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Wprowadzenie





Islandczycy mają mieszane uczucia dotyczące pracowników-migrantów. Jest to społeczeństwo,  
które nigdy nie doświadczyło imigracji na dużą skalę. [...] Kierowca taksówki w Reykjaviku  
powiedział mi „Na Islandii jest 20 000 Polaków – o 20 000 za dużo”. [...] W zeszłorocznych  

wyborach powszechnych niewielka opozycyjna Partia Liberalna zdobyła miejsca  
w parlamencie nawołując do ograniczenia imigracji. Magnus Thor Hafsteinsson, jeden z jej  

posłów, widzi nawet współczesny kryzys jako szczęście w nieszczęściu. „Kwestia integracji jest  
bardzo ważna dla nas Islandczyków, gdyż jesteśmy niewielkim narodem”. - mówi. „Jest nas  

tylko 300 000 mówiących językiem, którym nie mówi nikt inny. Jest dla nas ważne, żebyśmy  
zadbali o naszą historię, nasze pochodzenie i nasz język. To one czynią z nas naród”. dodaje pan  

Hafsteinsson. We Flateyri, gdzie obecność migrantów jest kluczowa, opinie są zniuansowane.  
„Nie ma tu nic do roboty poza pracą w przetwórniach ryb czy na stacji benzynowej, więc  

wszyscy chcemy wyjechać, żeby się wykształcić” - mówi 19-letnia Maria Kristjansdottir. [...]  
„Nie wiem, czy wioska przetrwałaby bez Polaków, ale nie podoba mi się, że nie próbują nauczyć  
się naszego języka. Pracowałam na stacji benzynowej i oni po prostu mówili do mnie po polsku,  

nie podobało mi się to, bo jest ich tak dużo1. („Iceland faces immigrant exodus”, 21.10.2008)

Ten  fragment  artykułu  ze  strony  BBC  prawdopodobnie  zawiera  argumentację  znaną wszystkim, których interesuje zagadnienie migracji. Widać w nim nastroje antyimigrancyjne, wzrost znaczenia partii przeciwnych migracji, ekonomiczną logikę (wioska nie poradziłaby sobie  bez  migrantów)  połączoną  z jednoczesną  krytyką  braku  integracji  –  integracji rozumianej, jak to się często zdarza w dyskursie medialnym nie jako integrowanie się ludzi ze sobą, ale jako asymilację imigrantów do kultury dominującej.  A jednak jeśli coś w tym fragmencie jest innego niż w powszechnie znanych historiach – to między innymi sytuacja Islandii  jako  kraju  bez  większych  doświadczeń  imigracyjnych  (w przeciwieństwie  do Niemiec,  Wielkiej  Brytanii  czy  np.  Francji)  oraz  języka  –  dla  małego  narodu  będącego szczególnym skarbem. Gdy bliżej przyjrzeć się temu fragmentowi artykułu, zobaczymy, że jeszcze więcej rzeczy tam „nie gra” – liczba Polaków (najwięcej osób urodzonych w Polsce było  na  Islandii  według  oficjalnych  statystyk  w  2009  roku  –  11  611  [Statistics  Iceland, 2014]2),  sugerowane  tendencje  w polityce  (Partia  Liberałów  w  rzeczywistości  niedługo potem, w 2009 r., straciła wszystkie miejsca w parlamencie, a w 2013r. przestała istnieć), a dodajmy  przy  okazji,  że  określenie  „pan  Hafsteinsson”  jest  błędne,  gdyż  nie  jest  to nazwisko, a jedynie informacja, że Magnus Thor miał ojca Hafsteina3.  W dodatku nadzieja niektórych, że wielu Polaków wyjedzie z Islandii podczas kryzysu, czy informacje mediów o polskim „eksodusie”, jak w tytule cytowanego tu artykułu, okazały się chybione. Ale o tym przekonałam  się  już  na  Islandii.  Wcześniej  cytat  ten  wzbudził  we  mnie  ciekawość,  gdyż 
1 Wszystkie tłumaczenia własne (dotyczy prac nieopublikowanych po polsku).
2 Nic nie wskazuje na to, by obok oficjalnej liczby było też wielu niezarejestrowanych migrantów z Polski,  

gdyż rejestracja w kraju była stosunkowo prosta i wiązała się z możliwością korzystania z usług publicznych  
oraz podejmowania pracy.

3 Dlatego  też  w  pracy  islandzkie  patrymoniki  poprzedzone  będą  imionami,  za  wyjątkiem  odniesień  do 
bibliografii.



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.interesowałam się  kwestią  migracji,  integracji,  ale  coraz bardziej  zgłębiałam też  badania i teorie  dotyczące  miejsca  –  trochę  jako  ciekawej  nowej  drogi  teoretycznej,  a  trochę  nie dowierzając teoriom mówiącym o tym, że miejsce przestało mieć już znaczenie, że w obliczu rosnącej mobilności ludzi oraz globalizacji relacja człowieka z miejscem, w którym żyje i/lub z którego pochodzi jest coraz słabsza (Bauman, 1998/2000), a nawet, że miejsce jest tylko złudzeniem  (Giddens,  1991/2001b,  s.200-202).  Tymczasem  właśnie  jako  opozycja  do procesów  globalizacyjnych  pojawiają  się  nowe  inicjatywy  promujące  kultury  lokalne i zwracające uwagę na związek człowieka z miejscem, należące do szerszego ruchu zwanego „nowym  lokalizmem”.  Jak  piszą  David  A.  Gruenewald4 i  Gregory  Smith  (2010) ruch  ten powstał  w  odpowiedzi  na  negatywne  skutki  globalizacji:  przenoszenie  się  korporacji w tańsze  miejsca,  związane  z tym  bezrobocie,  obniżanie  pensji  i niszczenie  środowiska. Autorzy  wskazują  na  ekonomiczną,  kulturową  i ekologiczną  dewastację  społeczności lokalnych  oraz  na  ruch  nowego  lokalizmu  jako  dążenia  do  zrównoważonego  rozwoju (tamże).Wyszłam  więc  z  prostego,  opozycyjnego  rozumienia  miejsca  i  dopiero  w  trakcie dalszych lektur, przede wszystkim prac Doreen Massey uświadomiłam sobie, że stwarza ono fałszywą  dychotomię,  w której  przeciwstawia  się  dzisiejszą  niejednorodność  społeczną wcześniejszej homogeniczności, a globalizację, przepływy i wykorzenienie – poszukiwaniom spokoju, domu i koncentracji na miejscu. Jak pisze Massey, według tej uproszczonej logiki, nowe  technologie,  przepływy  kapitału  i  środki  komunikacji  sprawiły,  że  ludzie  stracili poczucie domu, są „bezmiejscowi” i zdezorientowani. Wskazuje ona jednak na błędy w tej argumentacji,  łączącej  miejsce z  reaktywnością i  ucieczką,  w której  „'czas'  jest zrównany z ruchem  i  rozwojem,  a  'przestrzeń'/'miejsce'  ze  statycznością  i  reakcją”  (1994,  s.  151). Przede  wszystkim  Massey  wskazuje  na  ułudę  istnienia  czegoś  takiego  jak  miejsce pozbawione obcych wpływów. Miejsca nie są bowiem i nigdy nie były jednorodne i nie mają jednej spójnej tożsamości. Miejsce i wspólnota społeczna nie zawsze są jednością (w końcu wiele wspólnot może mieszkać w jednym miejscu, ale bywa i tak, że wspólnoty zawiązują się ponad  miejscami)  i  od  zawsze  miejsca  kształtowane  były  przez  wpływy  z  zewnątrz. Szczególnie widoczne było to w krajach kolonizowanych, gdzie obcość i inność wdzierały się do życia lokalnych społeczności.  Dopiero jednak gdy mieszkańcy krajów kolonizowanych zaczęli  wdzierać  się  do  krajów  „pierwszego  świata”,  badacze  społeczni  zauważyli niejednorodność społeczną – argumentuje Massey.  Po drugie,  jak wskazuje autorka,  choć wyobraźnia społeczna żyje obrazami globalnych miast i hiperprzestrzeni, to większość ludzi żyje dalej spokojnie w całkiem zwykłych miejscach, czekając z zakupami na spóźniający się 
4  Autor później zmienił nazwisko na Greenwood. 2



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.autobus (1994, s.163). Nie  znaczy  to  jednak,  że  społeczeństwa  nie  zmieniają  się.  Globalizacja  –  poprzez rozwój  nowych  technologii,  mediów  elektronicznych  przybliżających  życie  w  obcych miejscach i ułatwiających kontakty czy przez coraz tańsze podróże lotnicze – przyczynia się do zwiększenia  migracji.  Migrację  definiuję  tu  za  Stephenem McNairem jako ruch „ludzi przemieszczających się pomiędzy terenami, aby tam mieszkać (a nie jedynie odwiedzać je)” (2009,  s.12),  bez  zakładania  minimalnego  czy  maksymalnego  czasu  pobytu  w  danym miejscu.  Interesować  mnie  będą  jednak  wyłącznie  migracje  międzynarodowe,  a  nie wewnątrz  krajów.  Choć  migracje  międzynarodowe  od  zawsze  były  elementem  życia społecznego,  to ze względu na obecne nasilenie się  ich,  współczesność obwołana została również “epoką migracji” (“the age of migration”) przez Stephena Castlesa i Marka J.  Millera (2003).  Ich  diagnozę  można  by  powtórzyć  również  dziś  –  od  2000  r.  do  2013  r.  liczba  międzynarodowych migrantów5 wzrosła o ponad 40% ze 150 mln do 214 mln, co stanowi 3,1% ludności świata – przyniosło to zarówno nowe możliwości, jak i wyzwania społeczne (Kuo, 2014). Castles i Miller piszą: „Wielu wykluczonych na świecie uznaje, że mobilność to szansa na prosperity.  Ogarnia ich desperackie pragnienie migracji.  Globalizacja wytwarza także  niezbędny  do  tego  kapitał  społeczny.  Nieformalne  sieci  ułatwiają  migrację  nawet w sytuacji,  gdy  w  oficjalnej  polityce  podejmuje  się  starania,  by  jej  zapobiegać”  (Castles i Miller, 2009/2011, s.80). W Polsce emigracja nie jest niczym nowym, bo na szeroką skalę zaczęła się już w XIX w. (historię polskich migracji opisuję w Rozdziale III), jednak po okresie względnego jej ograniczenia w ostatnich latach nasiliła się i zaczęła być ważnym elementem wyobraźni  społecznej  (według  niedawnych  badań  tylko  17%  Polaków  twierdzi,  że  nie rozważa obecnie wyjazdu zagranicę do pracy [„Emigracyjny efekt domina”, 2014]).  Rozpoczynając w roku 2008 projekt doktorski pod kierunkiem prof. Marii Mendel, autorki  „Pedagogiki  miejsca”  (której  prace  wpłynęły  na  rozwój  mojego  zainteresowania miejscem),  zadawałam  sobie  pytania,  czy  próby  przywrócenia  miejscu  znaczenia,  które odbywają się choćby poprzez charakterystyczny dla „glokalizacji”6 slogan „Myśl globalnie, działaj lokalnie” są z góry przegrane, biorąc pod uwagę obecne niemal masowe migracje? I wreszcie – wychodząc z dziedziny pedagogiki – zastanawiałam się, czy edukacja odgrywa jakąś rolę w tym swoistym konflikcie lokalności z mobilnością. Jaką rolę odgrywają miejsca w  edukacji  migrantów?  Od  tego  czasu  projekt  ten  przeszedł  wiele  zmian,  wciąż  jednak pozostając  blisko  tych  fundamentalnych  pytań.  Jako  nauczycielce  języków  obcych 
5 W pracy będę przede wszystkim używać określenia „migrant” – oznaczającego osobę migrującą, rzadziej zaś 

„emigrant”  (wyjeżdżający z  jakiegoś  kraju)  i  „imigrant”  (osoba przyjeżdżająca  do  jakiegoś  kraju  celem 
zamieszkania).

6 Pojęcie  spopularyzowane m.in.  przez  Rolanda Robertsona,  dla  którego to,  co  globalne  jest  połączeniem 
różnych lokalności („the linking of localities”) (za: Guillen, 2010, s.11).3



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.(duńskiego i angielskiego), a także absolwentce skandynawistyki i pedagogiki, zagadnienie uczenia się języków przez migrantów na Islandii było dla mnie szczególnie interesujące. Ale sytuacja migrantów to nie tylko kwestie językowe – decyzje dotyczące uczenia się języka bądź nie są bowiem uwikłane w to, jak migranci postrzegają i tworzą miejsca oraz siebie w nich, a także jak podchodzą do własnego uczenia się oraz dostępnych im form edukacji  dorosłych – dlatego projekt badań, które przeprowadziłam, był szerszy i wiązał się właśnie z tymi zagadnieniami. 
Miejsce badańBadacz  zainteresowany  migracjami  stoi  oczywiście  przed  problemem  wyboru szczegółowego tematu badań. Wybór ten jest o tyle trudny, że jeśli chce się badać migrantów mieszkających  w  swoim  kraju  zamieszkania,  jest  się  nieuchronnie  zderzonym z następującymi problemami: W jakim języku prowadzić wywiady? Czy respondent będzie mógł  swobodnie  wypowiedzieć  się  w  języku  innym  niż  ojczysty?  Ograniczając  się  do migrantów  znających  dobrze  język  obcy,  ograniczamy  grupę  badawczą  do  osób wykształconych  lub  długo  pozostających  w  nowym  kraju.  Przy  prowadzeniu  zaś  badań w języku ojczystym rozmówców, pozostaje niepewność – czy sami dobrze rozumiemy słowa badanego,  łącznie  z treściami  nacechowanymi  kulturowo.  Innym  problemem  w  takim przypadku jest nierówna pozycja badanego i badacza. Nierówność, która w pewnym sensie zawsze jest obecna, gdyż wynika z samej relacji naukowiec-badany, jest potęgowana w tym przypadku przez relacje „tubylec” – imigrant; autochton – alochton. Problem ten jest szeroko dyskutowany w literaturze (np. Banks, 1998; Merriam et al. 2001) i wskazuje się zarówno na plusy,  jak  i minusy  pochodzenia  spoza  kultury  osób  badanych  (np.  mniejszy  dystans  do przedmiotu  badań).  Wybrałam  więc  sytuację,  gdy  badacz  pochodzi  właśnie  z kultury badanej  przez  siebie  mniejszości  i  próbuje  w  pewnym  sensie  „przetłumaczyć”  czy „mediować”  sensy,  znaczenia  i doświadczenia  danej  grupy  dla  reszty  społeczeństwa.  Jak zaleca raport  na temat migracji  na świecie  „World Migration Report”,  zamiast  traktować migrantów jako pasywne przedmioty badań, powinno dać się im możliwość opowiedzenia swoich historii (IOM, 2013, s.24). Tego chciałam się podjąć, wybierając do badań właśnie osoby  polskojęzyczne,  choć  zdaję  sobie  sprawę  z  możliwych  zarzutów  o  nacjonalizm metodologiczny,  czyli  koncentrowanie  się  na narodzie  bardziej  niż  na badanym zjawisku (zob. np. Beck i Sznaider, 2006; Trąbka, 2014). Nie naród był jednak dla mnie ważny, ale język,  którym  mówili  badani,  a  wobec  szerokiego  spektrum  badanych  zagadnień  oraz nacisku na uczenie się pomiędzy miejscami, zawężenie próby badawczej do grupy mówiącej tym  samym  językiem  (czy  nawet  jego  dialektami)  i  pochodzącej  z  podobnego  obszaru 

4



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.kulturowego, nie wydaje się nadużyciem. Jak jednak znaleźć odpowiednią grupę migrantów do  zbadania?  W  wyborze  tym  kierowałam  się  kilkoma  czynnikami.  Przede  wszystkim postanowiłam wybrać do badań kraj nordycki, gdyż czułam się stosunkowo pewnie na tym gruncie – po 1,5 roku mieszkania w Danii i kilku miesiącach w Szwecji. Znałam też język duński  i  szwedzki,  oraz rozumiałam język norweski.  Nie znałam języka islandzkiego,  ale spodziewałam się, że przy stosunkowo dobrej znajomości innych języków skandynawskich będę  w  stanie  się  go  stosunkowo  szybko  nauczyć  (tu  przeceniłam  swoje  umiejętności).  Kierowałam się też  możliwościami finansowymi (możliwość otrzymania finansowania  na wyjazd7);  rozmiarem kraju – na Islandii  mieszka ok.  300 000 mieszkańców,  z  czego 2/3 w rejonie  stołecznym,  a więc  stosunkowo  łatwo  jest  skontaktować  się  z  instytucjami kształcącymi  migrantów  oraz  obserwować  życie  Polonii;  istnienia  dużej  (zauważalnej w dyskursie  publicznym)  grupy  polskich  migrantów.  Przyczyny  wyboru  właśnie  takiego tematu badań oraz przyjazdu na Islandię były więc złożone. W tym sensie więc, biorąc pod uwagę wielość powodów wyjazdu, z czego jeden był powodem ekonomicznym, byłam, jak się potem okazało, podobna do wielu moich respondentów, co ułatwiło mi zrozumienie ich sytuacji.  Mając  natomiast  większe  doświadczenie  w  pracy  pedagogicznej  z  osobami dorosłymi niż z dziećmi oraz widząc lukę w badaniach nad edukacją dorosłych migrantów, zdecydowałam się na badanie wyłącznie osób dorosłych8.Gdy przyjechałam do Reykjaviku (gdzie mieszkałam od sierpnia 2009 r. do czerwca 2010  r.),  utwierdziłam  się  w  moim  wyborze  –  już  pierwsze  rozmowy  na  uniwersytecie z Islandczykami,  którym  przedstawiłam  mój  projekt  badawczy,  wskazywały  na  istnienie potrzeby przeprowadzenia takich badań. Moi rozmówcy mówili, że nie rozumieją do końca, co  dzieje  się  w ich  kraju,  dlaczego  tak  wielu  Polaków  przyjeżdża,  co  czują,  jakie  mają potrzeby,  dlaczego  zachowują  się  tak,  jak  się  zachowują  (np.  nie  uczą  się  islandzkiego, niektórzy  kradną).  Także  te  pierwsze  rozmowy  pokazały  mi,  ile  istnieje  negatywnych przekonań na temat Polaków i jak niewielka jest znajomość Polski jako kraju. Nie wszyscy wiedzieli,  czy kraj  jest większy czy mniejszy niż Islandia,  gdzie dokładnie leży i  z  jakimi  krajami sąsiaduje, a nawet czy są tam w ogóle jacyś wykształceni ludzie, skoro oni po raz pierwszy spotkali kogoś wykształconego z Polski. Mój prawie roczny pobyt w Reykjaviku był więc częściowo naznaczony przełamywaniem stereotypów (o podobnej sytuacji opowiadali też  niektórzy  moi  respondenci).  Wejście  w  teren  badań,  zarówno  empirycznych,  jak i literaturowych  pozwoliło  mi  lepiej  zrozumieć  zjawisko  migracji,  co  znów  zaowocowało 
7 Badania  realizowane  były przy wsparciu  udzielonym  przez  Islandię,  Liechtenstein  i  Norwegię,  poprzez 

dofinansowanie  ze  środków  Mechanizmu  Finansowego  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  oraz 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

8 Jak się później okazało – pojęcie to było różnie rozumiane w Polsce i na Islandii, gdzie za dorosłą uznaje się 
osobę powyżej 20 roku życia, ja jednak zostałam przy polskiej granicy – 18 lat.5



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.potrzebą  zburzenia  niektórych  stereotypów  i  uproszczonych  opozycji.  Choć  na  pytanie: „Dlaczego Polacy  nie  uczą się  języka islandzkiego?”  można znaleźć  kilka  stereotypowych odpowiedzi (że nie chcą się integrować i przebywają w swoim getcie), to jednym z celów tej pracy  jest  głębsze  przyjrzenie  się  temu  zjawisku  i  wyjście  poza  obecne  w mediach stereotypy,  pokazanie  zróżnicowania  ludzkich  zachowań  w  sytuacji  migracji.  Gdy opowiadałam już  podczas badań  terenowych o  swoich  pytaniach badawczych,  słyszałam czasem pytania „To jak to jest z tymi Polakami – uczą się języka i integrują się czy izolują się w gettach?“.  Jeżeli  czegoś chciałabym uniknąć w tej pracy, to właśnie opowiadania się po jednej  ze  stron  tej  opozycji.  Sama  ona  pokazuje  bowiem  bardzo  uproszczone,  binarne rozumienie migracji i zachowań migrantów w społeczeństwach – które to rozumienie nie odzwierciedla rzeczywistej złożoności ludzkich zachowań nie tylko na poziomie zbiorowości migrantów,  ale  też  na  poziomie  zachowań  jednostki  –  miotającej  się  czasem  między skonfliktowanymi ze sobą potrzebami, reagującej też na to, co zastaje w miejscu, do którego migruje, uczącej się tego miejsca, jego zasad i wypracowującej swoją odpowiedź na nie.Nie będę w tej  pracy odwoływać się  do dyskursów ekonomicznych,  analizujących wpływ  migracji  na  gospodarkę  krajów  wysyłających  czy  przyjmujących  migrantów9. Chciałam  zwłaszcza  uniknąć  uproszczonych  przekonań,  powielanych  często  w  dyskursie medialnym, a nawet w pracach naukowych, z czego jeden odnosi się do tego, że imigranci  zabierają pracę reszcie społeczeństwa, a drugi do tego, że służą gospodarce i są niezbędni w starzejącym  się  społeczeństwie  (zob.  np.  McNair,  2009).  Oba  argumenty  są problematyczne – pierwszy obwinia migrantów za los bezrobotnych, choć decyzje polityki migracyjnej  ustalane  są  na  wyższych  szczeblach.  Drugi  –  choć  służy  obronie  migrantów i często przytaczany jest w pracach na temat wielokulturowości, jest jednak mocno związany z  dyskursem  neoliberalnym,  w  którym  łatwiej  jest  „zaimportować”  pracowników  niż polepszyć  warunki  pracy  w  branżach,  w  których  nie  chcą  pracować  lokalni  mieszkańcy. W mojej  pracy  nie  będę  tego  rozstrzygać,  chcę  raczej  przyglądać  się  sytuacji,  w  której  z powodu takiej a nie innej polityki rządów ludzie migrują i próbują odnaleźć się w nowym kraju. Nie  chciałabym  też  wpisywać  się  w  dominujące  dyskursy  na  temat  stosunków społecznych, w których migranci traktowani są albo jako intruzi zaburzający homogeniczne bezpieczeństwo miejsca, wykorzystujący system zabezpieczeń społecznych, odpowiedzialni wyłącznie  indywidualnie  za  nauczenie  się  języka  i  integrację  (dyskurs  mediów prawicowych); albo jako ofiary  globalizacji  i bezlitosnego kapitalizmu,  pracujący  w złych 
9 Można  o  tym  zagadnieniu  przeczytać  w  wielu  pracach,  np.  w  zbiorze  pod  red.  Blacka,  Engbersena,  

Okólskiego i Pantiru (2010). 6



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.warunkach, za niewielkie pieniądze, wykorzystywani i wymagający pomocy, co częste jest nawet w dyskursie naukowym, zwłaszcza krytycznym (zob. np. Standing,  2011/2014), ale i politycznym.  Przykład  można  znaleźć  w  raporcie  wydanym  przez  Radę  Europejską  na temat uczenia się przez migrantów języków w miejscu pracy:
Ludzie  mieszkający  w  społecznościach,  w  których  nie  mówi  się  ich  językiem ojczystym i którzy zmagają się z uczeniem się nowego języka, często są wśród osób w  najgorszej  sytuacji  w  społeczeństwie.  Kiedy  walczą  o  zachowanie  swojej tożsamości kulturowej, często stosunkowo mało wkłada się wysiłku w to, by pomóc im lepiej zrozumieć „jak działa system”. Dlatego też migranci mogą być podatni na bycie  obwinianymi  za  to,  że  nie  osiągnęli  sukcesu  z perspektywy  kultury dominującej. (Grünhage-Monetti, Halewijn i Holland, 2003, s.59)

Takie postrzeganie migrantów z perspektywy ofiar, którym należy pomóc, a przez innych – jako  jednostek  indywidualnie  odpowiedzialnych  nie  tylko  za  swoje  uczenie  się,  ale  i za bezrobocie  i  kryzysy  w  społeczeństwie,  są  skrajnościami,  których  chciałabym  uniknąć, zwracając uwagę zarówno na sprawczość migrantów, jak i na systemowe ograniczenia ich wyborów.  Jak  pokazują  ogólnoświatowe  badania,  sytuacja  migrantów  jest  zniuansowana i nie  jest  łatwo  zaliczyć  ich  jednoznacznie  do  grona  ofiar  czy  „zwycięzców”  globalnego kapitalizmu.  Z raportu  Międzynarodowej  Organizacji  ds.  Migracji  (IOM)  wynika,  że generalnie migranci są mniej szczęśliwi od populacji krajów, w których mieszkają, częściej też  doświadczają  smutku,  ale  są  szczęśliwsi  od  populacji  krajów,  z  których  pochodzą, niezależnie od długości trwania ich pobytu w nowym kraju10 (IOM, 2013, s.87 i 114). Na gorszą  sytuację  migrantów  wskazuje  to,  że  są  mniej  zadowoleni  ze  swojej  sytuacji finansowej niż ogół populacji miejscowej (nawet jeśli mają podobne zarobki), wykazują też większą zależność między dochodem a szczęściem (IOM, 2013, s.98), co może oznaczać też wysokie  ambicje  jeśli  chodzi  o poziom  zarobków.  Migranci  mają  jednocześnie  mniejsze szanse  na  pracę  niż  „tubylcy”,  w  krajach,  gdzie  obecnie  mieszkają.  (IOM,  2013,  s.26).  Porównano też ze sobą różne kierunki migracji: globalna Północ-Południe, Południe-Północ, Południe-Południe  lub  Północ-Północ11.  Migranci  mieszkający  w krajach  Północy  lepiej oceniali swoje życie niż osoby nadal mieszkające w krajach, z których migranci ci przybyli (IOM, 2013, s.25),  dotyczy to szczególnie migrantów z Europy Wschodniej do Zachodniej, choć nie  wiadomo,  czy jest  to rezultatem migracji  czy też preferowaniem migracji  przez 
10 Badacze  cytują  tu  tzw.  Paradoks  Easterlina,  zgodnie  z  którym badania  przekrojowe pokazują,  że  ludzie 

z wyższymi  dochodami  są  szczęśliwsi,  ale  badania  podłużne  wskazują  na  to,  że  wzrost  dochodów  nie 
zwiększa poziomu szczęścia (IOM, 2013, s.93).

11 Najwięcej  migrantów, ok. 40% migruje z Południa na Północ, ok. 1/3 z Południa na Południe,  ok. 22% 
między krajami  Północy i  5% z  Północy na  Południe,  choć  biorąc  pod  uwagę  liczbę  ludności  w  tych 
regionach, mieszkańcy Północy są relatywnie bardziej skłonni do migracji (IOM, 2013, s.25 i 53).7



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.osoby  szczęśliwsze  (IOM,  2013,  s.98).  W  przypadku  migracji  jednego  członka  rodziny badania z Ameryki Południowej pokazują z jednej strony,  że koszty rozłąki są wyższe niż zadowolenie  z korzyści  finansowych,  ale  z drugiej  strony,  badając  tylko  osoby  pozostałe w kraju pochodzenia, można zauważyć, że są one szczęśliwsze niż te, z których rodzin nikt nie wyjechał (IOM, 2013, s.99). Migranci na Północy lepiej też oceniają szanse swoich dzieci  niż ogół populacji w krajach ich zamieszkania (IOM, 2013, s. 164). W porównaniu do innych kierunków migracji,  najlepsze doświadczenia mają migranci przemieszczający się  między krajami Północy (do których należy i Polska, i Islandia), zarówno jeśli chodzi o „satysfakcję życiową,  pozytywne  emocje,  zysk  finansowy,  bezpieczeństwo  osobiste,  poczucie przynależności  do  wspólnoty  i  zdrowie”  (IOM,  2013,  s.27).  Są  to  też  osoby  lepiej wykształcone niż osoby urodzone w krajach ich obecnego zamieszkania (IOM, 2013, s. 109) i bardziej optymistyczne wobec swojej przyszłości za pięć lat (IOM, 2013, s. 115), podobnie często  doświadczające  pozytywnych  emocji,  choć  jednocześnie  częściej  od  nich doświadczające  smutku  (IOM,  2013,  s.  118).  Są  też  bardziej  zadowoleni  ze  swojego standardu życia oraz warunków ekonomicznych w miejscu, w którym żyją, niż osoby, które pozostały w ich kraju pochodzenia (IOM, 2013, s. 130), mając jednocześnie równie dobre kontakty społeczne jak nieprzemieszczające się grupy w obu krajach (IOM, 2013, s. 156).  Z kolei  badania  prowadzone  za  pomocą  kwestionariusza  internetowego  wśród  Polaków mieszkających  w  różnych  krajach  (w  Brazylii,  Kanadzie,  Niemczech,  Holandii,  Irlandii,  Włoszech,  krajach skandynawskich,  Wielkiej  Brytanii  i USA) –  głównie  skupiające jednak młode i wykształcone osoby, pokazują, że większość badanych (78%) była zadowolona ze swojego doświadczenia migracyjnego, przede wszystkim ze zdobycia nowych doświadczeń, poprawienia  umiejętności  językowych oraz  zarobienia  pieniędzy  (Isański,  Mleczko  i  Eid, 2014).  Niektórzy  też  wskazywali  na  zdobycie  nowego  wykształcenia  czy  nowych perspektyw. W sumie ok. sześć razy więcej respondentów uznało, że wyjechałoby jeszcze raz w porównaniu  do  tych,  którzy  odrzucili  takie  plany  (tamże).  Dlatego  nie  można  z  góry zakładać,  że  migranci  są  ofiarami  globalnych sił  czy  kapitalizmu,  jako  że  mogą  czuć  się właśnie jak osoby wykorzystujące ten system do swoich celów. Podkreśla to m.in. Elisabeth Beck-Gernsheim (2015), wskazując, że obie narracje są niepełne – w pierwszej porównuje się migrantów z członkami społeczności przyjmujących, a w drugiej – ze społecznościami, z których  migranci  wyjeżdżają  –  szczególnie  kobiety  poprzez  wyjazd  stają  się  bardziej  aktywne i mogą uniknąć opresji. Należy tu jednak mocno zaznaczyć, że moja praca dotyczy szczególnej  grupy  migrantów,  a  więc  właśnie  przemieszczających  się  w  dużej  mierze dobrowolnie (choć mogą istnieć pewne naciski  np.  ze strony rodziny) pomiędzy krajami bogatej  Północy.  Są  to  też  osoby  w znacznej  mierze  uprzywilejowane  wobec  migrantów 8



