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Przestrzeń społeczna i tożsamość 
migrantów wahadłowych. Polacy w Belgii

Dystans kulturowy pomiędzy grupą pochodzenia i społecznością przyjmującą mi-
granta jest jednym z ważniejszych czynników określających szanse na odniesienie 
sukcesu migracyjnego, mierzonego stopniem realizacji oczekiwań związanych z ru-
chem wędrówkowym. W sytuacji emigracji zewnętrznych dystans ten występuje za-
wsze, choć jego wielkość zależy w dużej mierze od indywidualnych kompetencji kul-
turowych osoby migrującej. Dystans kulturowy ważny jest zarówno w sytuacji tzw. 
migracji klasycznych, jak i dominujących współcześnie wewnątrz Europy migracji 
niepełnych, wahadłowych. W pierwszym przypadku determinuje on zakres rekon-
strukcji tożsamości społecznej, umożliwiającej adaptację do kultury społeczności 
przyjmującej, a w drugim określa ramy aksjonormatywne, w których porusza się mi-
grant. Ramy te wyznaczają zmiany tożsamościowe umożliwiające skuteczne działanie 
ekonomicznie na emigracji przy jednoczesnym zachowaniu więzi społecznych i kul-
turowych z grupą pochodzenia. 

Migracja wahadłowa jest dla osób w niej uczestniczących procesem zmiany spo-
łecznej w wymiarze ekonomicznym, kulturowym i społeczno-politycznym. W jej 
efekcie dochodzi do zmiany miejsca migranta w strukturze społecznej i modyfi kacji 
zasad kształtujących jego życie. Konsekwencją tego procesu jest zmiana postrzegania 
i wartościowania przestrzeni społecznej, jej użytkowania i kreowania.

W niniejszych rozważaniach interesować nas będzie sytuacja polskich migrantów 
wahadłowych we fl amandzkim Leuven (Belgia). Ujawnia ona szereg uwarunkowań 
dystansu kulturowego pomiędzy grupą migrantów i społecznością przyjmującą1. Po 
pierwsze, zurbanizowana, zagospodarowana kulturowo przestrzeń społeczna Leuven 
w praktyce nie posiada obszarów, które mogłyby być kulturowo zorganizowane przez 
polskich migrantów w sposób samodzielny. Po drugie, mamy w tym przypadku do 

1 Prowadzone w artykule rozważania oparte są na wynikach badań prowadzonych w ramach fi nan-
sowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu badawczego „Migracja wahadłowa 
a procesy europeizacji i konstruowania tożsamości europejskiej: Przypadek polskich emigrantów w Belgii” 
(N 116 018 32/1879). Badania terenowe zostały przeprowadzone w Leuven latem 2007 roku przez zespół 
w składzie: Marcin Galent, Idesbald Goddeeris, Dariusz Niedźwiedzki.
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czynienia ze zderzeniem etnicznej kultury fl amandzkiej o charakterze germańskim 
ze słowiańską kulturą Polaków. Sprawę komplikuje dodatkowo fakt, że Belgia to także 
francuskojęzyczna Walonia oraz dwujęzyczna Bruksela, w której w przestrzeni kultu-
rowej dominuje język francuski. Migranci z Polski spotykają się tam zatem z kulturą 
obcą grupy przyjmującej, która dodatkowo jest wewnętrznie silnie zróżnicowana. Je-
żeli dodamy do tego odmienne kultury zamieszkujących Belgię licznych emigrantów, 
pochodzących spoza europejskich kręgów kulturowych, w efekcie mamy do czynienia 
z sytuacją, w której pochodzący z homogenicznych społecznie obszarów polscy mi-
granci spotykają się z obcą, silnie heterogeniczną grupą przyjmującą. Po trzecie, prze-
bywający na emigracji Polacy są w większości osobami pochodzącymi z wiejskich 
i małomiasteczkowych rejonów Podlasia, którzy znaleźli się w mieście zdetermino-
wanym kulturowo przez środowisko akademickie. Mamy więc tutaj do czynienia ze 
zderzeniem opartej na tradycji miejsca kultury wiejskiej z otwartą na zmienność, kos-
mopolityczną kulturą studentów oraz kulturą społeczności ludzi nauki i sztuki. Po 
czwarte, zdecydowana większość badanych polskich migrantów posiada niewielkie 
kompetencje kulturowe, w tym językowe, stanowiące istotną barierę poznania i inter-
pretacji rzeczywistości na emigracji.

Z powyższych rozważań wynika, że jednym z istotnych elementów składających 
się na dystans kulturowy w sytuacji migracyjnej jest odmienność przestrzeni spo-
łecznych miejsca pochodzenia i emigracji. Dla migrantów ta odmienność zawsze 
wynika z faktu innego traktowania terytorium w miejscu pochodzenia i na emigra-
cji. To, w którym miejscu się znajdują w efekcie ruchu wędrówkowego, nie może 
być traktowane jako wyłączna własność grupy, z którą się do tej pory identyfi kowali. 
W rezultacie miejsce takie nie pełni funkcji zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. 
Nowe terytorium na emigracji jest obce, stanowi obszar nieznany (Zadrożyńska 
1983), orbis exterior (Stomma 1986). Terytorium zatem nie jest jasno określonym 
granicami, swojskim miejscem, jest raczej otwartą, nieokreśloną, nieskończoną prze-
strzenią (Tuan 1987). W konsekwencji nie umożliwia ono identyfi kacji z otoczeniem, 
a ponadto nie pobudza do podejmowania aktywności społecznej, ekonomicznej czy 
politycznej. „Przestrzeń uznawano za bezpieczną nie dlatego, że na niej pracowano. 
Odwrotnie, pracowano tam, gdyż uczyniono ją swoją i niegroźną dla życia” (Zadro-
żyńska 1983: 70). Dodatkowo odmienność przestrzeni społecznych miejsca pocho-
dzenia i emigracji wynika z cech kulturowych jednostek i grup, których działania 
przyczyniają się do ich powstania. W ten sposób nie fi zycznie i nie terytorialnie ro-
zumiana przestrzeń jest wytwarzana w procesie zbiorowym i jest charakteryzowana 
poprzez odwołanie się do określonych działań indywidualnych i zbiorowych. Ludzie 
przyznają jej pewne znaczenie, określoną wartość, co w efekcie prowadzi do jej za-
właszczania. „Zawłaszczanie przestrzeni to branie jej w posiadanie, kreowanie wize-
runku i nadawanie znaczenia” (Nowak 2006: 61). Cechy tej przestrzeni tym samym 
wynikają z cech ludzi ją zamieszkujących, cech określonej kultury lokalnej, i w ten 
sposób mogą być opisywane. 

