, a takİe antagonizmom
mičdzy mieszkaęcami poszczególnych miast i dzielnic. SĈ to publikacje
zarówno dotyczĈce wspóãczeĤnie doĤwiadczanej w Polsce suburbanizacji
(m.in. prace Katarzyny Kajdanek), jak i poruszajĈce tematykč osadnictwa
na Ziemiach Zachodnich po II wojnie Ĥwiatowej, równieİ odbywajĈcego
sič w granicach – choþ wówczas caãkiem „Ĥwieİych” – jednej ojczyzny ideologicznej (KwaĤniewski 1987; zob. takİe liczne z tego zakresu raporty
z badaę Zygmunta Dulczewskiego, Andrzeja Kwileckiego czy Wãadysãawa
Markiewicza).
Choþ przeprowadzka poza obszar ojczyzny ideologicznej wiĈİe sič
z wičkszymi zmianami spoãecznymi w İyciu migranta niİ zamieszkanie
jedynie z dala od ojczyzny prywatnej, to zarówno migracje pierwszego, jak
i drugiego rodzaju wiĈİĈ sič niechybnie i naturalnie z naraİeniem na doĤwiadczenie obcoĤci, która pojawia sič, jak pisaã F. Znaniecki (1931: 22),
w kaİdej sytuacji, w której stykajĈ sič odmienne ukãady wartoĤci. Migracje,
i do innej ojczyzny ideologicznej, i do innej ojczyzny prywatnej, wiĈİĈ sič
z kontaktem z ludĮmi o odmiennych zwyczajach, kulturze (w sensie wĈskim
lub szerokim), jčzyku, gwarze czy dialekcie, sposobach nawiĈzywania kontaktów i ich podtrzymywania, definiowania i przeİywania wspólnoty itd.
Migrant, co ciekawe, doĤwiadczaþ moİe obcoĤci zarówno przebywajĈc
w spoãecznoĤci przyjmujĈcej, jak i w czasie powrotów do spoãecznoĤci wysy-
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ãajĈcej – za kaİdym razem bowiem moİna go zdefiniowaþ jako kogoĤ, kto
wãaĤnie przybyã „stamtĈd” do nas, czyli „tutaj”, i zamieszkaã (po raz pierwszy albo ponownie, na chwilč) w naszej przestrzeni. Spotkanie z migrantem
stawia wičc przed zbiorowoĤciĈ mieszkaęców jakiegoĤ terytorium pytanie
o to, czy jest to jedynie Przybysz (GoĤþ lub Przybãčda – jeĤli posãuİylibyĤmy
sič ponownie terminami zaproponowanymi przez F. Znanieckiego (1938:
106-108)), czy teİ WspóãwãaĤciciel tej przestrzeni. Dla samych migrantów ich
wãasna migracja wymaga z kolei ciĈgãego definiowania, jakie miejsca denotowaþ bčdĈ dla nich przysãówki „tam” i „tutaj”. O ile bowiem dla pozostajĈcych z reguãy w jednej geograficznie okreĤlonej przestrzeni wspólnot terytorialnych (wičkszych, jak np. naród, lub mniejszych, jak np. mieszkaęcy
jakiegoĤ miasta) „tutaj” jest bardzo dobrze okreĤlone, to dla migrantów jest
to czčsto kwestia problematyczna, a ich odpowiedzi na pytanie „skĈd jestem?” ukazujĈ czčsto zãoİonoĤþ ich toİsamoĤci, jeĤli nie konfliktowoĤþ róİnych jej elementów.

3. PRZYGODA I WYGNANIE –
DWA MODELE PRZEįYWANIA WâASNEJ MIGRACJI
Stosunek migranta do wãasnej migracji i doĤwiadczanej obcoĤci moİe
byþ dwojaki. W pierwszej perspektywie migracja – owo specyficzne, jedynie
migrantowi znane napičcie mičdzy „tu” i „tam” – nazywana jest PrzygodĈ,
w drugiej zaĤ Wygnaniem. OczywiĤcie, zarówno Przygoda, jak i Wygnanie
odnoszĈ sič do modelowych sytuacji, Weberowskich typów idealnych, pomičdzy którymi znajduje sič niezliczona liczba stanów poĤrednich.