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.z innych  kontynentów,  którzy  to  muszą  zdobywać  wizę  czy  pozwolenie  na  pracę,  by wyjechać  albo  ryzykują  życie  podczas  nielegalnego  przekraczania  granic.  Ci  z moich respondentów,  którzy  przyjechali  na  Islandię  po  2006  r.,  nie  musieli  takich  pozwoleń zdobywać.  W diametralnie  innej  sytuacji  są uchodźcy czy inni  migranci  przymusowi,  np. ofiary handlu ludźmi, ale też migranci bez legalnego prawa pobytu, którzy zwykle nie mogą podjąć edukacji w kraju, w którym mieszkają.  Nie ujęłam ich jednak w moich badaniach, gdyż interesowały mnie przede wszystkim zachowania migrantów mających wolny wybór co do  uczestnictwa  w  życiu  społecznym  i korzystania  z  oferty  edukacyjnej  nowego  kraju, a także dobrowolnie wybierających kraje swojego pobytu.  Ludzie ci,  jak podaje cytowany wcześniej raport IOM, przemieszczają się z wielu różnych powodów, ale większość z powodu chęci lepszych zarobków, lepszego środowiska czy po to, by dołączyć do członków rodziny. Migranci  dobrowolni  „kierują  się  przede  wszystkim  pragnieniem  większego  szczęścia, dostatku  i dobrobytu”  (IOM,  2013,  s.23)  –  chciałabym  więc  zobaczyć,  jaką  rolę  w  tych pragnieniach odgrywa edukacja i uczenie się dorosłych. Miejscem moich badań był szeroko pojmowany islandzki okręg stołeczny, włączając w to przyległe do Reykjaviku, tworzące jedną metropolię gminy (Hafnarfjörður,  Kópavogur i in.),  a także  położony  niecałe  50  km  dalej  Keflavik,  w  którym  znajdowało  się międzynarodowe  lotnisko,  odwiedzane  przez  niemal  wszystkich  migrantów.  Życie  wielu moich  respondentów  rozciągało  się  pomiędzy  tymi  miejscami  –  niektórzy  np.  mieszkali w Keflaviku,  a pracowali  w  Reykjaviku,  inni  odwrotnie.  Warto  pamiętać,  że  choć  czasem w pracy będę pisać o Islandii jako kraju, gdyż takiej skali używali moi respondenci, to życie w  stolicy  różniło  się  znacznie  od  życia  na  wsi,  w  odległych  osadach  o niewielkim zaludnieniu,  ukazanych  np.  w  fascynującym  albumie  „Icelanders”  (Sigurjónsson i Jökulsdóttir,  2004).  Mimo  że  była  to  stolica,  trudno  byłoby  jednak  nazwać  ją  globalną metropolią,  o których pisze się często w kontekście migracji (zob. np. Sassen, 2001; Szul,  2011; Halik, 2011).Moje  badania  odbywały  się  jednocześnie  w  ciekawym  i  przełomowym  czasie  na Islandii.  Był to czas,  w którym niedawno (rok przed moim przyjazdem) wybuchł kryzys finansowy  i społeczeństwo  dowiedziało  się  o  licznych  nadużyciach  władzy,  nepotyzmie, braku kontroli  nad ryzykownymi działaniami banków.  Kryzys był wielowymiarowy – był kryzysem bankowym (islandzkie banki ogłosiły bankructwo i zostały znacjonalizowane, ich połączony  upadek  był  trzecim  największym  bankructwem  w  historii  świata  [Bergmann, 2014,  s.125]),  politycznym (upadł rząd),  kryzysem waluty (jej  wartość w porównaniu do euro  spadła  o  ok.  połowę),  kryzysem  budownictwa  (stanęły  budowy)  i  kryzysem kredytowym – wartość kredytów, zaciąganych najczęściej w walutach obcych, drastycznie 9



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wzrosła, podczas gdy wartość nieruchomości zakupionych na kredyt zmalała.Kryzys  przyniósł  potrzebę  odmiany  całego  systemu  polityczno-ekonomicznego. W czasie  moich  badań  terenowych  odbywały  się  ważne  debaty  dotyczące  kształtu społeczeństwa,  nowej  konstytucji  oraz  przejmowania  odpowiedzialności  przez społeczeństwo  za  przewinienia  banków  (np.  w  związku  z  debatą  nad  spłacaniem zobowiązań wobec brytyjskich i holenderskich klientów, którzy stracili pieniądze w wyniku upadku  zagranicznego  oddziału  banku  Landsbanki,  o  nazwie  IceSave).  Po  długich pertraktacjach  między  rządami  Islandii,  Wielkiej  Brytanii  i  Holandii,  prezydent  Islandii odmówił podpisania wypracowanej umowy i ogłosił referendum – pierwsze referendum od 1944,  czyli  roku  ogłoszenia  niepodległości  Islandii.  98,18%  wyborców  odrzuciło wynegocjowaną przez rządy umowę (Þjóðaratkvæðagreiðslur á Íslandi, b.d.)12, co wskazuje na rozdźwięk między oczekiwaniami obywateli, a działaniami polityków, choć byli oni już przedstawicielami nowego rządu, wybranego w celu zażegnania skutków kryzysu. Zaczęto też  prowadzić  postępowania  karne  wobec  przedstawicieli  sektora  finansowego,  ale  też wobec  byłego  premiera  Geira  Haardego.  W  2010  r.  rozpoczęto  proces  tworzenia  nowej konstytucji, której zasady początkowo omawiało tysiąc osób wybranych ze społeczeństwa metodą losowania warstwowego. W czasie mojego pobytu w Reykjaviku miasto to stało się miejscem, na które uwagę zwróciły światowe media w związku ze zwycięstwem „Najlepszej Partii” (Besti Flokkurin) w wyborach do Rady Miasta. Była to partia pod przewodnictwem komika Jóna Gnarra, który został burmistrzem miasta13, po czym zaczął prowadzić stronę na Facebooku „Diary of a Mayor” oraz swój publiczny profil w języku angielskim, co sprawiło że polityka  islandzka  stała  się  niemal  serialem,  śledzonym  z  całego  świata.  Co  więcej,  ze względu  na  radykalnie  otwartą  postawę  wobec  dziennikarstwa  śledczego  (po  tym  jak mediom na  wyspie  zarzucono zupełny brak krytycyzmu i działania,  gdy w latach boomu kapitaliści podejmowali ryzykowne decyzje, a nadzór bankowy milczał), Islandia – właśnie w 2010 r. – była główną siedzibą aktywistów związanych z Wikileaks. Choć przed 2008 r. Islandia była wzorem neoliberalnej polityki i  odważnych działań sektora finansowego, po wybuchu  kryzysu  stała  się  dla  wielu  lewicowych  obserwatorów  wzorem,  miejscem alternatywnym,  wręcz  utopią  (gdyby  nie  to,  że  naprawdę  istniała),  prawdopodobnie w związku z brakiem innych podobnych miejsc i potrzebą istnienia takiej alternatywy dla globalnego kapitalizmu. Przyczyniła się do tego reakcja społeczeństwa i polityków na kryzys – a więc postawienie winnych kryzysu przed sądem czy działania idące w kierunku redukcji długu  zwykłych  mieszkańców,  a  także  odrzucenie  przejęcia  zobowiązań  banków  przez 
12 Później po kolejnych negocjacjach i kolejnym referendum 09.04.2011 – odrzuciło ją prawie 2/3 głosujących 

(Bergmann, 2014, s. 150).
13 Swoje dążenia do zmiany społecznej poprzez uczestnictwo w polityce opisał w autobiografii (Gnarr, 2014).10



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.podatników i  zasilania  banków publicznymi  pieniędzmi,  czego podjęły  się  m.in.  niektóre kraje europejskie oraz USA. Jak wskazuje Eirikur Bergmann, Islandii nie było po prostu stać na ratowanie banków [2014]). Stworzenie z Islandii mitu opierało się jednak w dużej mierze na myśleniu życzeniowym i przesadzonych informacjach – Bergmann pisze np. o tym jak hiszpański  ”El  Pais”  opisywał  islandzki  „triumfujący  proletariat,  przejmujący  władzę, usuwający  elitę  i  piszący  własną  konstytucję”  [2014,  s.2],  a  „Guardian”  „rewolucję feministyczną14 –  kobiety  sprzątające  dom  po  tym,  jak  chłopcy  zniszczyli  całe  miejsce podczas  szalonej  imprezy”  [tamże,  s.2];  mówiono  też  o Islandii  jako  o  miejscu,  gdzie umorzono wszelkie długi konsumenckie, co było nieprawdą. W czasie moich badań terenowych wybuchł też wulkan Eyjafjallajökull, zaburzając ruch lotniczy w dużej części świata i Islandia znów stała się miejscem obserwowanym przez media całego świata. Był to więc czas obfitujący w różne wyjątkowe zdarzenia, wyjątkowy wycinek czasoprzestrzeni,  choć trzeba pamiętać,  że  życie migrantów składało  się  przede wszystkim z codziennych, rutynowych działań, i  nie wszyscy nawet zdawali sobie sprawę z różnych  dziejących  się  w  tym  czasie  wydarzeń,  przyciągających  uwagę  mediów.  Moje badania  były  jednak  prowadzone  w  konkretnym  „momencie  w relacjach czasoprzestrzennych”,  korzystając  z  terminologii  Doreen  Massey.  Czerpiąc  z rozumienia miejsca  i  czasu  jako  otwartych,  przeżywanych  i  tworzonych  przez  uczestników  życia społecznego, uznałam jednak ostre zamknięcie granic czasu i przestrzeni moich badań za bezcelowe  –  moi  respondenci  będą  się  bowiem  zarówno  odwoływać  do  innych  czasów (przeszłości  i  przyszłości)  i miejsc,  na  moje  rozumienie  tematu  badań  wpłynęły  też zdarzenia,  które  miały  miejsce  przed  i  po  nich,  a  sam  proces  badawczy  i  analityczny rozciągnięty  był  w  czasie  i  przestrzeni.  We  wrześniu  2016  roku  skontaktowałam  się ponownie z większością moich rozmówców – poprzez pozostawiony mi adres mailowy lub poprzez Facebooka. Było to 24 z 36 osób. Wszystkim przesłałam pracę w formie, w jakiej  została obroniona jako doktorat i poprosiłam o ewentualne uwagi i komentarze. Rozmówcy otrzymali  też  informację  o  tym,  pod  jakim  kodem  mogą  znaleźć  swoje  wypowiedzi. Większość  osób  nie  odpowiedziała  na wiadomość  w  ciągu dwóch tygodni,  dwie  wysłały drobne  uwagi,  cztery  odpisały,  ale  nie  miały  uwag.  Spośród  35  osób,  które  w  trakcie prowadzenia  badań  mieszkały  na  Islandii,  co  najmniej  pięć  osób  przeprowadziło  się  do Norwegii,  co  najmniej  jedna  do  Anglii,  co  najmniej  jedna  osoba  wróciła  do  Polski,  a  co najmniej sześć osób zostało na Islandii.Moje  badania  i  ich  rozumienie  ewoluowały  wraz  ze  mną  –  początkowo, 
14 Warto przypomnieć, że w 2009 r. premierem Islandii została Jóhanna Sigurðardóttir – pierwsza w tym kraju 

kobieta-premier i pierwsza na świecie premier otwarcie homoseksualna.11



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.rozpoczynając pracę i stawiając sobie pytania badawcze, gdy byłam dwudziestokilkuletnią osobą przemieszczającą się z kraju do kraju i uczącą się w każdym z nich, fascynowało mnie badanie relacji między ludźmi a miejscami i edukacyjnego związku między nimi. Z czasem (sic!), gdy praca nad doktoratem rozciągnęła się na długie lata i wciąż rywalizowała o czas z pracą zarobkową, spędzaniem czasu z dzieckiem i działalnością społeczną, to właśnie czas okazał się kategorią, którą z fascynacją, grozą i mimo braku czasu (a może w ramach oporu przeciw pośpiechowi) zaczęłam analizować.  Zadawałam sobie w pewnym sensie to samo pytanie,  które  zadali  sobie  też  inni  badacze  czasu  i edukacji  dorosłych,  piszący  o  swoim projekcie,  że  „powstał  wokół  pytań,  jakie  mieliśmy  w związku  z presją  czasu,  coraz większymi  obciążeniami  zawodowymi  i  obawami,  że  –  jak  nam  się  wydawało  – zaniedbujemy nasze rodziny i przyjaciół. Wciąż zadawaliśmy sobie pytanie: jak ludzie sobie radzą?”  (Arthur  i  Tait,  2004).  Jak  radzą  sobie  ludzie,  którzy  jednocześnie  pracują,  mają rodziny i w „międzyczasie” próbują nauczyć się trudnego języka obcego oraz życia w nowym kraju? To pytanie stało się również jednym z ważnych pytań w mojej pracy, a samo pojęcie  czasu poddałam szerszej analizie. Dlatego z czasem pierwotna struktura pracy ewoluowała i zawarła  rozdział  na  temat  czasu,  a  także  spokoju  –  kategorii,  która  pojawiła  się  jako znacząca w wywiadach. Pisanie o spokoju w obliczu ciągłego pośpiechu, by zdążyć napisać doktorat  na  czas  było  wyzwaniem  nieco  groteskowym,  często  frustrującym,  a  czasem autoterapeutycznym. Podobnie jak pisanie o czasie w obliczu jego braku. Ostatecznie jednak zajmowanie się tym tematem badań było swoistą podróżą edukacyjną – podróżą przez różne sensy  i teorie,  choć  sama  rozprawa  nie  oddaje  chronologii  tego  uczenia  się  (np.  teorię Doreen  Massey,  którą  jest  przesiąknięty  niemal  każdy  rozdział  pracy,  odkryłam  dosyć późno). Była to interdyscyplinarna podróż nomadyczna – po pojęciach i teoriach z różnych dziedzin  nauk społecznych  –  od  pedagogiki  i andragogiki  przez  socjologię,  antropologię, socjolingwistykę i psychologię po geografię humanistyczną – podróż, w której starałam się przekroczyć granice „między dyscyplinami, nie martwiąc się o rozróżnienia, na podstawie których zostały one utworzone” (Braidotti, 1994/2009, s.67). Jest to podróż niejako osobista – pokazująca proces mojego uczenia się, dlatego też w jej opisie nie ukrywałam swojej osoby, nie  chcąc  chować  się  za  narracją  trzecioosobową  i  „'zasklepiać'  w  języku  akademickim” (tamże, s.67). Mam nadzieję, że również dla czytelnika będzie to podróż edukacyjna.W pierwszym rozdziale zdefiniuję miejsce i pokażę jego rolę w różnych koncepcjach pedagogicznych.  Następnie,  w  rozdziale  drugim  opiszę  zastosowaną  w  badaniach metodologię oraz płynące z niej konsekwencje. W rozdziale trzecim przyjrzę się zagadnieniu migracji  z  trzech  perspektyw  –  teorii  migracji,  historii  polskiej  emigracji  oraz  historii migracji  moich  respondentów.  Historie  moich  respondentów  w  kontekście  miejsc 12



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.i mobilności oraz ich znaczenia dla jednostek rozwijać będę w rozdziale czwartym. Rozdział piąty poświęcony będzie zagadnieniu edukacji dorosłych – dokonam tu zarówno przeglądu literatury  dotyczącej  edukacji  dorosłych,  szczególnie  edukacji  dorosłych  migrantów,  jak i zanalizuję  uczestnictwo  moich  respondentów  w  edukacji  instytucjonalnej.  W  rozdziale szóstym  przyjrzę  się  uczeniu  się  migrantów  z  perspektywy  wyróżnionych  przeze  mnie wymiarów miejsca jako źródeł uczenia się, a w rozdziale siódmym – z perspektywy czasu rozumianego wielorako. Zagadnieniu uczenia się – jego teoriom oraz opiniom migrantów o tym, czego nauczyli się w nowym miejscu, poświęcony będzie rozdział ósmy. W rozdziale dziewiątym  natomiast  przyjrzę  się  jednej  kategorii,  którą  w  wyniku  badań  uznałam  za kluczową  –  spokojowi.  W  ostatnim  rozdziale  pracy  wskażę  wnioski  płynące z przedstawionych przeze mnie badań.  Przejdę tu od opisu rzeczywistości  migrantów do pewnych  ustaleń  o charakterze  teoretycznym,  a  nawet  postulatywnym  w  obszarze pedagogiki  mobilności  lub  pedagogiki  translokalnej,  jak  określam  go  w  konkluzjach  tej pracy. Ze względu na wielość i interdyscyplinarność przywoływanych w tekście zagadnień, zrezygnowałam  z  typowego  podziału  na  „część  teoretyczną”  i  „część  empiryczną”. Zachowanie tego podziału wiązałoby się z koniecznością łączenia ze sobą różnych pozornie niepowiązanych  tradycji  naukowych  (np.  badania  nad  czasem,  nad  wymiarami  miejsca, migracjami,  mobilnością  czy  edukacją  i uczeniem  się  dorosłych)  w części  teoretycznej, których związki lepiej można dostrzec dopiero podążając za wynikami badań empirycznych. Przyjęłam więc podejście problemowe, w którym każdy rozdział poświęcony jest osobnemu zagadnieniu, któremu przyglądam się najpierw z perspektywy teoretycznej,  a następnie – empirycznej.  Łączę  więc  w  poszczególnych  rozdziałach  wyniki  badań  własnych z przeglądem  literatury  na  dany  temat,  co  –  mam  nadzieję  –  przyczyni  się  do  lepszego skontekstualizowania wyników badań i ułatwi ich interpretację. Wyjątkiem jest tu rozdział metodologiczny, a także Rozdział I i IX. Rozdział I stanowi podstawową ramę teoretyczną dla całości pracy, wyjaśniam w nim też najważniejsze dla pracy pojęcie miejsca. Pokazuje on stan badań na temat pedagogiki miejsca i ułatwia zrozumienie wniosków formułowanych w Rozdziale  X.  Rozdział  IX  z kolei  poświęcony  jest  kategorii  spokoju.  Jest  to  kategoria empiryczna, która różnie rozumiana jest przez respondentów – tym rozumieniom  właśnie poświęcam szczególną uwagę. Ze względu na empiryczny charakter tej kategorii spokoju, uznałam za bezcelowe opieranie się na pracach opisujących spokój w innych kulturach (zob. np.  Lin, Lee, Huang i Frederickson, 2013), religiach czy sposoby jego osiągania (podejście typowe  zwłaszcza  dla  poradników  psychologicznych). Takie  tło  wydawało  się  niewiele wnosić do analizowanych tu zagadnień. 13
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PodziękowaniaTa praca nie powstałaby bez wszystkich tych, którzy zgodzili się na wywiad i poświęcili mi swój cenny czas. Pragnę im za to serdecznie podziękować – zarówno samym migrantom, jak i przedstawicielom różnych islandzkich instytucji i organizacji. Dziękuję też przede wszystkim mojej promotorce, prof. Marii Mendel za cenne uwagi, poprawki  i  inspiracje  oraz  prof.  Hannie  Ragnarsdóttir  i  prof.  Allyson  Macdonald  za nieocenioną pomoc w trakcie badań terenowych. Jestem wdzięczna również tym wszystkim, którzy  przez  ostatnich  kilka  lat  podzielili  się  ze  mną  swoimi  uwagami  na  temat  moich tekstów czy wystąpień, w tym wielu doktorantom Uniwersytetu Islandzkiego i Uniwersytetu Gdańskiego.Ogromne podziękowania należą się mojemu mężowi, Piotrowi Kowzanowi, nie tylko za codzienne wsparcie, pomoc przy zbieraniu danych, ale i za poświecenie czasu na lekturę moich  tekstów  oraz  za  wiele  cennych  dyskusji,  które  wzbogaciły  moje  postrzeganie prezentowanego tu tematu. Dziękuję też mojemu tacie, Karolowi Zielińskiemu, za korektę językową tekstu i czas.
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Rozdział I: 

„Miejsce” w naukach 
społecznych





Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Rozważając  znaczenia  miejsc  w  życiu  migrantów,  należy  odnieść  się  do  samego  pojęcia „miejsca”, które choć zrozumiałe na poziomie potocznym, wcale nie jest jednoznaczne. Teorie na temat tego, czym są miejsce i przestrzeń, rozwijane były zwłaszcza w dziedzinie geografii, w  której  od  lat  70-tych  XX  wieku  przestaje  się  definiować  je  w  kontekście  fizycznych wymiarów  i  geometrii  euklidesowej,  proponując  nowe  znaczenia  tych  pojęć  (Hubbard i Kitchin,  2011).  W tym  samym  czasie  w  naukach  społecznych  zaczął  się  „zwrot przestrzenny”, zbliżający innych badaczy do zagadnień geograficznych (Soja,  1996). I  tak,  miejsce i przestrzeń zaczęły być postrzegane z perspektywy relacji społecznych, ekonomii, polityki  czy  takich  procesów  jak  urbanizacja  i globalizacja.  Warto  jednak  przytoczyć  tu przestrogę Phila Hubbarda i Roba Kitchina, którzy są sceptyczni wobec postrzegania nauki przez  pryzmat  liniowych  i  pokoleniowych  „zmian  paradygmatu”  –  autorzy  podkreślają równoczesność występowania różnych sposobów myślenia i brak konsensusu wobec jednej dominującej narracji (2011, s.12-13). Poniższy  opis  niektórych  koncepcji  dotyczących  miejsca  i  przestrzeni  nie  będzie chronologiczny  ani  też  wyczerpujący15 – przedstawię  tu  te  koncepcje  miejsca,  które najbardziej  wpłynęły  na  moje  rozumienie  tego  pojęcia  oraz  stanowią  ramę  teoretyczną moich  badań.  Rozpoczynając  myślenie  o miejscu  wyszłam  od  koncepcji  miejsca proponowanej przez Yi-Fu Tuana – jednego z najbardziej wpływowych teoretyków miejsca i badaczy geografii humanistycznej, który pisze o emocjonalnym przywiązywaniu się ludzi do miejsc, przywiązaniu, które miejsca te tworzy. Same miejsca mogą mieć różną skalę – od  ulubionego  fotela  do  całej  Ziemi,  a  „ważnym  typem  miejsca  pośrodku  skali  są  rodzinne strony”  (Tuan,  1977/1987,  s.189).  Jego  rozumienie  miejsca  jest  statyczne,  o  czym  pisze wprost: „Miejsce jest zorganizowanym światem znaczeń. Jest w istocie pojęciem statycznym. Jeśli patrzymy na świat jako na ciągle zmieniający się proces, to nie potrafimy wyrobić sobie  żadnego poczucia miejsca” (tamże, s.224). Choć włącza on do swojego pojmowania miejsca migracje, to traktuje je jak drogę o określonym celu („Cel jest więc jedną z trzech kategorii miejsca,  jakie  rozróżnić  można,  jeśli  ruch  odbywa  się  w jednym  kierunku,  bez  myśli o powrocie.  Dwiema innymi  kategoriami są  dom i  obóz albo stacje po drodze.  Dom jest  światem  ustabilizowanym,  który  trzeba  przekroczyć,  a  obozy  są  przystankami  dla odpoczynku w podróży do innego świata” [tamże, s.226]), co raczej przywodzi na myśl XIX-wieczne migracje do USA, nie zaś dzisiejsze migracje tymczasowe. Dla Yi-Fu Tuana ważne jest też rozróżnienie na miejsce i przestrzeń, choć „[w] doświadczeniu znaczenie przestrzeni nakłada  się  często  na  znaczenie  miejsca”  (tamże,  s.16).  Miejsce  jest  tym,  co  bezpieczne,  
15 Czytelników odsyłam do wspomnianego tomu Hubbarda  i  Kitchina,  który w dużo obszerniejszy sposób 

przybliża najważniejszych autorów piszących o miejscach i przestrzeni.17
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To,  co  na  początku  jest  przestrzenią,  staje  się  miejscem  w  miarę  poznawania i nadawania wartości. (...) Dla definicji pojęcia „przestrzeń” i „miejsce” potrzebują siebie  nawzajem.  Bezpieczeństwo  i  stabilność  miejsca  zwraca  naszą  uwagę  na otwartość,  wielkość  i  grozę  przestrzeni  –  i  na  odwrót.  Co  więcej,  kojarząc przestrzeń z ruchem, odczuwamy miejsce jako pauzę: każde zatrzymanie w ruchu umożliwia przekształcenie sytuacji (położenia) w miejsce. (tamże, s.16)

W swoim rozumieniu miejsca Yi-Fu Tuan skupia się na tym, co ludzkie, jego definicja jest antropocentryczna. Pisze:
Zamknięta  i  uczłowieczona  przestrzeń  staje  się  miejscem.  W  porównaniu z przestrzenią,  miejsce  jest  spokojnym  centrum  ustalonych  wartości.  Istotom ludzkim  potrzebne  jest  zarówno  miejsce,  jak  i  przestrzeń.  Życie  człowieka  jest dialektycznym  ruchem  między  bezpiecznym  schronieniem  a  przygodą, przywiązaniem a wolnością. (tamże, s.75)

To  przywiązanie  do  miejsca,  którym  może  być  np.  dolina  czy  wybrzeże  –  na  tyle  mała jednostka  by  poznać  ją  osobiście  (1990)  można  łączyć  z  pojęciem  „ojczyzny  prywatnej” wprowadzonym  przez  Stanisława  Ossowskiego  (1946).  Do  takiego  rozumienia  miejsca również  będę  się  odwoływać,  szczególnie  wtedy,  gdy  opisywać  będę  rozumienie  domu (w Rozdziale  IV).  Jednak  to  rozumienie  miejsca  szybko  okazało  się  nie  przystawać  do postrzeganej  przeze  mnie  rzeczywistości  migrantów,  którzy  nie  tylko  oceniają  miejsca z wielu różnych perspektyw, nie tylko emocjonalnego przywiązania, ale też polityki i natury; mogą też nie mieć potrzeby posiadania stałego miejsca, domu. Definicja proponowana przez Yi-Fu Tuana nie tylko nie obejmuje explicite takich elementów jak natura czy polityka, ale też nie  bierze  pod  uwagę  możliwości  wpływu  na  miejsce  i  zmiany  go.  Jest  to  szczególnie widoczne  w  zestawieniu  z  takimi  teoretykami  jak  Doreen  Massey,  David  A.  Gruenewald (Greenwood) czy John Urry,  którzy rozumieją miejsce jako dynamiczne, wielowymiarowe i podlegające wpływom z zewnątrz. Są to podejścia odrzucające esencjalizm, z którym sama zmagałam  się  podczas  lektury  prac  innego  filozofia  związanego  z  miejscem  –  Martina Heideggera  (np.  1954/2002).  W  odczycie  z 1951  roku  Heidegger  (tamże)  na  podstawie podobieństwa  etymologicznego  słów  „mieszkać”  (buan),  „być”  (bin)  i  „budować”  (buan) w języku  starogórnoniemieckim  łączy  te  fenomeny  w  jedno,  a następnie  dochodzi  do wniosku,  że  „związek  człowieka  z  miejscami,  a  poprzez  nie  z  przestrzeniami,  polega  na zamieszkiwaniu”. (tamże, s.139). Jednocześnie wyraźnie oddziela on miejsca nadające się do zamieszkania  (domy)  od  budynków  nie  nadających  się  do  tego  (mosty,  dworce,  hale 
18



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.targowe). Urry odcina się od takiego myślenia i wskazuje, że ludzie mogą też zamieszkiwać poza  domem,  a  nawet  mogą  „zamieszkiwać-w-podróży”  (sformułowanie  za  Jamesem Cliffordem) – co wydaje się dużo lepiej  oddawać rzeczywistość niektórych osób,  np.  tzw.  globalnych nomadów, których biografie opisuje Agnieszka Trąbka (2014). Urry pisze:
W odróżnieniu od Heideggera nie twierdzę, że istnieją nieautentyczne tryby życia społecznego,  albo  że  jedyną  formą  autentycznego  zamieszkiwania  jest  wzorzec życia  zakorzenionego  w określonej  ziemi  i  świecie.  (...)  Współczesne  procesy społeczne wyłoniły  pewne całkowicie nowe rodzaje zamieszkiwania,  które tylko z grubsza wpisują się w granice państwowe. (2000/2009, s.184)

Jeszcze bardziej krytyczny wobec esencjalizmu Heideggera jest David Harvey, który łączy heideggerowski  „sentyment  do  miejsca,  Bycia  i  społeczności”  z  jego  wspieraniem narodowego socjalizmu (cytat za: Massey, 1994, s.140). Stąd też dla wielu autorów, przede wszystkim dla Massey ważne było uniknięcie kojarzenia miejsca z sentymentalizmem. Urry i Massey  chcą  raczej  badać  relacje  między  tym,  co  lokalne  a  tym,  co  globalne  we współczesnym świecie, między stałością a ruchem, a nie zakładać jakiś konkretny sposób zamieszkiwania czy bycia.  Dla Urry'ego, czerpiącego z dorobku Doreen Massey, kluczowa jest  rola  mobilności  w  życiu  społecznym. Autor  „Socjologii  mobilności”  postuluje  nowe kierunki i nowe „zasady metody socjologicznej” na najbliższe dziesięciolecie, koncentrujące się  właśnie  na  badaniu  mobilności  i ruchu  oraz  badaniu  „jak  klasa,  płeć,  przynależność etniczna  i  narodowość  konstytuują  się  mocą  potężnych  i krzyżujących  się  temporalnych reżimów  oraz  sposobów  zamieszkiwania  i  podróżowania  (...)”  (2000/2009,  s.35). Jednocześnie Urry, tak jak i Massey, polemizuje z koncepcją końca geografii – zaniku miejsc i zakorzenienia.  Opisuje on przyspieszenie obrotu w produkcji,  tempa zmian społecznych, transakcji pieniężnych, przekazu informacji i skrócenie czasu podróży, twierdząc przy tym:
Jednak te radykalne sposoby kompresowania czasu i przestrzeni, aby zrealizować nową rundę akumulacji kapitału, niekoniecznie pozbawiają miejsca jakiegokolwiek znaczenia. Oczywiście niektóre rzeczywiście stracą w wyniku właściwej kapitałowi siły „twórczej  destrukcji”.  Generalnie ludzie stają się  jakby bardziej  wyczuleni  na zawartość i możliwe znaczenie różnych miejsc na świecie. Pojawia się silna potrzeba poszukiwania  korzeni.  (...)  Im  bardziej  więc  tracą  na  znaczeniu  czasowe i przestrzenne  bariery,  tym  większa  jest  wrażliwość  mobilnego  kapitału, imigrantów,  turystów,  ludzi  poszukujących  azylu  na  przemiany miejsca...  (tamże, s.175)

Massey z kolei podkreśla wagę przestrzeni jako kategorii społecznej i sprzeciwia się próbom zastąpienia jej kategorią czasu, a geografii – historią. Próby takie polegają na pokazywaniu 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.nieuchronności zmian związanych z neoliberalizmem, wolnym rynkiem i globalizacją – nie ma innej drogi, według tworzących ten dyskurs – a pojedyncze miejsca, takie jak Mozambik czy Nikaragua nie różnią się niczym od państw „zachodnich”, nie mają też innych możliwości rozwoju czy innego potencjału – są po prostu na innym etapie rozwoju w jedynej możliwej trajektorii  i jedynej  możliwej,  kapitalistycznej,  narracji.  „Redukuje  to  jednoczesną koegzystencję do miejsca w historycznej kolejce” – pisze autorka (2005, s.4-5). U Massey koncepcja  przestrzeni  (i  miejsca)  jako procesu opiera się  częściowo na filozofii Louisa Althussera, podczas gdy patrzenie na miejsce w sposób relacyjny częściowo pokrywa się  też z Deleuzjańskim pojęciem splotu (assemblage) (Massey,  2013,  s.  254-5). Massey sprzeciwia  się  też  takiemu postrzeganiu  miejsca/przestrzeni,  które  utożsamia  je z brakiem polityki  – opozycji  (miejsce vs.  polityka) stworzonej  przez Ernesto Laclau.  Dla Massey  miejsca  są  z gruntu  polityczne,  są  miejscami  sporu:  „Miejsca  to  dzielone przestrzenie: nie można myśleć obecnie o londyńskiej dzielnicy Docklands bez wzięcia pod uwagę właśnie tego konfliktowego dzielenia się oraz konfliktu między różnymi interesami i poglądami na to, czym jest ta przestrzeń i czym powinna się stać” (1994, s.137). Autorka podkreśla  tu  „stawanie  się”,  bo  właśnie  ono  jest  kluczowym  elementem  jej  rozumienia miejsca  i przestrzeni.  Dla  Massey  miejsca  i  przestrzenie  są  procesami,  sprzeciwia  się takiemu rozumieniu miejsca, obecnego i u Laclau, i  u Davida Harveya, w którym jest ono kojarzone z heideggerowskim Byciem, a czas jest Stawaniem się. Laclau przeciwstawia sobie też przestrzeń i czasowość, które według Massey należy traktować łącznie – miejsca należy rozumieć nie jako „punkty czy obszary na mapie, ale jako połączenia przestrzeni z czasem; jako czasoprzestrzenne zdarzenia” (2005, s.71). Jak  widać,  miejsce  i  przestrzeń  traktowane  są  przez  Massey  niemal  wymiennie. Zarówno u niej, jak i u Johna Urry'ego pojęcie miejsca nie jest znacząco różne od pojęcia przestrzeni,  oboje  odrzucają  ten  podział  (np.  Massey,  2005,  s.6).  Dla  Urry'ego  jest  to fałszywa  dychotomia,  a  Massey  pisze,  że  jej  pojmowanie  miejsca  można  równie  dobrze zastąpić kategorią regionu (1994, s.137-8). Pisząc o kategoriach miejsca i przestrzeni, nadaje im  też  te  same  właściwości.  Także  w  mojej  pracy  te  pojęcia  będę  traktować  jako równoznaczne,  lecz  przede  wszystkim  –  dla  większej  spójności  –  będę  używać  pojęcia miejsca. Będę  też  korzystać  z  rozumienia  miejsca  jako  przesiąkniętego  polityką,  w  czym wspierają Massey także inni badacze, w tym Tim Cresswell, pisząc: „W teorii geograficznej i filozofii  [miejsce]  oznacza  znaczące  wycinki  przestrzeni  –  lokalizacje  (locations) przepojone znaczeniami  i władzą.  Miejsce  to  centrum znaczenia  –  przywiązujemy się  do niego, walczymy o nie i wykluczamy z niego ludzi – doświadczamy go” (2006, s.3). Z kolei 20