Wspomniane tu powyżej uwarunkowania dystansu kulturowego skutkują szere-
giem następstw dotyczących postaw i zachowań polskich migrantów wobec prze-
strzeni społecznej na emigracji w Belgii. Fakt przynależności tej przestrzeni do dalece 
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odmiennej kultury fl amandzkiej, a także brak środowiska naturalnego, które moż-
na by kulturowo zorganizować, ogranicza możliwość konstruowania przez Polaków 
przebywających w Leuven społeczności lokalnej opartej na terytorialności. Niewielkie 
kompetencje kulturowe skutkują szeregiem barier w postrzeganiu, wartościowaniu 
i użytkowaniu przestrzeni społecznej na emigracji. Ponadto wspomniany dystans kul-
turowy znacząco wpływa na rodzaj kreowania przestrzeni przez polskich migrantów. 

Sposób postrzegania, wartościowania i kształtowania przestrzeni społecznej przez 
migrantów wahadłowych wynika także z chęci pozostawania jednocześnie w dwóch 
obszarach społecznych: jednym związanym z grupą pochodzenia, drugim wynikają-
cym z uczestnictwa w społeczności przyjmującej. Ten fakt pewnej liminalności kultu-
rowej (Turner 2005; Van Gennep 2006) uzasadnia rozumienie w niniejszym artykule 
przestrzeni przede wszystkim w kategoriach kulturowych. W tym kontekście jest ona 
analizowana z punktu widzenia przypisywanych jej cech posiadających konkretną 
wartość społeczną, stanowi zatem system symboliczny, pozwalający na porządkowa-
nie świata w kategoriach swojskości i obcości (Nowicka 1990). Dodatkowo cechą cha-
rakterystyczną tego procesu rekonstrukcji tożsamości i wprowadzania ładu w nowej 
rzeczywistości emigracyjnej jest kontekstowość ludzkich działań. W interesującym 
nas tu aspekcie samoidentyfi kacji i identyfi kowania innych defi niowanie, porządko-
wanie, kształtowanie przestrzeni społecznej w miejscu emigracji jest dokonywane 
w kontekście pamięci o przestrzeni związanej z grupą pochodzenia. Jednocześnie ta 
druga przestrzeń jest ciągle modyfi kowana w oparciu o cechy przestrzeni społecznej 
konstruowanej w nowej emigracyjnej rzeczywistości. Każdorazowy ‘powrót’ w ra-
mach procesu wahadłowości migracji powoduje aktualizację, często pewną rekon-
strukcję przestrzeni związanej z grupą pochodzenia. 

Migracja dla większości badanych osób miała być jedynie narzędziem, przyno-
sić dobra kultury materialnej i symbolicznej, które można by było wykorzystać dla 
poprawienia swojej sytuacji życiowej w Polsce. W efekcie migranci wahadłowi czę-
sto ograniczają penetrację przestrzeni społecznej i kulturowej kraju przyjmującego. 
Niezależnie od modelu realizowanej polityki włączania migrantów do większościo-
wego społeczeństwa w danym kraju, sami sytuują się na jego marginesie. Jako osoby 
niezainteresowane trwałym pozostawaniem w społeczności przyjmującej, ograniczają 
funkcjonowanie w sferze publicznej zbiorowości do minimum. Tym bardziej w przy-
padku Belgii, gdzie ze względu na restrykcje dotyczące rynku pracy polscy migranci 
najczęściej pracują w tzw. szarej strefi e. Można by uznać, że większość z nich samo-
dzielnie realizuje model częściowego wykluczenia ze społeczeństwa przyjmującego 
(Bryant 1997). Swoją aktywność ograniczają przede wszystkim do sfery związanej 
z wykonywaną pracą. Ich uczestnictwo w życiu społecznym ogranicza się do funkcjo-
nowania w sferze ekonomicznej grupy przyjmującej, w szczególności kontaktu z oso-
bami, które migrantów zatrudniają. Przestrzeń łącząca ich z „tubylcami” to sfera eko-
nomiczna, natomiast życie społeczne i kulturowe realizowane jest przede wszystkim 
wśród swoich, w tym przypadku innych Polaków pozostających na emigracji w Belgii.

Polscy migranci wahadłowi w Leuven postrzegają i wartościują otaczającą prze-
strzeń społeczną, posługując się przyswojonymi przez siebie sposobami zachowań 
językowych i niejęzykowych. W ten sposób, oswajając kulturę grupy przyjmującej, 
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rozwijają własną, wytwarzając całą nową serię zróżnicowanych światów kulturowych 
(Hall 1976). Można bowiem zauważyć, że otaczająca przestrzeń społeczna rzeczywi-
stości migracyjnej nie daje się podporządkować prostemu zabiegowi dywersyfi kacji 
na bliską, przyjazną, swojską bądź daleką, wrogą, obcą. 