Wspóãczesna socjologia widzi w Filozofii przygody Simmla (2006 [1910])
esej o jednym z moİliwych sposobów przeİywania wãasnej migracji. W tym
ujčciu migracja doĤwiadczana jest jako Przygoda, gdy stanowi dla migranta
wyjĈtkowy, jednak majĈcy swój poczĈtek i koniec odcinek İycia. Jak pisze
Simmel (2006 [1910]: 257),
„Przygoda stanowi, rzecz jasna, czĈstkč naszej egzystencji, doãĈcza bezpoĤrednio do
tego, co jĈ poprzedza i co po niej nastčpuje, lecz zarazem w gãčbszym sensie znajduje
sič poza ciĈgãoĤciĈ İycia. A przecieİ róİni sič od wszystkiego, co po prostu przypadkowe, obce, muskajĈce tylko naskórek İycia. Wypada z caãoĤci İycia, ale […] niejako
tym samym ruchem wraca do niego, jest obcym ciaãem w naszej egzystencji, choþ zarazem jakoĤ powiĈzanym z jej centrum”.

Dodajmy, İe migracja moİe byþ przeİywana jako Przygoda, nawet jeĤli
przeĤwiadczenie migranta o tymczasowoĤci pobytu „tam” jest nieuzasad-
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nione i faãszywe. Przypomnijmy choþby tych migrantów, którzy przeİyli
wičkszoĤþ, jeĤli nie caãe swoje İycie, w przekonaniu o przygodnoĤci swej
migracji, karmieni tzw. „iluzjĈ powrotu”, objawiajĈcĈ sič w ciĈgãym odkãadaniu powrotu do kraju pochodzenia. Tymczasem, jak sãusznie pisze Simmel
(2006 [1910]: 257), cechĈ kaİdej Przygody jest to, İe choþ ma swój poczĈtek
i koniec, to jednoczeĤnie „sama zakreĤla swe granice”, trudno przewidzieþ
jej zakoęczenie.
DrugĈ, juİ zasygnalizowanĈ w cytowanym wyİej fragmencie, wãaĤciwoĤciĈ Przygody jest jej sens, czyli powiĈzanie „z istotĈ i powoãaniem podmiotu”, co odróİnia jĈ od zdarzeę wynikajĈcych ze zwykãego przypadku (Simmel 2006 [1910]: 258). Choþ niemiecki filozof i socjolog nie pisze tego wprost,
jasne jest, İe osobie doĤwiadczajĈcej Przygody towarzyszĈ zarówno uãatwienia, jak i trudnoĤci w realizacji jej sensu. Pozostaje jednak waİne, iİ niezaleİnie od tego, czy migracja (lub pewne jej etapy) jest w oczach migranta
dobrĈ czy zãĈ PrzygodĈ, to dostrzega on jej zwiĈzek z urzeczywistnianiem
sič jakiegoĤ szerszego niİ migracja osobistego planu, a czčsto jej powiĈzanie
z İyciowymi marzeniami i ambicjami. Dlatego tym, co cechuje osobč realizujĈcĈ cel Przygody, jest, jak pisze Simmel (2006 [1910]: 261-264), postawa zdobywcy i Ĥpieszne chwytanie szansy, ĤmiaãoĤþ w dziaãaniu, stawianie wszystkiego
na jednĈ kartč i na los szczčĤcia, wiara w powodzenie planu i pewnoĤþ, której nie sĈ w stanie zmĈciþ nawet przemawiajĈce przeciw niej fakty. „W naszym İyciu dziaãanie splata sič z doznawaniem, w przygodzie oba te elementy ulegajĈ jednoczeĤnie spotčgowaniu: postawa zdobywcy, który
wszystko zawdzičcza wãasnej sile i przytomnoĤci umysãu, oraz caãkowite
zdanie sič na İywioãy i szanse Ĥwiata, które mogĈ nas uszczčĤliwiþ, ale takİe
zniszczyþ” (Simmel 2006 [1910]: 261-262).
O ile w doĤwiadczaniu Przygody nastčpuje, zdaniem Simmla (2006
[1910]: 261), synteza biernoĤci i aktywnoĤci, o tyle doĤwiadczenie Wygnania
nie sprzyja postawie zdobywcy. Badaczem spoãecznym, który zwróciã uwagč na ten aspekt migracji, byã socjolog Abdelmalek Sayad zajmujĈcy sič migracjami Algierczyków do Francji. Sayad (1999) przekonywaã, İe okreĤlenie
„imigrant” odnosi sič nie do statusu prawnego, ale przede wszystkim do
kondycji spoãecznej. Ta zaĤ ĤciĤle wiĈİe sič z przekonaniem migranta o tym,
İe zarówno w miejscu emigracji, jak i imigracji, nie jest do koęca u siebie.
