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Magdalena Ślusarczyk, Paula Pustułka

Ekonomiczna nieracjonalność 
i emocjonalny zysk: decyzje migracyjne 

w polskich rodzinach  

Wyjazdy całą rodziną jako ważny problem badawczy

Powody opuszczenia kraju w kontekście postakcesyjnych migracji zagranicznych 
Polaków zwykle opisywane są w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, a bez-
robocie i niskie zarobki w kraju bywają wskazywane jako czynniki wyjaśniające 
mobilność, szczególnie w badaniach ilościowych1. Swoiście „materialistyczne” 
skrzywienie tematyczne polskich studiów migracyjnych zaobserwujemy już 
w samych tytułach opracowań zajmujących się opisem przebiegu procesów 
i skutków wewnątrzeuropejskiej mobilności Polaków po akcesji do Unii Euro-
pejskiej, a spora część prac sprowadza społecznie kluczowe konsekwencje 
mobilności lub jej braku do zagadnień takich, jak praca poniżej kwalifikacji 
i w trudnych warunkach, braki odpowiednio wykwalifikowanych pracowników 
na rodzimym rynku pracy, przekazy pieniężne jako sposób na redukcję biedy 
czy zapobieganie marginalizacji społecznej. Nie negując znaczenia badania 
tych kwestii, za niezbędne uważamy poszerzenie ich o analizę zmian wzorów 
mobilności, zwłaszcza wyjazdów rodzin.

 1 Zob. I. Grabowska-Lusińska, M. Okólski, Migracja z Polski po 1 maja 2004 r.: jej inten-
sywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii 
Europejskiej, „CMR Working Papers” 2008, nr 33/91; P. Kaczmarczyk, W. Łukowski 
(red.), Polscy pracownicy na rynku Unii Europejskiej, Warszawa 2004.
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Główną tezą artykułu jest, że jeśli pod uwagę weźmiemy jedynie rachunek 
ekonomiczny, to okaże się, że finansowo korzystniejsze są wyjazdy jednej osoby 
z rodziny, która będzie pracować i akumulować zyski przy minimalnych wydat-
kach (np. poprzez wynajem taniego zakwaterowania). Taki właśnie wzorzec 
wyjazdu przez lata funkcjonował wśród Polaków, szczególnie w dobie nasilonych 
migracji sezonowych, wahadłowych lub czasowych, opisanych w klasycznym 
już zbiorze pod redakcją Ewy Jaźwińskiej i Marka Okólskiego2. Jednakże od 
kilku lat na znaczeniu zyskuje inny trend, w którym planowanie wyjazdu jest 
warunkowane przez jednoczesną migrację całej rodziny bądź też ściśle określony 
i relatywnie krótki okres rozłąki, w którym rodzic migrujący jako pierwszy ma 
dokonać podstawowych przygotowań (np. wynająć dom). W świetle najnow-
szych danych spisowych3, jak i dostępnych statystyk bieżących można stwierdzić, 
że migracje długoterminowe dominują nad migracjami krótkookresowymi 
(około 77 proc.). Modele migracji cyrkulacyjnych, sezonowych i wahadłowych 
są wypierane przez migracje reunifikacyjne i migracje całych rodzin, a migranci 
orientują swe działania (np. zawodowe, inwestycyjne) na kraje napływu. Wśród 
wyjeżdżających dominują ludzie młodzi w wieku 20–39 lat (62 proc.), wzrasta 
też proporcja gospodarstw domowych, których wszyscy członkowie opuścili 
kraj. Z ogólnej liczby 1.307,2 tys. gospodarstw domowych z migrantem (osobą 
przebywającą za granicą powyżej trzech miesięcy) aż 624,8 tys. (47,8 proc.) 
stanowią te, w których nikt nie przebywa stale w Polsce. Na podstawie analizy 
danych spisowych, Krystyna Slany i Magdalena Ślusarczyk podają, że wpraw-
dzie wśród rodzin dotkniętych przez migrację wciąż przeważają gospodarstwa 
jednoosobowe, to jednak porównując te wartości do wyników Narodowego 
Spisu Powszechnego z 2002 roku, warto zwrócić uwagę na rosnący udział wie-
loosobowych gospodarstw migracyjnych4. Choć na podstawie danych spisowych 
nie można jednocześnie stwierdzić, jak długa jest faza rozłąki rodzin, warto 
je przywołać, ponieważ potwierdzają, że reunifikacja rodziny jest czołowym 
powodem wyjazdów zagranicznych, także w interesującym nas tu kontekście 
migracji do Norwegii (o czym będzie mowa w dalszej części artykułu). Do 
takich wniosków dotyczących popularności osiedlania się poza granicami kraju 

 2 Zob. E. Jaźwińska, M. Okólski (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami 
Polski i Zachodu, Warszawa 2001.