Konstruowanie lub rekonstruowanie tożsamości społecznej odbywa się w opar-
ciu o zasoby kulturowe charakterystyczne dla grupy. Wspomniana już liminalność 
społeczna, w której pozostają migranci wahadłowi, powoduje, że w tym procesie 
odtwarzania „małej ojczyzny” na emigracji zderzają się ze sobą odmienne elementy 
kulturowe. Z jednej strony są to wartości i normy ukształtowane w realiach społecz-
ności pochodzenia, z drugiej – te charakterystyczne dla emigracyjnego otoczenia. To 
zderzenie jest bardzo silne w przypadku krajobrazu. „Tu nie ma takich drzew, jak u nas 
[w Polsce – przyp. aut.], a wszystkie rzeki są jakieś takie sztuczne...”. W opinii wielu ba-
danych krajobraz belgijski jest zdominowany przez człowieka i jego wytwory, a świat 
roślinny – ukształtowany przez gospodarkę rolną. Lasy to efekt planowanego nasa-
dzenia, „... drzewa to stoją jakby w szeregu, wszystkie równo, no tak w rzędach”, a wody 
śródlądowe są wytworzone lub zmodernizowane przez człowieka: to przede wszyst-
kim kanały, rowy melioracyjne, zbiorniki retencyjne i uregulowane rzeki. Krajobraz 
ten w pewnym zakresie kształtowany jest przez warunki meteorologiczne panujące 
w Belgii, które to warunki są powszechnie krytykowane przez polskich emigrantów 
wahadłowych. „A drugi problem, ale to też można powiedzieć duplarala, to klimat, że 
w Belgii często pada, i akurat jak przyjechałem, to był taki depresyjny rok, bo to najwię-
cej opadów w historii”. Polscy migranci żyjący wcześniej w klimacie kontynentalnym 
znaleźli się w efekcie przeniesienia w klimacie umiarkowanym morskim. Zarówno 
zimy bez śniegu, jak i lata bez upałów oraz całoroczne liczne opady deszczu są dla 
nich trudne do zaakceptowania. „Pogoda jest fatalna, niestety, przez 10 miesięcy masz 
po prostu to samo. Deszcz, tak, wiesz”.

Według polskich migrantów wahadłowych w Belgii nie tylko otoczenie przyrod-
nicze jest odmienne. Obcość dotyczy także sposobu kulturowego zagospodarowania 
przestrzeni. „Wszędzie te budynki z cegły, nie wiem, jak im to się może podobać, (...) 
u nas w Białymstoku to budynki są pięknie pomalowane, otynkowane i pomalowane”. 
Badani dostrzegają także czasami urok architektoniczny miejsca emigracji. „Belgia 
jest ładna, tylko taka mała, nie to co Polska, to tutaj nie ma aż tyle do zwiedzania. No 
byłam, to jeszcze przed ślubem to byłam w Brukseli właśnie. A już z mężem to w Gan-
dawie i Brugii, to to są bardzo ładne miasta...”. Ale generalnie nowe miejsce pobytu 
zyskuje zazwyczaj co najwyżej neutralną uczuciowo akceptację. Trudno bowiem mó-
wić o emocjonalnej bliskości nowego otoczenia, choć może być ono typologizowane 
ze względu na poziom akceptacji. Dla polskich migrantów wahadłowych w Leuven 
stolica Brabancji fl amandzkiej jest miejscem w największym stopniu akceptowalnym. 
Niektórzy wskazują jego walory estetyczne. „Leuven to ładne miasto, takie stare i ma 
ładny ratusz, i starówkę ma, jest takie ładne, bo jest takie historyczne...”. „No najładniej-
szy to jest chyba ratusz tutaj w Leuven, to on jest naprawdę śliczny, taki niewielki, ale te 
wszystkie szczególiki w jego budowie właśnie są takie śliczne...”. Widać natomiast w wy-
wiadach, jak bardzo zyskuje ono w porównaniu z Brukselą. „Wiesz, ja nie wiem, czy to 
taki szczyt cywilizacji. Jak wysiadłam pierwszy raz na dworcu północnym w Brukseli, 
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to ja się przeraziłam, gdzie ja przyjechałam. Biedota, smród, bród, a to Bruksela, stolica 
EU, nie?”. Wielu naszych rozmówców miało za sobą doświadczenie pracy i mieszka-
nia w stolicy Belgii. Nie spotkaliśmy wśród nich właściwie nikogo, kto doceniłby jej 
urok. „Tam się nie da żyć, niektórzy mówią, że Bruksela jest stolicą Europy, a ona jest, 
panie, śmietnikiem Europy, wygląda okropnie...”. „Bruksela, o niech mi Pan nie mówi, to 
nasz Białystok jest sto razy piękniejszy”. 

W wywiadach pojawiły się także opinie głębiej analizujące krajobrazowe wady 
i walory Belgii, pokazujące jego zróżnicowanie. „... tutaj akurat niedaleko, powiedzmy 
Grunenwald i Ardeny, to są tereny, które mi odpowiadają, bo ja nie lubię terenów zupeł-
nie płaskich. Akomodację wzroku mogę sobie ćwiczyć w inny sposób, niż patrząc na ja-
kieś wiatraki, które znajdują się na horyzoncie. A tutaj jak się już wyjedzie, powiedzmy, 
poza Brukselę, po drugiej stronie, na zachodnią stronę Brukseli, to jest tak, jak w Ho-
landii, jest zupełnie płasko”. Opinie te odnoszą się także do krajobrazu wytworzonego 
przez człowieka. „Natomiast jeżeli chodzi o ich miasta, to ja bardzo zwracam dosyć 
szczególną uwagę, jako architekt, no to, to są perełki. Naprawdę byliśmy i w Brugii, 
i w Gandawie, w Antwerpii. (...) Porządek, dbałość o detal, to jest chyba to, co w Polsce 
zostało zabite przez te 50 lat z «górką» budownictwa typowego...”. 

Przestrzeń krajobrazu, w której żyją migranci wahadłowi, nie posiada waloru cią-
głości. Decyduje o tym odmienne jej wypełnienie przez naturę i kulturę w grupie 
pochodzenia i w grupie przyjmującej. W tym kontekście te dwa typy krajobrazu są 
zamknięte, nie przenikają się wzajemnie. W tym braku łączności istnieją dwa wyjątki. 
Pierwszym jest ocena postaw ludzi wobec krajobrazu. „Znaczy w Belgii mi się podoba 
coś takiego, że tutaj na przykład w Leuven, nie wiem jak jest w innym mieście, że jest 
czysto, można tak powiedzieć...”. Generalnie Polacy pozytywnie odbierają ideę segre-
gowania śmieci, którą bezpośrednio łączą z ochroną otoczenia przyrodniczego. „Dla 
mnie, to mi się bardzo podoba, wie pan? I ten papier, i te butelki, i te plastiki, no to jest 
ekologia..., to jest dobre dla przyrody”. I zazwyczaj badani deklarują podtrzymywa-
nie takiego wzorca zachowania także w czasie pobytu w Polsce. Drugim wyjątkiem 
jest ocena oddziaływania przestrzeni krajobrazu na człowieka. „Te małe miasteczka 
belgijskie, one są bardzo przyjazne człowiekowi, one wpisane są w swoją skalę, one nie 
są przeskalowane, one nie są takie jak, nie wiem, jak Warszawa, gdzie tam w centrum 
człowiek może się zgubić, nie mówiąc już o miastach amerykańskich. (...) Tutaj czegoś 
takiego nie ma w tych małych miasteczkach. Naprawdę one są wpisane w skalę ludzką 
i tutaj samochód czuje się intruzem. Jak ja wjeżdżam do centrum miasta, to czuję się in-
truzem, i według mnie tak powinno być. Jeżeli człowiek jest na autostradzie, to tam pie-
szy jest intruzem, nie powinno go tam być, a w mieście powinno być tak, że samochód, że 
to kierowca samochodu powinien się namęczyć, żeby gdzieś tam przejechać, a nie pieszy, 
żeby między samochodami udało mu się gdzieś tam przejść na drugą stronę ulicy...”.