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Bohdan Jałowiecki wskazuje na to, że miejsca do kogoś należą, „a dostęp jest limitowany, symbolicznie lub fizycznie” (2005, s.112), co również wskazuje na działanie władzy. Massey zaś idzie dalej: 
Częścią mojej argumentacji  jest nie tylko to,  że przestrzeń jest polityczna (co po wielu  latach  pisania  o  tym  może  być  traktowane  jako  oczywistość),  ale  to,  że myślenie  o przestrzeni  może  w  szczególny  sposób  potrząsnąć  sposobem formułowania pewnych kwestii politycznych, może też być pomocne w istniejących obecnie argumentach politycznych, ale także – że w najgłębszym sensie może być kluczowym  elementem  w strukturze  wyobrażeniowej  umożliwiającej  przed wszystkim otwarcie się na samą sferę polityki. (2005, s.9)

Ta polityczność nie oznacza dla Massey jednak jakiejś  konkretnej  orientacji  politycznej  – lokalność nie jest  sama w sobie lewicowa lub prawicowa, progresywna czy reaktywna – zarówno  lokalność,  jak  i globalizm  to  dla  niej  konstrukcje  powstałe  poprzez  relacje społeczne, relacje władzy – to one wpłyną na polityczność miejsca16. Tu Massey sprzeciwia się  zwłaszcza  takiemu  rozumieniu  miejsca  i lokalności,  które  łączy  je  z  nostalgią i homogenicznością,  reaktywnością  wobec  zmian.  Ważne  jest  dla  niej  odrzucenie postrzegania miejsca jako domu. Pisze: „Oczywiście, że miejsca mogą być domem, ale nie trzeba o nich myśleć w ten sposób, nie muszą być też miejscami nostalgii” (1994, s. 172).  Massey wypowiada się przeciw esencjalizmowi,  mówiącemu, że ludzie potrzebują miejsc (2005, s.  184) i podkreśla różnicę między działaniami opartymi na miejscu (place-based) oraz przywiązanymi do miejsca (place-bound; 1994, s.141). Miejsca u Massey nie są bowiem w opozycji do wymiaru globalnego, a raczej włączają go, są jego elementem. Nie są stałe, statyczne, ale dynamiczne, zmieniają się w czasie. Mają w sobie zarówno element porządku, jak i element chaosu (tamże, s.265). Nie są jedną historią, ale są splecione z wielu opowieści. Dla Massey miejsce jest otwarte, jest ciągłym procesem – nawet natura (w tym kojarzone ze stabilnością góry) – jeden z elementów miejsca – zmienia się w czasie. Miejsca tworzone są m.in.  przez  interakcje,  relacje  i  praktyki,  a  ich  nieodłączną  cechą  jest  wielość.  Także przestrzeń to  sfera  wielości,  współistniejącej  heterogeniczności:  „Bez  przestrzeni  nie  ma 
16 Choć Massey pisze o wielości  i  dynamiczności  miejsca,  to nie chce angażować się politycznie w walkę  

o otwieranie  miejsc.  Wskazuje  za  to  na  paradoksalność  fetyszyzowania  samej  otwartości  jako  takiej. 
Argumentuje, że europejska lewica jest za otwartością miejsca – przeciw Twierdzy Europa, za migracjami, 
a jednocześnie część zwolenników lewicy jest przeciw otwartemu rynkowi i handlowi, za prawem ludów 
rdzennych do ich Ziemi, co autorka przypisuje romantyzowaniu lokalności (2005). Prawica odwrotnie – jest 
za otwarciem rynków, ale zamknięciem granic na migrantów. Nie można więc według Massey wskazać na 
generalne  zasady mówiące  o  konieczności  otwartości  lub  zamknięcia  miejsca,  istnienia  lub  nieistnienia 
granic, praw lokalnej większości populacji do ich stanowienia i do przepędzania migrantów/zachowywania 
rdzenności,  istnienia wolnego lub zamkniętego handlu.  Byłby to fetyszyzm przestrzenny,  którego należy 
według Massey wystrzegać się. Wszystko bowiem zależy od kontekstu i lokalnych relacji władzy (tamże,  
166). Przykładowo, inaczej wykorzystywana politycznie jest np. „inwazja” dzielnic robotniczych Londynu 
przez tzw. yuppies, a inaczej przez Bangladejczyków (tamże, 167).21



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wielości;  bez  wielości  nie  ma  przestrzeni”  (2005,  s.9).  Z  takiego  ujęcia  miejsca  można wywnioskować,  że  jeśli  miejsca  zmieniają  się  i  tworzone  są  przez  wielorakie  opowieści  i praktyki,  to  człowiek  staje  się  twórcą  miejsc  –  jest  to  rozumienie  bliskie  też  innym badaczom, z których najbardziej chyba znany jest Henri Lefebvre. Jego zdaniem przestrzeń jest  nie  tylko  tworzona,  ale  przede  wszystkim  jest  tworzona  społecznie  (przestrzeń geograficzna  jest  dla  niego  z  gruntu  społeczna).  Jak  twierdzi  Rob  Shields  (2011,  s.282), Lefebvre głosząc swoje tezy, nie był przy tym świadomy istnienia teorii konstruktywizmu społecznego,  tworzonej przez niefrancuskojęzycznych autorów, takich jak Peter L.  Berger i Thomas Luckmann, ale niejako wpisał się w ich teorię. To tworzenie miejsca/przestrzeni i czasu  jest  kluczowe,  jak  pisze  Massey:  „To  nie  jest  tak,  że  wzajemne  relacje  między obiektami  dzieją  się  w  przestrzeni  i czasie;  to  te  właśnie  relacje  same  w  sobie tworzą/definiują przestrzeń i czas” (1994, s.263). Traktując  tę  perspektywę  jako  ramę  badań  nad  migrantami,  będę  traktować migrantów nie  jako przemieszczających się  między stabilnymi miejscami,  ale  raczej  jako twórców  miejsc,  poruszających  się  między  procesami  oraz  zbiorami  „dotychczasowych opowieści” (Massey, 2005). To,  co  można jednak uznać  u Massey za  nie  do końca spójne,  to  jej  podejście do natury.  Choć Massey pisze o naturze jako części  miejsca,  również zmieniającej  się razem z nim, to skupia się w swoich pracach głównie na relacjach społecznych. Do tego stopnia, że miejsce  definiuje  jako  splot  relacji  społecznych  „oddziałujących  wzajemnie  na  siebie w konkretnej lokalizacji” (1994, s.168), ich konstelację i skrzyżowanie. Jest ono też tworzone przez  różne  tożsamości  i  relacje  między  nimi,  nie  istnieje  przed  tożsamościami,  a jednocześnie wpływa na ich tworzenie się (2005, s.10). Miejsca można sobie wyobrazić jako „wyrażone momenty  w sieciach (networkach)  relacji  społecznych i  znaczeń”  (1994, s.154),  przy  czym  duża  część  tych  relacji,  znaczeń  czy  doświadczeń  powstaje  w  innych miejscach, regionach czy kontynentach. To, czym miejsca się od siebie różnią, to specyficzne połączenie relacji w danym miejscu – które dla każdego miejsca jest inne i które w każdym miejscu będzie tworzyć nowe efekty społeczne. Wychodząc z tej definicji niektórzy badacze pisali o miejscach w oderwaniu od jakiegokolwiek terenu, np. Marcia McKenzie twierdząca, że  „intersubiektywne  doświadczenia  tworzące  'gdzie'  uczenia  się  mogą być  konkretnymi miejscami  fizycznymi,  ale  mogą  też  wynikać  z  doświadczeń  przyjaźni,  sztuki,  literatury, ironii, różnicy kulturowej, wspólnoty” (2008, s.362). Tymczasem to, co dla mnie było kluczowe w analizie migracji z perspektywy miejsca, to  to,  że  w  porównaniu  do  badań  nad  migracjami,  które  koncentrują  się  na wielokulturowości,  analizowanie  relacji  człowieka  z  miejscem  pozwala  zwrócić  uwagę 22



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.również na inne elementy życia migrantów niż tylko kontakty społeczne. Zainteresowanie miejscem  wpisuje  się  w  nurt  posthumanistyczny,  w  którym  to  nie  tylko  człowiek  jest podmiotem, ale też inne, nie-ludzkie elementy życia. Rosi Braidotti pisze: „Wyzwanie stojące przed  pedagogiką  krytyczną  jest  doniosłe:  musimy  zwizualizować  sobie  podmiot  jako transwersalny  byt  obejmujący  to,  co  ludzkie,  naszych  genetycznych  sąsiadów,  czyli zwierzęta, oraz Ziemię jako całość i  dodatkowo zrobić to w ramach zrozumiałego języka” (2013/2014, s.174). Podmiot jest u Braidotti nomadyczny, tzn. podważający i przekraczający schematy  i  tożsamości,  takie  jak  płeć,  klasa  czy  etniczność  (1994/2009).  Jest  on  też „materialistyczny  i  witalistyczny,  ucieleśniony  i  lokalnie  osadzony  –  jest  zawsze  gdzieś umieszczony,  zgodnie  z  radykalną  immanencją  „polityki  umiejscowienia”  (Braidotti 2013/2014, s.347). To rozumienie będzie też dla mnie ważne w tej pracy, gdzie uczenie się nie  będzie  tylko  traktowane  jako  zjawisko  społeczne,  występujące  między  ludźmi,  ale występujące między ludźmi a szeroko pojętymi miejscami.  Żeby pojęcie miejsca nie było jednak zbyt mgliste, warto przyjrzeć się jego „wymiarom”. Arif Dirlik wskazywał na istnienie takich wymiarów jak natura i społeczeństwo pisząc, że miejsce, to „lokalizacja, gdzie to, co społeczne spotyka się z tym, co naturalne” (za: Massey, 2005, s.137).  O ile jest to ważne stwierdzenie ze względu na przywrócenie „miejsca” naturze, to należy zwrócić uwagę, że natura  przeciwstawiona  jest  tu  kulturze  –  ten  podział  jest  obecnie  kontestowany,  a wspominana  Braidotti  podkreśla  płynność  granic  między  naturą  a  kulturą,  zwracając uwagę zarówno na zwierzęcość i cielesność ludzi, jak i na przenikanie technologii do świata naturalnego (2013/2014). Wśród innych osób opisujących wymiary miejsca warto wskazać na  Floriana Znanieckiego,  który  dzieli  wymiary  przestrzeni  na  fizyczny,  geometryczny i społeczny (za: Nalaskowski, 2002) – nie włączając w to jednak natury ani polityki – oraz Davida A. Gruenewalda, który wymienia wymiary: percepcyjny, socjologiczny, ideologiczny, polityczny i ekologiczny (2003a, s.623). W Rozdziale VI przyjrzę się tym wymiarom bardziej szczegółowo,  proponując  własny  podział  na  wymiary  miejsca,  wynikający  częściowo z badań  literatury,  a  częściowo  z  badań  empirycznych.  Teraz  jednak,  by  dopełnić definiowanie  miejsca  na  potrzeby  tej  pracy,  chciałabym  podkreślić  wielowymiarowość miejsc i współwystępowanie w nich różnych elementów, takich jak natura, społeczeństwo czy polityka.Podsumowując: miejsce będę w tej pracy rozumiała jako wielowymiarowe (złożone m.in.  z natury  i  polityki),  dynamiczne,  zmieniające  się  w  czasie  oraz  możliwe  do współtworzenia.  Choć  możliwe  jest  tworzenie  w  nim  „domu”,  miejsca  szczególnego i nacechowanego emocjami (jak u Yi-Fu Tuana), to nie jest to wyłączne rozumienie miejsca, a istnienie takiego domu nie jest konieczne (jak pokazuje chociażby sytuacja tzw. globalnych 23



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.nomadów,  z  których  część  takiego  miejsca  nigdy  nie  stworzyła  [Trąbka,  2014]).  Moje rozumienie  miejsca  dalekie  jest  więc  od  esencjalizmu  – interesować  mnie  raczej  będzie sposób zamieszkiwania przez dzisiejszych migrantów, niekoniecznie w kontekście nostalgii za domem czy odtwarzania go w nowym miejscu. 
Pedagogika miejscaRównież w pracach pedagogicznych coraz częściej pojawia się kategoria miejsca – zarówno w badaniach  zagranicznych  (np.  Smith,  2002;  Woodhouse  i  Knapp,  2000),  jak i w publikacjach polskich (np. Mendel, 2003, 2006a, 2006b, 2007, 2009, 2010; Theiss, 2001). O  ile  sama  koncepcja  pedagogiki  miejsca  jest  stosunkowo  nowa,  to  jej  założenia  można odnaleźć w wielu nurtach pedagogicznych, lokujących się głównie w pedagogice społecznej,  np.  w koncepcji  środowiska  życia  Heleny  Radlińskiej17 (1935/1961)  czy  idei  Michaela Winklera  odsyłającej  do  miejsca,  jako  najważniejszego  pojęcia  operacyjnego  pedagogiki społecznej (1988/2009). O miejscu z perspektywy pedagogiki społecznej pisze też Wiesław Theiss,  opierając  się  na  konceptualizacji  „układu  lokalnego”  stworzonej  przez  Bohdana Jałowieckiego i wskazując, że „pedagogika społeczna, zgodnie ze swoim punktem widzenia, traktując środowisko lokalne jako szeroko rozumianą instytucję wychowania i socjalizacji, musi to środowisko postrzegać w szerszej niż dotąd perspektywie – jako układ lokalny, czyli – jak brzmi podstawowa definicja – miejsce zamieszkiwane przez samorządną społeczność” (Theiss,  2001,  s.15-16).  Theiss  (za  Jałowieckim)  pokazuje  też  wymiary  takiego  „układu lokalnego”  i  jego  zależność  od  wpływów  zewnętrznych,  co  zgadza  się  z  postrzeganiem miejsca przez Doreen Massey: 

Obszary i funkcje „układu lokalnego” rozciągają się pomiędzy życiem gospodarczym (produkcja części dóbr i usług), życiem społecznym (procesy społeczne, struktura społeczna  i jej  zmiany),  życiem  kulturalnym  (system  wartości,  style  życia,  etos pracy),  a systemem  władzy  (władza  samorządowa,  władza  państwowa).  Układ lokalny  nie  jest  izolowany.  To  element  szerszych  całości  –  regionu,  państwa, kontynentu; podlega także wpływom o charakterze globalnym. (tamże, s.15-16)
Niektóre założenia pedagogiki miejsca widać też w koncepcji uczenia się lokalnych wspólnot przez biografię miejsca, stworzonej przez Ewę Kurantowicz (2003); w szeroko rozumianej edukacji  regionalnej  (Nikitorowicz,  2009;  Kossak-Główczewski,  1999a,  1999  b)  czy wszelkiej edukacji, która skierowana jest ku lokalności. Edukacja taka rozwija się częściowo w opozycji do sił globalizacyjnych, zwanych często „globalizacją od góry”, która to opozycja 
17 Składnikami środowiska życia u Radlińskiej są: przyroda, „warunki bytu wytworzone przez pracę ludzką 

i stosunki między ludźmi z nich wynikające, osoby działające i reagujące na oddziaływanie różnorodnych 
czynników  i wytwory  ducha  ludzkiego  –  wierzenia,  nauka,  literatura,  sztuka,  przeżycia,  nastawienia 
psychiczne” (1935/1961, s.30). 24



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.bywa  też  wykorzystywana  przez  skrajne  ruchy  prawicowe  (Toepfer,  2003,  s.25),  należy jednak  zauważyć,  że  pedagogika  miejsca,  odnosząca  się  do  dość  ogólnie  pojmowanego „miejsca”  czy  też  lokalności,  nie  jest  z  założenia  wykluczająca pod kątem etnicznym czy narodowym.  Mimo  że  odwołuje  się  często  do  tradycji  i  odpowiada  na  potrzebę zakorzenienia,  nie  zamyka  się  na  obecność  i współżycie/współpracę  różnych  kultur w danym miejscu.  Ten temat  szczegółowo  analizują  Paul  Theobald  i  John  Siskar  (2010). Piszą  oni,  że  wspólnota  i różnorodność  często  są  w dyskursie  publicznym  sobie przeciwstawiane.  Wspólnota postrzegana jest  jako źródło solidarności społecznej,  ale  też segregacji  i  dyskryminacji.  Różnorodność  zaś  i heterogeniczność  kojarzona  jest  z  jednej strony z bogactwem kulturowym, a z drugiej – z podziałami i konfliktem. Oparcie edukacji na miejscu, a nie na wspólnocie jest jednocześnie związane z niejasnością pojęcia wspólnoty i tego,  kto  ją  tworzy,  ale  też  z  perspektywą,  w  której  to  miejsca  są  „sceną,  na  której  manifestuje się życie polityczne, społeczne, ekonomiczne, edukacyjne i religijne, jakkolwiek dobrze  czy  źle  rozwinięte  by  one  były”  (tamże,  s.198).  Ponadto,  część  pedagogów międzykulturowych  odrzuca  studia  nad  edukacją  wspólnotową  (community  education), gdyż wspólnoty bywają wykluczające. Jak piszą autorzy:
Wielu  rzeczników  różnorodności  obawia  się,  że  zwolennicy  wspólnoty  dają schronienie  zaściankowym  poglądom  fundamentalnego  moralizmu,  podczas  gdy rzecznicy  wspólnoty  obawiają  się,  że  zwolennicy  różnorodności  doprowadzą  do utraty  przez  społeczeństwo  solidarności  czy  jasno  zdefiniowanego  poczucia wspólnego dobra. Te obawy stanowią ogromną część publicznego niezadowolenia ze status quo – niezadowolenia z tego, że przeciętny obywatel stracił kontrolę nad siłami kształtującymi jego życie i  wpływającymi na zarobki oraz niezadowolenia z tego,  że  tkanka  moralna  narodu  rozpada  się  na  ich  własnych  oczach.  (tamże, s.199)Theobald i Siskar twierdzą jednak, że różnorodność i wspólnota są ze sobą blisko połączone, obie opierają się na wolności – w przypadku różnorodności chodzi o wolność jednostki i jej prawa,  a w przypadku  wspólnoty  –  o  wolność  decydowania  społeczności  o  swoim  losie. Zarówno zwolennicy różnorodności, jak i wspólnoty chcą walczyć z alienacją uczniów, chcą wychowywać  ich  tak,  aby  byli  empatyczni  i  społecznie  odpowiedzialni.  Koncentrują  się jednak na czym innym – pedagodzy międzykulturowi na pytaniu – kim jesteś i skąd jesteś, a pedagodzy koncentrujący się na wspólnocie – gdzie jesteś i jakie są twoje obowiązki wobec wspólnoty.  Wzbogacenie  swojej  praktyki  o  elementy  repertuaru  drugiej  grupy  mogłoby jednak obu grupom pedagogów wyjść na dobre – twierdzą autorzy:
Jest  oczywiste,  że  pedagodzy wielokulturowości  i  bazujący  na miejscu  mogą  się 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.uzupełniać w reformatorskich staraniach. Przykładowo, programowi opartemu na miejscu  przydałoby  się  czujne  oko  ”multikulturowców”,  wypatrujące  seksizmu, rasizmu  czy  tendencji  mizoginistycznych,  które  mogą  powstać  gdy  próbuje  się kultywować związek i utożsamianie się z wszystkimi osobami w danym miejscu czy społeczności.  Wielokulturowe  koncepcje  inspirujące  program  oparty  na  miejscu pomogłyby zrównoważyć napięcie pomiędzy szanowaniem każdego członka grupy a tworzeniem wspólnej dla wszystkich tożsamości. (tamże, s.212-213)
Autorom nie chodzi jednak o dodawanie treści programowych, a raczej o skoncentrowanie się  na  samym  procesie  nauczania,  który  powinien  opierać  się  na  krytycznej  analizie i demokracji.  Inny teoretyk rozwijający koncepcję krytycznej edukacji  opartej  na miejscu, David Gruenewald, pisze:

Celem  stawania  się  bardziej  świadomymi  miejsc  w  edukacji  jest  rozszerzenie naszych wyobrażeń pedagogiki oraz odpowiedzialności skierowanej na miejsca. Tak rozszerzona pedagogika staje się związana z doświadczeniami życiowymi uczniów i nauczycieli,  podczas  gdy  odpowiedzialność  [accountability]  ulega przedefiniowaniu  tak,  by  miejsca  nabrały  znaczenia  dla  pedagogów,  uczniów i obywateli w namacalny sposób. (Gruenewald, 2003a, s.620)
Co więcej, wskazuje on też, że miejsca same w sobie mają potencjał pedagogiczny:[J]ako centra naszego doświadczenia miejsca uczą nas, jak świat funkcjonuje oraz jak nasze życia wpasowują się w przestrzenie, które zajmują. Co więcej, miejsca nas tworzą:  poprzez  zajmowanie  konkretnych  miejsc  z  ich  szczególnymi  cechami, formuje się nasza tożsamość i nasze możliwości. (tamże, s.621)
Gruenewald wspólnie ze Smithem traktują edukację świadomą miejsca jako element ruchu „nowego  lokalizmu”.  Jak  piszą,  edukacja  powinna  być  częścią  życia  społecznego,  a  nie wyłącznie przygotowywać do funkcjonowania na globalnym rynku. Zamiast skupiać się na testach, powinna odgrywać rolę w odzyskiwaniu lokalności, miejsc, spod władzy korporacji. Powinna przeciwdziałać negatywnym efektom globalizacji ekonomicznej. Autorzy krytykują zachęcanie młodzieży przez szkołę do odrzucenia swoich społeczności i szukania lepszego życia  w  innych  miejscach,  reklamowanych  przez  przemysł  medialny  i  rozrywkowy. Powoduje to długodystansowe migracje, oddzielenie od rodzin oraz swoiste wykorzenienie, powodujące że „wielu ludzi po prostu nie żyje w jakimś miejscu wystarczająco długo, by rozwinąć intymne relacje z miejscami” (Gruenewald i Smith, 2010, s.XVI).W polskiej pedagogice do myśli Gruenewalda nawiązuje Maria Mendel podkreślając, że  to  nie  tyko  miejsca  tworzą  ludzi,  ale  też  ludzie  tworzą  miejsca  –  relację  tę  cechuje wzajemność (2006b). Miejsce rozumiane jest tu jako bliska człowiekowi, znana i oswojona 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.przestrzeń, w której toczy się jego życie (2006a, s.21-2) i jednocześnie, zgodnie z koncepcją konstruktywizmu  jest  ono  „tym,  za  co  biorą  je  ludzie”  (tamże,  s.29).  Ważne  są  więc nadawane mu znaczenia, nie zaś to, jakie dane miejsce jest obiektywnie:Należy podkreślić, że przede wszystkim [miejsca] są 'ludzkie', to znaczy nie istnieją bez znaczeń, jakie im nadajemy. Jednocześnie i my nie istniejemy bez miejsc, bez znaczących,  które  je  budują.  Człowiek i  miejsce,  miejsce  i  człowiek  układają  się w relację. Dla pedagoga ważna jest jej dialektyczność. (...) możemy czynić miejsca takimi, jakimi pragniemy, by były, ale i one mogą zrobić z nami to samo. (...) Można powiedzieć, że pedagog czy animator miejsca pracuje 'na' dialektycznym związku człowieka  z  miejscem.  Odsłaniając  wzajemność,  jaka  go  cechuje,  pozostaje w przymierzu  z  wychowankiem,  po  jego  stronie,  w  konkretnej  przestrzeni ludzkiego doświadczenia, która – także, lecz nie tylko – dzięki jego wpływowi może przybrać określone znaczenie i w rezultacie budować lub niszczyć. (tamże, s.32-34)Powołując  się  na  Gruenewalda,  Maria  Mendel  twierdzi,  że  należy  kształtować  silniejsze związki  „edukacji  z  miejscami,  w  których  ona  się  toczy.  Miejscami,  które  pozwalają pedagogom  wypełniać  je  określonymi  znaczeniami”  (tamże,  s.23).  Potencjał  takiej  pracy pedagogicznej jest według autorki ogromny:
Pedagogikę miejsca tworzy odkrywany wraz z ontologicznym myśleniem o miejscu, bezmiar  możliwości  edukacyjnych.  Możliwości  oddziaływania  nie  tylko 'bezpośrednio' na wychowanka, ale wchodzenia z nim w interakcje wychowawcze poprzez  miejsca,  w których  one  zachodzą.  Z pedagogiczną  intencją  dokonywana kreacja miejsca wychowania może być wychowaniem. Można zatem powiedzieć, że miejsce  wychowuje  i utożsamiać  je  z wychowaniem,  rozumieć  je  podmiotowo i mówić o 'miejscu wychowującym'. (tamże, s.26)

Jednocześnie  jednak  koncepcja  ta  wychodzi  poza  determinizm  miejsca,  ku  jego  funkcji emancypacyjnej, uwalniającej: „Miejsce wprzęgnięte w proces wychowawczy, może uwalniać umysł jednostki,  czynić ją myślącą krytycznie,  czyli – jak przyjmuję za T. Szkudlarkiem – zorientowaną  na  rozumiejące  ogarnianie  rzeczywistości  i  utrzymywanie  wobec  niej dystansu” (tamże, s.27). Same miejsca są więc pedagogiczne, mogą działać emancypacyjnie, ale  też  jednocześnie  zachęcać  do  zakorzenienia,  przystosowywać  do  norm  zbiorowych i uspołeczniać: „Pedagogika miejsca staje się [...] kreowaniem podmiotu za pośrednictwem miejsca  i  jako  taka  może  z powodzeniem  ogarniać  obszary  edukacji  zarówno  formalnej (szkolnej),  jak  nieformalnej,  adresowanej  do  dzieci  i  młodzieży  oraz  dorosłych”  (tamże, s.27). Edukacja taka może odbywać się z wychowawcą lub bez. W edukacji szkolnej ważne jest tu otwarcie szkoły na środowisko zewnętrzne oraz powiązanie edukacji z miejscami. W edukacji nieformalnej zaś szczególną rolę przewiduje autorka dla animatora społecznego, będącego jednocześnie badaczem, realizującym badania w działaniu. Animator taki pracuje 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.„z krytycznie ukierunkowaną wrażliwością na miejsce. (…) Nie godząc się na zastany kształt rzeczywistości  i pracując  na  jej  zmianę,  świadomie  podejmuje  ingerencję  we współzależność:  człowiek-miejsce”  (tamże,  s.33).  Taka  ingerencja  musi  jednak powstrzymywać się od „urabiania” człowieka według wzoru, za to powinna „pozwalać mu sobą się stawać” (tamże, s.33).Reasumując,  pedagogika miejsca jest  tu widziana szeroko,  jako zarówno działanie pedagogiczne samego miejsca, jak i wrażliwe na miejsca działania pedagogów i animatorów. Ponadto, jest ona też obszarem badań,  a więc „[z] jednej strony wyznacza ogromne pole dociekań badawczych, z drugiej tworzy podstawy zbioru niezwykle znaczących, szkolnych i pozaszkolnych  doświadczeń  edukacyjnych”  (tamże,  s.35).  Co  ciekawe,  krytyczny  aspekt pedagogiki miejsca, który – jak będę wskazywać dalej – wywołuje pewne kontrowersje, jest  w tej  koncepcji  brany za pewnik. Podobnie wypowiada się również Leszek Koczanowicz,  recenzując „Pedagogikę miejsca”:
Pedagogika miejsca jest też pedagogiką ruchu, pedagogiką krytyczną. Miejsce jest wszak określone zarówno przez swoje granice, jak i nieprzezwyciężoną tendencję do ich przekraczania. W odróżnieniu od systemu, który konstytuowany jest przez paradoks całkowitej pewności i wewnętrznej spójności z jednej strony, i, z drugiej strony, konieczności istnienia tego, co go z zewnątrz konstytuuje, miejsce w sposób naturalny otwiera się  na  negującą je  zewnętrzność.  Krytyka  wpisana  jest  zatem w samo  pojęcie  miejsca,  nie  można  dokonać  jego  opisu,  by  nie  zarysować  jego granic,  a  zatem  spojrzeć  na  nie  z  zewnątrz,  krytycznie  i procesualnie.  Funkcja krytyczna  takiej  pedagogiki  nie  może  działać  bez  jednoczesnej  interwencji w opisywaną rzeczywistość. (2006, okładka)

Jednocześnie  podkreśla  on,  że  pedagogika  miejsca  jest  również  pedagogiką  tradycji. Złożoność  wielu  funkcji  pedagogiki  miejsca  pokazuje  też  Astrid  Męczkowska,  dla  której „edukacja,  z  racji  swoich społecznych funkcji  winna 'zakorzeniać',  a  także,  z  racji  funkcji emancypacyjnych,  'nasycać  miejsca  różnicą',  zgodne  pogodzenie  obydwu  nie  wydaje  się zabiegiem czysto technicznym”. (2006, s.49).Ewa Kurantowicz z kolei podkreśla wagę lokalnego uczenia się i edukacji: „Edukacja lokalna (jakkolwiek rozumiana) nie jest tematem zastępczym, ale wręcz priorytetowym, jeśli chcemy zrozumieć sukcesy i  porażki współczesnych lokalnych społeczności” (2008, s.21). Taka edukacja, szczególnie poprzez badania „biografii miejsca”, może korzystnie wpłynąć na jakość życia lokalnej społeczności: „Ocalanie lokalnych kontekstów uczenia się możliwe jest przez biograficzne badania miejsca, jakim jest społeczność lokalna. (...) Uważam, że proces (od)(re)tworzenia  biografii  miejsca  jest  potencjalnym  sposobem  zmiany  jakości  życia w lokalnej społeczności” (2007a, s.59). Autorka przytacza m.in. prace Charlesa Taylora, Axela 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Honnetha  i  Nancy  Fraser  opisujące  zagadnienie  „uznania”  –  jak  będę  wskazywać  dalej, koncepcja ta używana jest też w badaniach nad migracjami. Z brakiem uznania przez władze czy społeczeństwo dla niektórych grup społecznych (autorka nie wymienia tu migrantów, ale wydaje się,  że i  do nich teoria ta mogłaby się odnosić) można, według Ewy Kurantowicz, walczyć właśnie poprzez uczenie się dorosłych:
Uczenie się, które z andragogicznej perspektywy nie jest jednostkowym wymiarem praktyki,  ale  właśnie  procesem  społecznym,  „zamkniętym”  w  interakcjach przebiegających  w  wielu  kontekstach  codziennego  życia  mieszkańców, w zasadniczy sposób może się przyczynić do realizacji postulatów polityki uznania wobec  wszystkich  grup  „zamieszkujących”  lokalne  terytorium.  Wytwarzane wówczas  kulturowe  wzorce  społecznej  partycypacji  sprzyjałyby  równości uczestnictwa wszystkich grup i mieszkańców lokalnych społeczności. (2008, s.24)

Edukacja lokalna ma tu podobne cele jak inne praktyki uczenia się dorosłych: „zwalczanie społecznej  ekskluzji  poprzez  rozszerzanie  uczestnictwa  mieszkańców  społeczności  oraz zachęcanie  do  aktywnego  obywatelstwa”  (tamże,  s.26).  Wyróżnia  się  jednak  „głęboką refleksyjnością  (świadomość  współzależności)  i  opiera  się  na możliwościach uczenia  się, uwypuklając ich społeczny charakter i zaangażowanie oraz tworząc miejsca i przestrzenie dla 'głosów' wykluczonych – edukacja lokalna wyraźnie podkreśla odrębność swoich cech” (tamże,  s.26).  Takie  uczenie  się  społeczne  może  zachodzić  w  różnego  rodzaju  grupach lokalnych – grupach interesu, protestu, ruchach społecznych czy grupach hobbystycznych. Co więcej, edukacja lokalna:
− wykracza [ona] poza edukację instytucjonalną, ale włącza i wykorzystuje zasoby, możliwości edukacji formalnej lokalnego środowiska;
− często formułuje swoje wartości, cele i strukturę w opozycji do konwencjonalnego szkolnictwa. Przebiega głównie w lokalnych i nieformalnych kontekstach;
− jest  nastawiona  na  realizację  celu,  który  jest  lokalnie  ważny  i  społecznie zaangażowany (np. sprawiedliwość, równość, demokracja);
− upełnomocnia i wprowadza różnicę. (tamże, s.28)Jak widać, cechy te są bardzo zbliżone do tych opisywanych przez Marię Mendel czy Astrid Męczkowską.  Zaangażowanie  pedagoga  ma  tu  chronić  przed  różnymi  negatywnymi zjawiskami, np.:
− zawłaszczanie społeczności lokalnej przez nowy indywidualizm;
− swoista  kolonizacja  ofert  edukacji  społeczności  lokalnej  przez  edukację zawodową członków społeczności,
− „oswojenie” potrzeb członków społeczności przez rynek usług edukacyjnych;
− naiwny, romantyczny lokalizm związany z przedkładaniem konsensusu i pozornej 29
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− zdefiniowanie  edukacji  społeczności  wyłącznie  jako  modelu  edukacji kompensacyjnej czy deficytowej dla grup wykluczonych”. (tamże, s.28)

Nastawienie  na  różnicę  oraz  przestrzeganie  przed  traktowaniem  edukacji  społeczności wyłącznie jako kompensacyjnej (np. edukacja międzykulturowa skierowana wyłącznie do mniejszości)  będzie  ważne  w kontekście  edukacji  migrantów,  co  opiszę  w  dalszej  części pracy. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zakresy znaczeń edukacji lokalnej i pedagogiki miejsca  częściowo  pokrywają  się.  Pedagogika  miejsca  jest  jednak  szerszym  pojęciem, pewnego rodzaju soczewką – perspektywą patrzenia na edukację. Aby uniknąć zamieszania w przedstawianych tu pokrewnych sobie pojęciach, należy wyjaśnić różnicę zakresu takich pojęć  jak  edukacja,  pedagogika  i pedagogia.  Przede  wszystkim  edukacja  jest  pojęciem węższym  niż  pedagogika,  a  tym  samym  edukacja  lokalna  czy  regionalna  powinny  mieć węższy zakres niż pedagogika miejsca.  Według Leksykonu PWN pod redakcją Bogusława Milerskiego i Bogusława Śliwerskiego edukacja to „ogół oddziaływań międzygeneracyjnych służących  formowaniu  całokształtu  zdolności  życiowych  człowieka  (fizycznych, poznawczych,  estetycznych,  moralnych  i religijnych),  czyniących  z  niego  istotę  dojrzałą, świadomie  realizującą  się,  „zadomowioną”  w danej  kulturze,  zdolną  do  konstruktywnej krytyki  i  refleksyjnej  afirmacji”  (2006,  s.54),  podczas  gdy  pedagogika  to  „dziedzina (dyscyplina) nauki zajmująca się  badaniem szeroko rozumianych procesów edukacyjnych oraz  uwarunkowań  dyskursu  edukacyjnego”  (tamże,  s.144).  Pedagogia  natomiast definiowana jest tu jako:
...zespół środków i metod wychowawczych stosowanych przez nauczycieli; pojęcie pedagogii odnosi się do praktyki „sztuki wychowania” w odróżnieniu od pedagogiki, która jest teoretyczną i naukową refleksją dotyczącą praktyki edukacyjnej; obecnie pojęcie  pedagogii  odnosi  się  także  do  paradygmatu  edukacyjnego,  który  może przybierać  postać  doktryny  pedagogicznej,  ideologii  edukacyjnej  bądź  ukrytego programu wychowawczego (np. szkoły). (tamże, s.144).