 3 Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. 
Raport z wyników, Warszawa 2012.

 4 Zob. M. Ślusarczyk, K. Slany, Demograficzne i socjologiczne implikacje wyjazdów z Pol-
ski. Dyskusja na bazie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku, „Studia 
Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2016, t. 42, nr 1, s. 131–145.
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całymi rodzinami dochodzą badacze stosujący podejście jakościowe do badania 
polskich rodzin w Wielkiej Brytanii, m.in. Louise Ryan z Rosemary Sales5 czy 
Anne White6.

Studia nad migracją Polaków tradycyjnie wskazywały na prymarną rolę 
czynników ekonomicznych. Przyjęło się ją tłumaczyć niskimi zarobkami w kraju 
oraz bezrobociem, mniej uwagi poświęcając reunifikacjom rodzin, które prze-
łamują wzorzec wyjazdów celowych, tj. „zarobię na X i wrócę”. W niniejszym 
artykule staramy się wykazać, że migracja całej rodziny wynika z czynników 
niefinansowych, a często wręcz odbywa się wbrew logice ekonomicznych kalku-
lacji. W tekście oddajemy głos migrantom, którzy wyjechali całymi rodzinami 
do Norwegii i stawiamy tezę, że czynniki związane z trwaniem rodziny oraz 
podtrzymywaniem (tudzież odzyskiwaniem bądź tworzeniem) wysokiej jakości 
więzi bliskości w rodzinie są dla migrantów dużo ważniejsze niż kwestie eko-
nomiczne, takie jak zarobki, stabilizacja czy akumulacja kapitału.

Zaprezentowane rozważania dotyczą zarówno relacji w diadzie małżeńskiej/
partnerskiej, której przemiany szczegółowo opisują Ulrich Beck i Elizabeth Beck-

-Gernsheim7, ale też więzi matek i ojców z dziećmi. W naszych rozważaniach nad 
rodziną odwołujemy się do paradygmatu socjologii rozumiejącej i analizujemy 
rodzinę procesualnie. Nawiązując do prac Davida Morgana8, koncentrujemy 
się również na konstytutywnych praktykach rodzinnych w zakresie decyzji 
migracyjnych, postrzegając owe praktyki jako dynamicznie konstruowane przez 
członków rodzin wyposażonych w sprawstwo. Praktyki rodzinne, którym przy-
glądamy się w kontekście migracji, dotyczą – według Jane Ribbens McCarthy 
i Rosalind Edwards9 – związków, rodzicielstwa i pokoleniowości, ale obejmują 
też uczucia, wartości, interakcje oraz wynikające z nich działania. Odwołując się 
do ustaleń badaczy rodzin transnarodowych, zawartych w publikacji Deborah 
F. Bryceson i Ulli Vuoreli10, podkreślamy, że migracja nie przekreśla znacze-
nia wcześniejszych rytuałów, zobowiązań i praktyk rodzinnych. Przeciwnie, 

 5 Zob. L. Ryan, R. Sales, Family migration: the role of children and education in family 
decision-making strategies of Polish migrants in London, „International Migration” 2013, 
t. 51, nr 2, s. 90–103.

 6 Zob. A. White, Polish families and migration since EU accession, Bristol 2011, s. 229–234.
 7 Zob. U. Beck, E. Beck-Gernsheim, Individualization: institutionalized individualism 

and its social and political consequences, London 2002, s. 85 i n.
 8 Zob. m.in. D.H.J. Morgan, Rethinking family practices, Houndmills 2011, s. 86.
 9 Zob. J. Ribbens McCarthy, R. Edwards, Key concepts in family studies, London 2011, s. 88.
 10 Zob. D.F. Bryceson, U. Vuorela, Transnational families in the twenty-first century, w: 

tychże (red.), The transnational family: new European frontiers and global networks, 
Oxford 2002, s. 3–19.
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może je szczególnie potęgować w sytuacji, gdy bliskich dzieli znaczna odle-
głość geograficzna, a mimo to dbają oni o podkreślenie jedności rodziny. Tym 
samym analiza rodziny migrującej odchodzi tu od ograniczonego spojrzenia 
na materialne warunki wyjazdu, poziom zarobków, rytm pracy czy przekazy 
monetarne, a raczej dotyczy społecznych skutków, pozaekonomicznych korzy-
ści oraz wymiaru afektywnego mobilności. Jednocześnie otwieramy pole do 
zrozumienia pozornie nieracjonalnej decyzji o wyjeździe całą rodziną. Warto 
nadmienić, że także w polskim kontekście migracje rodzin i doświadczenia 
polskich rodzin poza granicami kraju, jako odrębny przedmiot studiów, zyskują 
obecnie na popularności.