Istotnym elementem postrzegania i wartościowania przestrzeni jest przechowy-
wana przez migrantów pamięć o krajobrazie w Polsce. W szczególności nostalgia 
dotyczy zazwyczaj obszaru społeczności lokalnej. To on stanowi, co zostało już zilu-
strowane wypowiedziami badanych, podstawę formowania wniosków o krajobrazie, 
w którym przyszło żyć na emigracji. Czasami w wywiadach pojawia się odwołanie do 
sztandarowych elementów polskiego naturalnego i kulturowego krajobrazu: Kraków, 
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Bieszczady, Tatry, Morze Bałtyckie itd. Wspomniana nieciągłość krajobrazu grupy 
pochodzenia i grupy przyjmującej przejawia się w podkreślaniu przez badanych każ-
dorazowego zachwytu, zdziwienia, zaskoczenia, konsternacji. Ta przestrzeń w kolej-
nych etapach wahadłowego przemieszczania się pomiędzy Polską a Belgią jest ze sobą 
konfrontowana. W większości przypadków z tej konfrontacji „zwycięsko” wychodzi 
obszar pochodzenia: „to znaczy krajobrazowo, jeśli miałbym wybierać, to wróciłbym 
do Polski”.

Jak już stwierdzono, polscy migranci wahadłowi w efekcie ruchu wędrówkowe-
go trafi ają do przestrzeni społecznej, której ze względu na odmienność kulturową 
nie mogą traktować jako własnej. Jej oswajanie wymaga podjęcia szeregu działań 
mających na celu zidentyfi kowanie i zrozumienie reguł w niej obowiązujących. Dla 
naszych badanych, osób o ograniczonym kapitale społecznym (w większości przy-
padków należących do typu ‘bonding’, czyli wzmacniającego homogeniczność grupy; 
Putnam 2000) i niskich kompetencjach kulturowych jest to wielkie wyzwanie. Tym 
bardziej że wielu z nich miało ograniczoną wiedzę dotyczącą funkcjonowania społe-
czeństwa belgijskiego. 

Oswajanie przestrzeni społecznej wymaga zrozumienia rzeczywistości migracyj-
nej, która jest zdecydowanie bardziej pluralistyczna niż świat społeczności pocho-
dzenia, szczególnie w wymiarze społecznym. Migranci bowiem są zmuszeni do po-
dejmowania interakcji i konstruowania nowych więzi społecznych z innymi, którzy 
należą do zróżnicowanych grup społecznych i pełnią odmienne role społeczne. Do 
takiego działania skłania ich konieczność znalezienia pracy, bezwzględny warunek 
pozostania na emigracji i odniesienia migracyjnego sukcesu. Nowi partnerzy interak-
cyjni posiadają odmienne pozycje na różnych drabinach hierarchii społecznej. Polskie 
sprzątające dbają o czystość domów sędziów, urzędników, adwokatów, nauczycieli 
akademickich czy przedsiębiorców. Zróżnicowany także jest ich status ekonomiczny. 
Nowymi partnerami interakcyjnymi migrantów są ‘biali katolicy’, za których uważali 
jeszcze przed przyjazdem Belgów, zgodnie z posiadanymi stereotypami. Są nimi także 
‘kolorowi’ Belgowie, pochodzący spoza kręgu kultury europejskiej, a czasami także 
inni migranci odmiennych ras i etniczności niebędący obywatelami Belgii.

W efekcie świat rzeczywistości migracyjnej jest dla naszych badanych nie tylko 
odmienny, ale także pluralistyczny kulturowo. Oczywiste dla wszystkich jest to, że 
Belgowie są odmienną grupą ze względu na fakt posługiwania się innym językiem. 
Zazwyczaj, szczególnie w pierwszym okresie migracji, jest to często silna bariera ko-
munikacji i porozumienia międzykulturowego. „Nie swój kraj, obcy język, w autobu-
sie człowiek nie wie, o czym rozmawiają..., a wyobrażałam sobie od razu, o, może oni 
wiedzą, że ja Polka, i oni coś o mnie gadają. Ten koszmar, dopóty się cokolwiek nie 
rozumiało..., no teraz, no teraz to ja już wiem mniej więcej, o czym oni rozmawiają..., 
no i poznałam ich bliżej, jacy są”. Belgowie, co często podkreślane jest przez bada-
nych, posiadają odmienne style życia, wzory postaw i zachowań, tradycje i zwyczaje. 
„Oprócz tego, to przede wszystkim wydaje mi się, że jak patrzę na młodych ludzi, to 
w Polsce nieodzownym atrybutem jest jednak parę piwek. No, tutaj też się dużo pije, ale 
nie jest to konieczne, można się bawić bez alkoholu”. Belgowie generalnie lubią celebro-
wać wspólne posiłki z rodziną. „Wie pan, ja jestem zachwycona, jak ważne jest dla nich 
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jeść wspólnie obiad..., a szczególnie śniadanie w niedzielę”. Niemniej jednak biesiado-
wanie wygląda odmiennie niż w tradycji polskiej. „Często jest tak, że jak się pójdzie na 
kolację do Belga, to jest zupełnie inaczej, niż gdyby się poszło na kolację do Polaka, który 
zastawi cały stół, kompletnie. U Belga piwko, chipsy i jakieś tam koreczki, i czasami to 
wszystko. Wiadomo, jak się ktoś umówi na kolację, no to już jest kolacja, ale to się coś 
tam robi, je, i potem przy piwku. U Polaka to jest tak, że się siedzi przy zastawionym 
stole i się je, i jak coś ubywa, to gospodarz jest zaniepokojony i trzeba donieść”. W opinii 
naszych badanych Belgowie mają bardzo życzliwe podejście do członków rodziny. 
„Bardzo mi się podoba, że rodzice traktują dzieci jak partnerów... Oni bardzo często 
z nimi rozmawiają..., dyskutują o wszystkich, nawet nieważnych sprawach”. Z drugiej 
strony, Belgowie są dość chłodni w relacjach z innymi, utrzymując przeważnie spory 
dystans społeczny. „Nie ma czegoś takiego jak w Polsce, często się zdarza, że ktoś dzwo-
ni: «O, cześć, jesteś w domu?». I już dzwoni do drzwi i wchodzi na kawkę, herbatkę... 
Nie ma czegoś takiego tutaj. Raczej się nie zdarza. Jak się z niezapowiedzianą wizytą 
przychodzi, to raczej się odchodzi od drzwi. I to też jest nasze doświadczenie, mimo że 
tak krótko tutaj mieszkamy. Lepiej do Belga zadzwonić i umówić się z nim, niż dzwonić 
do jego drzwi...”.