Największy  problem  pojawia  się  w  tłumaczeniach  koncepcji  angielskich,  takich  jak  np. „pedagogy of place”. Zbigniew Kwieciński (zob. Hejnicka-Bezwińska, 2008) i Piotr Zamojski (w  tłumaczeniu  Giroux,  2010)  tłumaczą  angielskie  słowo  pedagogy  jako  pedagogia  lub pedagogika,  zależnie  od kontekstu.  I  tak,  „pedagogy”  opisywane przez Basila  Bernsteina, w tłumaczeniu  Kwiecińskiego  definiowane  jest  następująco:  „Pedagogia  jest  stałym procesem, poprzez który jednostka przyswaja sobie nowe formy (lub rozwija dotychczas istniejące formy) postępowania, wiedzy, umiejętności i kryteria ich oceny – od kogoś (lub 30



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.czegoś),  kogo  uznaje  za  stosownego  ich  dostarczyciela  (przekaziciela)  i  ewaluatora, stosownego tak z punktu widzenia przyswajającego lub innej osoby (instytucji) czy obydwu naraz”  (za:  Hejnicka-Bezwińska,  2008,  s.40).  Można  więc  przyjąć,  że  w odniesieniu  do procesu wychowawczego oraz zbioru środków i metod wychowawczych „pedagogy” należy tłumaczyć  jako  pedagogia,  a  odnosząc  się  do  teoretycznej  refleksji  oraz  nauki  badającej wychowanie  i  dyskurs  edukacyjny  –  jako  pedagogika.  Nie  zawsze  będzie  to  jednak rozróżnienie łatwe.Idąc  dalej  tropem  koncepcji  pedagogicznych  mówiących  o  związku  człowieka z miejscem,  należy  zwrócić  uwagę  na  edukację  regionalną,  definiowaną  jako  „koncepcja podkreślająca dydaktyczne znaczenie lokalnego dziedzictwa kulturowego jako niezbędnego elementu tożsamości jednostkowej i społecznej; stanowi ważny składnik procesu integracji europejskiej; sprzyja zakorzenieniu w tzw. małej ojczyźnie” (Milerski i Śliwerski, 2006, s.56). Jerzy Nikitorowicz mówi o edukacji regionalnej jako o przekazywaniu i utrwalaniu „wiedzy o regionie,  jego możliwościach i  odmiennościach (problemy środowiska,  historia regionu, rola  rodziny  w przekazie  tradycji,  w kształtowaniu  wartości  moralnych  i kultywowaniu dziedzictwa  kulturowego  przodków)”  (2009,  s.214).  Jako  treści  edukacji  regionalnej wymienia on dialekt/gwarę, folklor, sztukę ludową, obyczajowość regionu czy życie według rytmu przyrody (tamże, s.218). Twierdzi on też, że: „Edukacja regionalna rozpoczyna proces dialogu  edukacyjnego,  wzmacniając  siły  jednostki  poprzez  poznanie  i zrozumienie  siebie oraz swojej najbliższej kultury, w efekcie pozwala dostrzegać odmienności oraz poszukiwać sposobów  wzajemnego  zrozumienia,  porozumienia  oraz  współpracy”  (tamże,  s.219). Nikitorowicz  widzi  jednak  edukację  regionalną  przez  pryzmat  unikania  etnocentryzmu poprzez  budowanie  tożsamości  wielopoziomowej  (od  tożsamości  rodzinnej,  lokalnej, regionalnej do kontynentalnej i planetarnej),  a więc poznawanie „ojczyzny prywatnej” (za Stanisławem Ossowskim, 1946) i poprzez nią przechodzenie do współodpowiedzialności za szersze zbiorowości (Nikitorowicz, 2009,  s.218-222).  Trudno jednak zweryfikować, na ile rzeczywiście  w  praktyce  pozwala  ona  wykroczyć  poza  poziom  tożsamości  lokalnej i regionalnej, gdyż większość dostępnych scenariuszy lekcji edukacji regionalnej koncentruje się  na  folklorze  i  historii  konkretnego  miejsca  lub  regionu  traktowanego  jakby  był homogeniczny  kulturowo  (patrz  np.  scenariusze  zajęć  w tomie  Brzezińska,  Hulewska i Słomska,  2006).  Dosyć  całościowym  programem  jest  natomiast  działalność  Fundacji „Pogranicze” w Sejnach, która choć przede wszystkim koncentruje się na pamięci miejsca (wielokulturowego), to zajmuje się też kwestią wielokulturowości i migracji w Europie, m.in. poprzez  sympozja  „Nowa  Agora”.  Założyciel  fundacji,  Krzysztof  Czyżewski,  walczy z dychotomią nacjonalizm-kosmopolityzm (2008),  a  także zwraca uwagę – za  Czesławem 31



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Miłoszem18 – na rolę natury w miejscach (Czyżewski, 2012).Inny  teoretyk  opisujący  edukację  regionalną,  Kazimierz  Kossak-Główczewski, również  podkreśla  konieczność  zwrócenia  uwagi  na  związek  człowieka  z  miejscem, rozumianym  jako  region,  i z przestrzenią  społeczna,  w  której  człowiek  żyje  (2009b). Odróżnia on edukację regionalną i regionalizację nauczania:
[O]dróżniam  wyraźnie  dwie  kategorie  edukacji:  mówię  o  edukacji  regionalnej jednocześnie jako wyzwalającej, krytycznej i rozumiejącej, a zatem edukacji, której kontekstem  teoretycznym  jest  niedualna  kategoria  regionalność.  Edukację regionalną odróżniam od regionalizacji nauczania jako edukacji podległej władzy centralnej  lub  regionalnej,  budowanej  na  wzorcu  dualnym,  kartezjańsko-pozytywistycznym.  Regionalizacja  nauczania  spełnia  techniczne  cele  i  zadania sprowadzające się do ponownego podporządkowania intelektualnego i fizycznego jednostek  i społeczności  władzy.  (…)  W  edukacji  regionalnej,  nie  zaś w regionalizacji nauczania, sięgam w swych uzasadnieniach do dwóch jej źródeł: do filozoficznej tradycji emancypacyjnej zawartej m.in. w pedagogice krytycznej oraz do tradycji hermeneutycznej. Edukacja regionalna jest więc swoistym konstruktem krytyczno-teoretycznym,  umożliwiającym  rozumienie  kontekstów  edukacyjnych oraz zagadnień egzystencjalnych człowieka. (tamże, s.15)Tu znów widać odwołanie nie tylko do holistycznej koncepcji edukacji, kładącej nacisk na relację człowieka z miejscem lokalnym, ale też do pedagogiki krytycznej. Autor wymienia tu nawet  jako  cel  edukacji  regionalnej  wyzwolenie  „z  dotychczasowych  ograniczeń unifikacyjnych”  (tamże,  s.49),  jako  kontrast  dla  asymilacji  grup  etnicznych,  wiązanej  tu z regionalizacją nauczania. Różnice między oboma pojęciami autor opisuje też tak:
Regionalizacja nauczania sprowadza się do nasycania obowiązujących programów nauczania,  transmitowanych  centralnie,  treściami  regionalnymi.  Owa  aplikacja regionalnymi  zagadnieniami  prowadzić  ma  do  uprawomocnienia  istniejącego nauczania,  do  akceptacji  poczynań  grupy  dominującej.  W  edukacji  regionalnej natomiast  treści  kształcenia  dobierane są  przez samych zainteresowanych celem przekazania  ich  następnym  pokoleniom  jako  wspólnego  dziedzictwa pokoleniowego. (tamże, s.50)

Co  ciekawe,  można  stąd  wywnioskować,  że  „zainteresowanymi”  nie  są  sami  uczniowie (przyjmując,  że w wieku szkolnym rzadko myśli  się  o przyszłych pokoleniach),  ale raczej przedstawiciele społeczności lokalnej, homogenicznej i zgodnej, wiązanej tu, także poprzez położenie  nacisku  na  region  Kaszub,  z mniejszościami  etnicznymi.  Celem  jest  więc podejmowanie przez społeczność lokalną autonomicznych decyzji co do treści kształcenia, treści te są jednak, tak jak w innych koncepcjach edukacji regionalnej,  przede wszystkim powiązane z przekazywaniem dziedzictwa kulturowego. Edukacja regionalna jest w ujęciu 
18 W leżącym w okolicach Sejn domu rodziny Czesława Miłosza, gdzie spędzął on często wakacje, Fundacja  
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Kossaka-Główczewskiego  odwrotnością  edukacji  globalnej,  choć  jej  nie  odrzuca  (tamże, s.138).  Jednocześnie  dopuszcza wielość tożsamości  i  „stanowi swoistą  wersję pedagogiki różnicy,  będąc  jednym  z  jej  wymiarów”  (tamże,  s.139).  Miejsce  i  region  są  tu  nadal  traktowane  wyłącznie  „ludzko”  i  esencjonalistycznie  –  w tekście  z  1999  r.  autor  pisze: „Region (...) nie posiada aspektu terytorialnego, ekologicznego, w tej perspektywie – zgodnie z ontologią bytu społecznego S.  Ossowskiego – ojczyzna lokalna i regionalna jest sensem człowieczeństwa”  (1999a,  s.109-110).  W  późniejszym  tekście,  pisanym  wspólnie z Magdaleną Prusinowską można przeczytać:
Edukacja regionalna w założeniach zbudowana została w oparciu o racjonalności emancypacyjne i hermeneutyczne, co oznacza, że zawiera w sobie z jednej strony potencjał  oporu  i  wyzwolenia,  sprzeciwu  wobec  grupy  dominującej w społeczeństwie; wyzwolenia ujmowanego jako wyzwalanie własnej świadomości i  tożsamości  z  wewnętrznych  blokad  nakładanych  przez  ową  grupę,  strukturę zewnętrzną,  z  drugiej  zaś  strony  zawiera  i zapewnia  potencjał  odwagi  krytyki własnych  ukrytych  założeń  i  świata  władzy  a  także  zapewnia  odwagę  –  dzięki krytyce – innego rozumienia zachodzących zjawisk i procesów edukacyjnych. W ten sposób  edukacja  regionalna  spełnia  najmniej  dwie  funkcje:  emancypacyjną, wyzwalającą  od  podporządkowania  np.  narzuconym  programom  nauczania i metodom  nauczania,  umożliwiając  krytyczną  perspektywę  do  istniejących nierówności społecznych, związanych z ograniczonym dostępem do edukacji, oraz hermeneutyczną,  interpretatywną  i  krytyczną  ujmującą  edukację  jako  bycie-w-świecie. Są to w istocie dwa rodzaje, dwie odmiany edukacji regionalnej. (Kossak-Główczewski i Prusinowska, 2010, s.39)

Inną  koncepcją  polską  dotyczącą  edukacji  do  lokalności  jest  edukacja  środowiskowa, opisywana m.in. przez Wiesława Theissa (2001). Buduje on na koncepcji „sił społecznych” środowiska, nawiązując przede wszystkim do prac Radlińskiej. W koncepcji tej, odnoszącej się  głównie  do pedagogiki  społecznej,  nie  zaś  szkolnej,  podkreśla  on  znaczenie  rozwoju (rozumianego jako „sekwencyjne przechodzenie  do wyższych,  efektywniejszych faz  życia społecznego i gospodarczego” [tamże, s.17] i mierzonego współczynnikiem HDI), potencjału społeczno-kulturalnego  (rozumianego  jako  możliwość  zmian,  istnienie  rożnych  zasobów oraz dóbr kultury) oraz kapitału ludzkiego (wykształcenie i kompetencje mieszkańców). Jak pisze:  „Przedmiotem  zainteresowania  pedagogiki  społecznej  jest  całościowa  relacja: człowiek  –  środowisko  lokalne  –  rozwój”  (tamże,  s.21).  Postuluje  on  też  „[s]kierowanie uwagi ku samorządowi, głównemu źródłu i wykonawcy zmiany, i odwrotnie – wprowadzenie zagadnień samorządowych w obszar edukacji” (tamże, s.21). Cele edukacji środowiskowej rozumie dwojako:
Zadanie, które staje przed pedagogiką społeczną, to udział edukacji w kreowaniu 33



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.rozwoju  środowiskowego  i  regionalnego.  Jest  to  edukacja  środowiskowa, występująca w dwóch zasadniczych wymiarach: szerszym i węższym. W przypadku pierwszym  chodzi  o  proces  kształtowania  i  rozwoju  kompetencji  własnych środowiska w toku realizacji miejscowych potrzeb, jak np. potrzeby ekonomiczne, polityczne,  edukacyjne.  (...)  W przypadku drugim mowa  o  edukacji  realizowanej w toku  pracy  szkolnej  i  pozaszkolnej,  skupionej  na  poznawaniu,  nauczaniu i popularyzowaniu  wiedzy  o  środowisku  miejscowym,  o  jego  życiu  społecznym, kulturalnym oraz przyrodniczym. (tamże, s.22) W  cytowanej  pracy  brak  jednak  rozwinięcia  tej  drugiej  idei  (edukacji  szkolnej i pozaszkolnej),  a kwestie  środowiska  przyrodniczego  traktowane  są  bardzo  zdawkowo. Wychodząc poza kontekst polskiej pedagogiki, warto zwrócić uwagę, iż edukacja regionalna zbliżona jest w pewnym sensie do angielskiego terminu place-based education, czyli edukacji opartej/bazującej na miejscu. Jedną z definicji tej koncepcji podaje David Sobel:
Edukacja oparta na miejscu to proces, w którym lokalna społeczność i środowisko są punktem wyjścia do nauczania pojęć związanych z językiem, sztuką, matematyką, naukami  społecznymi  i przyrodniczymi  oraz  innymi  przedmiotami  w  całym programie nauczania. Podkreślając uczenie się poprzez praktyczne doświadczenia w prawdziwym świecie, to podejście do edukacji wpływa pozytywnie na osiągnięcia szkolne, pomaga uczniom rozwinąć mocną więź ze swoją społecznością,  pozwala uczniom  lepiej  docenić  świat  natury  i  tworzy  większe  zaangażowanie  dla  bycia aktywnymi,  wnoszącymi  swój  wkład  obywatelami.  Witalność  społeczności  oraz jakość  środowiska  poprawiają  się  poprzez  aktywne  zaangażowanie  lokalnych obywateli,  organizacji społecznych oraz zasobów naturalnych w życie szkoły. (za: Resor, 2010, s.185)Clifford E. Woodhouse oraz Janice L. Knapp (2000) podkreślają też, że taka edukacja łączy jednostkę  (self)  ze  społecznością,  tym  mocniej,  że  bazuje  na  perspektywie  ekologicznej.  Jednocześnie takie programy nauczania są wielogeneracyjne i wielokulturowe, gdyż bazują na zasobach danej społeczności. Jak twierdzi Cynthia Williams Resor, większość projektów realizowanych w ramach edukacji  opartej  na miejscu koncentruje się  jednak na naukach przyrodniczych – biologii czy chemii lub łączy zainteresowanie środowiskiem naturalnym z naukami  społecznymi  (2010,  s.185).  Inne  nakierowane  są  mocno  na  nauki  społeczne i humanistyczne, np. poprzez projekty zbierania zasobów wiedzy rdzennej ludności Alaski czy  prowadzenie  przez  uczniów  czasopism  na  temat  kultury  lokalnej  (tamże,  s.185).  Tu wydają  się  one  zbliżone  do  polskiej  edukacji  regionalnej.  Kompleksowe  podejście  do edukacji  opartej  na  miejscu  prezentuje  natomiast  Gregory  A.  Smith  (2002).  Przede wszystkim  odnosi  się  on  do  ważkiego  zagadnienia  paradoksu  uniwersalności  edukacji skoncentrowanej na lokalności: „Ponieważ edukacja oparta na miejscu jest ze swej natury specyficzna  dla  konkretnych  miejsc,  ogólne  modele  programów  nauczania  są  tu 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.niestosowne. Przegląd rodzajów wysiłku uczenia opartego na miejscu pokazuje jednak pięć wzorów tematycznych,  które można zaadaptować w różnych otoczeniach” (tamże,  s.587). I dalej wymienia owe wzory:1. studia kulturowe – zakładające włączanie wiedzy lokalnej do programu nauczania, składające  się  np.  z badania  i  dokumentowania  historii  i  kultury  regionu,  m.in. poprzez  prowadzenie  wywiadów  ze  starszymi  członkami  danej  społeczności  czy tworzenie stron internetowych na temat regionu w lokalnym języku.  Ten wymiar najbardziej zbliżony jest do praktyki polskiej edukacji regionalnej.2. studia  nad  naturą  –  składające  się  głównie  z  wycieczek  terenowych,  z  badania lokalnej  natury,  np.  monitorowania  zbiorników  wodnych  w  okolicach  szkoły, przeprowadzania  testów  ich  czystości,  a  także  działania  na  rzecz  środowiska naturalnego,  np.  poprzez  sadzenie  rdzennych  dla  danej  okolicy  gatunków i promowanie  ich  wśród  sąsiadów,  oczyszczanie  środowiska  z gatunków inwazyjnych,  uprawę roślin czy kompostowanie.  Celem jest m.in.  to,  by szkoła nie izolowała  się  od  otoczenia,  ale  by  bazowała  na  pozaszkolnych  doświadczeniach uczniów.3. rozwiązywanie  rzeczywistych problemów (real-world  problem solving)  –  oznacza angażowanie  uczniów  do  odszukiwania  problemów  w  szkole  oraz  społeczności lokalnej, które chcieliby zbadać i które chcieliby spróbować rozwiązać. W całym tym procesie główną rolę odgrywają sami uczniowie,  podczas gdy nauczyciel odgrywa rolę  facylitatora,  a  także  osoby  dbającej  o odnalezienie  odpowiednich  zasobów, łączącej dane zagadnienie z wymaganiami programowymi oraz rozwiązującej część powstałych  trudności.  Przykłady  podawane  przez  Smitha  to  np.  wspólne zatroszczenie się przez uczniów o zdemolowany plac zabaw, próba pomocy lokalnym bezdomnym czy projekty związane z dbałością o środowisko naturalne.4. praktyki  zawodowe  oraz  ćwiczenie  przedsiębiorczości  –  jako  sprzeciw  wobec trendowi wyjazdu młodych wykształconych z mniejszych miejscowości,  w których trudno  jest  znaleźć  pracę.  Praktyki  takie  mogą  odbywać  się  w  istniejących  już przedsiębiorstwach,  wskazując  młodym  ludziom,  że  przy  odrobinie  starań  mogą znaleźć  tam pracę.  W przypadku braku takich możliwości,  Smith podaje  przykład programu udzielającego młodzieży niewielkich pożyczek na rozpoczęcie działalności oraz  zachęcającego  ich  do  zbadania,  jakie  potrzeby  lokalnej  społeczności  nie  są jeszcze  zaspokojone.  Następnie  zachęcani  są  oni  do  zdobycia  odpowiednich umiejętności i założenia małego przedsiębiorstwa próbującego odpowiedzieć na te potrzeby. 35



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.5. wprowadzenie  w  procesy  wspólnotowe  –  przede  wszystkim  w  procesy podejmowania  decyzji.  Podejście  to  zakłada,  że  dzieci  również  są  obywatelami i powinny  mieć  możliwość  dzielenia  się  swoją  wiedzą  i perspektywą  w  ważnych decyzjach  społeczności.  Rezultatem  ma  być  wdrożenie  uczniów  do  demokracji partycypacyjnej poprzez praktykę i zaangażowanie, a nie „suchą” naukę. Głos dzieci jest  też  ważny  w planowaniu  miejsc  przeznaczonych  dla  nich,  np.  placów  zabaw. Uczniowie w takim procesie nie tylko wyrażają swoje zdanie, ale też przeprowadzają badania,  dokonują  obliczeń,  ucząc  się  przy  okazji  np.  matematyki,  piszą  raporty i przysłuchują się dyskusjom publicznym na dany temat oraz biorą w nich udział np. poprzez prezentację swoich sprawozdań na forum publicznym. Takie działanie na rzecz  dobra  publicznego  umacnia,  według  Smitha,  relację  dzieci  z  miejscem, w którym  dorastają  i  pomaga  im  budować  więzi  polegające  na  trosce i zrównoważonym rozwoju (tamże).
Wszystkie  te  wymienione  wzory  łączy  zwrócenie  się  ku  bezpośredniemu  środowisku i bazowanie na nim w procesie edukacji; nastawienie na produkcję, a nie tylko konsumpcję wiedzy przez uczniów; demokratyzacja edukacji poprzez danie uczniom możliwości wpływu na program zajęć; rola nauczyciela jako osoby wspomagającej rozwój ucznia, a nie wyłącznie przekazującej  zmagazynowaną  wiedzę;  współpraca  między  uczniami  a  członkami społeczności lokalnej – uczniowie aktywnie wpływają na życie społeczności, a członkowie tejże społeczności są mile widziani w szkole (tamże, s.593). Przełamuje to izolację i alienację jednostek,  typową  dla  współczesnego  świata,  budując  więzi  między  ludźmi  oraz  między ludźmi  i  miejscami.  Jednocześnie  dzięki  nowym  środkom  komunikacji  i wymiany doświadczeń  edukacja  taka  może  nie  być  prowincjonalna.  Jak  pisze  Smith:  „Okazując lojalność  i zaangażowanie  we własne  społeczności  i  kulturę,  jednostki  i  grupy  jednostek mogą  nadal  uczyć  się  z doświadczeń  innych,  zarówno  z  podobnych,  jak  i  niepodobnych miejsc” (tamże, s.594).Warto zauważyć, że wiele elementów obecnych w tej koncepcji odwołuje się wprost do  myśli  edukacyjnej  Johna  Deweya.  Dewey  budował  nurt  pragmatyzmu  w  edukacji opierając  się  właśnie  na  związku  edukacji  z  życiem  i  doświadczeniem  oraz  na  wartości wiedzy  użytecznej.  Twierdził  on,  że  uczeń żyje  w  środowisku  społecznym i  naturalnym, wchodzi z nim w interakcje oraz uczy się poprzez rozwiązywanie problemów wynikających z tejże  interakcji  (Gutek,  2003).  Jednocześnie  mówił  on  też  o praktykowaniu  demokracji w wychowaniu,  o  wspólnocie  mimo  różnorodności,  o  współpracy  i  o  wspólnym rozwiązywaniu bieżących – rzeczywistych problemów. 36



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Bardzo  zbliżone  do  „wzorów”  Smitha  są  zasady  edukacji  opartej  na  miejscu przedstawione w jednym z amerykańskich przewodników po tej koncepcji (Tello, Guajardo, Guajardo i  Saldivar,  2000).  Dokument ten stawia przed zajęciami szkolnymi opartymi na zasadach pedagogii miejsca cel taki, aby uczniowie zrozumieli,  a najlepiej też – docenili  – środowisko, historię, uwarunkowania kulturowe i ekonomiczne, w których żyją (tamże, s.4). Zasady takiej edukacji są następujące:
ISTOTA MIEJSCA: DOŚWIADCZANIE ŚRODOWISKAUczniowie zyskują świadomość wagi dbałości o swoje środowisko. Ta świadomość sprzyja większej dbałości o dalszą ochronę planety.ISTOTA PRZESZŁOŚCI: DOŚWIADCZANIE HISTORIIUczniowie zyskują świadomość swojego dziedzictwa. Znajomość swojej historii jest fundamentem dla dalszego, głębszego uczenia się.ISTOTA WARTOŚCI/CENY (ang. worth): DOŚWIADCZANIE EKONOMIIUczniowie zyskują świadomość swojej roli jako odpowiedzialnych obywateli, którzy uczestniczą w życiu gospodarczym swojej społeczności.ISTOTA JEDNOŚCI: DOŚWIADCZANIE DUCHOWOŚCIUczniowie  zyskują  świadomość  swoich  codziennych  przeżyć,  radząc  sobie z emocjonalną i duchową stroną siebie w sposób indywidualny i kolektywny.ISTOTA PARTYCYPACJI W ŻYCIU SPOŁECZNOŚCI: DOŚWIADCZANIE POLITYKIUczniowie  zyskują  świadomość  potrzeby  aktywnego  uczestnictwa  w  procesach decyzyjnych swojej społeczności (tamże, s.4).Przewodnik  ten  pochodzi  ze  szkoły,  w  której  99%  uczniów  jest  pochodzenia meksykańskiego,  ale  nijak nie  odzwierciedlało  się  to  w treści  podręczników.  Dlatego też projekt  Llano  Grande  Research  miał  stanowić  alternatywę  dla  niedopasowanego  do rzeczywistości  uczniów  programu  nauczania,  poprzez  czerpanie  z ich  doświadczeń, zbieranie historii rodzin uczniów, prowadzenie przez nich badań jakościowych i ilościowych w swoim środowisku. Takie podejście – czyli zbieranie historii rodziny – jest znów bliskie polskiej edukacji regionalnej, choć ta milcząco wydaje się zakładać, że uczniowie pochodzą z osiadłych społeczności i  historia ich rodziny jest związana z historią miejsca, w którym obecnie mieszkają19. Tymczasem zamiast koncentrować się na stałości, takie programy jak Llano Grande Research biorą pod lupę ruch, np. poprzez zadanie tworzenia mapy trasy, jaką rodzina ucznia pokonała, by trafić do aktualnego miejsca zamieszkania. Mają one też wartość krytyczną. Umiejętności, które opisywany program ma rozwijać, oprócz czytania, pisania czy obsługi komputera, zawierają myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów, umiejętności interpersonalne,  umiejętność  prowadzenia  badań,  zbierania  środków  finansowych  oraz brania udziału w rozwoju społeczności,  np. prowadzenia spotkania. Są to więc programy skierowane  na  teraźniejszość  i  przyszłość  lokalnej  społeczności  oraz  rozwiązywanie  jej 

19 Warto  jednak zauważyć,  że  w poskiej  edukacji  regionalnej  zwraca  się  też  uwagę  na  wielokulturowość, 
zwłaszcza na pograniczach (Wróblewska, 2006; Nikitorowicz 2009).37