DoĤwiadczenie Wygnania polega na odkryciu przez migranta jego „podwójnej nieobecnoĤci”:
„Tym jest emigracja, to przeİywanie obcoĤci w jakimĤ kraju. […] Nasza elghorba, wygnanie, to przyjeİdİanie za kaİdym razem w spóĮnieniu: przyjeİdİasz tutaj i nic nie
wiesz, musisz wszystko odkrywaþ, wszystkiego sič uczyþ, wszystko nadrabiaþ, jesteĤ
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zawsze spóĮniony w stosunku do innych emigrantów i do Francuzów, zawsze o jeden krok w tyle. A potem, kiedy wracasz do swojej wioski w Algierii, zdajesz sobie
sprawč, İe nie masz nic, İe straciãeĤ gdzieĤ swój czas” (Sayad 1999: 95).

W przeciwieęstwie do doĤwiadczenia Przygody Wygnanie jawi sič jako
sytuacja bez dobrego i pewnego zakoęczenia. Choþ pobyt „tam” doznawany
jest przez migranta jako bardzo uciĈİliwy, to nie decyduje sič on na przerwanie migracji, pamičtajĈc o powodach, dla których zdecydowaã sič emigrowaþ. PowiedzielibyĤmy (przez analogič do Simmlowskiej propozycji, ale
takİe na podstawie tego, co pisaã Sayad w La double absence. Des illusions de
l’émigré aux souffrances de l’immigré), İe migrant-Wygnaniec nie ma juİ tej
pewnoĤci, choþby nawet byãa ona Ĥlepa i bez pokrycia, dotyczĈcej szczčĤliwoĤci losu i pojawienia sič okolicznoĤci sprzyjajĈcych realizacji migracyjnego planu. Wygnaęcowi brak wiary we wãasne siãy, nie przyjmuje wičc
postawy zdobywcy, ale czuje sič przegrany. KolejnĈ róİnicĈ jest wraİenie
ciĈgãego spóĮnienia, bycia o jeden krok zarówno za tymi, którzy sĈ „tam”,
jak i tymi „tutaj”. Tymczasem, przeİywajĈc Przygodč, migrant czuje, İe
uczestniczy w grze, İe jest aktywnym aktorem wydarzeę.
Wygnaniec nie widzi nadrzčdnego sensu swej migracji dla caãoĤci swego
İycia, który tak mocno charakteryzowaã Przygodč. IlustracjĈ doĤwiadczenia
Wygnania jest cytowana przez Sayada wypowiedĮ jednego z pracowników
algierskich we Francji z 1975 r.: „JakĈ Francjč odkryãem! To zupeãnie nie byão
to, czego sič spodziewaãem […]. I to ja, który wierzyãem, İe Francja nie bčdzie dla mnie wygnaniem. Dopiero kiedy przyjedzie sič tu, poznaje sič
prawdč. Dopiero tutaj [we Francji – dop. J.K.] sãyszy sič rzeczy, których nigdy nie mówi sič tam, u nas w kraju; wszčdzie tutaj sãyszy sič: «to nie jest
İycie dla ludzi» […]” (Sayad 1999 : 38). Tym, co najbardziej uderza w cytowanej wypowiedzi, jest rozpacz imigranta wywoãana na wspomnienie
pierwszego widoku innych Algierczyków ĤpiĈcych po kilku w maãych pokojach: „Jakiİ smutek! Jakieİ nieszczčĤcie w ich spojrzeniach, w ich gãosie
i w tym, co mówili Ĥciszonym gãosem. W tym momencie ujrzaãem, czym jest
samotnoĤþ i czym jest smutek: w ciemnoĤci tego pokoju […], w ciemnoĤci
ulicy… w ciemnoĤci caãej Francji, poniewaİ, w tej naszej Francji, takiej, jaka
byãa nam dana, nie byão nic oprócz cieni” (Sayad 1999: 38).