Przyjmując podejście etnografii zaangażowanej, tematycznie oscylującej 
wokół zarówno migracji, jak i rodzinności i familizmu, niniejszy tekst proponuje 
empiryczną przeciwwagę dla paradygmatu migracji zarobkowych, w których 
migranci są statystycznie i uniwersalistycznie postrzegani jako zależni niemalże 
wyłącznie od sytuacji gospodarczej, rynku pracy i czynników ekonomicznych. 
Celem niniejszego tekstu jest nakreślenie sytuacji migracji całych rodzin, a także 
wskazanie czynników emocjonalnych związanych z rodzinnością jako kluczo-
wych w procesach reunifikacji i osiedlania się za granicą.

Rys metodologiczny

Badania prezentowane w niniejszym artykule zrealizowano w ramach mię-
dzynarodowego projektu TRANSFAM – Rodzina ponad granicami. Decyzje 
demograficzne, strategie rynkowo-instytucjonalne, integracja ze środowiskiem 
szkolnym oraz życie codzienne polsko-norweskich rodzin transnacjonalnych11. 
Poniżej wykorzystano materiał empiryczny z 30 wywiadów biograficznych, 
częściowo ustrukturyzowanych, przeprowadzonych z polskimi rodzicami w Oslo 
i okolicach12. Respondenci w wieku 29–54 lata (średnia wieku: 37,5) przebywają 

 11 Doing family in transnational context. Demographic choices, welfare adaptations, school 
integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnation-
ality (2013–2016). Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich w ramach 
programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, realizowanego przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, nr kontraktu Pol-Nor/197905/4/2013.

 12 Badaniem Transfam WP2, o tytule Migrant families in Norway / structure of power 
relations and negotiating values and norms in transnational families, kierowała 
M. Ślusarczyk we współpracy z P. Pustułką. Badania terenowe w okresie luty–marzec 
2014 r. prowadziły P. Pustułka, I. Hajdarowicz i A. Bednarczyk.
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poza krajem od 6 miesięcy do 20 lat (średnia: 8,5 roku) i mieszkają w Norwe-
gii wraz z dziećmi będącymi w różnym wieku. Grupa badanych jest wysoce 
zróżnicowana pod względem miejsca pochodzenia, wykształcenia oraz statusu 
zawodowego.

Opracowanie wywiadów opierało się na siatkach analitycznych (gridach) 
oraz otwartym kodowaniu, co posłużyło do stworzenia schematu kategory-
zacyjnego w analizie tematycznej – początkowo w ramach poszczególnych 
wywiadów (przypadków), a następnie porównawczo w obrębie całego mate-
riału empirycznego. W artykule szczegółowo przeanalizowano odpowiedzi na 
pytania o historię migracyjną respondenta i jego/jej rodziny oraz wagę struktur 
pokrewieństwa w procesie decyzyjnym dotyczącym mobilności.

„Zarobię i wrócę” – o podejmowaniu decyzji

Spojrzenie na ścieżki migracyjne respondentów wskazuje, że w połowie gospo-
darstw domowych jedna osoba z pary wyjechała jako pierwsza (13 mężczyzn, 
2 kobiety). Taki wzór migracyjny został wskazany jako typowy dla mobilności 
Polaków w przypadku odpływu ludności do Norwegii13. Na podstawie badań 
Joanny Napierały i Pauliny Treveny14 wiemy, iż dla tej migracji charakterystyczna 
jest prymarna mobilność mężczyzny (męża/ojca). Chociaż międzynarodowe 
badania, np. dotyczące Filipinek w Kanadzie15 czy Azjatek w Stanach Zjedno-
czonych16, często wskazują na traumę wieloletniej rozłąki, sytuacja Polaków 
migrujących w Europie na krótsze dystanse, w dobie postępu technologicznego 
i komunikacyjnego, kształtuje się znacząco inaczej. Wśród badanych rodzin 
rozłąka małżeńska, czyli sytuacja, gdy jeden z partnerów – najczęściej mąż – 
pracował w Norwegii, a drugi pozostawał w Polsce, trwała zwykle nie dłużej 
niż cztery lata. Dla związków, w których dzieci urodziły się jeszcze w Polsce, ten 

 13 Zob. K. Iglicka, K. Gmaj, Background Report WP1. Poland – past and current outflows 
with the special emphasis on Norway, Kraków 2014, s. 5–6.