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.problemów, nie zaś tylko na dziedzictwo historyczne i kulturowe. Ponadto, duże znaczenie odgrywa w nich dbałość o środowisko przyrodnicze, co – choć obecne i w polskiej edukacji regionalnej, ma w niej jednak dużo mniejszą wagę.Amerykańskie  praktyki  edukacyjne  bazujące  na  pedagogii  miejsca  nie  są  jednak jednorodne.  Stephanie Raill  Jayanandhan (2009/2012) dostarcza bardzo ciekawej analizy i podsumowania różnych koncepcji pedagogii miejsca (pedagogy of place), pokazując dwie jej  odnogi.  Pierwsza  „gałąź”  umiejscowiona  jest  głównie  w  wiejskim  kontekście. Reprezentuje  ją  np.  wspominany już  David  Sobel.  Podkreśla  ona  rolę  otoczenia  uczniów w ich  edukacji  oraz  możliwość  wykorzystania  lokalnego  otoczenia  do  nauki  poprzez wycieczki  terenowe,  spotkania  z  członkami  społeczności  lokalnych  oraz  mocny  związek programu  nauczania  ze  światem  wokół.  Zakłada,  że  uczniowie  powinni  zapoznawać  się z wiedzą lokalną, a nie tylko z „przenośną” wiedzą z programów tworzonych na poziomie krajowym.  Celem  takiej  pedagogii  jest  m.in.  „umiejscowienie”  uczniów  w  ich  lokalnej społeczności oraz zbudowanie ich relacji  z miejscem, tak by zachęcić ich do zostania lub powrotu tam (tamże). Druga grupa pedagogów miejsca (np. Steven Nathan Haymes) odnosi się częściej do przestrzeni miejskiej. Miejsce jest tam nierozłącznie związane nie tylko z ekologią i lokalną społecznością, ale też z walką społeczną, oporem i aktywnym obywatelstwem. Pedagogika taka  zawiera  też  elementy  walki  o władzę  i  upełnomocnienie  (empowerment)  oraz dekolonizację i walkę z nierównościami opartymi na przynależności rasowej czy społecznej (tamże).  Łączenie zainteresowania miejscem z krytycznym namysłem nad nim postulowali także  Peter  McLaren  i  Henri  Giroux:  „Na  najbardziej  ogólnym  poziomie  [...]  pedagogika krytyczna musi być pedagogiką miejsca, tzn. musi odnosić się do specyficznych doświadczeń,  problemów,  języków  i  historii,  na  których  społeczności  polegają  w próbie  stworzenia kolektywnej tożsamości oraz możliwej transformacji” (1990, s.263).Jedną  z  ciekawych  koncepcji  mówiących  wprost  o  tymże  połączeniu  pedagogiki krytycznej  z edukacją  opartą  na  miejscu  jest  stworzona  przez  wspominanego  już Gruenewalda koncepcja krytycznej pedagogiki miejsca (Gruenewald, 2003b). Według niego:
Pedagogie  oparte  na  miejscu  są  potrzebne,  tak  by  edukacja  obywateli  miała bezpośredni  związek  z  dobrobytem  rzeczywiście  zamieszkiwanych  miejsc społecznych i ekologicznych.  Krytyczne pedagogie są zaś potrzebne by podważać założenia,  praktyki  i rezultaty  przyjmowane  za  pewniki  w  kulturze  dominującej i w konwencjonalnej  edukacji.  Podstawowe  z  nich  to  założenia,  że  edukacja powinna  przede  wszystkim  wspierać  indywidualistyczną  i nacjonalistyczną konkurencję  w  globalnej  ekonomii  oraz  że  rywalizacja  edukacyjna  między wygranymi  i przegranymi  leży  w  najlepszym  interesie  życia  publicznego 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.w zróżnicowanym społeczeństwie. (tamże, s. 3)Gruenewald sprzeciwia się temu, że edukacja jest zdominowana przez uczenie się do testów, podczas gdy kluczowa w edukacji jest właśnie krytyczność:
Miejsce  staje  się  konstruktem  krytycznym  nie  dlatego,  że  stoi  w  opozycji  do ekonomicznego dobrobytu (tak nie jest), ale dlatego że skupia uwagę na analizie, jak decyzje ekonomiczne i polityczne wpływają na konkretne miejsca (...). Miejsce, innymi słowy, stawia na pierwszym planie narrację polityki lokalnej i regionalnej, która jest zestrojona ze szczególnymi warunkami życia w danym miejscu i która jest połączona  z trendami  rozwoju  globalnego,  wpływającego  na  miejsca.  Głoszenie więc krytycznej pedagogiki miejsca jest odpowiedzią przeciw reformom edukacji i praktykom  lekceważącym  miejsca  i  nie  badającym  relacji  między  edukacją a polityką rozwoju ekonomicznego. (tamże, s.3)Zauważa on jednak,  że  w przeciwieństwie  do pedagogiki  krytycznej,  edukacja  oparta na miejscu nie jest związana z osobną tradycją teoretyczną, choć jest powiązana z tradycjami uczenia się przez doświadczenie, uczenia się sytuacyjnego (contextual learning), nauczania metodą  rozwiązywania  problemów  (PBL),  konstruktywizmu,  edukacji  na  świeżym powietrzu  (outdoor  education),  edukacji  rdzennej  (indigenous  education),  ekologicznej, bioregionalnej,  środowiskowej,  demokratycznej,  wielokulturowej,  edukacji  w  środowisku lokalnym (community-based education) czy właśnie  z pedagogiką krytyczną (tamże,  s.3). Obie tradycje (pedagogiki krytycznej i opartej na miejscu) mają punkty wspólne, takie jak przykładanie  wagi  do  kontekstu,  w  którym  edukacja  się  odbywa,  a  także  dążenie  do transformacji społecznej, choć i różnice – pedagogika krytyczna często według Greenwooda lekceważy fakt,  że  kultura zakorzeniona jest  w ekologii,  podczas gdy edukacja oparta  na miejscu  nie  interesuje  się  w wystarczający  sposób  konfliktami  kulturowymi  obecnymi w kulturze dominującej (tamże, s.4). Oba elementy krytycznej pedagogiki miejsca są jednak ważne:  pedagogika  krytyczna  oferuje  program  kulturowej  dekolonizacji,  podczas  gdy edukacja oparta na miejscu prowadzi ku ekologicznej reinhabitacji. Greenwood powołuje się też na Freirego, według którego:
Ludzie  jako  byty  „w  jakiejś  sytuacji”  są  zakorzenieni  w  czasoprzestrzennych warunkach, które zostawiają na nich ślad i na których ślad oni zostawiają. Zwykle rozważają swoją „sytuacyjność” do stopnia, w jakim mobilizuje ich ona do działania. Ludzie  istnieją,  gdyż  są  w jakiejś  sytuacji.  I będą  istnieć  bardziej,  jeśli  nie  tylko krytycznie  zastanowią  się  nad  swoim  istnieniem,  ale  też  podejmą  krytyczne działania z związku z nim. (Freire, 1970/1996, s.90)

I tak, Greenwood pisze, że „[b]ycie w jakiejś sytuacji ma wymiar przestrzenny, geograficzny, kontekstualny.  Rozważanie  swojej  sytuacji  odpowiada  rozważaniu  nad 39



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.przestrzenią/przestrzeniami, w których zamieszkujemy; działanie na rzecz poprawy swojej sytuacji  często  odpowiada  zmianie  swojej  relacji  z  miejscem”  (Gruenewald,  2003b,  s.4). Krytyczna  pedagogika  miejsca  ma  według  Greenwooda  ten  sam  cel,  co  Freirowskie 'conscientização', czyli „uczenie się zauważania społecznych, politycznych i ekonomicznych sprzeczności oraz podejmowania działań przeciw opresyjnym elementom rzeczywistości” (tamże, s.5). Miejsca są tu definiowane jako konteksty, w których sytuacje są postrzegane i obierane  jako  cel  działań.  Kluczowa jest  tu  rola  szkoły,  kształtująca  miejsca  –  zarówno w wymiarze ludzkim, jak i nie-ludzkim: 
Ostatecznie to rodzaje miejsc, jakie uznajemy i jakich istnienie umożliwiamy określą rodzaje  i jakość  życia  ludzkiego  i  nie-ludzkiego  w  naszych  społecznościach, bioregionach i na naszej planecie. Ta perspektywa sugeruje przyjęcie przez szkoły aktywnej  roli  zarówno  jako  centrów  zadawania  pytań  i  działania  w  przestrzeni lokalnej, regionalnej i globalnej. (Gruenewald, 2003a, s. 637)

Greenwood  powołuje  się  też  na  Haymesa,  zajmującego  się  sytuacją  czarnoskórej społeczności w amerykańskich miastach, który postuluje „krytyczną narratologię” (critical narratology) oraz „krytyczną wielokulturowość” jako środki  działań,  do których zachęcał Freire. Jak wskazuje Greenwood: „Takie sposoby wyrazu pedagogiki krytycznej skupiają się na wadze tego, by ludzie opowiadali swe własne historie (czytali świat) w miejscu, gdzie można  być  zarówno  upewnionym,  jak  i pobudzonym  do  zauważenia,  jak  historie indywidualne  łączą  się  w społecznościach  w  większe  wzory  dominacji  i  oporu w wielokulturowym, globalnym społeczeństwie” (tamże,  s.5). To, co Greenwood uważa za kluczowe u Haymesa, to radykalny multikulturalizm i sprzeciw wobec opresji spowodowanej wszelką innością i różnicą. Nie widzi jednak Haymes związku między miastem, a kontekstem ekologicznym, w którym zakorzenieni są jego mieszkańcy, co Greenwood krytykuje. Sam, za Chetem  Bowersem,  promuje  ideę  „eko-sprawiedliwości”  (eco-justice).  Miałaby  ona  m.in. badać relację między systemem ekologicznym a kulturowym, dominacją natury a dominacją ludzi  uciśnionych,  zajmować  się  rasizmem  ekologicznym  i  geograficznym  wymiarem niesprawiedliwości  społecznej  oraz  zanieczyszczeń  środowiska.  Jak  pisze  Greenwood, „[a]mbitnym celem eko-sprawiedliwości jest rozwinięcie etyki sprawiedliwości społecznej i ekologicznej,  w  której  zagadnienie  rasy,  klasy,  rodzaju,  języka,  polityki  i ekonomii musiałyby zostać przepracowane z perspektywy relacji ludzi do ich całkowitego środowiska, ludzkiego i nie-ludzkiego” (tamże, s.6). Takie relacje zostałyby ocenione z perspektywy tego, czy  są  odpowiednie.  Jeśli  nie  są  takie,  konieczna  jest  reinhabitacja:  „Ponadto,  krytyczna pedagogika miejsca zachęca nauczycieli i uczniów do ponownego zasiedlenia (reinhabitacji) 
40



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.swoich  miejsc,  tzn.  do  realizacji  takich  działań  społecznych,  które  poprawiłyby  życie społeczne  i ekologiczne  w  miejscach  dalekich  i  bliskich,  teraz  i w przyszłości”  (s.6).  Za Orrem, Greenwood definiuje reinhabitację jako „reedukację ludzi  w sztuce dobrego życia tam, gdzie są” (tamże, s.9). Reinhabitacja nie jest jednak możliwa bez dekolonizacji:
Jeśli reinhabitacja zakłada uczenie się dobrego życia społecznego i ekologicznego w miejscach,  które  były  zniszczone  i  okaleczone,  dekolonizacja  zawiera  w  sobie uczenie  się  zauważania  zniszczeń  i  okaleczeń  oraz  skierowania  uwagi  na  ich przyczyny. Z perspektywy edukacyjnej oznacza to oduczenie się dużej części tego, czego  nauczyły  nas  kultura  dominująca  oraz  szkoła,  a nauczenie  się  bardziej sprawiedliwych  społecznie  i zrównoważonych  ekologicznie  sposobów  bycia w świecie. (tamże, s.9)

Autor wskazuje jednak, że jednoczenie się w walce o środowisko naturalne jest trudne, gdyż problem  ten  jest  różnie  postrzegany  przez  ludzi  zajmujących  różne  pozycje  społeczne i geograficzne, dlatego też krytyczna pedagogika miejsca jest tym ważniejsza, że wskazuje na związek między środowiskiem kulturowym i ekologicznym: „Przyznanie, że doświadczenie ma  kontekst  geograficzny  otwiera  drogę  do  wpuszczenia  krytycznych  problemów społecznych i ekologicznych do własnego rozumienia miejsca oraz roli miejsc w edukacji. Taki jest cel krytycznej pedagogiki miejsca” (tamże, s.9). Reasumując, cele takiej pedagogiki można również określić następująco: „a) rozpoznanie, uleczenie i utworzenie materialnych przestrzeni i  miejsc,  które uczą nas, jak dobrze żyć w naszych całkowitych środowiskach (reinhabitacja); a także b) rozpoznanie i  zmiana takich sposobów myślenia, które niszczą i wykorzystują innych ludzi oraz miejsca (dekolonizacja)” (tamże, s.9). Ponadto, krytyczna pedagogika  miejsca  zakłada  też,  że  „dekolonizacja  i  reinhabitacja  są  wzajemnie wspierającymi  się  celami,  że  oburzenie  na  niesprawiedliwość  musi  być  zbalansowane odnowionymi związkami troski o innych – ludzi i  nie-ludzi – i że wspólne doświadczanie codziennych  miejsc  wspomaga  krytyczny  dialog  oraz  refleksję,  które  są  konieczne  dla rozpoznania i utworzenia dobrobytu wspólnoty” (tamże, s.10). Odwołuje się on również do znaczenia biografii ludzkich w kontekście miejsca, co stanowi ważny element myśli zarówno Marii  Mendel (2006b),  jak i  Ewy Kurantowicz (2008): „Rozwijanie krytycznej pedagogiki miejsca oznacza mobilizowanie siebie nawzajem do czytania tekstu naszego własnego życia oraz  do stałego pytania,  co  powinno być  przekształcone,  a  co  zachowane”  (Gruenewald, 2003b  s.10).  Bardzo  ciekawe  jest  też  powołanie  się  na  Orra,  który  problematyzuje zagadnienie  zamieszkiwania,  pokazując  różne  jego  „odcienie”,  co  wydaje  się  szczególnie ważne w kontekście migracji: 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Rezydent (resident) to tymczasowy mieszkaniec, wypuszczający niewiele korzeni i inwestujący mało,  mało wiedzący,  być może nie dbający za bardzo o najbliższe miejsce  (locale)  ponad  to,  czym  może  mu  ono  wynagrodzić.  Zarówno  jako przyczyna  i  rezultat  przemieszczenia  (displacement),  rezydent  żyje  w  świecie czterech ścian biura czy centrum handlowego, samochodu, mieszkania,  domu na przedmieściach i ogląda nawet cztery godziny dziennie telewizję. Mieszkaniec zaś (inhabitant),  przeciwnie,  zamieszkuje  (dwells)  [...]  w intymnej,  organicznej, wzajemnie się pielęgnującej relacji z miejscem. Dobre zamieszkiwanie jest sztuką wymagającą  szczegółowej  znajomości  miejsca,  umiejętności  obserwacji  oraz poczucia troski i zakorzenienia. (za: Gruenewald, 2003b, s.9)
W  innym  tekście,  pisanym  wspólnie  z  Gregorym  Smithem  (Gruenewald  i  Smith,  2010), Greenwood odwołując się jeszcze raz do powyższej kategoryzacji zamieszkiwania dokonanej przez Orra, pokazuje migrację jako negatywny skutek globalizacji, przyczyniający się z kolei do „bezmiejscowości” (placelessness), braku partycypacji w życiu społecznym i politycznym. Krytyka  rynku  (w  tym  rynku  pracy  zmuszającego  ludzi  do  mobilności  przestrzennej), globalnej  ekonomii,  wielkich  korporacji  oraz  z drugiej  strony  –  nacjonalizmu,  a  także masowej  edukacji  podporządkowanej  tym  zjawiskom,  to  kolejny  element  łączący pedagogikę opartą na miejscu z pedagogiką krytyczną.Artykuł Greenwooda postulujący powstanie krytycznej pedagogiki miejsca wywołał jednak dyskusję  z  Chetem Bowersem,  który  –  choć,  jak  wskazuje  Greenwood,  miał  swój udział w powstaniu tej koncepcji – to uznał ją potem za oksymoron. W bardzo krytycznym artykule „Dlaczego krytyczna pedagogika miejsca to oksymoron?” (Bowers, 2008) pisze on, że „pedagodzy – zwłaszcza w dziedzinie nauk przyrodniczych i  edukacji  ekologicznej  nie powinni  być  zwolennikami  'krytycznej  pedagogiki  miejsca'”  (tamże,  s.325). Jak  twierdzi Bowers:

Główni teoretycy krytycznej pedagogiki miejsca – Paulo Freire, Henry Giroux, Peter McLaren  i David  Gruenewald  –  czerpią  z  tradycji  podkreślającej  dekolonizację i reinhabitację.  Choć  słowa  te  tworzą  iluzję  rozsądnego  pod  względem  kultury i ekologii  podejścia  do  edukacji  opartej  na  miejscu,  teoretycy  ci  nie  są  w stanie rozpoznać natury oraz ekologicznego znaczenia wspólnot kulturowych istniejących w każdej społeczności,  stanowiących alternatywę dla egzystencji  uzależnionej od konsumpcji.  W  rezultacie  ich  zaangażowanie  w  uniwersalizację  procesów dekolonizacji, bez głębokiej znajomości różnorodnych praktyk kulturowych, mniej szkodliwych ekologicznie, wpisuje się w definicję oksymoronu, gdzie dwa sprzeczne stanowiska  są  przyjmowane  za  kompatybilne.  Oparta  na  kulturze  znajomość miejsca  bierze  pod  uwagę  różne  podejścia  do  zamieszkiwania  ziemi,  a  także umiejętność  słuchania  tych,  którzy  strzegą  pamięci  społeczności,  dotyczącej praktyk,  które  niszczyły  środowisko  oraz  zrównoważonych  tradycji samowystarczalności  wspólnoty.  Nie  jest  ona  też  napędzana  przez  zachodnią ideologię,  która nie podważa progresywnej natury zmiany i zakłada, że zachodni teoretycy znaleźli odpowiedzi,  według których inne kultury powinny żyć. (tamże, s.325) 42
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Bowers oskarża Freirego i Deweya o darwinizm społeczny, odnoszenie się z wyższością do rdzennej  ludności,  dążenie  do  zmian  i  ignorowanie  szkód  wyrządzanych  środowisku w czasach, w których obaj żyli.20 Twierdzi też, że:
[p]rzemilczenia i  przesądy,  które można znaleźć w teoriach Deweya i  Freirego – zwłaszcza obojętność na znaczenie wspólnot kulturowych jako źródeł oporu wobec globalizacji sił rynkowych, a także przesądy wobec innych kulturowych rodzajów wiedzy – są nadal reprodukowane w myśleniu Giroux i McLarena – a w mniejszym stopniu także u Davida Gruenewalda. (tamże, s.327)Zarzuca  on  Giroux  i  McLarenowi,  że  ich  pisma  generalizują  na  temat  sprawiedliwości społecznej,  ale  nie  mówią  nic  o  konkretnych  reformach  edukacji,  które  warto  byłoby wprowadzić ani też o tym, jak wprowadzać takie reformy w świecie wielości kultur. Żaden ze wspomnianych  teoretyków  nie  jest  też,  według  Bowersa,  wystarczająco  świadomy  wagi „gęstego opisu” lokalnej wiedzy międzygeneracyjnej, ekologicznego znaczenia tej wiedzy ani wzorów współzależności  ludzi  oraz  wzajemnego wsparcia.  Jednocześnie reprodukują oni zachodnią  platońską ideę „czystej  myśli”  –  wolnej  od  wpływu „epistemologii  kulturowej, zakodowanej  w  języku  metaforycznym  danej  grupy  kulturowej”  (tamże,  s.329).  Takimi abstrakcyjnymi  pojęciami,  wywodzącymi  się  z  zachodniej  myśli,  są  według  Bowersa promowane  przez  Greenwooda  –  dekolonizacja  i  reinhabitacja.  Przykładem  myślenia niebiorącego  pod  uwagę  kontekstu  jest  też  popierana  przez  Gruenewalda,  za  Orrem, „reedukacja  w  sztuce  dobrego  życia”.  Edukacja  oparta  na  miejscu  jest  bowiem,  jak  głosi Bowers,  dużo bardziej  skomplikowana i  wymaga gęstego opisu,  czyli  – jak pisze Bowers odnosząc  się  do  Clifforda  Geertza  –  „zbadania  historii  poprzednich  relacji,  kwestii  płci kulturowej, klasy, biografii osobistej oraz innych wzorów kulturowych, mogących wpłynąć na naturę wysyłanego komunikatu” (tamże, s.330). Taki gęsty opis może też pokazać, jak ideologia i rozwój techniczny niszczą środowisko, a także wskazać alternatywy tego procesu 

20 Jak pisze Józef Pieter, Dewey rzeczywiście był ewolucjonistą, wierzył w postęp oraz to, że „w rzeczywistości 
powstają coraz to wyższe formy bytu” (1967, s.  XIX).  Do postępu odwołuje się też koncepcja edukacji  
środowiskowej. Gerald L. Gutek wskazuje, że Dewey był darwinistą, ale nie akceptował etyki społecznej  
opartej  na  współzawodnictwie.  Postulował  też  przekształcanie  i  wykorzystywanie  natury  dla  dobra 
człowieka, ale jednocześnie, jak twierdzi Gutek, nie był Dewey zwolennikiem podziału na sferę społeczną 
i naturalną i odrzucał koncepcję walki człowieka z przyrodą. Według Gutka: „Taka poszerzona koncepcja 
interakcji środowiskowej podnosi świadomość ekologiczną i uwrażliwia na problemy Ziemi jako biosfery. 
Dzięki  temu  do  procesu  kształcenia  można  wprowadzić  takie  zagadnienia,  jak  kwestia  zanieczyszczeń, 
zachowania  zasobów  naturalnych,  ochrony  wymierających  gatunków  lub  na  przykład  problem  kontroli 
wyścigu zbrojeń” (tamże, s.93).  Co ciekawe, wydaje się,  że również na myśli  Deweya oparta jest jedna 
z podstawowych zasad krytycznej pedagogiki miejsca, czyli z jednej strony zachowywanie kultury lokalnej, 
a z drugiej – zmiana tego, co w niej może być szkodliwe. Gutek wskazuje, że dla Deweya rolą edukacji było 
właśnie z jednej strony pielęgnowanie tradycji i wartości danej kultury, a z drugiej „wyposażenie młodych 
ludzi  w umiejętności  i  instrumenty kulturowe, dzięki  którym zyskają oni możliwość poprawy warunków 
społecznych” (tamże, s.98). 43



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.w lokalnych praktykach kulturowych. Wyzwanie stworzenia gęstego opisu tysięcy różnych grup  etnicznych  i językowych,  wychodzącego  poza  ogólniki  na  temat  zrównoważonej reinhabitacji, pokazuje – według Bowersa – że krytyczna pedagogika miejsca to oksymoron. Pedagodzy  przyjmujący  krytyczną  pedagogikę  miejsca  skazują  się  więc  na  zmagania z zagadnieniami kulturowymi, których nie rozumieją. Zamiast tego, już na poziomie edukacji nauczycieli,  Bowers  postuluje  by  studenci  tworzyli  gęste  opisy  swoich  doświadczeń w różnych  wspólnotach  kulturowych,  także  w  ramach  kultury  konsumpcyjnej.  Profesor-mediator z kolei nie powinien starać się dekolonizować i emancypować studentów z wiedzy międzygeneracyjnej  ani  zaczynać  od  dostarczania  odpowiedzi  czy  zakładać,  że  moment nauczania jest momentem transformacji – zamiast tego powinien pomóc studentom nauczyć się  języka,  „koniecznego  do  ćwiczenia  kompetencji  komunikatywnej  koniecznej w demokratycznym  procesie  decydowania  o  tym,  czemu  należy  się  sprzeciwić,  co gruntownie  zmienić  lub  też  co  uchronić  i poddać  międzygeneracyjnej  odnowie”  (tamże, s.332). Choć  postawienie  pytania  o  kompatybilność  obu  pojęć  –  pedagogiki  krytycznej i edukacji  opartej  na  miejscu  –  jest  ważne  i  potrzebne,  aby  lepiej  zrozumieć  koncepcję Greenwooda, to część zarzutów Bowersa mija się z celem, bowiem Greenwood odpowiedział na nie zawczasu – np. zastrzegając, że jest świadomy różnic kulturowych oraz wskazując raczej  na  istnienie  związku  między  kulturowym  i ekologicznym  wymiarem  miejsca,  niż rozstrzygając o naturze tego związku.  Argumenty Bowersa mogłyby zresztą dotyczyć nie tylko krytycznej pedagogiki miejsca, ale też edukacji opartej na miejscu w ogóle – jeśli ma ona czerpać z zasobów konkretnego miejsca, to czy możliwe jest tworzenie uniwersalnych jej  zasad?  Z  tekstu  Greenwooda  wynika,  że  tak  –  zachowując  wrażliwość  na  konkretny kontekst  kulturowy,  geograficzny,  ekologiczny.  Podobnie  twierdzi  cytowany już wcześniej Smith  (2002),  który  zauważa  wielość  form  edukacji  opartej  na  miejscu  i  możliwość zaadaptowania  tej  koncepcji  do  unikalnych  cech  konkretnych  miejsc.  Przede  wszystkim, jedną z kluczowych zasad takiej  edukacji  jest  to,  że to nauczyciele i  uczniowie decydują o programie  nauczania,  a  więc  nie  jest  on  narzucony  odgórnie  (tamże,  s.594),  tak  jak postulował to również Kazimierz Kossak-Główczewski  dla edukacji  regionalnej  różnej od regionalizacji nauczania (1999a, 1999b). Wymóg tworzenia gęstych opisów zawierających biografie osobiste czy wiedzę międzygeneracyjną jest też spójny z wezwaniem Greenwooda do  mobilizowania  „siebie  nawzajem  do  czytania  tekstu  naszego  własnego  życia  oraz  do stałego pytania, co powinno być przekształcone, a co zachowane” (Greenwood, 2003b, s.10).Chybiona  wydaje  się  również  krytyka  Paula  Freirego  dokonana  przez  Bowersa, szczególnie  ta  dotyczącą  darwinizmu  społecznego  czy  odnoszenia  się  z wyższością  do 44



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.rdzennej ludności. Freire w swoich tekstach, zwłaszcza w „Pedagogy of Hope” (1992/2004) mocno  podkreślał  wagę  właśnie  rozumienia  prostych  ludzi,  dialogu,  współtworzenia programu  nauczania,  a  nie  narzucania  swoich  wartości.  Znamienne  jest  to,  iż  jako najważniejszą „lekcję”, którą dostał jako pedagog, opisał zdarzenie, gdy jeden z robotników podczas  pogadanki  uświadomił  mu  właśnie  konieczność  zrozumienia  swoich  słuchaczy. Myśl  Freirego  wydaje  się  odzwierciedlać  główną  sprzeczność  zarzucaną  krytycznej pedagogice  miejsca  –  z  jednej  strony  pisał  on  o  wadze  kontekstu  i  wyjścia  edukacji  od konkretnej  –  dobrze  zbadanej  przez  pedagoga  –  kultury  (1970/1996).  W  materiałach pedagogicznych nawiązywał do kultury „popularnej”, ludowej – tańców czy stroju. Z drugiej zaś strony pisał o konieczności rozłączenia się ze światem, „separacji” od niego, by znaleźć w nim (i z nim) swoje miejsce:
Tylko  ludzie  potrafią  dokonać  tego  aktu  'separacji',  aby  znaleźć  swoje  miejsce w świecie  oraz  by  wejść  w  krytyczny  sposób  do  swojej  własnej  rzeczywistości. 'Wejście  do'  rzeczywistości  oznacza  spojrzenie  na  nią  obiektywnie  oraz zrozumienie,  że  jest  ona  polem  naszego  działania  i refleksji.  Oznacza  to penetrowanie  jej  coraz  bardziej  przytomnie,  tak  aby  odkryć  prawdziwe współzależności między obserwowanymi faktami. Jednak im bardziej obserwujemy wzory  zachowań  oraz  nawyki  myślowe  chłopów,  tym  bardziej  dochodzimy  do wniosku, iż w pewnych obszarach (w mniejszym lub większym stopniu) zbliżają się oni tak bardzo do świata natury, że czują się bardziej częścią tego świata, a nie tymi, którzy go transformują. Między nimi a ich światem naturalnym (oraz oczywiście ich światem  kulturowym)  istnieje  silna,  łącząca  ich  „pępowina”.  Ta  bliskość,  która utożsamia ich ze światem natury, sprawia że „wejście do” niego staje się dla nich trudne,  gdyż bliskość ta nie pozwala im spojrzeć z perspektywy na to,  do czego „wchodzą”. (1974/2005, s.96 , wyróżnienie autora) Bycie zbyt blisko świata i mylne jego pojmowanie łączył Freire ze świadomością magiczną, której był przeciwnikiem i której przykłady krytycznie analizował. Tu rzeczywiście stał on w opozycji  do takiej  pedagogiki  miejsca,  która idealizuje wiedzę i  kulturę tradycyjną.  Jak wskazuje  Peter  Mayo  (1999,  s.73),  Freire  nie  chciał  romantyzować  kultury  ludu  i  był krytyczny wobec takich jej elementów jak przesądy, magia czy tradycyjne wierzenia. Z całą pewnością jednak relacja człowieka ze środowiskiem życia była dla niego bardzo ważna. Rację  ma  jednak  Bowers  twierdząc,  że  Freire  dążył  do  zmian  –  także  w środowisku naturalnym, które opisywane było przez niego jako obiekt działań człowieka, który poprzez pracę zmienia elementy natury w elementy kultury (jak np. kwiaty w wazonie czy pióra jako element stroju w „sytuacjach” dyskutowanych z dorosłymi uczniami) (Freire, 1974/2005). Z drugiej strony widział on też wpływ środowiska życia – w tym przyrody – na człowieka, co najdobitniej pokazane jest w rozważaniach na temat tego, dlaczego ludzie mieszkający nad 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.brzegiem oceanu nie karali swoich dzieci,  podczas gdy mieszkańcy miast robili to bardzo brutalnie (Freire, 1992/2004). Sam Greenwood w odpowiedzi na krytykę Bowersa (Greenwood, 2008), nazwał ją „niepotrzebnie  lekceważącą  i  nieproduktywną”,  oskarżył  go  też  o  bardzo  wąskie i selektywne odczytywanie tradycji pedagogiki krytycznej – cechującej się różnorodnością i wielością – oraz o bycie zamkniętym na dialog.  Podkreślił  też,  że to właśnie unikalność doświadczeń kulturowych i geograficznych sprawia, że miejsc nie da się raz na zawsze ściśle określić.  Najlepsza  edukacja  oparta  na  miejscu  wywodzi  się  właśnie,  według  niego, z unikalnych cech miejsc, a także powstaje dzięki ludziom, którzy te miejsca najlepiej znają:
Co  się  tu  kiedyś  działo?  Co  się  teraz  dzieje?  Co  powinno  się  tu  wydarzyć?  Te historyczne, empiryczne i etyczne pytania sugerują wiele odpowiedzi, biorąc pod uwagę fakt, że wspólnoty są różnorodne kulturowo i różni ludzie będą opowiadać różne historie tej samej społeczności. Koncepcje dekolonizacji i reinhabitacji oraz związane z nimi pytania (Co należy zachować, zmienić, odtworzyć lub utworzyć – tutaj?), jak sugerowałem, mogą dostarczyć pragmatycznego kierunku dociekań oraz działań, pomagając jednocześnie połączyć ze sobą pedagogów pracujących na rzecz sprawiedliwości społecznej z tymi pracującymi dla ekologicznie zrównoważonego rozwoju. (tamże, s.339)

Zamiast  traktować  więc  połączenie  obu  tradycji  jako  oksymoron,  Greenwood  proponuje metaforę  paralaksy,  czyli  pozornego  przesuwania  się  obiektu  wobec  innych  obiektów, spowodowanego zmianą perspektywy obserwatora.  Metafora ta,  opisana wcześniej  przez Pauline Sameshimę ma symbolizować otwieranie się na różnicę oraz wezwanie do uznania siły zmieniających się podmiotowości oraz sytuacyjności (situationality), wpływających na nasze postrzeganie i uczenie się. Dla Sameshimy nie ma jednej prawdy czy jedynego dobrego przepisu  na  życie  pedagogiczne,  a jedynie  epistemologiczne  interpretacje  osobistych pedagogii, których nie można ograniczać, choćby z powodu braku kryteriów do tego. Teksty zaś,  według  autorki,  „nie  są  statyczne,  ale  wibrują,  szukają  rezonansu  i  wspólnoty (communion) z innymi głosami na poziomie osobistym” (za: Greenwood, 2008, s.341). Tekst Bowersa,  w  którym  nawołuje  on  do  gęstego  opisu,  jeśli  pominąć  wątek  zachowywania pewnych  elementów  wiedzy,  mógłby  być,  według  Greenwooda,  równie  dobrze  napisany przez Freirego. Paralaktycznie – oba teksty – Bowersa o roli moderatora, jak i Freirego o roli pedagoga,  zdaniem Greenwooda rezonują  ze  sobą,  choć  pisane są  z różnych perspektyw, tworząc właśnie paralaksę. Podobnie – jako koncepcję łączącą dwa wcale nie sprzeczne ze sobą nurty,  widzą krytyczną pedagogikę miejsca polscy autorzy – Kazimierz Kossak-Główczewski i Magdalena Prusinowska (2010). Pokazują oni m.in. jak bliska jest ta koncepcja innym nurtom, takim jak 46



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.krytyczny  multikulturalizm  (w  amerykańskim  rozumieniu  tego  słowa,  zbliżonym  do europejskiej  „międzykulturowości”,  nie  zaś  „wielokulturowości”),  a  także  emancypacyjnej edukacji regionalnej:
Wiele  przesłanek  krytycznego  multikulturalizmu  wskazuje  na  potencjalne przenikanie się tej koncepcji z założeniami krytycznej pedagogiki miejsca. Jednak w takim  zestawieniu  krytyczna  pedagogika  miejsca  posiada  przewagę  większej otwartości,  bez  „koncentrowania  się”  na  narzuconej  niejako  kategorii „wielokulturowości”, która to kategoria może służyć działaniom adaptacyjnym m.in. wpadnięciem  w  opisywane  wcześniej  pułapki  utartych  torów  polityki  etnicznej takich krajów jak Stany Zjednoczone. (tamże, s.41)

I podsumowują:
Dostrzegamy pilną potrzebę uwzględniania w badaniach i praktykach perspektywy krytycznej pedagogiki miejsca, aby miejsce/pogranicze nie zostało ograniczone do problemu  li  tylko  społecznego,  bądź  etnicznego,  aby  obie  te  płaszczyzny  były otwarte  do  nowych  i perspektywicznych  analiz  –  „w  optyce  trzech:  ekonomii, polityki i kultury”. (tamże, s.42, cytat na końcu z: Kożyczkowska, 2010)