Ta odmienność kulturowa życia codziennego nie dotyczy tylko sfery prywatnej. 
Nasi badani zauważają różnice między polskim i belgijskim społeczeństwem także 
w sferze publicznej. Dotyczy ona, po pierwsze, stosunków międzyludzkich w prze-
strzeni publicznej. W czasie wolnym, poświęconym rozrywce („To widać też tutaj, 
jak się pójdzie do pubów. Zaczynają o godzinie 20.00 spotkania towarzyskie, ale zanim 
zaczną być ze sobą tak naprawdę, jak w Polsce zdarza się od razu, to tutaj czasami 
dwie, trzy godziny mijają. Oni tak gdzieś koło 10.00, 11.00 są, dopiero wchodzą na 
poziom komunikacji wzajemnej, bliższej...”), i w trakcie wykonywania obowiązków ży-
cia codziennego. „Ja pamiętam w Polsce, jak stało się w markecie w kolejce do kasy, 
to człowieka..., no prawie szlag trafi ał. Ja starałem się bardzo spokojnie reagować, ale 
tak z tyłu za mną ludzie stojący za mną... Widać było, że oni chcą wyjść już z tego 
marketu, już chcą z tymi zakupami do domu jechać. Kobieta w kasie też nie była miła 
w związku z tym, że spotkała już przede mną kilka takich osób, które też kładły nacisk, 
żeby jak najszybciej to wszystko załatwić. I nie daj Boże jak jeszcze jakiegoś towaru 
nie było i trzeba było szukać po sklepie, to czasami straszne rzeczy potrafi ły się dziać 
przy tych kasach. Tutaj nie ma czegoś takiego. Tutaj każdy spokojnie na swoją kolejkę 
poczeka. Pani w kasie, zanim ja spakuję wszystko do swoich toreb, też poczeka na to, 
dopiero potem powie, ile mam do zapłacenia. Tak więc tutaj spokojniej się pod tym 
względem żyje”. Po drugie, ta odmienność kulturowa w sferze publicznej związana 
jest z funkcjonowaniem urzędów i instytucji. „Przykład następnego szoku kulturowe-
go. Jak byłem tu na początku i mnóstwo papierkowej roboty, tu się zarejestrować, tam 
się zarejestrować, tam kartę wyrobić, dowód wyrobić. Tutaj na dzień dobry odpowiedź 
jest ‘tak’, najwyżej coś tam pan doniesie. W Polsce to jest odpowiedź ‘nie’, pan pójdzie do 
innego okienka, pan tam mi nie zawraca głowy, bo kawę piję. Dla mnie to był normalnie 
raj, wszystkie formalności załatwiłem w jeden dzień, dwa dni”. Po trzecie, odmienność 
kulturowa wiąże się z funkcjonowaniem systemu społecznego jako całości. „O tak..., 
to jest taki porządek, wiadomo, o co chodzi, jak się umówię..., no to wszystko wiem... To 
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jest taka dobra organizacja i pewność życia... to jest tak, że no takie rzeczy wszystkie, to 
jest jasne, no tak..., to się człowiek czuje pewnie i bezpiecznie, nawet jak na czarno pra-
cuje... Wie pan, to w Polsce to jest chaos, a tutaj to jest porządek, o tak raczej...”. Dzięki 
temu życie w Belgii jest przewidywalne. „Ja muszę powiedzieć, że Belgowie, a znam ich 
dobrze, są dobrze zorganizowani..., oni wiedzą, co robić dziś i jutro..., oni wiedzą, jak 
planować całe swoje życie...”. A to wszystko jest spowodowane różnicą cywilizacyjną 
pomiędzy Polską i Belgią. „Podoba mi się na przykład tutaj, w Belgii, że w porównaniu 
do Polski, to trochę tutaj jest do przodu... Chodzi mi... nie o wygląd ulic, tylko..., no nie 
wiem, jak to powiedzieć... rozwój cywilizacyjny”.