 14 Zob. J. Napierała, P. Trevena, Patterns and determinants of sub-regional migration: a case 
study of Polish construction workers in Norway, w: R. Black i in. (red.), A continent 
moving West? EU enlargement and labour migration from Central and Eastern Europe, 
Amsterdam 2010, s. 60–62.

 15 Zob. G. Pratt, Families apart: migrant mothers and the conflicts of labor and love, Min-
neapolis 2012.

 16 Zob. Y. Le Espiritu, Gender and labor in Asian immigrant families, „American Behavioral 
Scientist” 1999, t. 42, nr 4, s. 628–647.
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okres okazywał się krótszy, a połączenie rodziny za granicą miało miejsce naj-
częściej już po roku lub maksymalnie dwóch latach. Co więcej, prawie tak samo 
wiele, bo aż 12 badanych par zdecydowało się od samego początku wyjechać 
do Norwegii całą rodziną. Sami respondenci opisywali ten proces następująco:

 – Badacz: „Czyli to było planowane, że aktywnie szukaliście możliwości 
wyjazdu za granicę?”

 – Żona: „Tak, wiedzieliśmy też, że chcemy wyjechać razem”.
 – Mąż: „Między nami […] nie było czegoś takiego, że ja wyjeżdżam, zara-

biam, tylko przed szukaniem pracy już była decyzja, że jeżeli ja pojadę, 
to pojedziemy wszyscy” (Beata i Przemek).

Paradoksalnie, to właśnie migracja była postrzegana jako strategia, która 
umożliwi rodzinie upragnione bycie razem. Dla Marceliny, której mąż był 
przed wyjazdem marynarzem, wielomiesięczna rozłąka okazała się trudna do 
zniesienia. Mimo iż zarobki męża na morzu były wysokie, a zatrudnienie sta-
bilne (umowa o pracę), respondentka zdecydowała się na wyjazd całą rodziną:

 – Badacz: „Jak to się stało, że państwo zaczęliście myśleć o Norwegii i że 
tutaj przyjechaliście?”

 – Marcelina: „Chcieliśmy być razem, bo troszeczkę było to [trudne], nie 
dogadywaliśmy się z mężem, kiedy go nie było 8 miesięcy w domu, nie 
potrafiliśmy się dotrzeć po prostu i stwierdziliśmy, że trzeba zmienić 
pracę, […] i kolega mojego teścia zaproponował pracę […] na ruszto-
waniach [w Oslo]… mąż był pół roku sam tutaj, a później […] przy-
jechałam ja”.

 – Badacz: „Od początku było wiadomo, że on pojedzie i pani dojedzie, czy 
to było takie, że zobaczymy?”

 – Marcelina: „To znaczy tak planowaliśmy […] myśleliśmy, że on pojedzie, 
wszystko przygotuje, znajdzie pracę, żeby wszystko było stabilnie, bo 
jednak dziecko jest […], tak że planowaliśmy, że przyjedziemy razem”.

Należy dodać, że trajektoria rodzinno-zawodowa Marceliny okazała się 
w Norwegii trudna: mąż nadal dojeżdża do pracy, a ona przez dłuższy czas 
pracowała poniżej kwalifikacji i sama zajmowała się córkami. Jednocześnie 
respondentka pozytywnie ocenia migrację, mówiąc, że jest zadowolona z decyzji 
i nie wyobraża sobie powrotu do Polski. W nieco innym kontekście – mobilności 
wysoko wykształconego personelu – wyjeżdżała do Norwegii wraz z mężem 
i dziećmi Kamila, ale i w tej rodzinie scenariusz rozłąki nie był w ogóle brany 
pod uwagę:

 – Badacz: „Mąż dostał tę pracę i wtedy podjęta została decyzja, że jedziecie 
wszyscy czy najpierw on?”
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 – Kamila: „Firma, która rekrutowała męża do pracy, zaproponowała 
wycieczkę dla całej rodziny, żeby zobaczyć, czy się żonie spodoba tutaj. 
No, im zależało na stabilności pracy, nas to po prostu ujęło, muszę 
powiedzieć. Myśmy tu wszyscy przyjechali, dzieciakom pokazali szkołę 
i przedszkole. Ja sobie zobaczyłam, jak tu [moja branża] wygląda, tak 
że wiedzieliśmy, czego tu oczekiwać. To było […] bardzo miękkie 
lądowanie”.

 – Badacz: „I wtedy od razu wszyscy państwo przyjechaliście?”
 – Kamila: „Tak”.