Krytyczna pedagogika miejsca była  też  opisywana z  perspektywy uczenia się  w ruchach społecznych  oraz  samego  działania  takich  ruchów.  Jeden  z  ruchów  uniwersyteckich (Otwarty  Komitet  Uwalniania  Przestrzeni  Edukacyjnych  [OKUPÉ]),  opisywany  przez Magdalenę Prusinowską, Piotra Kowzana i mnie w tekście „Social Movement Learning: From Radical  Imagination  to  Disempowerment?”  (Zielińska,  Kowzan  i Prusinowska,  2011), pokazuje, że teoria ta może być użyteczna również w badaniu zaangażowania społecznego. Autorzy odwołują się do Griffa Foleya i jego twierdzenia, że najważniejszy rodzaj uczenia się występujący w ruchach społecznych, to uczenie się incydentalne, które „umożliwia ludziom nadanie sensu i działanie na rzecz swojego środowiska oraz rozumienie siebie jako tworzące wiedzę, aktywne jednostki” (Foley, 2001, s. 78). Autorzy piszą więc:Mimo konfliktów i przeszkód w kształtowaniu silnego i stabilnego ruchu, OKUPÉ zmobilizowało  ludzi  do  działania  i  poczucia  się  odpowiedzialnym  za  miejsca, w których przebywają (uniwersytet i miasto), co można analizować z perspektywy krytycznej pedagogiki miejsca […]. Wzięcie na siebie części odpowiedzialności za uniwersytet  –  zaznaczając  jego  przestrzeń  jako  własną  –  doprowadziło  do mobilizacji uczestników OKUPÉ do wprowadzania zmian. Dlatego też kolektywny wysiłek  OKUPÉ  oraz,  w konsekwencji,  procesy  uczenia  się  były  determinowane przez miejsce – jego specyficzność oraz ambiwalentne poczucie przynależności [do tego miejsca  –  przyp.  M.Z.]  przez  uczestników  [ruchu –  przyp.  M.Z.].  (Zielińska, Kowzan i Prusinowska, 2011, s.261)
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Jak  widać  z  powyższego  zestawienia  literatury,  koncepcja  pedagogiki  miejsca  oraz  jej pokrewne  są  bardzo  nośną  i  płodną  ramą  teoretyczną,  mającą  zastosowanie  zarówno w teoretycznej,  naukowej refleksji  na temat różnych zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem,  jak  i  w  praktyce  tworzenia  programów  nauczania  oraz  działalności społecznej – w ruchach społecznych czy w animacji społeczno-kulturowej.21 Z dyskusji dotyczącej tego, czy pedagogika miejsca może być krytyczna wynika,  iż może i często taka jest, jeśli tylko nie traktuje kultury lokalnej jako nienaruszalnej i bierze pod uwagę możliwość zmiany pewnych jej elementów, jeśli będą one uznane za krzywdzące. Jednocześnie pedagogika krytyczna może stać się krytyczną pedagogiką miejsca, jeśli więcej uwagi poświęci lokalności – nie tylko kulturze, ale i naturze.Różne koncepcje odwołujące się do pojęcia miejsca – takie jak pedagogika miejsca, krytyczna pedagogika miejsca, edukacja regionalna, lokalna czy oparta na miejscu, wydają się być do siebie mocno zbliżone, choć różnią się zakresem (pedagogika miejsca jest szerszą ramą teoretyczną,  podczas gdy przywołane koncepcje edukacyjne są często konkretnymi programami działań pedagogicznych).  Pozostałe różnice wydają się przebiegać często nie pomiędzy tymi koncepcjami,  ale  pomiędzy różnymi autorami opisującymi nawet te same koncepcje (jak np. w ramach różnych rozumień edukacji regionalnej czy edukacji opartej na miejscu)  i  dotyczą  przede  wszystkim  nastawienia  na  krytyczność  i emancypację (podkreślanej niemal w każdej z tych koncepcji, najsłabiej jednak u Nikitorowicza, a wręcz krytykowanej u Bowersa), a także zauważenia ekologicznego wymiaru miejsca, a nie tylko społeczno-kulturowego (co najsłabiej widoczne jest w niemal wszystkich przedstawianych tu polskich koncepcjach). Koncepcje te różnią się również zakresem i grupą docelową – od koncentracji  na  edukacji  dzieci  (edukacja  regionalna  i edukacja  oparta  na  miejscu)  po szerokie ujęcie pedagogiki społecznej (pedagogika miejsca, edukacja środowiskowa).
Pedagogika miejsca a migracjeNiemal wszystkie opisywane tu koncepcje zakładają pewną stabilność geograficzną ludzi, do których działania pedagogiczne miałyby być skierowane. Wyjątkiem jest tu projekt Llano Grande Research, biorący pod uwagę pochodzenie migracyjne uczniów i podkreślający nie tylko stałe miejsca, ale też ścieżki, którymi rodziny uczniów do tych miejsc przybyły. Ten zagadkowy  brak  w  tak  szerokiej  przecież  koncepcji  pedagogiki  miejsca  zauważa  też cytowana  już  wcześniej  Jayanandhan  (2009/2012).  Analizuje  ona  poglądy  Deweya 
21 Takie uczenie się w ruchach społecznych z udziałem nieludzkich podmiotów, które Callum McGregor (2014) 

nazywa  socjomaterialnym uczeniem się  i  plasuje  w nurcie  nowego  materializmu wymaga  jednak –  jak  
twierdzi McGregor – przemyślenia kilku ważnych problemów, takich jak solidarność ludzi z nie-ludzkimi 
podmiotami czy możliwość teoretyzowania na temat nie-ludzkich podmiotów w różnych skalach, nie tylko 
w skali lokalnej. 48



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.w kontekście  miejsca  i  zauważa,  że  stał  przed  tym  problemem,  np.  pisząc  o gazetach pociągowych, gdzie z konieczności eliminuje się kwestie lokalne. Dewey uznał je za słabe z tego  właśnie  względu,  mierzył  się  jednak  przez  pewien  czas  z  konfliktem  potrzeby lokalności z potrzebą uniwersalności, a z czasem coraz mniej pisał już o miejscu i lokalności. Jayanandhan zauważa:
Zatem  Dewey  boryka  się  z  problemem,  który  rzadko  bywa  artykułowany w pedagogice  miejsca,  ale  który  stanowi  jedno z  jej  największych wyzwań – jak dostosować pedagogikę miejsca do potrzeb mobilnego i globalnego społeczeństwa. Zarówno miejska,  jak i  wiejska pedagogika miejsca mają skłonność do tego,  aby milcząco zakładać,  że  członkowie  danej  społeczności  są  statyczni  i  zakorzenieni w danej  społeczności  –  lub  jeśli  nie  są  statyczni,  to  są  raczej  narażeni  na opuszczenie  społeczności  niż  dołączenie  do  niej  (Theobald  1997).  Co  jednak z imigrantem lub migrującym studentem przeprowadzającym się do dużego miasta lub  lub  małego  miasteczka,  niesionymi  wraz  z  nimi  historiami  i  naukami wyniesionymi z innych miejsc? (Jayanandhan, 2009/2012, s.191) Jayanandhan postuluje, jak edukacja taka mogłaby wyglądać:
Oprócz  ważnego  zadania,  jakim  jest  wskazywanie  uczniom,  w  jaki  sposób funkcjonować  w miejscu,  w  którym  się  znajdują,  pedagogika  miejsca  musi obejmować  element  meta-analizy:  naukę,  w  jaki  sposób  nauczyć  się  istnieć w danym miejscu bez wsparcia ze strony szkolnych czy uniwersyteckich instytucji i programów  nauczania.  Taka  nauka  może  zawierać  konkretne  strategie poznawania konkretnych miejsc (przeczytanie gazety, wizyta na targu, wyrobienie karty  bibliotecznej,  dołączenie  do jakiejś  organizacji,  rozmowa ze  starszą osobą, odwzorowanie układu miasta, miasteczka czy regionu). Może również uwzględniać struktury  pedagogiczne,  które  sprzyjają  zrozumieniu,  w  jaki  sposób  uczyć  się o miejscu (np. bardziej zaawansowani studenci uczą nowych uczniów tak by mogli oni odkryć przez nauczanie, co jest potrzebne do uczenia się). (tamże, s.191-192)

Autorka  nie  neguje  wartości  pedagogiki  miejsca  koncentrującej  się  na  konkretnych miejscach,  nawet  (lub  zwłaszcza)  w  miejscu,  w  którym  ktoś  planuje  pozostać  tylko tymczasowo. Ale, jak twierdzi, w mobilnym i zglobalizowanym świecie należałoby podzielić się umiejętnościami i strategiami uczenia się o miejscu z uczniami, by uczynić pedagogikę miejsca  „przenośną”  (tamże,  s.192).  Wydaje  się  więc,  że  wyzwaniem  stojącym  przed pedagogiką miejsca jest odniesienie jej do coraz częstszych migracji, które kształtują obraz współczesnych  społeczeństwa.  Swoją  propozycję  takiego  połączenia  –  wynikającego z prowadzonych  badań  empirycznych  i  teoretycznych  –  przedstawię  pod  koniec  tej rozprawy. 
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Metodologia badań własnych
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Problematyka badań i pytania badawczeWe  „Wprowadzeniu”  przedstawiłam  zarys  tematyki  badań,  poniżej  zaś  opiszę  bardziej szczegółowe  pytania  badawcze.  W  moim  projekcie  badawczym  koncentruję  się  na wyzwaniu,  jakie  stoi  przed  polskimi  migrantami  na  Islandii  oraz  przed  instytucjami edukacyjnymi,  mogącymi  pomóc  im  poznać  lokalną  kulturę  i  język.  Główne  pytanie badawcze to: Jaka jest relacja pomiędzy badanymi migrantami i miejscami ich migracji i jaką rolę  odgrywa  w tej  relacji  edukacja?  Szczegółowe  pytania  badawcze,  na  które  szukałam odpowiedzi, to:
− Jak polscy migranci w Reykjaviku postrzegają swoje własne uczenie się w nowym miejscu?
− Czy badani  uczą się  języka islandzkiego i  czy są  zainteresowani  poznawaniem kultury islandzkiej?
− Jak  badani  ujmują  w  swoich  narracjach  różne  wymiary  miejsca,  w  którym  żyją  i  jak przebiega ich uczenie się związane z tymi wymiarami?
− W jakich sferach migranci czują się twórcami miejsc,  w których żyją? W jaki sposób je  tworzą?
− Jak islandzkie instytucje edukacji dorosłych dopasowują swoją ofertę dla migrantów? Jak polscy migranci uczestniczą w tego typu edukacji?
Cele badańPodstawowym  celem  teoretycznym  badań  jest  umocowana  empirycznie  refleksja  nad pedagogiką miejsca z perspektywy migracji, aktualizująca wiedzę przedstawioną w studiach literaturowych.  Refleksja  ta  będzie  wynikała  z  osiągnięcia  celu,  jakim  jest  opis  relacji pomiędzy migrantami i miejscami ich migracji oraz zbadaniu roli, jaką w kształtowaniu tej relacji odgrywa edukacja.Innym celem badań jest opis sytuacji społecznej i edukacyjnej badanej grupy i próba kontekstowej rekonstrukcji motywacji, postaw i zachowań jej członków. Badania jakościowe nad indywidualnymi  migrantami  mają  pokazać  potrzeby edukacyjne polskich migrantów w kontekście pedagogiki miejsca. Ważnym rezultatem badań ma być opis stosunku badanych osób do miejsca, w którym mieszkają.  Przyjmuję, że stosunek ten przejawia się zarówno w deklaracjach, jak i w podejmowanych przez nich aktywnościach (czy uczą się lokalnego języka, poznają kulturę, naturę i historię oraz czy i jak działają społecznie, itp.).  Ponadto, celem tej pracy jest również refleksja nad obecnością elementów edukacji opartej na miejscu w edukacji dorosłych na Islandii oraz zainteresowania takimi działaniami pedagogicznymi 
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Paradygmat badawczy Ponieważ celem moich badań jest między innymi analiza postaw, opinii  i  celów polskich migrantów w Reykjaviku, ich uczestnictwo w różnych formach edukacji oraz gotowość do ich podjęcia, badania moje plasuję w paradygmacie interpretatywnym, podkreślającym aktywną rolę  jednostki  w społeczeństwie.  Paradygmat  ten  akcentuje  również  tworzenie rzeczywistości  społecznej  –  będącej  tworem  intersubiektywnym22 (Schütz,  1954/2008) i domyślnym – przez jej uczestników (Kostera, 2003, s.16). Jednocześnie jednak przyjmuję za  Giddensem,  że  choć  z  jednej  strony  świat  społeczny  wytwarzany  jest  przez  aktywne działania podmiotów (1983/2001a, s.225), to aktorzy społeczni usytuowani są historycznie i kulturowo, a struktura ma wpływ na ich działanie (tamże, s.226). Dualistyczny podział na analizy  w  wymiarze  makro  i  mikro  uznaję  za  Giddensem  za  mylący,  gdyż  wymiary  te przenikają się i współwystępują w działaniach społecznych (tamże, s.18-19).Dla opisu rzeczywistości i działań aktorów społecznych istotne jest zanurzenie się w badaną formę życia  i  znajomość postępowania  w jej  ramach (tamże,  s.227).  Można to osiągnąć poprzez „gęsty opis” wiedzy lokalnej, czyli wiedzy, jaką posiadają badani (Geertz, 1983/2005b). Zgodnie z paradygmatem interpretatywnym interesować mnie będzie jednak nie  tylko  stworzenie  opisu  rzeczywistości  społecznej,  w  jakiej  funkcjonują  imigranci  na Islandii, ale też próba zrozumienia (Weberowskie „Verstehen”) działań i postaw jednostek.
MetodologiaBy móc, jak pisze Giddens, zagłębić się w daną formę życia, a w przypadku moich badań,  w życie  i edukację  polskich  migrantów  na  Islandii  oraz  spróbować  zrozumieć  motywy działań jednostek, wybrałam metodologię jakościową. Metodologia ta powinna pozwolić mi ukazać złożoność badanych zjawisk (Kostera, 2003, s.26). Przede wszystkim, jak podkreślają Miles i Huberman, badania jakościowe są dobre do rozpoznawania „znaczeń, które ludzie przypisują  zdarzeniom,  procesom  i strukturom  swojego  życia”  (1994/2000,  s.10)  oraz wiązania tych znaczeń ze światem społecznym. Badania jakościowe charakteryzują się też wzięciem  pod  uwagę  kontekstu,  w  jakim  są  realizowane,  dają  większą  szansę  na zrozumienie tego, co leży u podstaw danego zagadnienia, choćby było to ukryte. Ze względu 
22 Schütz zwraca uwagę nie tylko na świat społeczny, ale i świat natury, a także wymiar komunikacyjny: „Od  

samego początku my, aktorzy na scenie społecznej, doświadczamy świata, w którym żyjemy, zarówno jako 
świata natury, jak i świata kultury.  Postrzegamy go nie jako świat prywatny, lecz intersubiektywny, czyli  
świat wspólny dla nas wszystkich, zarówno aktualnie dany tu i teraz, jak i potencjalnie dostępny dla każdego. 
Należy też do tego dodać międzyludzką komunikację i język” (1954/2008). Współgra to z analizowanymi 
przez mnie w Rozdziale VI wymiarami miejsca. Warto też zauważyć, że sam Schütz był migrantem i jego  
kariera naukowa była kształtowana przez próbę tłumaczenia sobie nawzajem europejskiej i amerykańskiej 
myśli społecznej i filozoficznej (zob. Marzec, 2014).54



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.na dłuższy czas prowadzenia takich badań, pozwalają one wyjść poza „ujęcie migawkowe”, są też bardziej elastyczne – zachowanie możliwości zmiany czasu i metod badania zwiększa „zaufanie w to, że rozumiemy, co się dzieje” (tamże, s.10).Refleksja  nad  –  z  jednej  strony  aktywnym  tworzeniem  przez  jednostkę rzeczywistości  społecznej,  a z  drugiej  – kontekstem kulturowym i  społecznym, mogącym mieć wpływ na działania jednostki, wydaje się wymagać badań etnograficznych. Pozwalają one  bowiem na  głębszą  analizę  otoczenia,  w  jakim żyją  badane  jednostki.  Ułatwiają  też szukanie regularności – wzorów, języka, reguł.  „Myśli się o nich, że dostarczają kluczy do kultury albo społeczeństwa, które poddano badaniu”, piszą Miles i Huberman (tamże, s.9). Co  więcej,  etnografia  podkreśla  znaczenie  procesu,  a nie  stałości  w obserwowanych społecznościach (Hammersley i Atkinson, 2007, s. 234), co współgra z przedstawioną przeze mnie ramą teoretyczną, podkreślającą dynamiczność i procesualność miejsc (Massey, 2005). Z tego też względu moje badania prowadziłam właśnie metodą etnograficzną. Często metoda ta jest  utożsamiana z badaniami terenowymi23,  a różni  badacze różnie  rozumieją relacje między obiema metodami. Ja przyjmę jednak założenie, za Harrym Wolcottem, że badania terenowe  są  pojęciem  oznaczającym  badania  w  terenie,  w  odróżnieniu  od  badań laboratoryjnych czy studiów typu „desk research” i można korzystając z nich realizować nie tylko etnografię, ale też np. badania w nurcie teorii ugruntowanej czy fenomenografii (zob. Borowska-Beszta, 2010, s.214).W przypadku badań nad imigrantami badanie etnograficzne jest jednak szczególne. Nie  chodzi  tu  bowiem  o  badanie  kultury,  która  ukształtowała  dane  osoby  (jak  to  bywa w wielu  badaniach  antropologicznych),  ale  o  sytuację,  w  której  migranci  znaleźli  się  po przyjeździe  do  nowego  kraju  –  ich  sytuację  społeczną  (istnienie  sieci  migracyjnych), możliwości  edukacyjne,  itp.  Co  więcej,  sytuacja  ta  jest  lub  niedawno  była  badana (rozpoznawana) przez samych migrantów, dla których jest  ona również względnie nowa. Etnografia w tych warunkach nie jest więc klasyczną analizą innej kultury, której członkowie traktują ją jako coś oczywistego (Hammersley, Atkinson, 1995/2000, s.22). Wiele istotnych spostrzeżeń i interpretacji,  dotyczących np.  różnic między sytuacją w Polsce i na Islandii  można  bowiem  uzyskać  od  samych  migrantów  (podczas  gdy  w  klasycznej  etnografii interpretacji  i porównań  między  kulturami  zazwyczaj  dokonuje  sam  badacz),  choć  nie znaczy  to,  że  są  to  spostrzeżenia  obiektywnie  prawdziwe.  Zebranie  jednak  takich subiektywnych opinii pozwala ujrzeć, na ile są one intersubiektywne, a więc dzielone przez uczestników tej rzeczywistości społecznej. Jak pisze Ewa Kurantowicz w kontekście badania 
23  Przykładowo, książka Hammersleya i Atkinsona na temat etnografii nosi w polskim wydaniu tytuł „Metody 

badań terenowych”. 55
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[S]połeczność  lokalna  nie  jest  taka,  jaka  jest,  ale  taka  jak  się  o  niej  opowiada. Opowiadana biografia jest historią osób opowiadających i w tym sensie prawdziwą, bo  znaczącą  dla  opowiadanych  i  ich  życia,  generacji,  która  tę  historię  pokazała i następujących pokoleń, którym będzie ona przekazywana. Jest to wiedza o miejscu przesączona mitami, stereotypami, dobrymi i złymi emocjami (jak każdy typ wiedzy potocznej,  codziennej)  –  jednak  dla  opowiadających  ważna  i  prawdziwa.  (2006, s.80)Choć  migranci  są  specyficzną  „społecznością  lokalną”,  bo  niedawno  się  nią  stali  i  sami dopiero odkrywają dane miejsce, to tworzą też na jego temat stereotypy, mity, jest ono dla nich  „przesączone”  emocjami.  Z  drugiej  jednak  strony  sytuacja  migrantów  zmienia  się w czasie – inna była przed kryzysem ekonomicznym, inna w jego trakcie, zmieniała się ona także  nawet  podczas  kilku  miesięcy,  w których  prowadziłam  wywiady.  Od  momentu przeprowadzenia badań zmieniło się także wiele istotnych elementów dotyczących polityki edukacyjnej, dlatego też uchwycenie jakiejś jednej konkretnej sytuacji – czy to społecznej, czy edukacyjnej – polskich migrantów jest bardzo trudne. W miarę możliwości będę jednak próbowała opisać zachodzące zmiany i ich tendencje w kontekście, w którym działają polscy migranci.  Dzięki  przedłużonemu  kontaktowi  z  niektórymi  z nich  mogłam  zaobserwować zmiany w ich planach życiowych, ale w rozprawie używam tych informacji zdawkowo, gdyż zgoda  na  udział  w badaniach,  którą  respondenci  podpisali,  dotyczyła  wyłącznie  sytuacji wywiadu. Dwóm respondentom, którzy zrezygnowali z anonimowości, przesłałam w maju 2015  r.  do  wglądu  opisy  ich  biografii,  zamieszczone  w  Rozdziale  III,  dzięki  czemu otrzymałam uzupełnienie podanych informacji, a także dowiedziałam się o zmianach w ich życiu. Z Witoldem Bogdańskim spotkałam się ponownie w maju 2015 r. w Gdańsku, dzięki czemu mogłam dopytać o interesujące mnie kwestie.Jak twierdzą Hammersley i Atkinson, etnografia nie jest po prostu zbiorem metod czy technik  badawczych,  ale  raczej  szczególnym  sposobem  patrzenia  na  badane  zjawiska i myślenia  o fenomenach  społecznych  (2007,  s.  230)24.  Etnograficzna  „mentalność” analityczna  zakłada  cztery  podstawowe  założenia:  1) wystrzeganie  się  wyciągania pochopnych  wniosków,  a  zamiast  tego  poświęcenie  badaniu  odpowiedniego  czasu;  2) zwrócenie  uwagi  na  to,  jak  sprawy  wyglądają,  ale  nieuleganie  pozorom;  3) próba 

24 Choć badania etnograficzne najmocniej wiążą się z dziedziną antropologii, to są też stosowane w innych  
naukach  społecznych,  w  tym  w  pedagogice.  Łączą  się  one  bowiem  z  badaniem  pewnej  kultury,  a  ta, 
interpretowana jako „wszystkie rzeczy,  które mają do czynienia z  ludzkim zachowaniem i  wierzeniami” 
(Kawecki, 1993, s.26) jest nieodłącznym elementem rzeczywistości i refleksji pedagogicznej. Jak pisze Beata 
Borowska-Beszta: „Działania badawcze pedagoga osadzone są w potencjalnym terenie kulturowych badań 
pedagogicznych.  Stanowią  go  wszelkie  obszary  i pedagogiczne  sceny  kulturowe  związane  z  miejscem 
formalnej i nieformalnej edukacji, wychowania, terapii” (2010, s. 218).56



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.zrozumienia opinii innych ludzi, bez traktowania tego, co mówią jako oczywiście prawdziwe lub oczywiście fałszywe; 4) badanie okoliczności,  w jakich ludzie działają,  łącznie z  tymi, których oni sami mogą nie być świadomi (2007, s.230). To ostatnie założenie sprawiło, że poza badaniem samych wypowiedzi respondentów, badałam też różne elementy miejsca – kulturę,  historię,  edukację  i  ekonomię  –  część  zdobytej  wiedzy  opisałam  rozdziale o wymiarach  miejsca.  Inne  cechy  badań  etnograficznych,  opisywane  w  literaturze przedmiotu, które będą ważne dla mojego projektu badawczego, to:1) Nastawienie raczej na indukcyjne niż dedukcyjne tworzenie teorii (Kawecki, 1994). Beata Borowska-Beszta podkreśla tu wagę czerpania wiedzy od uczestników badań:  „Tworzona wiedza  kulturowa  przy  założeniu  poznania  'emicznego'  (wewnętrznego)  ma  być  wiedzą wewnętrzną  członków  badanej  społeczności  i  badacz  zmierza  do  jak  najpełniejszego  jej poznania,  stawiając  robocze  hipotezy  etnograficzne  i  nieustanie  je  weryfikując,  dzięki terenowym sprzężeniom zwrotnym” (2010,  s. 218).  Jednocześnie całkowita  indukcyjność badań nie jest możliwa, gdyż pewien poziom ustrukturyzowania jest w nich konieczny. David Silverman  pisze:  „Bez  przyjęcia  jakiejś perspektywy  lub  przynajmniej  zbioru  pytań wywoławczych, nie będzie z czego przedstawiać raportu. Nie jest tak, jak twierdzą uparci empiryści – fakty nigdy nie mówią za siebie” (2001/2007, s.90, wyróżnienie autora).2)  Osobiste  zaangażowanie  badacza  w  zdobycie  wiedzy  „insiderów”,  przy  świadomości wpływu,  jaki  obecność  obserwatora  może  mieć  na  to,  co  jest  obserwowane  (Borowska-Beszta, 2010).3)  Koncentrowanie  się  przy  doborze  próby  nie  na  kwestii  reprezentatywności,  ale autentyczności, tzn. „sytuacja studiowana, czyli podmioty, ich zachowanie, kontekst powinny być  i  są  autentycznym  przykładem  sytuacji  opisywanej,  będącej  przedmiotem zainteresowania” (tamże, s. 217).4)  Odrzucenie  starań  o  obiektywność  (Kawecki,  1994),  a  zamiast  tego  nacisk  na potwierdzalność,  a więc  zamieszczanie  dosłownych  danych  i  wypowiedzi  uczestników badań,  tak  aby  czytający  mógł  na  nich  oprzeć  swoje  wnioski  (Borowska-Beszta,  2010, s. 217).5) Odrzucenie dążenia do uzyskania powtarzalnych wyników, a zamiast tego staranie się, by proces badawczy był spójny, „konsekwentny, logiczny, i sensownie stabilny w danym czasie oraz wśród badaczy” (tamże, s. 217). Dążenie do zachowania wewnętrznej spójności badań, czyli ich wiarygodności dla uczestników i czytelników tychże badań (tamże). 6) Wytworzone koncepcje powinny być porównywalne z innymi przypadkami, dzięki czemu będzie  można  wskazać  zależność  między  konstruktem  a  kontekstem  (tamże,  s.  217). Kawecki podkreśla tu wagę stosowania terminologii zrozumiałej dla innych badaczy, a także 57



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.jasne i dokładne prezentowanie budowanych konstruktów tak, by mogły one „służyć jako baza danych dla porównań z innymi (podobnymi i niepodobnymi) grupami” (1994, s.15). Używa on kategorii  porównywalności  badań oraz  ich przekładalności,  czyli  założenia,  że „metody  badań,  kategorie  analityczne  czy  właściwości  zjawisk  i grup  badanych  są identyfikowalne  tak  dokładnie,  iż  porównywanie  może  być  przeprowadzone  z pełnym zaufaniem” (tamże, s.15).7)  Podstawowym  rezultatem  badań  jest  opis,  w  miarę  możliwości  „gęsty”  (Geertz, 1973/2005a,  za  Gilbertem  Ryle'm).  Miles  i  Huberman  twierdzą  wręcz,  że  „metody etnograficzne zmierzają ku opisowi. Zadaniem analizy jest sięgnięcie ku licznym źródłom danych (zapisom, wytworom, pamiętnikom) i ich kondensacja. Mniejszą troskę przypisują one  pojęciowemu  czy  teoretycznemu  znaczeniu  tychże  obserwacji”  (1994/2000,  s.8). Jednym ze wskazywanych ograniczeń etnografii jest niemożność wnioskowania na poziomie szerszym niż lokalny i uogólniania wniosków w generalne teorie (Kostera, 2003, s.25-26). Mam  jednak  nadzieję,  że  zbudowana  przeze  mnie  teoria  lokalna  (Geertz,  1983/2005b) będzie  przydatna  również  dla  szerszej  refleksji  nad  sytuacją  migrantów.  Jak  pokazuje Pushkala  Prasad,  tradycja  metodologii  etnograficznej  może  –  poprzez  pokazanie  prawdy z punktu  widzenia  ludzi,  którzy  na  co  dzień  tworzą  badaną  społeczność  –  „wnieść ostatecznie  wkład  w  lepsze  rozumienie  conditio  humana”  (za:  Kostera,  2003,  s.45). Hammersley i Atkinson piszą też, że etnografowie mogą – choć ostrożnie – wyciągać wnioski na podstawie badań porównawczych, czy nawet pokazywać związki przyczynowo-skutkowe. Jak twierdzą, odwołując się do Janet Ward Schofield, etnografowie są nawet w stanie, przy zachowaniu rozsądku, dokonywać pewnych generalizacji (2007).Na  rozsądek  badacza  zwraca  uwagę też  Steinar  Kvale,  który  opisuje  różne  formy uogólnień – jedną z nich jest generalizacja analityczna, która właśnie „zależy od racjonalnego sądu w zakresie, w którym wyniki uzyskane w pojedynczym przypadku, w jednej sytuacji, mogą być użyte jako wskazówka odnośnie  tego,  co może się  wydarzyć w innej  sytuacji”  (1996/2004,  s.236).  Uogólnienia  w tej  pracy  będą  więc  tworzone  ostrożnie,  zostawiam jednak  czytelnikom  decyzję,  na  ile  opisane  przeze  mnie  kwestie  mogą  posłużyć  do zrozumienia przez nich działania ludzi w innym miejscu i czasie.Jedną  z  istotnych  cech  badań  etnograficznych,  wskazywaną  szczególnie  przez Elizabeth  Dunn  jest  też  otwartość  na  to,  co  jest  istotne  dla  samych  badanych i nieprzywiązywanie  się  mocno  do  swoich  wstępnych  hipotez.  Dunn  podkreśla,  iż ignorowanie interpretacji rozmówców może doprowadzić nie tylko do złych odpowiedzi, ale i do złych pytań: „Pozwalanie na to, by rozmówcy nas prowadzili, pomaga zadawać właściwe pytania” (za: Kostera, 2003, s.44). Hammersley i Atkinson zaś twierdzą, że:58
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Badania  etnograficzne  powinny  mieć  charakterystyczną  „lejkowatą”  strukturę i podczas swego przebiegu ulegać systematycznej konkretyzacji. Z upływem czasu problem badawczy należy rozwijać bądź transformować,  aż jego zakres zostanie jasno nakreślony i sprecyzowany, a wewnętrzna struktura dogłębnie rozpoznana. W tym ujęciu często zdarza się, że dopiero na etapie poważnego zaawansowania prac wychodzi na jaw prawdziwy cel badań. Nierzadko też okazuje się on być czymś zgoła odmiennym od początkowo nakreślonych problemów (1995/2000, s.211).
Co więcej, nie tylko cel badań może w etnografii ewoluować, ale też sam dobór metod, co egzemplifikuje Jan Czarzasty (w: Kostera,  2003,  s.  98-100) swoimi badaniami,  w których dane z wywiadów poprowadziły autora do studiów nad dokumentacją oraz do obserwacji, obserwacja  –  do  poruszenia  pewnych  problemów  w  wywiadach,  itp.  W  moim  projekcie badania  ewoluowały  również,  gdyż  jednoczesne  prowadzenie  obserwacji,  wywiadów i badań  dokumentów  wpływało  na  pytania,  jakie  stawiałam  sobie  we  wszystkich  tych działaniach badawczych. Jadąc  na  badania  terenowe,  rozważałam  przeprowadzenie  ankiety,  a  więc połączenie  badań  ilościowych  i  jakościowych,  co  nie  jest  odosobnionym  wypadkiem w badaniach etnograficznych i może dać lepsze rozeznanie w częstotliwości występowania określonych zjawisk. Zdecydowałam, że na miejscu rozstrzygnę, czy ankieta taka miałaby sens i w rezultacie wspólnie z opiekunką badań na Islandii, Hanną Ragnarsdóttir25, uznałam, że zrezygnuję z tej możliwości. Powodem tej decyzji było zapoznanie się z istniejącymi już badaniami  ilościowymi  prowadzonymi  wśród islandzkiej  Polonii.  Ich autorzy  podkreślali ogromny  problem  z  dotarciem  do  migrantów  słabo  wykształconych  i  bezrobotnych.  Na ankiety  najczęściej  odpowiadały  osoby  lepiej  wykształcone,  a  ze  względu na  sposób  ich dystrybucji  (poprzez miejsca  pracy)  –  osoby legalnie  zatrudnione.  Trudność  w dobraniu reprezentatywnej próby w tychże badaniach zniechęciła mnie do tej metody. Dowiedziałam się też o dużym projekcie międzynarodowym polegającym na badaniach ilościowych wśród polskich  migrantów,  który  rozpoczął  się  w  2010r.  i w  którym  dzięki  pokaźnemu dofinansowaniu można było płacić uczestnikom i przez to dobrać reprezentatywną próbę (jego wyniki opisałam w Rozdziale III).  
Przebieg procesu badawczegoBadania  terenowe  prowadziłam  od  września  2009  do  końca  czerwca  2010  w  rejonie stołecznym  Islandii  (Reykjavik  i  okoliczne  miasteczka  stanowiące  jeden  okręg 
25 Hanna Ragnarsdóttir  była opiekunką moich badań terenowych w czasie ich trwania.  Odbywałyśmy więc 

comiesięczne  konsultacje  indywidualne,  miałam  także  możliwość  uczestniczyć  w  jej  seminarium  dla  
doktorantów. 59



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.metropolitalny).  Składały  się  one  z  dwóch  podstawowych  części,  pokazanych  w  tabeli poniżej.