MówiĈc o Wygnaniu, podkreĤlmy, İe doĤwiadczaþ go bčdzie osoba tčskniĈca za ojczyznĈ prywatnĈ bĈdĮ ideologicznĈ, traktujĈca swĈ migracjč
nie do koęca jako wãasny, wolny wybór, ale jako wynik mniej lub bardziej
wyraĮnych nacisków rodziny, lokalnej spoãecznoĤci czy sytuacji politycznej.
Wygnaęcem bčdzie wičc ktoĤ, kto znalazã sič w nowym miejscu, chociaİ –
caãkowicie lub z pewnych tylko powodów – wolaãby İyþ gdzie indziej.
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Wygnaęcem jest zatem cytowany wyİej Algierczyk, który czuje sič we Francji smutny i upokorzony, ale jest nim równieİ kaİdy, kto zyskaã w tym kraju
szansč rozwoju artystycznego, naukowego czy azyl polityczny i czuje sič
w tym kraju szczčĤliwy, choþ jednoczeĤnie pozostawiã jakĈĤ waİnĈ czĈstkč
swego „Ja” tam, skĈd pochodzi, gdzie nie mógã realizowaþ wszystkich
swych marzeę. Wygnanie, podobnie jak pojčcie Przygody, odnosi sič wičc
do migracji, metaforycznie ujčtej jako zapuszczanie korzeni w jednym miejscu i ucinania ich w innym, do procesu przestrzennych i spoãecznych przenosin, nie zaĤ do oceny okreĤlonej przestrzeni, w której migrant przebywa
obecnie lub przebywaã niegdyĤ.
Przygoda i Wygnanie okreĤlajĈ stany i doĤwiadczenia, co do których migranci İywiĈ przekonanie, İe nie przeİywaliby ich, gdyby nie wyruszyli
swym migracyjnym szlakiem. Dla jednych alternatywĈ dla migracji-Przygody jest zwyczajny, znany i oswojony nurt İycia, drudzy z kolei wybierajĈ
mičdzy migracjĈ-Wygnaniem a pozostaniem u siebie i rezygnacjĈ z dowiedzenia sič, jak wyglĈdaãoby ich İycie „tam”.
Kresem zarówno Przygody, jak i Wygnania jest kres samej migracji, który – jak stwierdziliĤmy wczeĤniej – dokonuje sič przede wszystkim w ĤwiadomoĤci samego migranta. Gdy migrant czuje sič „na nowym” jak u siebie,
kiedy nie chciaãby juİ w İadnej mierze wróciþ do wczeĤniejszego miejsca
pobytu (wtedy „na nowym” nie jest juİ Wygnaęcem) i kiedy z miejscem
przyjazdu wiĈİe caãe swoje İycie (gdy nie przeİywa juİ Przygody), koęczy
sič dla niego migracja. Jak wiemy, dzieje sič tak stosunkowo rzadko w przypadku pierwszego pokolenia migrantów; ich migracjč duİo czčĤciej koęczĈ
„za nich” ich dzieci, które ojczyznč prywatnĈ i ideologicznĈ wiĈİĈ generalnie z jednym miejscem.
Powiedzmy jeszcze, İe róİnica mičdzy PrzygodĈ i Wygnaniem nie polega na odmiennych przyczynach wyjazdu i warunkach İycia w miejscu bĈdĮ
kraju przyjazdu ani na odmiennych trajektoriach migracyjnych, ale na sposobie doĤwiadczania tych wszystkich elementów skãadajĈcych sič na migracjč. Zaprezentowane tu – modelowe i na pewno nie jedyne moİliwe – sposoby przeİywania wãasnej migracji nie wykluczajĈ sič wzajemnie. Ta sama
migracja moİe byþ bowiem doĤwiadczana raz jako Przygoda, innym razem
jako Wygnanie, albo teİ jako Przygoda i Wygnanie jednoczeĤnie.

4. PRZYGODA I WYGNANIE – WYZWANIE POLITYKI MIEJSKIEJ
Migranci, ludzie atopos, prawdopodobnie zawsze byli, jak dãuga jest historia municypalnoĤci, wyzwaniem dla polityki miejskiej. Dla miast, rozu-
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mianych jako wspólnoty mieszkaęców o róİnych statusach i proweniencjach, wyzwaniem jest zapewnienie – pomimo obiektywnych róİnic – samego faktu istnienia tej wspólnoty, której czãonkowie wspóãdzielĈ pewne wartoĤci, w tym – jak pisaã F. Znaniecki – wartoĤci przestrzenne. Jakkolwiek
róİne sĈ doĤwiadczenia Wygnania i Przygody, to jednak kaİde z nich sprawia, İe imigrant nie czuje sič ani integralnĈ, staãĈ czčĤciĈ miejskiej wspólnoty, ani wspóãwãaĤcicielem dzielonych przez niĈ wartoĤci. Co zatem mogĈ
czyniþ zarzĈdy miast lub poszczególnych dzielnic, aby migrant İycia w nich
nie traktowaã ani jako Przygody, ani jako Wygnania?