Wydaje się, że nowa sytuacja polityczna, a przede wszystkim otwarcie 
dla Polaków granic i rynków pracy UE i EEA sprawiło, że migracja nie jest 
już uważana za wydarzenie doniosłe i zmieniające bieg życia. Potwierdza się 
teza Katherine Botterill17 o silnym oddziaływaniu tzw. kultury migrowania, 
wedle której młodzi Polacy są wręcz „socjalizowani do migracji”. Jednocześnie 
migracja wyraźnie staje się projektem rodzinnym, który nie musi wiązać się 
z pogorszeniem jakości więzi. Być może do głosu dochodzi ponownie polski 
familializm oraz troska o rodzinę jako wartość najwyższą, bo chociaż wydaje 
się, że trudności ekonomiczne powinny skłaniać migrantów do ostrożnych 
przedsięwzięć w zakresie relokacji, w wielu rodzinach od razu planowany jest 
wspólny wyjazd rodziców wraz z dziećmi i osiedlenie się poza Polską. Poniżej 
omawiamy dwie szczególne relacje: małżeńską oraz rodzica-migranta z dziec-
kiem lub dziećmi, które winny być postrzegane jako nieekonomiczne powody 
migracji w kontekście narracji Polaków.

„Będziemy razem, spróbujmy, nie mamy nic do stracenia” – 
obawy o rozpad związku

Słowa Agaty, jednej z naszych rozmówczyń, przywołane w tytule podrozdziału, 
wskazują na kluczowy bodziec do połączenia rodziny, mianowicie chęć wspól-
nego życia, które cenione jest wyżej niż znaczna poprawa statusu materialnego 
poprzez stałe zasilanie finansowe rodziny pieniędzmi zarabianymi za granicą. 
Osoba, która została na miejscu, zaczyna odczuwać, że owszem, sytuacja finan-
sowa jest lepsza, ale całość życia codziennego jest na jej barkach. Choć dla Beaty 

 17 Zob. K. Botterill, Mobility and immobility in the European Union: experiences of young 
Polish people living in the UK, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2011, t. 37, 
nr 1, s. 51.



artykuły

s p o ł e c z e ń s t w o  i  r o d z i n a  n r  5 7  (4 / 2 0 1 8 ) » 129

wyjazd męża do Norwegii oznaczał dostatnie życie, z historii opowiedzianej 
przez parę daje się wyczytać trudy samotności i płynące z niej resentymenty, 
powolną erozję zaufania oraz wprowadzenie swoistej „autocenzury” do relacji 
małżeńskiej z Przemkiem:

 – Żona: „Było ciężko, bo jakieś takie nawet sytuacje, jak [syn] zaczął 
przedszkole… nie wiem, Dzień Ojca, Mamy, Babci, Dziadka, wszyscy 
w… związku czy tam małżeńskim czy nie, razem, a ja wszędzie sama, 
do ginekologa [w ciąży] sama, na jakieś imprezy przedszkolne sama, 
uroczystości w domu sama”.

 – Mąż: „Żadne z nas już nie dawało rady, bo nawet tamto myślenie, że 
właśnie no «nie wyjechałem po to, żeby nam było źle, tylko lepiej, i że 
przecież to nie chodzi o to, że ja tobie robię na złość i tutaj jestem», już 
nawet to… takie uświadamianie siebie w kółko, od nowa w tej głowie 
układanie nie pomagało, nie?”

 – Żona: „Ja znowu nie mówiłam mu, żeby też go nie denerwować rzeczami 
typu, że przeciął sobie [syn] wargę, co byliśmy w szpitalu, zszywane to 
miał, więc na przykład takich rzeczy mu nie mówiłam […]. Wiele, wiele 
rzeczy takich właśnie, które wiesz, nie mówiło się tego […]. Ale było 
[jemu] ciężko, bo… tylko praca, praca, zabijanie czasu, bo… myśli… 
takie właśnie, co się u nas dzieje […] i jak my żyjemy, jak my sobie 
radzimy”.

Obawy o trwałość małżeństw nie są nieuzasadnione, a literatura migra-
cyjna szeroko opisuje rozwody, do których przyczyniły się wyjazdy zagraniczne 
i „małżeństwa na papierze”18. Chęć „bycia razem” staje się w polskich rodzinach 
czynnikiem napędzającym reunifikację, której brak wiąże się z wysokim ryzy-
kiem rozpadu związku: „Jak byłam w ciąży, mój mąż oznajmił mi, że wyjeżdża 
z tego kraju [z Polski do Norwegii], ja mu mówiłam, że «nie», on że «tak», to nie 
była nasza wspólna decyzja, on podjął tę decyzję. I potem, jak mijały trzy lata, 
zaczęłam myśleć, że coś trzeba zrobić, bo on siedzi tam, a ja w [Polsce], […] no 
i to się w końcu rozpieprzy, ta rodzina, […] albo on sobie znajdzie kogoś, albo 
ja sobie kogoś znajdę. No i zacisnęłam zęby i przyjechałam. […] Myślałam, że 
łączę rodzinę, że dołączam do męża i resztę miałam w nosie” (Edyta).