Pierwszy okres (wrzesień 2009 – styczeń 2010) poświęciłam na obserwacje etnograficzne. Obserwowałam życie Polaków na Islandii, prowadziłam nieformalne rozmowy z Polakami, Islandczykami  i  innymi  mieszkańcami  kraju,  brałam  udział  w  spotkaniach  kulturalnych Polonii,  czytałam  forum  Polaków  na  Islandii  (iceland.pl)  oraz  w  miarę  możliwości językowych26 śledziłam  informacje  w mediach  dotyczące  imigrantów.  Prowadziłam  też badania  instytucjonalnej  edukacji  dorosłych – oferty edukacyjnej  oraz programu kursów, m.in. poprzez rozmowy z nauczycielami i dyrektorami trzech placówek edukacji ustawicznej w Reykjaviku. Analizowałam dokumenty prawne i literaturę opisującą edukację dorosłych na  Islandii.  Korzystałam  tu  m.in.  z  analiz  i raportów  opisujących  islandzką  edukację, zwłaszcza raportu Eurydice o systemie edukacji na Islandii (2009).Druga  część  badań  terenowych  (koniec  stycznia-czerwiec  2010)  skoncentrowana była  przede wszystkim na prowadzeniu  wywiadów  z  Polakami  mieszkającymi  w rejonie stołecznym.  Obie  części  nie  były  jednak  wyraźnie  od  siebie  oddzielone,  gdyż  pierwszy pilotażowy  wywiad  przeprowadziłam  już  w listopadzie  2009  r.,  a  w  drugim  semestrze kontynuowałam obserwacje etnograficzne życia Polonii islandzkiej, a także spotykałam się z przedstawicielami instytucji  pracujących z migrantami (w tym biura pracy,  Czerwonego Krzyża  czy  pozarządowej  instytucji  Samhjálp).  Ponadto,  dzięki  nawiązanym  kontaktom, 
26 Przez niemal cały okres badań terenowych (wrzesień 2009 - maj 2010) uczestniczyłam w kursach języka  

islandzkiego, co w połączeniu z wcześniejszą znajomością innych języków skandynawskich umożliwiło mi 
rozumienie  ogólnego  sensu  artykułów  prasowych  w  porannych  gazetach  –  w  razie  wątpliwości  co  do 
szczegółów  interesującego  mnie  artykułu,  dopytywałam  o  nie  islandzkich  doktorantów.  Czytałam  też 
anglojęzyczne  czasopismo  Reykjavik  Grapevine,  zawierające  analizy  społecznych,  politycznych 
i kulturalnych wydarzeń na wyspie. 60

Tabela 1: Przebieg procesu badawczego



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.byłam  zapraszana  na  spotkania,  których  celem  było  wypracowanie  metod  walki z ubóstwem, pracy społecznej z migrantami czy poprawy życia migrantów w Reykjaviku. Nie były  to  spotkania  planowane  przeze  mnie  i  stawiały  mnie  często  w  trudnej  sytuacji  doradzania instytucjom publicznym na podstawie wniosków z wciąż toczących się badań, pozwalały  mi  one  jednak  na  zapoznanie  się  z  pracą  tychże  instytucji  oraz  symboliczne reprezentowanie osób, z którymi prowadziłam wywiady, którzy w innym razie – ze względu na swoją marginalną pozycję w społeczeństwie oraz często występującą barierę językową – mogliby  nie  zostać  wysłuchani  ani  wzięci  pod  uwagę  przy  wypracowywaniu  strategii działania instytucji publicznych.
Techniki badańBadacze  piszący  o  metodzie  etnograficznej  (np.  Hammersley  i  Atkinson,  2007;  Kawecki,  1994; Kostera 2003) podkreślają wagę triangulacji, rozumianej tu jako korzystanie z wielu technik badawczych do uzasadnienia wniosków z badań. Triangulacja bywa jednak różnie rozumiana,  warto  więc  wyjaśnić,  że  nie  oznacza  ona  dla  mnie  dochodzenia  do  prawdy obiektywnej  za  pomocą  różnych  metod,  ale  ma  ułatwić  mi  rozwiązanie  postawionego problemu, poprzez spojrzenie na niego z kilku różnych perspektyw (w tym z perspektywy migrantów, instytucji, aktów prawnych czy moich własnych doświadczeń bycia migrantką). Zgadzam się tu z Normanem K. Denzinem i Yvonną S. Lincoln, dla których triangulacja oraz użycie  wielu  metod  „odzwierciedlają  wysiłek  zapewnienia  głębokiego  zrozumienia badanego  fenomenu”  (Denzin  i  Lincoln,  2005,  s.5).  Jak  piszą  oni,  „[o]biektywnej rzeczywistości nie da się uchwycić. Możemy poznać jakąś rzecz tylko przez jej reprezentację. Triangulacja nie jest narzędziem czy strategią walidacji, ale alternatywą dla walidacji (Flick,  2002, s.227)” (tamże, s.5).Jak pisze zaś Ireneusz Kawecki, etnografia jest ze swej natury  eklektyczna, badacze sięgają  do wielu  różnych technik badawczych,  a  triangulacja „chroni  badacza  przed zbyt chętnym  uznawaniem  słuszności  początkowych  wrażeń  (…)  wzmaga  zasięg,  spoistość i klarowność  konstrukcji  rozwijanych  podczas  procesu  badań”  (1994,  s.17).  Jak  już wspomniałam,  techniki  moich  badań  nieznacznie  uległy  zmianie,  ale  od  początku obejmowały one:

1.  wywiad,
2.  obserwację,
3. analizę dokumentów.  
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WywiadJak podkreśla Kostera (2003, s. 27), badania etnograficzne nakazują dopuszczenie do głosu badanych.  Najlepszym sposobem  poznania  perspektywy  badanych osób  wydaje  się  więc wywiad.By  dać  moim  respondentom27 możliwość  opowiedzenia  o  tym,  co  jest  dla  nich naprawdę  ważne,  a jednocześnie  sobie  –  na  pogłębienie  istotnych  dla  mnie  wątków w rozmowie, postanowiłam przeprowadzić wywiad swobodny, pogłębiony, z dyspozycjami. Próbując  zachować  z jednej  strony  otwartość  na  to,  co  dla  rozmówców  było  ważne, a z drugiej  strony trzymać się  interesującej  mnie tematyki,  starałam się zadawać pytania otwarte wokół interesujących mnie zagadnień,  dające możliwość swobodnej  wypowiedzi, którą przerywałam wyłącznie prośbą o ich pogłębienie lub wyjaśnienie. Wywiady różniły się więc od siebie znacznie długością,  najkrótszy miał 20 minut,  najdłuższy ponad 3 godziny. Większość wywiadów trwała ok. 1 godziny. Pytania miały różne brzmienie, ale oscylowały wokół interesujących mnie tematów, będących jednocześnie dyspozycjami do wywiadów:
− historii migracji i jej przyczyn;
− stosunku do różnych elementów miejsca, w którym migranci żyją;
− kontaktów społecznych;
− działalności  społecznej,  przynależności  do  organizacji  społecznych  i  związków zawodowych;
− partycypacji publicznej rozumianej jako udział w wyborach i protestach;
− poczucia wpływu na nowe miejsce zamieszkania;
− własnej oceny wpływu kryzysu ekonomicznego na swoje życie;
− uczestnictwa – obecnego i przeszłego – w różnych formach edukacji na Islandii;
− uczenia się lub nie języka islandzkiego;
− potrzeb edukacyjnych;
− szeroko rozumianego uczenia się w nowym miejscu.Podczas wywiadów dochodziły również nowe wątki, które okazywały się ważne, takie jak stosunek  do  wykształcenia  wyższego  (migranci  czasem  żałowali,  że  studiowali  jeden kierunek, a nie inny; że studiowali w ogóle; że nie studiowali; cieszyli się ze swoich wyborów 

27 W niniejszej  pracy używam słowa „respondent” czy „respondentka” dla określenia uczestników badania,  
choć wiem, że może się to kojarzyć z badaniami ilościowymi. Wychodzę jednak z założenia, że słowo to,  
okreslając  tego,  kto  odpowiada  na  pytania  (ang.  respond  -  odpowiadać),  najlepiej  pasuje  do  sytuacji 
przeprowadzonego  przeze  mnie  badania,  podczas  gdy  alternatywny  termin  „badany”  sugeruje  bierność 
uczestnika badań. Określenie „uczestnik badania” jest zaś dłuższe i niepotrzebnie przedłużałoby tę rozprawę,  
zaś  używane często w badaniach  etnograficznych słowo „informator”  kojarzy się  zbyt  mocno z  innymi 
użyciami tego słowa. 62



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.bądź racjonalizowali je)28 czy opinie o pracy (dyskutowali o lenistwie i pracowitości Polaków i  Islandczyków  czy  o  sensowności  pobierania  zasiłku  dla  bezrobotnych  i  kwestiach moralnych z tym związanych). Tematy te pojawiały się często i były ważne dla uczestników, włączyłam  więc  część  z  nich  do  analizy.  Ponadto,  niektóre  zadawane  przeze  mnie  na początku pytania (np. o świadomość istniejących problemów i metod ich rozwiązywania) były  niezrozumiałe  bądź  trudne,  dlatego  z  nich  rezygnowałam  i zastępowałam  bardziej zrozumiałymi, np. pytaniem o poczucie, że ma się wpływ na miejsce, w którym się żyje.Wywiady prowadzone były w nurcie emocjonalistycznym (Silverman, 2001/2007), skoncentrowanym na wydobywaniu „autentycznych relacji z subiektywnych doświadczeń” (tamże, s.118). Kluczem do powodzenia w tego typu podejściu jest stworzenie atmosfery sprzyjającej  otwartej  komunikacji,  a  także  próba  „nawiązania  przyjacielskich  stosunków z respondentami  i unikanie  manipulowania  nimi”  (tamże,  s.118).  Pytania  starałam  się zadawać w jak najbardziej  przystępny sposób (np.  pytanie o stosunek do miejsca często przybierało bardzo prostą formę „Czy podoba ci się życie tutaj?”, „Co ci się tu podoba?”, „Czy coś ci się tu nie podoba?”, „Czy życie tutaj czegoś cię nauczyło?”), a często z  niektórych pytań rezygnowałam,  gdyż  po  pierwszym  pytaniu,  które  miało  nadać  kontekst  pozostałym wypowiedziom  („Jak  to  się  stało,  że  tu  jesteś?”),  respondenci  rozpoczynali  długą, nieprzerywaną  przeze  mnie  narrację,  w  której  wyjaśniali  nie  tylko  swoją  historię migracyjną, ale też plany, opisywali uczestnictwo w kursach itp. Wtedy często cały wywiad miał formę pogłębiania wypowiedzi zawartych w narracji migranta, zgodnie z zaleceniami Fritza  Schützego dotyczącymi  wywiadów narracyjnych.  Nie  prowadziłam jednak typowej analizy narracyjnej (zob. Gibbs, 2007/2011). Zgodnie  z  podejściem  emocjonalistycznym,  a  także  zaleceniami  Hammersleya i Atkinsona (1995/2000) dotyczącymi wywiadu etnograficznego, choć starałam się by moje pytania  nie  sugerowały  odpowiedzi,  to  w  momencie,  gdy  uznałam  to  za  wskazane, zadawałam pytania zawierające możliwą odpowiedź. Było mi to pomocne np. do zbierania opinii  migrantów  na  temat  powstających  po  kolejnych  wywiadach  hipotez.  Czasami podsumowywałam moje wnioski z poprzednich wywiadów i prosiłam rozmówcę o opinię na ten  temat  –  czy  zgadza  się  on/a  z przedstawionym  wnioskiem,  czy  też  nie.  Najczęściej w takich sytuacjach respondenci problematyzowali hipotezę, podając przypadki, w których działa ona i takie, w których nie działa, bądź też podawali możliwe przyczyny określonego zjawiska. Jak twierdzą Hammersley i Atkinson:Zadawanie ukierunkowanych i nie ukierunkowanych pytań prowadzi do uzyskania różnych rodzajów danych i  może być przydatne podczas wielu etapów zbierania informacji.  Jednak niezależnie od sposobu zadawania pytań, etnografowie muszą 
28 Opinie respondentów na ten temat analizuję w artykule: Zielińska, 2012c.63



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.mieć świadomość ewentualnego wpływu własnych pytań na to, co mówią lub co przemilczają informatorzy. (1995/2000, s.161)W  sytuacji  gdy  informacje  stanowiące  tzw.  metryczkę  respondenta  (wiek,  miejsce pochodzenia,  zawód  wyuczony,  wykonywany  i  in.)  nie  padały  w  wywiadzie,  prosiłam respondentów o wypełnienie krótkiego formularza z tymi pytaniami.
Dobór badanychPodczas  doboru  badanych  osób  kierowałam  się  przede  wszystkim  nastawieniem  na zróżnicowanie  respondentów  pod  względem  wieku,  płci,  wykształcenia  i  wykonywanej pracy  tak,  aby  otrzymać  jak  najszerszą  perspektywę  patrzenia  na  badane  zagadnienia i rzeczywistość  społeczną.  Zastosowane  przeze  mnie  zasady doboru  polegały  na  tym,  że pierwszych  kilka  osób  miało  być  dobranych  spośród  osób,  które  spotkałam  wcześniej w różnych sytuacjach, czasami spośród moich nowych znajomych na Islandii, których życie zdążyłam już poznać i zorientować się, na ile są to różne, a na ile podobne do siebie historie. Początkowe  wątpliwości  związane  z  przeprowadzeniem  kilku  wywiadów  ze  znajomymi rozwiał wywiad pilotażowy, prowadzony z osobą, z którą wcześniej zamieniłam wyłącznie kilka  zdań.  Po wywiadzie,  trwającym około  1,5  godziny,  odprowadziłam respondenta  na autobus  i  wtedy  dopiero  podzielił  się  on  ze  mną  kilkoma  opowieściami,  o  których  nie wspomniał w czasie wywiadu,  naświetlając  kontekst  swoich wcześniejszych wypowiedzi. Sprawiło to, że zamiast unikać, zaczęłam raczej szukać osób do wywiadu, które już znałam,  gdyż miałam wrażenie, że nawet kilkugodzinny nagrywany wywiad, mimo moich wysiłków wprowadzenia  do  niego  przyjacielskiej  i  niestresującej  atmosfery,  może  czasem  mniej powiedzieć  o danej  osobie  i  jej  motywacjach  niż  przedłużony  kontakt.  Ze  względów etycznych nie mogę jednak publikować informacji podanych mi przez respondentów poza wywiadem czy  zaczerpniętych z  ich profilu  na portalach  społecznościowych,  dlatego też korzystam z tych informacji wyłącznie jako kontekstu do zrozumienia wywiadu, a także dla zaczerpnięcia prostej informacji – czy osoba ta została na Islandii po wywiadzie czy nie.Po  przeprowadzeniu  kilku  wywiadów  ze  znanymi  mi  wcześniej  osobami, zamierzałam  następnie  podliczyć,  z  jakimi  osobami  udało  mi  się  już  porozmawiać (w rozumieniu demograficznym) i rozpocząć poszukiwania osób, które różniłyby się od nich pod względem wieku, wykształcenia, płci i wykonywanego zawodu. Plan ten częściowo udał się, choć początkowa grupa (tzn. nie dobierana według opisanych kategorii) zwiększyła się o osoby, z którymi nawiązałam kontakt dzięki wsparciu ze strony Uniwersytetu Islandzkiego i Wydziału ds. Edukacji Urzędu Miasta Reykjaviku – byli to nauczyciele, przede wszystkim pracujący w przedszkolach. Kontaktu z nimi nie planowałam wcześniej, ale gdy członkowie 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wspomnianych instytucji zaoferowali mi rozesłanie mojego listu z zaproszeniem do badań polskim nauczycielom, uznałam to za dobry pomysł, biorąc pod uwagę możliwe dodatkowe treści  związane z ich pracą pedagogiczną,  które mogłyby pojawić się w tych wywiadach,  a które mogłyby wnieść coś nowego do rozważań nad pedagogiką, miejscami i mobilnością. Dopiero 16. wywiad był dobierany celowo na podstawie kryteriów demograficznych opisanych  wcześniej.  Przede  wszystkim  okazało  się,  że  przewagę  w  pierwszej  grupie respondentów  miały  osoby  podobne  w  pewnym  sensie  do  mnie,  tzn.  młode  kobiety z wyższym wykształceniem, co było konsekwencją dobierania respondentów spośród osób już znajomych, a także spośród nauczycieli. Zaczęłam więc poszukiwać respondentów wśród mężczyzn o różnym wykształceniu. Tych z wyższym wykształceniem udało mi się znaleźć m.in. dzięki firmie budowlanej, która rozesłała mój list do swoich pracowników oraz dzięki  kontaktom nawiązanym podczas spotkań w polskim konsulacie.  Mężczyzn bez wyższego wykształcenia  znalazłam  dzięki  listom  wysłanym  do  firmy  zatrudniającej  kierowców autobusów, do firmy budowlanej,  a także przychodząc do jadłodajni serwującej darmowe posiłki,  gdzie  dowiedziałam  się,  że  mogę  spotkać  dużą  grupę  Polaków.  Rzeczywiście, pojawiając się trzykrotnie we wspomnianej stołówce, udało mi się przeprowadzić rozmowy z  czterema  osobami.  Nie  udało  mi  się  jednak  znaleźć  wielu  osób,  które  miałyby wykształcenie  podstawowe,  gdyż nawet osoby,  których szukałam w instytucjach pomocy społecznej, miały najczęściej ukończone technikum. Próbowałam też odnaleźć kobiety bez wyższego  wykształcenia,  udało  mi  się  to  w  przypadku  kilku  kobiet  pracujących przedszkolach, jednej pracownicy supermarketu oraz dwóch sprzątaczek (jedna z nich nie zgodziła  się  jednak  na  nagrywanie,  więc  sporządziłam  jedynie  notatki  z  rozmowy). Podsumowując,  16 respondentów  miało  wyższe  wykształcenie,  13  –  średnie,  a  5  – podstawowe lub zawodowe. Wśród respondentów było m.in. czworo bezrobotnych, jeden rencista,  trzech  kierowców  autobusu,  czworo  pracowników  supermarketów,  troje pracowników kuchennych, trzech pracowników firmy budowlanej (w tym jeden pracownik fizyczny), dwie osoby łączące pracę z uczestnictwem w edukacji formalnej oraz największa grupa  –  dziesięciorga  nauczycieli  lub  asystentów  w  przedszkolach  i  szkołach.  Kilkoro respondentów  łączyło  pracę  na  rożnych  stanowiskach,  np.  nauczanie  ze  sprzątaniem. Dziewięcioro respondentów mieszkało wcześniej w innych krajach – głównie na Wyspach Brytyjskich. Dwóch respondentów pracowało w więcej niż trzech krajach w ciągu swojego życia. W badaniach wzięło udział 35 migrantów z Polski29, mieszkających w Reykjaviku lub 
29 List zapraszający do badań zaczynał się od zdania „Badania mają na celu zbadanie różnych aspektów życia 

i edukacji dorosłych Polaków na Islandii”. - nie definiowałam w żadnym momencie tego, kogo uważam za 
Polaka (obywatelstwo, etniczność, samookreślenie czy język), ale ze względu na dobrowolność zgłaszania 65



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.okolicach przez co najmniej 1 rok, z czego jeden wywiad nie był nagrany i korzystać będę wyłącznie  z  notatek,  a drugi  odbył  się  za  pomocą  czatu  na  Skypie.  Była  to  decyzja respondentki, która choć była w tym czasie w Reykjaviku, to miała opory przed spotkaniem, które tłumaczyła brakiem czasu. Zarówno ona, jak i respondentka, która nie zgodziła się na nagrywanie, miały opory związane ze swoim użyciem języka polskiego30. Kilka wywiadów było grupowych – działo się tak w przypadku małżeństw, a także na wspomnianej stołówce, gdzie do stolika przysiadały się nowe osoby. W 30 przeprowadzonych wywiadach (włączając w to wspomniany czat) brało udział 17 kobiet i 18 mężczyzn w wieku 19-60 lat; o różnym wykształceniu – od podstawowego (2 osoby) przez zawodowe (3 osoby),  średnie ogólne (8 osób),  średnie  techniczne (5 osób)  i  wyższe (17 osób).  Większość (25) respondentów przyjechała na Islandię nie wcześniej niż w 2006 r., kiedy to umożliwiono Polakom pracę bez wcześniejszego ubiegania się o pozwolenie. Sześć osób było na Islandii już od ponad 10 lat. Poza  jedną  parą,  wszyscy  przyjechali  na  Islandię  jeszcze  przed  kryzysem  finansowym, a biorąc  pod  uwagę  etapy  szoku  kulturowego  opisane  przez  Carmen  Guanipę  (1998), powinni być już w fazie aklimatyzacji do nowego miejsca lub poczucia przynależności do niego (a więc po przeżyciu już fazy fascynacji i frustracji).Trzy wywiady zostały przeprowadzone z osobami znacząco różniącymi się od reszty respondentów.  Była  to  jedna  osoba  (K3),  która  przyjechała  na  Islandię  jako  nastolatka, decyzję o jej migracji podjęli jej rodzice. Druga osoba (K12) była Polką, która urodziła się i wychowywała  w  innym  kraju  i  jako  repatriantka  przyjechała  do  Polski,  gdy  była  już dorosła.  Ponadto,  przeprowadziłam też dodatkowy wywiad przez Skype,  który nie został ujęty w statystykach powyżej, z osobą, która wyjechała już z Islandii na początku lat 90-tych,  przemieszkawszy tam ponad 10 lat (M19). Te trzy wywiady stanowiły nasycony materiał badawczy  (choć  wywiad  z  K12  był  raczej  zdawkowy),  ale  początkowo  zamierzałam  je wykluczyć z grupy respondentów, by była ona bardziej spójna. Ostatecznie uznałam jednak, że tak różne doświadczenia, odmienne od doświadczeń innych respondentów pozwolą mi zauważyć, na ile opisywane w wywiadach doświadczenia, plany czy opinie będą obejmować również te osoby, a na ile charakterystyczne cechy tych osób będą ich wyróżniać.Nie spotkałam się z wieloma odmowami udziału w badaniu, ale nie zgodzili się na nie pracownicy jednej z przetwórni rybnych (jeden z polskich pracowników zdecydował, że nie rozpowszechni  mojego  listu  wśród  innych  Polaków  tam  pracujących),  a  dwukrotnie umawiałam się z osobami, które wstępnie na wywiad się zgodziły, ale jednak nie przyszły na 
się, na list odpowiedzieli ci, którzy sami uznali, że mogą być uczestnikami badania.

30 W jednym wywiadzie respondentka miała wysoką świadomość językową i wstydziła się np. używania słów 
potocznych. W drugim wywiadzie respondentka była Polką urodzoną poza granicami kraju i słychać było 
w jej języku lekki akcent innego języka, nalegała ona na prowadzenie rozmowy przez czat, argumentując 
tym, że będzie jej się wtedy łatwiej skupić. 66



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.umówione  miejsce.  Jeden  z  nich  tłumaczył  przez  telefon,  że  nie  ma  nic  ciekawego  do powiedzenia i na pewno inni zrobią to za niego lepiej. W każdej sytuacji, gdy migranci dostali od pracodawcy list z  opisem badań, mogli zdecydować, czy chcą wziąć w nim udział czy nie.W sześciu wywiadach asystował mi Piotr Kowzan, działo się tak za każdym razem, gdy  wywiady  prowadziłam  z  samotnymi  mężczyznami,  w której  to  grupie  podczas umawiania  wywiadu  często  spotykałam  się  z  aluzjami  o  charakterze  seksualnym  czy towarzyskim  (np.  próba  zmiany  wywiadu  w  randkę  itp.)  i  dla  bezpieczeństwa zdecydowałam się nie iść na nie sama. Początkowo  planowałam  przeprowadzić  wywiady  wyłącznie  z  migrantami ekonomicznymi,  w praktyce  jednak  motywacje  respondentów  okazywały  się  złożone i podział taki byłby bardzo trudny. Przy wyborze respondentów nie różnicowałam ich na tych, którzy wyjechali na stałe i na tych, którzy są na Islandii tylko czasowo. Doświadczenie  pierwszych rozmów z migrantami pokazywało,  że ich decyzje o tym, jak długo zostać na Islandii,  często się zmieniały. Ponadto, wiele osób twierdziło, że nie umie powiedzieć, jak długo chce zostać na Islandii – zostawiają przed sobą wszystkie drogi otwarte lub warunkują je  mówiąc „zostanę,  jeżeli...”  lub „wrócę,  jeżeli...”  Tylko niewielka część osób deklarowała jednoznacznie chęć stałego pozostania na wyspie lub podawała termin powrotu do Polski.Poza  wywiadami  z  polskimi  migrantami  prowadziłam  też  rozmowy  z osobami zajmującymi  się  zawodowo  migrantami  –  przedstawicielami  instytucji  edukacyjnych i społecznych  (biuro  pracy,  związki  zawodowe,  pomoc  społeczna,  instytucja  pomocy uzależnionym  Samhjálp  oraz  z  Konsul  RP,  p.  Danuta  Szostak).  Wywiady  te  nie  były nagrywane, ale były rejestrowane w formie notatek.
ObserwacjaObserwacja  jako  technika  badawcza  dzielona  jest  na  obserwację  nieuczestniczącą i uczestniczącą (Kostera,  2003).  W moim przypadku wybór  ten był  łatwy,  gdyż jadąc  na Islandię  i  obserwując  życie  polskiej  społeczności,  jednocześnie  sama  stałam  się  polską migrantką (choć jedynie na krótki czas), a więc i w pewnym sensie częścią badanej grupy. Brałam  więc  udział  w  spotkaniach  Polonii  czy  imprezach  organizowanych  przez  nią i w celach badawczych, i rozrywkowych czy sentymentalnych, a role te (badacza i polskiej migrantki szukającej kontaktu z rodakami) były często trudne do odseparowania. Ponadto, by  poszerzyć  swoje  możliwości  badania  sytuacji  imigrantów  (np.  ich  obraz  w mediach), uczyłam  się  języka  islandzkiego  na  trzech  kursach.  To  z kolei  jest  rodzajem  edukacji przygotowującej dorosłych migrantów do życia na Islandii, będącej również przedmiotem moich badań. Obserwacja ta była więc obserwacją uczestniczącą, w większości przypadków 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.jawną (starałam się mówić osobom, które spotykałam, jaki jest cel mojej wizyty na Islandii, choć  nie  było  to  możliwe w każdym przypadku,  np.  w przypadku obserwacji  niektórych nieprzewidzianych  wcześniej  zdarzeń  czy  spotkań).  Obserwacja  etnograficzna  nie  była jednak typową obserwacją uczestniczącą, w której badacz siada np. w kącie klasy szkolnej czy  bierze  udział  w  spotkaniach,  robiąc  notatki,  a później  wraca  do  domu,  do  życia prywatnego. Trudno bowiem odróżnić, które elementy mojego życia były częścią obserwacji,  a które nie, gdyż w niespodziewanych momentach, np. próbując się zrelaksować w basenie czy  spędzając  czas  z przyjaciółmi,  dowiadywałam  się  wiele  na  temat  życia  i  edukacji migrantów czy życia na Islandii. Jak piszą Atkinson i Hammersley :
W  pewnym  sensie  wszystkie  badania  społeczne  są  rodzajem  obserwacji uczestniczącej,  ponieważ  nie  możemy badać  świata  społecznego,  nie  będąc  jego częścią.  Z  tego  punktu  widzenia,  obserwacja  uczestnicząca  nie  jest  pojedynczą techniką  badawczą,  ale  sposobem  bycia-w-świecie  badaczy.  (cyt.  za:  Silverman, 2001/2007, s.75)Ze  względów  etycznych  nie  będę  przytaczać  w  tej  pracy  wypowiedzi  zasłyszanych mimochodem,  podczas  spotkań  towarzyskich,  gdyż  nie  prosiłam  o  zgodę  na  to  osób, z którymi  spędzałam  czas  wolny.  Informacje  te  służyły  mi  wyłącznie  do  zrozumienia kontekstu,  w  którym  prowadziłam  wywiady,  a  także  do  zorientowania  się,  jakie  opinie wymieniane w wywiadach są rozpowszechnione. 