Zanim odpowiemy na to pytanie, zastanówmy sič jeszcze nad innym:
Czy w ogóle stworzenie tak rozumianej wspólnoty miejskiej jest moİliwe?
âatwiej przecieİ mówiþ o mieĤcie jako konglomeracie grup i zbiorowoĤci niİ
jako jednym, wspóãdzielĈcym jakieĤ konkretne wartoĤci, spoãeczeęstwie.
Ponadto, jak wiemy, cechĈ nowoczesnych i ponowoczesnych miast jest wãaĤnie brak wzajemnej wičzi mičdzy mieszkaęcami (zob. Simmel 2005 [1903]:
305-315), a poczucie, İe jest sič obcym w „samotnym tãumie” (zob. Riesman
2011 [1950]), towarzyszy wielu ludziom w mieĤcie, nie tylko migrantom. Jak
pisaã A. Wallis (1967: 132), „[…] przynaleİnoĤþ do tej samej zbiorowoĤci
wielkomiejskiej nie pociĈga za sobĈ na co dzieę solidarnoĤci mieszkaęców.
[…] Pãaszczyzny solidarnoĤci wyznaczajĈ wartoĤci inne – zawodowe, kulturalne, religijne. […] ObcoĤþ dwóch mieszkaęców tego samego domu lub
bloku moİe byþ nie mniejsza niİ mieszkaęców dwóch róİnych miast, którzy
sič nie znajĈ i nic o sobie nie wiedzĈ”.
Z drugiej strony wspóãczeĤnie dostrzega sič, İe miastom potrzeba polityki, która stwarzaãaby dogodne warunki do doĤwiadczania wspólnoty
przez mieszkaęców, w tym przez imigrantów. Cel – doĤwiadczenie wspólnoty w mieĤcie – jaki stawiaãaby przed sobĈ polityka miejska, wydaje sič
doĤþ utopijny, jednak, jak przekonuje wielu autorów (zob. Vermeulen, van
den Akker 2010), obecnie potrzebujemy wãaĤnie tego rodzaju utopijnych
propozycji, chociaİby brzmiaãy one dla nas maão prawdopodobnie. W istocie, utopiĈ jest program zakãadajĈcy odbudowč poczucia wspólnoty po
postmodernizmie, który nauczyã nas obawiaþ sič wielkich narracji i wiary
w silne, zbiorowe podmioty. Nie chodzi tu jednak o powrót do wielkich
modernistycznych idei ani do – czčsto z nimi wiĈzanych – totalitarnych utopii spoãecznych. Nie, nowa polityka miejska odrzuca postmodernistycznĈ
ironič i strach przed autentycznym przywiĈzaniem do zbiorowych toİsamoĤci, a jednoczeĤnie owe pãaszczyzny doĤwiadczania kolektywnego „my”
chce budowaþ na zupeãnie innych niİ modernistyczne fundamentach. Jak
piszĈ Lech Mergler, Kacper Pobãocki i Maciej Wudarski (2013: 37-38), w interesie mieszkaęców nie znajduje sič polityka miejska, która opierajĈc sič na
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takich pojčciach, jak „lewica” i „prawica” (a takİe, dodajmy, „naród”, „etnicznoĤþ”, „rasa” czy „klasa”), i odwoãujĈc sič do abstrakcyjnych, symbolicznych idei, nie tylko nie pomaga w budowaniu pozytywnych spoãecznych
relacji w mieĤcie, ale wrčcz wywoãuje podziaãy mičdzy mieszkaęcami. Tym,
czego potrzeba miastu, jest polityka stwarzajĈca moİliwoĤþ budowania
wspólnoty (wbrew wĈtpiĈcym w jej sens postmodernistom) wokóã konkretnych problemów i projektów, nie zaĤ wokóã ogólnonarodowych czy ogólnoklasowych haseã (jak pewnie widzieliby to moderniĤci). W takich wspólnotach, choþ doĤwiadczanych chwilowo i w ograniczonym zakresie – wtedy,
kiedy pojawia sič jakaĤ konkretna potrzeba – znajduje sič miejsce na róİnorodnoĤþ ideowĈ, narodowĈ, klasowĈ, jest równieİ miejsce dla imigrantów
mieszkajĈcych w mieĤcie bez wzglčdu na to, czy majĈ oni obywatelstwo
danego paęstwa czy teİ nie. „Odniesienie sič do miasta, do przestrzeni oraz
do tego, co nazywamy narracjĈ konkretnĈ, sprawia, İe ludzie, traktowani
jako obywatele lub mieszkaęcy okreĤlonego obszaru, zaczynajĈ rozumieþ, İe
majĈ wičcej wspólnego niİ tego, co ich róİni” (Mergler, Pobãocki, Wudarski
2013: 38).