Pytanie o możliwość przetrwania związku na odległość pojawia się też 
w rodzinach, w których decyzja o wyjeździe partnerki lub partnera była wspólna, 
a para ma do siebie zaufanie. Dotyczyło to nawet tych par, dla których sezo-
nowe migracje były przez wiele lat częścią życia małżeńskiego. Przykładem jest 

 18 Zob. Y. Le Espiritu, dz. cyt., s. 628–647; G. Pratt, dz. cyt., s. 41 i n.
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historia Zosi i Maćka, którzy w latach 90. ubiegłego wieku, jak wielu Polaków, 
pracowali w Niemczech rotacyjnie (żona kilka miesięcy w sektorze opieki, 
potem mąż kilka miesięcy w budownictwie itd.), by od 2002 roku wspólnie 
wykonywać prace przy zbiorach w Norwegii. Od pewnego momentu Maciek 
pracował w tym kraju przez większość roku w ekipie remontowej, a Zosia 
przyjeżdżała tylko na zbiory:

 – Żona: „[Znajomi z kościoła] nas zaprosili do siebie […], a że wtedy mało 
tych Polaków tutaj było, to trzymaliśmy się razem i tam się pojawiła 
[znajomego] siostra, która pracowała w szpitalu i ona mówi: «To jak 
wy tak żyjecie? On przyjeżdża do Norwegii, ty tam siedzisz w tej Polsce 
z tymi dziećmi, czemu wy tak żyjecie?» Ona tak: «To nie może tak być, 
to się rozwali wam małżeństwo»”.

 – Mąż: „A to każdy [tak mówił]! Ksiądz też tak upominał, że to brać 
dzieci i żonę tutaj. Ja już miałem dosyć, bo przez kilka lat jeździłem 
i na początku byłem więcej czasu w Polsce, a tutaj chwilę, zarabiało się 
i jechało do Polski, ale potem to ja nie wiem, czy miesiąc byłem w Polsce, 
bo już tej pracy było na tyle dużo i coraz więcej, coraz więcej”.

 – Żona: „Już było tak, że raz na święta nie przyjechał, […] i już było źle po 
prostu i dzieci tęskniły. Dobrze, robiliśmy ten dom i był coraz ładniejszy, 
ale co z tego, jak jego nie było”.

Jako pewna forma społecznej kontroli, porady przyjaciół i zaufanych dorad-
ców oraz napomnienia ze strony księży i wspólnoty katolickiej stawały się często 
momentem przebudzenia i oceny migracji pod kątem ponoszonych kosztów 
emocjonalnych. Bardzo podobne narracje potwierdzające afektywny wymiar 
wyjazdów znajdujemy podczas analizy relacji rodzic–dziecko.

„Chyba nie mieliśmy wyjścia” – obawy o relacje dzieci 
z rodzicami

Drugą przyczyną, dla której migranci decydują się na połączenie rodziny, często 
pojawiającą się jednocześnie z pierwszymi kłopotami małżeńskimi, są relacje 
z dziećmi. Towarzyszą temu czynniki niejako zewnętrzne, w tym stygmatyzacja 
rodziców-migrantów przez społeczeństwo w Polsce19. W szerszym kontekście, 
wyjazdy mężczyzn są akceptowane i uznawane za ich powinność jako „żywicieli 

 19 Zob. S. Urbańska, Matka migrantka. Perspektywa transnarodowości w badaniu przemian 
ról rodzicielskich, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2009, t. 35, nr 1, s. 70–74.
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rodziny”20, co nie oznacza, że odbywają się one bez konsekwencji. Przeciwnie, 
jak argumentują Małgorzata Fuszara i Jacek Kruczewski21, redukują one rolę 
mężczyzny w rodzinie, doprowadzają do zerwania więzi międzypokoleniowej 
i nieuczestniczenia ojców w życiu dzieci oraz dzieci w życiu ojców. Migracje 
matek są z kolei oceniane bardzo ostro, gdyż fizyczne współbytowanie matek 
z dziećmi jest nadal uważane za społeczną podwalinę dobrego/właściwego 
macierzyństwa22. Sami migranci, nawet jeżeli nie odnoszą się do społecznej 
oceny, dostrzegają konsekwencje wyjazdu dla swych rodzin i siebie samych: 

„Coraz ciężej było. Podejrzewam, że Przemkowi tak samo, teraz już dwójka dzieci 
była […] tęsknił za [synami], których praktycznie prawie nie znał, bo było tak, 
a nie inaczej, że nie mógł sobie co miesiąc przyjechać na weekend czy co trzy 
tygodnie na dwa dni” (Beata).