Pluralizm kulturowy przestrzeni społecznej na emigracji oznacza także, że Bel-
gowie nie tworzą zwartej, homogenicznej kulturowo grupy. Z punktu widzenia pol-
skich migrantów wahadłowych dzielą się oni na kilka odmiennych kategorii. Przede 
wszystkim nasi badani rozróżniają wśród Belgów patronów i resztę społeczeństwa. 
Patronami są ci Belgowie, którzy zatrudniają Polaków; najczęściej czynią to w sposób 
nielegalny, a ich opieka nad zatrudnionymi migrantami przekracza zdecydowanie re-
lacje między pracodawcą a pracobiorcą. Najbardziej spektakularna sytuacja pomocy 
patrona przedstawiona przez badanych to przewiezienie mebli dla migranta z Hagi 
do Leuven (około 200 km) ciężarówką patrona bez jakiejkolwiek opłaty. W opinii nie-
których badanych patroni często traktują ich podobnie jak członków dalszej rodziny. 
Druga linia podziału wyróżnia spośród Belgów dwie grupy odmienne językowo: Fla-
mandów i Walonów. „Wiem tyle, że ci ludzie tutaj mówią tak, jak Holendrzy, natomiast 
francuski jest używany na południu Belgi i w Brukseli”. Szczerze mówiąc, badani nie 
są w stanie wiele więcej powiedzieć na temat tych dwóch grup etnicznych. Czasami 
w wywiadach pojawiają się odniesienia do wspomnianego już dystansu Flamandów 
wobec innych, a w konsekwencji uważania Walonów za bardziej przyjaznych wobec 
obcych. To zapewne efekt funkcjonowania we Flandrii Vlams Belang, partii skrajnie 
prawicowej, domagającej się ograniczenia fali migracyjnej do Belgii oraz zwiększenia 
wymogów wobec emigrantów, mających na celu ich większą społeczną i kulturową 
adaptację do społeczeństwa belgijskiego. Ale nasi rozmówcy w tym zakresie nie są 
jednomyślni. „Flamandowie są..., może jeszcze wspomnę, czym się różnią Walonowie 
od Flamandów, bo jest też różnica. Flamandowie są bardzo otwarci na obcokrajow-
ców, prawda. Są też otwarci na jakieś nowości techniczne, na wszystko... i są dobrze 
sytuowani”. Natomiast co do wzorów życia codziennego, Flamandowie są postrze-
gani w kategoriach germańskiego wzorca kulturowego, natomiast Walonowie – ro-
mańskiego. W efekcie: „Flamandki są bardzo czyste, są bardzo pracowite. (...) Są bar-
dzo takie czyściutkie, jest wszędzie porządek, są bardzo ładne ogródki i one o to dbają, 
o kwiaty, o wszystko. Natomiast Walonki nie są takie, prawda...”. Generalnie badani nie 
mają żadnej wiedzy na temat przyczyn konfl iktów pomiędzy Walonami a Flamanda-
mi i związanych z tym zagrożeń dla jedności państwa belgijskiego. Trzecia linia po-
działu wyróżnia Belgów i innych mieszkających w państwie belgijskim. W tym gronie 
innych Polscy migranci wyodrębniają przede wszystkim Marokańczyków. Postrzegają 
ich nie tylko jako obcych sobie, ale także obcych społeczeństwu belgijskiemu. „Pan 
wie, oni są inni..., oni nie chcą pracować..., oni mają dziwne zwyczaje... i dziwne za-
chowania”. Opinie na temat Marokańczyków po części wynikają z posiadanych przez 
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polskich migrantów stereotypów wobec ‘kolorowych’, po części z rozmów z Belgami. 
Większość naszych rozmówców nie miała bowiem żadnych głębszych kontaktów z tą 
grupą etniczną. Generalnie Marokańczycy są niebezpiecznymi i brudnymi ludźmi 
w sensie dosłownym i przenośnym. Ostatnia wyraźna w opiniach naszych badanych 
kategoryzacja społeczeństwa belgijskiego ma szczególny charakter. W tej narracji Bel-
gowie i inni członkowie przestrzeni społecznej są postrzegani w kategoriach ludzi po-
siadających swoiste cechy osobowościowe, niepowtarzalne przyzwyczajenia, wzorce 
postaw i zachowań. To rozróżnienie ma szczególne znaczenie dla określania Belgów 
przez polskich migrantów wahadłowych w kategoriach ‘swojskości’ i ‘obcości’. Tu bo-
wiem Belgowie okazują się ‘normalnymi’, ‘zwyczajnymi’ ludźmi, czasami odkrywany-
mi z pewnym zaskoczeniem. „Ja nie mogłem uwierzyć, że niektórzy Belgowie pracują 
na «czarnym rynku», byłem zaskoczony..., naprawdę...”. 

Spotkanie z odmiennością kulturową przestrzeni społecznej na emigracji to także 
kontakt z innymi Polakami, pochodzącymi z różnych regionów Polski. Nasi badani 
często dopiero na emigracji doświadczają osobiście zróżnicowania kulturowego pol-
skiego społeczeństwa. Dla nich ci inni Polacy myślą, mówią i zachowują się jakoś 
inaczej, a kultywowane tradycje i zwyczaje różnią się od tych charakterystycznych dla 
ich grupy pochodzenia. Do tego dochodzi obawa wynikająca z doświadczeń i opo-
wieści innych o braku lojalności Polaków wobec siebie na emigracji. „A to było tak, że 
miałem jechać do pracy do Holandii, no to mi załatwił jeden kumpel, ale jak tam doje-
chałem, to się okazało, że tej pracy dla mnie to za bardzo nie ma, no to kurwa się wpie-
przyłem, bo ten kumpel obiecał. (...) No to ja w pociąg i do Brukseli..., ale tam panie to 
szambo... To trzy miesiące wytrzymałem, to trudno tak..., Polak Polaka podkurwia i wy-
zyskuje, że aż hej...”. W opinii niektórych badanych stosunki polsko-polskie są zdecy-
dowanie gorsze niż te z innymi grupami etnicznymi. „Polacy z Belgami dobrze żyją... 
Chyba gorzej między sobą, między Polakami. Bo po prostu jest jakaś taka zazdrość, 
nienawiść... Natomiast z samymi Belgami no to dobrze... To wiadomo, co teraz słychać 
w wiadomościach z Polakami emigrantami, że Polaków teraz chwalą jako pracowników 
wszędzie... Chwalą w Anglii, chwalą w Irlandii, że są pracowici, a i to samo tutaj jest... 
I tak tutaj nie mamy jakichś problemów z Belgami, tylko Polacy z Polakami... Jak to 
między Polakami jest jakaś taka nienawiść...”. Z drugiej strony, dla wielu z badanych 
interakcje i budowanie więzi społecznych z rodakami przebywającymi na emigracji 
to ‘naturalny’ sposób postępowania. „Mamy kilka grup przyjaciół polskich, z który-
mi utrzymujemy kontakty stałe, normalna rzecz. I mamy też belgijskich, z którymi też 
utrzymujemy kontakty. Może to nie jest tak, że spotykamy się co tydzień albo co dwa 
tygodnie, ale staramy się spotykać, robić jakieś tam urodziny, zapraszamy się nawzajem, 
albo pojedziemy na jakąś tam wycieczkę. Ale z Polakami spotykamy się jednak częściej 
niż z Belgami”. Decyduje o tym przede wszystkim język. Ponadto w przekonaniu wie-
lu badanych to utrzymywanie więzi z Polakami na emigracji pozwala im zachowywać 
tożsamość polską poza granicami ojczyzny. „Ja czuję się Polakiem i to nie jest ważne, że 
ja jestem tutaj, bo najważniejsze jest, że ja mówię i myślę po polsku..., ja mogę to robić 
gdziekolwiek, wśród innych narodów..., tutaj w Belgii czy w Niemczech”.