Proponowana tutaj polityka miejska opiera sič na wspólnotach tymczasowych, zogniskowanych wokóã waİnych dla wszystkich mieszkaęców
spraw, podzielajĈcych wspólne, w terminologii F. Znanieckiego, wartoĤci
przestrzenne i majĈcych wszelkie prawo, aby czuþ sič ich wãaĤcicielami.
WspóãczeĤnie o zasadnoĤci polityki budujĈcej wãaĤnie takie wspólnoty –
polityki, która ciĈgle wydaje sič niezrealizowanĈ utopiĈ – przekonujĈ ruchy
miejskie ãĈczĈce mieszkaęców wokóã konkretnych problemów, a jednoczeĤnie poãĈczone sieciĈ kontaktów z dziaãaczami podobnych ruchów w innych
paęstwach (Swyngedouw, Kaika 2005: 174-175). Co waİne, „ruchy miejskie
nie skupiajĈ rewolucjonistów, których celem jest obalenie systemu polityczno-spoãecznego, ale mniej lub bardziej radykalnych reformatorów systemu.
Owa reforma nie jest wymyĤlona czy zaplanowana «odgórnie», lecz wychodzi od konkretów, w których naocznie stwierdzamy dysfunkcjonalnoĤþ systemu lub jego fragmentów” (Mergler, Pobãocki, Wudarski 2013: 38). JeĤli
chodzi o dziaãania skierowane na rozwiĈzywanie konkretnych spraw
w miastach z duİym odsetkiem migrantów, to zaobserwowaþ je moİna dziĤ
zwãaszcza w krajach wielokulturowych. Przykãadowo, w ramach programu
Good Ideas in Integration prowadzonego przez kanadyjskĈ fundacjč Maytree w wielu miastach na Ĥwiecie udaão sič wprowadziþ elementy postulowanej tu inkluzywnej polityki zapraszajĈcej kaİdego mieszkaęca, zwãaszcza
tych – z róİnych powodów – wykluczonych, do wspólnoty miejskiej. InspirujĈce raporty z tego rodzaju dziaãaę odnaleĮþ moİna na stronie interneto-
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wej poĤwičconej „Miastom migracyjnym” („Cities of Migration. A Maytree
Idea”, http://citiesofmigration.ca/).
Rola imigrantów, czyli ludzi ãĈczĈcych róİne Ĥwiaty spoãeczne i majĈcych doĤwiadczenie İycia zarówno „tam”, jak i „tu”, w budowaniu polityki
miejskiej opierajĈcej sič na tymczasowych wspólnotach jest trudna do przecenienia. Z drugiej strony otwarcie polityki miejskiej na imigrantów, traktowanie ich w taki sam sposób jak innych mieszkaęców, moİe znaczĈco przyĤpieszyþ proces ich spoãecznego zakorzeniania sič w nowym miejscu
i w praktyce – zakoęczenia ich wãasnej migracji, niezaleİnie od tego, czy
byãa ona dla nich PrzygodĈ czy teİ Wygnaniem. Umoİliwienie migrantom,
podobnie jak innym mieszkaęcom, udziaãu w wyborach miejskich, podejmowania decyzji dotyczĈcych miasta i aktywnego angaİowania sič w zabiegi na rzecz poprawy jakoĤci İycia w nim oceniþ wičc naleİy jako dziaãania
pozytywne i poİĈdane, choþ ciĈgle trudne do realizacji.
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