Relacje bliskości rodziców/ojców z dzieckiem/dziećmi w rodzinie stawiane 
są na pierwszym miejscu. Okazują się nie tylko ważniejsze od wyborów indy-
widualnych (np. niechęci Edyty do wyjazdu), ale są też niezgodne z kalkulacją 
ekonomiczną, jak w przypadku Agaty, która nie miała problemów finansowych 
w Polsce dzięki pracy męża w Norwegii, a jednak stwierdziła: „Ja byłam z dziec-
kiem w Polsce, dziecko miało dwa lata, kiedy on wyjechał i co, no już było ciężko. 
Dziecko dorastało i każde pożegnanie to była jakaś masakra, no i co, i zdarzyło 
się, że mój mąż mówi: «Przyjeżdżaj, bo zwolniło się jakieś mieszkanie». […] 
No to mówię: «No dobra, pakujemy się» […] i przyleciałyśmy”.

Sytuację rozłąki zasadniczo źle znosili wszyscy członkowie rodzin, przy 
czym nawet jeśli stronie, która pozostała w kraju, wiodło się dobrze, dobro 
rodziny stawiane było na pierwszym miejscu, jak widać w procesie decyzyjnym 
Sonii i Pawła:

 – Badacz: „Ty mówiłaś, że tobie było jednak w tej Polsce dobrze, tak?”
 – Żona: „No mi było bardzo dobrze… studiowałam, […] miałam przy-

jaciółki, później pracowałam dorywczo – no to było fajne, [syn] tam 
do przedszkola chodził. Naprawdę nie było tam tragedii. Znaczy wtedy 
zdecydowałam, że wprowadzę się do rodziców, więc miałam pomoc”.

 20 Zob. R.S. Parreñas, Mothering from a distance: emotions, gender, and intergenerational 
relations in Filipino transnational families, „Feminist Studies” 2001, t. 27, nr 2, s. 383.

 21 Zob. M. Fuszara, J. Kurczewski, Modernizacja czy kryzys? Przemiany rodzin czasowych 
migrantów, „Societas/Communitas” 2012, t. 1, nr 13, s. 100.

 22 Zob. P. Pustułka, Polish mothers on the move: transnationality and discourses of gender, 
care and co-residentiality requirement in the narratives of Polish women raising children 
in the West, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica” 2012, 
nr 2, s. 162–164.
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 – Badacz: „No i kto postanowił, że no dobra już czas, już musimy znowu 
mieszkać razem i teraz?”

 – Żona: „[T]o chyba pierwsze wyszło od Pawła”.
 – Mąż: „To ciekawe, nieee, to chyba jakoś razem wyszło, bo przecież [syn] 

tęsknił strasznie. Przecież sama mówiłaś, jak on tęskni. Ja też, przecież ja 
nie mogłem tam wysiedzieć. Ja nie mogłem wysiedzieć, nienawidziłem 
siedzieć […] nie mogłem zdjęć oglądać, ja musiałem pochować zdjęcia 
jego, tapety na telefonie, w komputerze, bo tęskniłem strasznie nie? No 
ale na skajpie mu czytałem bajki, zasypiał nie?”

 – Żona: „Chciałam dla niego [syna] jak najlepiej”.
Jak pokazano, dzieciocentryczne rodziny współczesne podejmują decy-

zje, które bazują na zapewnianiu dzieciom szczęścia. W przeciwieństwie do 
poprzednich dekad, gdy Polacy skupiali się na „inwestowaniu” w „dzieci wyso-
kiej jakości”, migranci zdają się wprowadzać w życie perspektywę budowania 
silnych więzi w rodzinie, a nie akumulacji kapitału. Witając badaczkę w swym 
domu przed wywiadem, jeden z respondentów powiedział: „Nie mamy wiele, 
ale wiele nam nie potrzeba, salonów tu u nas nie ma, przecież sama pani widzi, 
ale mamy siebie, mamy dzieci, jakoś dajemy radę” (Przemek).