Oswajanie przestrzeni społecznej i konstruowanie w niej własnych elementów jest 
w przypadku migrantów wahadłowych związane z ich specyfi czną sytuacją. Efektem 
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czerpania przez większość badanych dochodu z pracy na „czarnym rynku” jest, jak 
już wspomniano pozostawanie na marginesie społeczeństwa belgijskiego. Dotyczy 
to nie tylko ekonomicznego wymiaru struktury społecznej, ale także jej społeczne-
go aspektu. Będąc nielegalnym pracownikiem, pozostaje się poza hierarchią biedy 
i bogactwa, nie ujawnia się bowiem swoich dochodów. Trudno też liczyć na zajęcie 
miejsca w strukturze prestiżu i szacunku społecznego, ponieważ praca „na czarno” 
sprowadza wszelką ocenę wyłącznie do sposobu wywiązywania się ze swoich obo-
wiązków. Te z kolei dotyczą wykonywania pracy w większości mało satysfakcjonującej 
poza aspektem stricte ekonomicznym. Polskie migrantki są dumne z faktu uznawania 
ich przez fl amandzkich gospodarzy za najlepsze pomoce domowe wśród imigrantów. 
Problem polega jednakże na tym, że same nie bardzo są dumne z racji wykonywania 
obowiązków sprzątaczek. 

Władza i wpływ społeczny to dobra powszechnie pożądane przez migrantów 
wahadłowych, ale praktycznie nieosiągalne w kontakcie ze społecznością przyjmu-
jącą. To Belgowie, ich zdaniem, są w tym układzie dysponentami władzy i wpływu. 
Charakterystyczne jest w tym kontekście powszechne określanie zatrudniających ich 
Belgów mianem „patronów”. To oni kształtują w dużej mierze warunki funkcjono-
wania polskich migrantów, wyznaczają obowiązki, zasady kontaktów, charakter wza-
jemnych relacji, a kiedy istnieje potrzeba, pomagają w trudnych sytuacjach swoim 
polskim „klientom”.

Zarysowany tu obraz fragmentarycznego udziału w życiu społecznym skłania wie-
lu Polaków do budowania namiastki „normalnego” społeczeństwa z rodakami po-
zostającymi na obczyźnie. Proces ten nie polega na gettyzacji polskiej społeczności 
migrantów, gdyż po pierwsze z racji legalnego pobytu (nielegalna jest tylko praca), 
jako obywatele kraju należącego do UE mogą liczyć na życzliwą pomoc ze strony Fla-
mandów, a po drugie, na skutek utrzymywania często wieloletnich kontaktów ze spo-
łecznością przyjmującą nie zamykają się przed nią we własnym kręgu. „Tutaj często 
na nasze spotkania przychodzi taki Belg, my już się tak lubimy, on często też odwiedza 
wielu z nas w domach..., tak on po prostu mówi, że mu się Polacy podobają...”. 

W efekcie polscy migranci w ramach oswajania rzeczywistości przekraczają wy-
znaczone w początkowej fazie emigracji linie podziału na ‘swoich’ i ‘obcych’. Dla na-
szych badanych zmiany w układzie swój–obcy dokonują się w odniesieniu do trzech 
odmiennych kulturowo i etnicznie grup. Pierwszą są inni Polacy pozostający na 
emigracji w Belgii. Wśród nich na bazie kulturowej, przede wszystkim wspólnego 
języka macierzystego, pojawiają się nowi ‘swoi’, po części zastępujący tych w grupie 
pochodzenia, od których migranci ‘oddalają się’ z powodu ograniczenia interakcji. 
Inni Polacy na emigracji w Belgii to dla naszych respondentów także ‘obcy–podda-
ni’ (Nowicka 1990: 32), nieakceptowalni ze względu na ich postawy i zachowania, 
zawsze gorsi, przynoszący wstyd Polakom i Polsce, wobec których należy zachować 
wrogo-pogardliwy stosunek. Mamy tutaj ewidentnie do czynienia z klasyfi kowaniem 
ludzi w kategoriach hierarchicznych, niższości i wyższości. Drugą grupą są Polacy, 
którzy pozostali w grupie pochodzenia, znaczący inni, stanowiący punkt odniesienia 
dla tożsamości społecznej naszych badanych przed migracją. Tutaj najczęściej mamy 
do czynienia z procesem narastania obcości. W miarę upływu czasu, trwania emigra-
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cji, dawni przyjaciele i znajomi najczęściej stają się ‘obcymi–bliskimi’ lub ‘obcymi na 
swoim miejscu’ (Nowicka 1990: 32). W postawach wobec tych pierwszych ujawnia się 
duch pluralizmu kulturowego i tolerancji. Nasi badani zauważają, że członkowie gru-
py pochodzenia są w wymiarze aksjonormatywnym inni. Ta odmienność nie prze-
szkadza jednak w podtrzymywaniu szerokiego zakresu kontaktów, nieograniczonego 
apriorycznie co do zakresu i zasięgu. Dawni przyjaciele i znajomi jako ‘obcy na swoim 
miejscu’ to osoby, wobec których w efekcie braku stałych interakcji znacząco zwięk-
sza się dystans społeczny. Kontakty z nimi ulegają rytualizacji i zostają ograniczone 
do określonych sfer codziennej aktywności. Trzecią grupą, w stosunku do której na-
stępuje przesunięcie granicy swój–obcy, są dla naszych emigrantów Belgowie. Część 
z nich – z badań wynika, że liczbowo ograniczona – przechodzi do sfery swojskości. 
Patroni, czyli Flamandowie zatrudniający (najczęściej we własnym domu i nielegal-
nie) polskich migrantów, zazwyczaj uzyskują status ‘obcych–bliskich’. Pozostali Belgo-
wie to zazwyczaj ‘obcy na swoim miejscu’.

Charakterystyczne dla większości badanych przez nas Polaków jest to, że ich do-
świadczenia migracyjne nie wpływają na zmiany granic między swojskością i obcoś-
cią w odniesieniu do emigrantów przybyłych do Belgii z innych kultur narodowych 
i kręgów kulturowych. Generalnie ci inni emigranci to ‘obcy na swoim miejscu’ lub 
‘obcy–poddani’. Ta druga kategoria charakteryzuje stosunek polskich migrantów wa-
hadłowych do przebywających w Belgii Marokańczyków, a także Turków. Są oni zde-
cydowanie gorsi od innych ze względu na postawy i zachowania. Część badanych, 
szczególnie Polek mających za sobą doświadczenie zamieszkiwania w Brukseli, pod-
kreślała nieakceptowalne zachowania, narzucanie się, nachalność graniczącą z agre-
sją ze strony tureckich i marokańskich mężczyzn. Często nasi respondenci zarzucali 
im lenistwo, bałaganiarstwo, brud, niesumienność. Rodzaj tych zarzutów świadczy 
o tym, że opinie polskich migrantów są w tym zakresie w dużej mierze kształtowane 
przez Flamandów. Sami, ze względu na miejsce w strukturze społecznej i wykony-
wane role społeczne, mają bowiem ograniczoną możliwość poczynienia takich ob-
serwacji. Można uznać, że wiedza polskich migrantów o tych grupach narodowych 
w większości pochodzi od belgijskich gospodarzy. 

Turcy i Marokańczycy są obcy z powodów kulturowo-religijnych. Właściwie to, co 
polskim migrantom wydaje się elementem zbliżającym ich do Flamandów w wielo-
kulturowym belgijskim społeczeństwie, jednocześnie zwiększa dystans do tych dwóch 
grup. „No to..., no to właśnie, to jest to, że my jesteśmy chrześcijanami, nie tylko my 
Polacy, ale także Europejczycy w ogóle, że mamy w związku z tym tam trochę wspólną 
historię i podobne zwyczaje i obyczaje, i mamy święta też podobne, chociaż to się trochę 
inaczej obchodzi, ale właśnie one są chrześcijańskie... No na przykład tutaj w Belgii to 
jest bardzo dużo muzułmanów, ale oni to są zupełnie inni... Oni wyznają Mahometa 
właśnie i inaczej się modlą, i to jest także różnica w rodzinie, bo tam u nich kobiety są 
bardziej zależne od mężczyzn, są takie, można powiedzieć, zniewolone, zależne...”. Nasi 
badani w tym kontekście często podkreślają, że Polacy są takimi samymi Europej-
czykami jak Belgowie, co najwyżej różnimy się pewnymi szczegółami, odmiennymi 
tradycjami i zwyczajami czy poziomem rozwoju gospodarczego naszych krajów.
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Te uwarunkowania oswajania przestrzeni społecznej w rzeczywistości migracyjnej 
i lokowania w niej własnych elementów kulturowych powodują, że polscy migran-
ci wahadłowi zasadniczo ograniczają się w tym zakresie do sfery życia prywatnego. 
W największym stopniu zawłaszczanie przestrzeni społecznej dotyczy terytorium 
bezpośredniego otoczenia, tego, które zapewnia danej osobie poczucie bezpieczeń-
stwa, a więc mieszkania, domu, bloku mieszkalnego. Polacy starają się tę przestrzeń 
w różnorodny sposób organizować. Część z nich mieszka w pobliżu siebie i kultywuje 
życie sąsiedzkie, starając się nadać mu wymiar relacji społecznej, współzamieszki-
wania, identyfi kacji i rozpoznawalności innych (Pyszczek 2006). Wielu podtrzymuje 
szczególne relacje w kontaktach z innymi, wykorzystując do nich własne mieszkania. 
To w nich się spotykają, organizują różne uroczystości, ustalają periodyczne zwycza-
jowe wizyty.

Ta przestrzeń społeczna jest przez polskich migrantów organizowana również 
w pewnym zakresie w ramach terytorium bezpośredniego współdziałania. Świadczą 
o tym szczególne stosunki z belgijskimi patronami w ramach pracy, gdzie często do-
chodzi do potwierdzania poczucia określonej przynależności do pewnego kręgu osób. 
W przypadku Leuven część Polaków skupiła się wokół niedawno stworzonej polskiej 
parafi i kościoła katolickiego, a właściwie swoistej fi lii parafi i tego kościoła w Brukseli. 
Jest ona afi liowana przy kościele parafi alnym w jednej z dzielnic Leuven. Dynami-
ka funkcjonowania tej społeczności wyznaczona była początkowo cotygodniowymi 
mszami. Szybko okazało się, że sam fakt odprawiania rytuału spowodował rozrastanie 
się jej struktury społecznej: potrzebni byli „funkcyjni”, czyli kościelny, ministranci, 
osoby czytające podczas mszy Pismo Święte. W dalszej kolejności pojawiły się inicja-
tywy życia wspólnotowego wynikające z kształtowania się więzi społecznych. Wresz-
cie członkowie społeczności zaczęli sobie pomagać w sytuacjach kryzysowych, np. 
wynikających z utraty pracy. Niektóre z osób należących do tej społeczności zaczęły 
spędzać wspólnie wolny czas, budować więzi sąsiedzkie (wielu z nich mieszka na te-
renie jednego osiedla) i przyjacielskie.

Polscy migranci nie organizują ani nie zawłaszczają terytorium zamieszkania rozu-
mianego w kategoriach całego miasta czy dzielnicy. W istocie chodzi tu o terytorium 
publiczne, względnie otwarte, w którym każdy człowiek może przebywać i realizować 
swoje życiowe aspiracje. Nie czynią tego, ponieważ z jednej strony nie podlegają pro-
cesowi gettyzacji, nie tworzą zwartej polskiej grupy organizującej własną przestrzeń 
publiczną, a z drugiej strony ich aktywność życiowa ograniczona jest zasadniczo 
w sferze publicznej do działalności gospodarczej, stanowiącej kwintesencję pobytu na 
emigracji wahadłowej, przy tym często wykonywanej w sposób nielegalny. 
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