Wnioski

Migracje całych rodzin częstokroć nie są ekonomicznie racjonalne i mogą pro-
wadzić do czasowego i w pełni świadomego obniżenia materialnego standardu 
życia rodziny, zarówno w ramach reunifikacji po okresie rozłąki, jak i w przy-
padku wspólnego wyjazdu rodziców i dzieci. Tym samym staramy się pokazać, 
że rodzina nie traci na znaczeniu w dobie globalnych migracji, a paradygmat 
socjologii życia osobistego23 pomaga zrozumieć charakter pozazarobkowych 
czynników kształtujących mobilność współczesnych Polaków. W  analizie 
konieczne jest uwzględnienie zarówno horyzontalnych (diady małżeńskie), 
jak i wertykalnych (międzygeneracyjnych) relacji, które determinują decyzje 
migracyjne.

 23 Zob. V. May, Introducing a sociology of personal life, w: tejże (red.), Sociology of personal 
life, Basingstoke – Nowy Jork 2011, s. 1–2.
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Rycina 1. Sekwencja migracji całej rodziny

Źródło: opracowanie własne.

Odchodzenie rodzin od wzoru wieloletnich przyjazdów i wyjazdów wydaje 
się symptomatyczne, a ich reunifikacja następuje o wiele szybciej. W narracjach 
migrantów, którzy doświadczyli nawet krótkiej separacji, pojawia się schemat 
zawarty w rycinie 1. Tym samym połączenie rodziny odbywa się nawet kosztem 
ponownego (przejściowego) pogorszenia sytuacji w wymiarze ekonomicznym, 
a racjonalność relacyjna i rodzinna dominuje nad czynnikami materialnymi. 
Obalamy zatem kolejny, obok „mitu zasiedzenia” (sedentary bias), problem 
polskich studiów migracyjnych, które traktują przyczyny ekonomiczne migracji 
jako wystarczające do wyjaśnienia mobilności, nie biorąc pod uwagę specy-
ficznej sytuacji rodzin. Jednym z metodologicznych odkryć naszych badań 
jest, że migranci niejako „z automatu” wskazują na pracę, warunki bytowe 
i lepsze zarobki jako powody emigracji. Nie kwestionując wagi tych czynników, 
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poddajemy w wątpliwość to, że są one wyczerpujące, a także proponujemy 
uwrażliwienie badaczy na aprioryczność założeń o prymacie ekonomii oraz 
na fakt, że sugerujące formułowanie pytań w narzędziach badawczych działać 
może na zasadzie samospełniającego się proroctwa, przesłaniając w ten sposób 
rzeczywistą złożoność przyczyn wyjazdów zagranicznych. Obiektywne czynniki 
i subiektywne oceny sytuacji materialnej są sprzężone z ewaluacjami społecz-
nymi i emocjonalnym rachunkiem migracyjnych strat.
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Abstrakt
Ekonomiczna nieracjonalność i emocjonalny zysk: decyzje migracyjne w polskich 
rodzinach

W artykule podjęto polemikę z dominującym w polskich badaniach migracyjnych 
wyjaśnianiem decyzji o wyjeździe przez przywoływanie czysto ekonomicznych 
czynników. Materiał empiryczny, który stanowią wywiady jakościowe z Polakami 
w Norwegii, pokazuje, że reunifikacja rodzin i jednoczesne migracje całych rodzin 
są często ekonomicznie nieracjonalne. Jednocześnie czynników je determinujących 
szukać można w motywacjach emocjonalnych oraz realizacji potrzeby podtrzy-
mania relacji rodzinnych, bliskości i opieki. W artykule zanalizowano wypowiedzi 
badanych dotyczące podejmowania decyzji o wyjeździe zagranicznym, koncentrując 
się na kwestiach, które wychodzą ponad kalkulacje finansowe. Przedstawiono 
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migracje rodzin jako determinowane przecz czynniki stricte rodzinne, takie jak 
obawy o trwałość związku małżeńskiego czy napięte relacje rodzica-migranta 
z dziećmi.

Słowa kluczowe: migracja, rodzina, Norwegia, więzi

Abstract 
Economic irrationality and emotional gain: migration decisions in Polish families

This paper offers a counter stance to the often favored purely economic explanations 
of Polish migrations. By focusing on families, it provides evidence from interviews 
with Poles in Norway and demonstrates that family reunifications and migrations 
of entire families are often economically irrational, instead foregrounding factors 
linked to emotional affinity and intra-family relations of intimacy and care. The 
paper illustrates the decision-making processes that transgress financial calcula-
tions and showcases stories of endangered marriages and strained relations with 
children as rationales behind international family mobility and settlement abroad.

Key words: migration, family, Norway, bonds