Analiza dokumentówBadania oferty edukacyjnej przeprowadziłam przede wszystkim poprzez analizę tematów oferowanych  kursów  (na  stronach  internetowych  oraz  w  broszurach  informacyjnych), dostępnych  informacji  o  tych  kursach,  a  także  poprzez  rozmowy  z  przedstawicielami instytucji  edukacyjnych.  Instytucje,  których  programy  opisywałam  oraz  w  których odbywałam  rozmowy,  odnajdywałam  poprzez  słowa  kluczowe  w wyszukiwarce,  strony przeznaczone  dla  migrantów  podające  linki  do  stron  z dostępnymi  kursami,  a także konsultacje  wśród  pracowników  naukowych  Uniwersytetu  Islandzkiego  czy  wizyty w siedzibie związku zawodowego. Każdą z tych stron starałam się zanalizować pod kątem dostępnych  informacji,  nawet  jeśli  były  one  podane  wyłącznie  w  języku  islandzkim  (co również stanowiło pewną informację o dostępności  kursów dla migrantów).  O ile jednak informacje  na  stronach  internetowych  były  dla  mnie  możliwe  do  przeczytania  dzięki poznanym  już  zwrotom  w  języku  islandzkim  oraz  pracy  ze  słownikiem,  to  analizę  ram prawnych  edukacji  ograniczyłam  do  informacji  dostępnych  w  języku  angielskim  (np.  na stronach  Eurydice),  gdyż  analiza  islandzkich  aktów  prawnych  przekraczała  moje 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.umiejętności  językowe.  Analiza  oferty  edukacyjnej  dotyczyła  wszystkich  instytucji edukacyjnych w rejonie stołecznym, oferujących kursy dla migrantów.
Rejestracja danychPo  każdej  obserwacji  czy  rozmowie,  która  dotyczyła  interesujących  mnie  zagadnień, prowadziłam  notatki  badawcze  –  zarówno  w  formie  pisemnej  (jako  streszczenia i omówienia danego wydarzenia), jak i w formie głosowej (nagranie na dyktafonie zaraz po zakończeniu  obserwacji).  W  sumie  zgromadziłam  50  notatek  tekstowych  i 9 notatek głosowych.Wywiady były nagrywane (poza wyjątkami wspomnianymi wcześniej), a następnie przepisane. W rezultacie uzyskałam transkrypcje 29 wywiadów oraz jeden zapis wywiadu na  czacie.  Dodatkowo  gromadziłam  również  badane  przez  siebie  dokumenty  i  wycinki prasowe,  najczęściej  w formie  elektronicznej  (np.  skany),  ze  względu  na  konieczność przemieszczania się z zebranymi danymi.
Metody analizy danychTeksty wywiadów oraz notatki zostały następnie zanalizowane przy pomocy programu Weft Qualitative  Data  Analysis.  Wyłonione  zostały  z  nich  kategorie  i  podkategorie  (hierarchia kodów31 według Gibbsa [2007/2011]). Część kategorii (np.  spokój czy lenistwo) utworzona została empirycznie, poprzez wyłonienie ich przeze mnie z wypowiedzi podczas wywiadów, inne zaś powstały na podstawie zadawanych pytań (np.  pytanie o uczenie się języka czy o partycypację  publiczną).  Początkowo  kodowałam  wywiady  kierując  się  poruszanym tematem, np. zaznaczając całe akapity w programie Weft QDA i przypisując im dany kod. Kody te były przede wszystkim związane z zadawanymi pytaniami. Dzięki temu udało mi się stosunkowo  szybko  rozeznać  w  głównych  tematach  poruszanych  w wywiadach i w zróżnicowaniu  odpowiedzi  na  zadawane  pytania.  Umożliwiło  mi  to  formułowanie pewnych wniosków na podstawie analizy tematycznej do dalszych studiów literaturowych. Z czasem  jednak  zdecydowałam  się  na  bardziej  szczegółowe  przyjrzenie  się  wywiadom i kodowanie wiersz po wierszu, opisane przez Gibbsa (tamże). Wyniki takiego kodowania były  dużo  bardziej  satysfakcjonujące  niż  wyniki  poprzedniego,  tematycznego,  gdyż obfitowały w nowe kategorie empiryczne i zwracały uwagę na nowe treści, przykładowo, na znaczenie  spokoju,  rolę  domu  jako  budynku  czy samochodu  jako  środka  mobilności. Ponowne  zakodowałam  więc  dane,  co  pomogło  mi  odnaleźć  nowe  znaczenia  i treści w wywiadach.  Kody  łączyłam  w  szersze  kategorie.  Powstało  w  ten  sposób  ponad 50 kategorii  głównych,  z  których największe miały po kilkadziesiąt  podkategorii.  Notatki 
31 Terminów „kod” i „kategoria” używam tu zamiennie.69



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.badawcze zakodowałam korzystając z tego samego drzewa kodowego, by móc odnieść dane uzyskane w wywiadach do danych uzyskanych podczas obserwacji,  badania instytucji czy nieformalnych  rozmów.  Kody  były  uzupełniane  poprzez  przeszukiwanie  wywiadów  za pomocą programu Weft QDA pod kątem słów kluczowych oraz ewentualnych przypadków negatywnych, sprzecznych z już wyłonionymi.Transkrypcje  wywiadów  analizowane  były  przede  wszystkim  tematycznie,  tzn. porównywałam wypowiedzi na podobne tematy w różnych wywiadach. Wykorzystałam też elementy  analizy  biograficznej  tam,  gdzie  interpretowałam  wypowiedzi  respondentów opierając  się  na  specyficznych cechach  ich  biografii  (analiza  ta  była  jednak  ograniczona w związku z obawami o utratę anonimowości badanych). Wykorzystywałam również tabelę krzyżową,  by  mieć  ogląd  na  różnorodność  wypowiedzi  na  konkretne  pytania  oraz  ich zależność od cech demograficznych. Jak  wskazuje  David  Silverman,  podejście  emocjonalistyczne  do  prowadzenia wywiadów  może  prowadzić  do  naiwnego  przyjmowania  punktu  widzenia  aktorów  za wyjaśnienie,  podczas  gdy  dane  z wywiadów  nie  są  nigdy  surowe,  ale  są  „tekstem umiejscowionym  w  określonym  kontekście”  (2001/2007,  s.311).  Dlatego  też  dane zgromadzone  podczas  nieformalnych rozmów  i  obserwacji  były  porównywane  z  danymi uzyskanymi w wywiadach. Konieczność takiej krytycznej refleksji nad danymi i ich analizy w kontekście podkreślają też Hammersley i Atkinson:
Wypowiedzi  udzielanych  przez  badanych  ludzi  nie  wolno  traktować  jako „prawdziwych we własnych kategoriach”,  a  przez  to wymykających się  wszelkiej ocenie  i  wyjaśnieniu.  Nie  należy  też  ich odrzucać,  uznając  za  epifenomeny albo ideologiczne  zniekształcenia.  Ustne  relacje  można  wykorzystać  zarówno w charakterze źródeł informacji na temat zdarzeń oraz w celu ujawnienia poglądów badanych osób i sposobów prowadzenia przez nie dyskursu. Ponadto, o ile czasem dokonanie  rozróżnienia  pomiędzy  wypowiedzią  spontaniczną  a wywołaną  może okazać się przydatne, o tyle nie należy przywiązywać do tego podziału nadmiernej wagi.  Trzeba  raczej  traktować  wszelkie  wypowiedzi  jako  zjawiska  społeczne zachodzące  w  konkretnym  kontekście  i przez  niego  kształtowane.  (1995/2000, s.161-2)

Reprezentacja danychWywiady zostały  zakodowane i  usunęłam  z  nich  dane  mogące zidentyfikować badanych (imiona czy miejsce pochodzenia).  Jednak w tak małej  społeczności,  gdzie często kilkoro tylko  Polaków  wykonuje  określony  zawód  albo  ukończyło  mniej  spotykany  kierunek studiów,  nawet  takie  dane  jak  podanie  zawodu  mogą  identyfikować  respondenta.  Ze względu na dobro respondentów i obiecaną im anonimowość, w takich przypadkach będę 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.podawać te informacje bardzo ogólnikowo (np. kierunek studiów – nauki humanistyczne, czy zawód – „pracownik sektora edukacyjnego”). Z tego samego względu zdecydowałam się też  na  nieprzedstawianie  dłuższych  biografii  respondentów.  Wszystkie  wypowiedzi  będę traktować  jako  jeden  tekst,  stanowiący  materiał  badawczy  –  podstawę  analiz.  Tekst  ten składać  się  będzie  również  z notatek  badawczych  naświetlających  dany  problem,  np. w perspektywy przedstawicieli instytucji edukacyjnych, ludzi spotkanych przypadkowo czy własnych przemyśleń.
Etyka badańRespondenci  otrzymali  list  z  opisem  prowadzonych  badań  oraz  metodami  zapewniania anonimowości i przechowywania danych. Tylko wypowiedzi osób godzących się na udział w badaniu zostały zacytowane. Jeden z respondentów zmarł niedługo po przeprowadzeniu wywiadu. Był to dla mnie bardzo trudny moment, a ponadto postawił on przede mną trudną decyzję dotyczącą analizy wywiadu  z nim.  Był  to  wywiad  podwójny,  w  którym  udział  brała  również  partnerka respondenta i po pewnym czasie, na jej prośbę, przesłałam go jej. Ponieważ oboje włożyli w ten wywiad dużo czasu, zdecydowałam się nie usuwać go z analizy, zwłaszcza że dużo wnosił on do mojego rozumienia tematu, był też pewnym śladem pozostawionym przez badanego i  pamiątką po nim. 
Pozycja badacza i relacje władzyBadania wśród Polaków na Islandii prowadziłam sama będąc Polką, tymczasową migrantką, z doświadczeniem  mieszkania  przez  pół  roku  w  Szwecji  i  półtora  roku  w  Danii  (gdzie studiowałam  i pracowałam  w  szkole  dla  dorosłych),  ale  jednocześnie  przyjechałam  na Islandię dużo później niż moi respondenci i nie musiałam, tak jak oni, pracować zarobkowo, ze  względu  na  otrzymane  stypendium.  Jak  każdy  badacz  zajmujący  się  mniejszościami etnicznymi, musiałam więc postawić przed sobą pytanie, na ile jestem osobą z danej grupy („insiderką”), a na ile spoza niej („outsiderką”). Jak wskazuje James Banks, odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i nie zależy tylko od pochodzenia etnicznego. Należy tu wziąć pod uwagę  także  podzielanie  wspólnych  wartości,  perspektyw  i  wiedzy,  a  także  wpływ osobistych doświadczeń badacza  na prowadzone badania,  który  odbywa  się  poprzez  ich interpretację,  zapośredniczoną przez płeć kulturową, klasę społeczną,  poglądy polityczne, religię i region pochodzenia  (Banks, 1998, s.5). Na bycie częścią grupy wpływa więc wiele czynników, kształtujących pozycję społeczno-kulturową (positionality)  badacza.  Sharan B. Merriam  i  in.  piszą,  że  na  pozycję  badacza  wpływa  relacja  czy  właśnie  pozycja  wobec „innego”, która może się zmieniać – w różnych kontekstach np. pochodzenie etniczne może 71



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.odgrywać mniejsze lub większe znaczenie (2001).Podczas prowadzenia badań terenowych byłam zarówno Polką badającą inne osoby migrujące z Polski; kobietą badającą tak kobiety, jak i mężczyzn; osobą stosunkowo młodą, badającą  ludzi  w różnym  wieku  oraz  osobą  z  wykształceniem  uniwersyteckim  badającą osoby  o różnym wykształceniu – co w każdym wywiadzie tworzyło inną relację czy pozycję władzy między mną a respondentami.  Czasem były  to wywiady z innymi nauczycielkami w moim  wieku,  z  których  niektóre  interesowały  się  badaniami  naukowymi,  a  nawet rozważały  studia  doktoranckie,  innym  razem  z bezrobotnymi  mężczyznami  po  60.  roku życia,  czasem  próbującymi  utrzymać  rodzinę  w  Polsce.  Moja  umiejętność  zrozumienia sytuacji badanych (czy choćby wczucia się w nią) była więc różna. Jeden z respondentów – mężczyzna  w  średnimi  wieku  z  wykształceniem  zawodowym  i  rodziną  w  Polsce  – kilkakrotnie  podkreślał  nawet  podczas  wywiadu  to,  jak  inna  od  jego  sytuacji  jest  moja pozycja  jako osoby młodej,  wykształconej,  znającej  języki  i  nieposiadającej  wtedy dzieci. A jednak pewna wspólnota tożsamości była zawsze obecna – spotykałam się z uwagami, że respondenci  cieszą  się,  że  mogą  pomóc  komuś  z  Polski,  „rodakowi”.  Dzięki  wspólnej tożsamości narodowej byłam też obdarzana zaufaniem32 przez ludzi, którzy wcześniej mnie nie  znali,  a  którzy  opowiadali  mi  czasem  (choć  były  to  rzadkie  przypadki)  o  przemycie towarów czy pracy na czarno. Łączyła nas w dużej mierze wspólnota języka, który to dla niektórych sam w sobie kojarzony był z domem i odpoczynkiem (zob. Rozdział IV).Także wspólne lub różne pochodzenie klasowe i przyswojone wartości mogą mieć wpływ na sytuację wywiadu. Banks wskazuje np., że „ideologiczne zobowiązania i roszczenia do  wiedzy  u pojedynczych  badaczy  nie  mogą  być  przewidziane  przez  ich  socjalizację etniczną, ze względu na skomplikowane czynniki wpływające na produkcję wiedzy” (1998, s.5) i opisuje cztery typy: rdzennego insidera, rdzennego outsidera, zewnętrznego insidera i  zewnętrznego outsidera – w zależności od tego, czy jednostka pochodzi z danej wspólnoty etnicznej i czy podziela jej wartości. W przypadku prowadzonych przez mnie badań trudno jednak mówić o wspólnych wartościach polskiej społeczności,  jako że wiele wartości (np. katolickich) jest kontestowanych. Istnieją też duże różnice klasowe – uświadomiłam to sobie szczególnie  wyraźnie  prowadząc  w  listopadzie  2009  r.  na  zlecenie  niemieckiej  ekipy filmowej wywiad z Polakiem pracującym w przetwórni  ryb na Półwyspie Reykjanes.  Nie mogłam w czasie długiego wywiadu zrozumieć, dlaczego nie podejmuje on wysiłku uczenia się  języka islandzkiego,  w jakimś sensie  „nie  mieściło  mi się  to w głowie”.  Analizując  to 
32 Podobnie  było  w sytuacji  tajwańskiej  badaczki  w Chicago:  „Gdy prowadzi  się  wywiady 'poza domem',  

obopólnie  postrzegana  homogeniczność  może  stworzyć  poczucie  wspólnoty,  które  wzmaga  zaufanie 
i otwartość  podczas  procesu  badawczego.  Ming-Yeh  odkryła,  że  ma niekończącą  się  listę  potencjalnych 
respondentów poleconych przez znajomych. Wielu powiedziało jej 'to dla mnie przyjemność pomagać innej 
osobie z ojczyzny' czy 'choćby tyle mogę zrobić dla rodaka Tajwańczyka'” (Merriam, et al., 2001, s. 407).72



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.zdarzenie dostrzegłam, że moje pochodzenie klasowe i ciągle dążenie do doskonalenia się nie musi być współdzielone przez innych, dla których ważne mogą być osiągnięcia życiowe w innych dziedzinach życia (respondent był bardzo zadowolony ze swoich osiągnięć – miał stałą pracę, przyjaciół, założył rodzinę, kupił samochód, porozumiewał się na tyle, na ile było mu to potrzebne). Dlatego podczas wywiadów do moich badań starałam się nie narzucać respondentom mojego rozumienia edukacji i próbować zrozumieć ich punkt widzenia, choć miałam  świadomość,  że  ciągłe  dopytywanie  o  kwestie  uczenia  się  może  skłaniać respondentów do przyjęcia pewnej perspektywy. Obawiałam się m.in. że samo pytanie o to np. dlaczego respondenci nie uczą się języka islandzkiego postawi ich w sytuacji kogoś, kto przyznaje  się  do  nieodrobienia  pracy  domowej  (zwłaszcza,  że  sama  byłam  nauczycielką języków obcych, chętnie uczącą się nowych języków dla przyjemności), a więc nawet jeśli nie mieli zamiaru uczyć się tego języka, mogą przyjąć w wywiadzie moją perspektywę patrzenia na to zagadnienie, jeśli nie zadbam o sposób zadania pytania. Po analizie jednak wypowiedzi moich rozmówców doszłam do wniosku, że nie miało to miejsca; widać w nich raczej próbę wyartykułowania przez respondentów swoich racji, czasem właśnie wskazywanie na różnicę perspektyw (np. podkreślanie swojego wieku czy umiejętności). Podczas wywiadów, zgodnie z twierdzeniem, że „podczas badań terenowych władza badacza  nie  jest  dana,  tylko  negocjowana”  (Merriam,  et  al.,  2001,  s.409),  starałam  się minimalizować  postrzeganie  mnie  jako  osoby  w  uprzywilejowanej  pozycji  społecznej i zarządzającej  całością  procesu  badawczego.  Starałam  się  podkreślać  status  moich respondentów jako ekspertów, którzy mieszkali na Islandii dłużej niż ja i których historie, plany i  oceny  rzeczywistości  próbuję  zrozumieć.  Atmosferę  podczas  wywiadów  oceniam jako przyjazną z obu stron, bez napięć i prób walki o władzę. Bycie  do  pewnego  stopnia  członkinią  badanej  grupy  oznaczało  jednak  też,  że respondenci pewnych rzeczy nie tłumaczyli („wiadomo, jak to jest w Polsce”, co nie zawsze było jasne). Czasem dopytywałam, o co konkretnie chodziło mojemu rozmówcy, zdarzało się jednak,  że  uświadamiałam  sobie  pewne  niedomówienia  dopiero  podczas  analizy transkrypcji.  Z jednej  strony,  jak  wskazują  Merriam  i  in.  (2001,  s.411),  bycie  „insiderką” umożliwia  zadawanie  bardziej  znaczących  pytań,  z drugiej  jednak  strony  utrudnia zadawanie innych pytań. Przykładowo, pytania o poglądy polityczne czy wierzenia religijne łatwiej  zadać  osobie  z  zewnątrz  grupy  (zob.  np.  wywiady  z  polskimi  migrantami prowadzone przez Hannę Ragnarsdóttir [2008]), w rozmowie między Polakami natomiast mogą  być  uznane za  przekraczające  granice  dopuszczalnych  pytań.  W moich wywiadach czasem samo pytanie o zainteresowanie polityką spotykało się z wycofaniem respondenta i odcięciem się  od wszystkiego,  co  dotyczy  polityki  („na temat  polityki  nie  będziemy się 73
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Wiarygodność badańProwadzone badania nie były planowane jako autoetnograficzne i  kiedy je projektowałam, nie byłam częścią badanej grupy. Byłam osobą, która przyjechała do Reykjaviku po to, by poprowadzić tam badania, choć jednocześnie będąc tam przez niemal rok stałam się również migrantką, korzystałam z oferty kulturalnej w mieście, poznawałam mieszkających tam ludzi i  wspinałam  się  na  okoliczne  góry.  Moje  badania  nosiły  więc  pewne  znamiona  badań autoetnograficznych, choć nie spełniały definicji wprowadzonej przez Davida M. Hayano, dla którego z autoetnografią mamy do czynienia wtedy,  gdy „badacze posiadają cechy często stałej identyfikacji siebie z grupą oraz całkowicie wewnętrzne członkostwo w niej, uznane zarówno przez siebie,  jak i  przez  grupę,  której  jest  się  częścią”  (1979/2001,  s.78).  Moja identyfikacja  z  grupą  nie  była  ani  całkowita,  ani  stała,  natomiast  sami  respondenci postrzegali mnie różnie – jedni jako osobę, która przyjechała na chwilę z Polski, inni jako podobną  do  siebie  migrantkę,  która  pewnie  nie  będzie  chciała  wrócić  do  Polski.  Warto jednak  zastanowić  się  nad  zagadnieniem,  które  –  jak  wskazuje  Hayano  –  jest  jedną z fundamentalnych kwestii przy wszelkich badaniach autoetnograficznych. Jest to problem obiektywności badań. Hayano podkreśla, że nie jest to tylko problem autoetnografii, gdyż z kwestią tą mierzą się wszyscy badacze społeczni. Konkludując, uznaje za błędne zarówno odrzucanie  autoetnografii  jako  takiej  ze  względu  na  możliwą  stronniczość  badań  czy traktowanie  pewnych  spraw  jako  oczywiste,  jak  i  przyjmowanie  ich  jako  z  gruntu „prawdziwych”,  bo  opartych  na  dogłębnej  wiedzy  (tamże,  s.  81).  Jak  wskazują  John W.Cresswell  i  Dana  L.Miller,  jedną  z  możliwości  ustalenia  wiarygodności  badań  jest perspektywa badacza, który musi sam zadecydować, jak długo zostanie w tzw. polu, na ile zabrane dane są wystarczające oraz jak stworzyć z analizy danych przekonującą narrację (2000,  s.125).  Jest  to  –  jak  pisze  Michael  Quinn  Patton  –  proces,  w  którym  badacze jakościowi wciąż wracają do swoich danych, by sprawdzić, na ile ich kategorie, wyjaśnienia i interpretacje są sensowne (tamże, s.125). Był to zabieg stosowany przez mnie przez cały czas  prowadzenia  badań,  szczególnie  w  trakcie  ich  opisywania.  Innym  sposobem sprawdzania  wiarygodności  ustaleń  badawczych  jest  ich  przedstawienie  badaczom, zewnętrznym wobec projektu (tamże). Moje wstępne interpretacje danych przedstawiałam więc podczas wystąpień konferencyjnych i seminaryjnych, a także przesyłając teksty m.in. do czasopism krajowych (Zielińska,  2010,  2012a) i międzynarodowych (Zielińska,  2012b, 2013b). Komentarze do wystąpień oraz recenzje wysłanych tekstów były dla mnie cennym źródłem  refleksji  oraz  zawierały  ważne  sugestie  dotyczące  możliwych  sposobów 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.interpretacji danych oraz ujęć teoretycznych badanego zagadnienia.Jak  pisze  John  D.Brewer  (1994/2001),  w  badaniach  etnograficznych  nie  możemy sprawdzić interpretacji badacza za pomocą testu statystycznego, ale trzeba oprzeć się na ocenie uczciwości i przestrzegania zasad dobrej praktyki przez badacza. Te zasady to:– ustalenie związku między badanym środowiskiem a tematem badań, sposobu tworzenia generalizacji;– jasne opisanie tego, co jest badane, a co nie oraz opisanie ram teoretycznych badań;– opisanie zagadnień związanych ze zdobyciem zaufania przez respondentów i  panującej atmosfery;– opisanie doświadczeń własnych badacza w danym temacie i okolicznościach;–  opisanie  doświadczeń  badacza  podczas  wszystkich  faz  prowadzenia  badania  oraz ewentualnych ograniczeń z tym związanych;– opisanie mocnych i słabych stron przyjętej strategii badawczej;– opisanie problemów, które pojawiły się we wszelkich stadiach badania;– opisanie sposobu tworzenia kategoryzacji;– opisanie alternatywnych sposobów interpretacji danych;–  przyjrzenie  się  relacji  władzy  występującej  podczas  badania  pomiędzy  badaczem a badanymi osobami, biorąc pod uwagę klasę, płeć kulturową, rasę i religię;–  wskazanie  na  złożoność  zebranych  danych,  tak  aby  nie  sugerować,  że  etnograficzna reprezentacja  świata  odpowiada  rzeczywistości  społecznej,  m.in.  poprzez  wskazywanie przypadków sprzecznych względem odnalezionych wzorów i kategorii33;– wskazanie na sprzeczne opisy i interpretacje rzeczywistości przez samych badanych;– podkreślanie wagi kontekstu w interpretacji danych (1994/2001, s.104).Część z tych zaleceń starałam się wypełnić w tymże rozdziale, inne będą ważne w momencie analizy  –  wtedy opiszę  sposób tworzenia  kategorii  w konkretnych przypadkach,  a  także ewentualne  alternatywne  sposoby  interpretacji  danych.  Będę  też  dążyć  do  zwiększenia wiarygodności  moich  interpretacji  oraz  umożliwienia  czytelnikom  stworzenia  własnych interpretacji  poprzez „zapewnienie w tekście głosów [badanych]” (Paul Atkinson,  cyt.  za: Brewer, 1994/2001, s.103), a więc włączanie cytatów z ich wypowiedzi. Moje  podejście  do rzetelności badań może podsumować cytat z Karla Poppera: „Nauka […] nie jest magicznym produktem danych i obserwacji. Nie jest ewangelią prawdy. To ty i ja tworzymy wiedzę, tak dobrze jak potrafimy. I to ty i ja jesteśmy za to odpowiedzialni” (cyt. za: Rowbottom i Aiston, 
33 Jak piszą jednak Cresswell  i  Miller,  choć szukanie dowodów zaprzeczających formułowanym wnioskom 

wspierać  wiarygodność  badań,  jako  że  rzeczywistość  w  ujęciu  konstruktywistycznym  jest  złożona,  to 
w praktyce  jest  to  trudny  proces  i  badacze  mają  większą  skłonność  do  znajdowania  dowodów 
potwierdzających ich tezy (2000, s.127). 75
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Neutralność badaczaInną kwestią często podnoszoną podczas dyskusji o metodologii i etyce badań jakościowych jest problem neutralności badacza. Hammersley i Atkinson (2007, s.13) piszą np., że coraz większe  uznanie  zdobywają  różnego  rodzaju  badania  zaangażowane  i  badania  bojowe, w których badacz opowiada się po jednej ze stron, np. prowadząc badania z perspektywy grup marginalizowanych. Nie chcąc odrzucać opisywanych tu tradycji badawczych, muszę jednak zaznaczyć, że moi celem nie było dążenie do konkretnej zmiany społecznej, a raczej oddanie głosu ludziom, którzy rzadko mają możliwość publicznej wypowiedzi. W przypadku studiów  migracyjnych  badania  czasem  zmieniają  widoczność  badanej  grupy,  często zniekształconą w tzw. społeczeństwie goszczącym. Andrea Birghenti (2007, s.330) opisuje sytuację migrantów jako „nadwidoczność”  („supra-visibility”),  ale  dotyczy ona generalnie przypadków  przestępczości  wśród  migrantów,  co  sprawia,  że  dyskurs  o  migrantach  jest zwykle negatywny. Podobnie działo się też na Islandii, gdzie – jak zauważają zarówno moi rozmówcy,  jak  i  inni  badacze  –  media  często  koncentrowały  się  na  przestępczości, a jednocześnie część moich respondentów uważała, że ich wpływ kulturowy i społeczny nie jest  widoczny w mediach (zob.  Ólafs i Zielińska,  2010).  Co ciekawe,  samo oddanie głosu grupom marginalizowanym uważane jest za dążenie do zmiany – o ile zgadzam się, że może ono ułatwić zrozumienie postaw, działań czy motywacji tej grupy przez grupę dominującą lub przez samych siebie, a tym samym upełnomocnić tę grupę, to nie jest to tym samym, co zgadzanie się z interpretacjami respondentów. W swoich badaniach kierowałam się raczej dążeniem do utopijnie rozumianej obiektywności (Banks,  1998,  s.6),  zdając sobie sprawę z niemożliwości jej osiągnięcia, z wpływu, jaki osoba badacza może wywierać na badania i starając się nie ukrywać swoich własnych doświadczeń i przekonań, tak aby czytelnik mógł „wziąć je w nawias” (zob.  Creswell i Miller, 2000, s.127). Jak pisał Gunnar Myrdal: „Żadna nauka społeczna nie może być 'neutralna'  czy po prostu zgodna z faktami,  nie może być 'obiektywna' w tradycyjnym rozumieniu tych pojęć. Badania są zawsze i koniecznie oparte na moralnych i politycznych ocenach, a badacz powinien być zobowiązany do wyjaśnienia ich wprost” (za: Banks, 1994, s.6). Jednocześnie  jednak  dążenie  do  obiektywności  w  badaniach  nie  wyklucza przyjmowania  pewnych wartości  w swoich badaniach –  np.  wiele badań pedagogicznych kierowanych jest dążeniem do demokracji i równości. Nie jest to według Banksa wada tych badań, ale raczej stan pożądany – badania pedagogiczne nie są i nie powinny być według niego  neutralne  ideologicznie,  ale  powinny  angażować  się  w  walkę  o  bardziej 
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Ponieważ edukacja jest przedsięwzięciem moralnym, badacze edukacyjni powinni być tak naukowcami, jak i obywatelami, zaangażowanymi w promowanie ideałów demokracji.  Innymi  słowy,  powinni  być  oni  intelektualistami.  (...)  Intelektualiści powinni  być  świadomi  wartości,  które  ich  badania  ilustrują  i  powinni  być zaangażowani we wspieranie takiej polityki edukacyjnej, która sprzyja demokracji i równości edukacyjnej. (tamże, s.21) 

W mojej pracy będę kierowała się właśnie takimi dążeniami, które można też opisać jako dążenie  do „uczenia  się  dla  demokracji”.  Ian Martin wskazuje  tu na takie elementy tego dążenia,  będące  wartościami,  stojącymi  za  tym  uczeniem  się:  1)  wolność  (do  działania indywidualnego i kolektywnego, ograniczoną jedynie względem wobec innych); 2) równość; 3)  sprawiedliwość;  4)  solidarność;  5) różnorodność;  6)  odpowiedzialność  (accountability i responsibility,  czyli  odpowiedzialność  władzy  wobec  ludzi,  a  także  spójność  pomiędzy zachowaniami publicznymi i  prywatnymi);  7)  dialog;  8) partycypacja i  9)  zrównoważony rozwój  (2008).  Tak  będę  rozumieć  moje  zaangażowanie  jako  badaczki,  nie  zaś  jako opowiadanie się po jednej ze stron konfliktu. Edukacja może bowiem także być miejscem konfliktu – jak będę wskazywać w dalszych częściach pracy, moje badania pokazują pewien konflikt interesów między:1. migrantami,  próbującymi  komunikować  się  po  angielsku i  uczyć  się  tego  właśnie języka, a2. dużą  częścią  społeczeństwa  islandzkiego,  oczekującą,  że  nauczą  się  oni  języka islandzkiego, a także 3. instytucjami islandzkimi, takimi jak np. biuro pracy, które zgadzały się finansować tylko kursy języka islandzkiego, nie zaś angielskiego. Jako badaczka zdecydowałam się raczej wskazać na rozbieżność celów i wartości, którą ta sytuacja pokazuje, a nie opowiadać się po którejś ze stron konfliktu, choć oczywiście samo pisanie o konflikcie może być postrzegane jako działanie polityczne. 
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Historie migracji
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Do tej pory pisałam o miejscu, wspominając jedynie o perspektywie migracji. W poniższym rozdziale  przyjrzę  się  głębiej  samym  migracjom  –  zacznę  od  teoretycznych  perspektyw badania migracji,  które pozwolą spojrzeć na związek migracji z miejscami z  perspektywy translokalnej. Następnie przedstawię historię polskiej emigracji i badania na jej temat, które pozwolą lepiej  zrozumieć sytuację polskich migrantów,  z  którymi prowadziłam rozmowy oraz przyjrzeć się wspólnym i różnym cechom migrantów z zależności od miejsca i czasu migracji.  Pod  koniec  tego  rozdziału  przedstawię  pokrótce  sylwetki  moich  respondentów i historie ich migracji, wskazując szczególnie na różne fale migracji i ich motywy. Rozdział  ten będzie więc próbą spojrzenia na migracje z perspektywy historycznej – od historii teorii migracyjnych przez historię polskiej emigracji, po osobiste historie spotkanych przeze mnie ludzi.
Historia teoriiZacznę  od  krótkiego  przedstawienia  teorii,  próbujących  wyjaśnić  procesy  migracji z perspektywy ekonomicznej, politycznej, społecznej i kulturowej. Początkowo badania nad migracjami  wzorowały się  na naukach przyrodniczych –  migracje  porównywane były  do „prądu”, „strumienia” lub „fali” (zob. Praszałowicz, 2007, s. 20-23). Wśród pierwszych teorii próbujących wyjaśnić procesy migracyjne, były też teorie ekonomiczne, takie jak:
− teoria  neoklasyczna bazująca  na  teorii  Ernsta  Georga  Ravensteina.  Mówi  ona o czynnikach  przyciągających  (praca,  swobody  polityczne  i  szanse  na  wzbogacenie  się) i wypychających (bieda, niski standard życia i represje) migrantów z ich krajów. Ważne jest tu  pojęcie  tzw.  kapitału  ludzkiego  oraz  inwestycji  w niego  (Castles  i Miller,  2009/2011). Teoria ta bierze pod uwagę jednak przede wszystkim jednostkę (a nie np. całą rodzinę czy klan) i traktuje ją jako podejmującą racjonalne wybory na podstawie pełnego dostępu do informacji.  Przykład  współczesnych  migracji  afrykańskich  do  Europy  wskazuje,  że  nie zawsze tak jest, gdyż ludzie podejmują często decyzje kolektywnie lub pod wpływem presji rodziny czy mody, a ponadto nie znają rzeczywistych warunków życia migrantów w kraju, do którego jadą, a jedynie jego medialne wyobrażenie (zob. np. Al Jazeera English, 2011). 
− teoria dwudzielnego rynku pracy, zgodnie z którą ludzie migrują z powodu popytu na ich pracę – wymagającą szczególnie wysokich, lub – przeciwnie, niskich kwalifikacji. Rynek pracy dzieli się więc na pierwotny (atrakcyjna praca i zarobki) oraz wtórny (prace, których nie chce przyjąć lokalna ludność).  O włączeniu migranta do jednego lub drugiego rynku pracy  decydują  m.in.  jego  płeć,  narodowość,  rasa,  status  prawny  (Castles  i  Miller, 80
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− nowa ekonomika migracji pracowniczych – ta teoria bierze już pod uwagę nie tylko pojedyncze jednostki, ale też całe gospodarstwa domowe czy wspólnoty lokalne i ich wpływ na decyzje migracyjne. Nadal jest to jednak wyłącznie teoria ekonomiczna, za której pomocą trudno  jest  analizować  inne  niż  ekonomiczne  motywacje  do  migracji,  np.  uchodźstwo (Castles i Miller, 2009/2011).
Jak wskazują Castles i Miller (2009/2011), aby lepiej zrozumieć procesy migracyjne, ważne jest  wzięcie  pod uwagę różnych czynników,  nie  tylko  ekonomicznych,  ale  i  politycznych, społecznych i kulturowych.  Przykładem może być migracja z  krajów postkolonialnych do krajów byłych kolonizatorów (np. z Algierii do Francji), którą trudno wytłumaczyć wyłącznie kwestiami  ekonomicznymi.  Jako  teorie  próbujące  włączyć  element  polityczny  do  analizy migracji, reprezentujące podejście historyczno-instytucjonalne, autorzy wymieniają:
- teorię zależności – podkreślającą wpływ kolonializmu, wojen i nierówności w migracjach, a także eksploatowanie krajów ubogich i ich siły roboczej przez tzw. kraje rozwinięte. Wedle tej  teorii  państwa  kolonialne  wyeksploatowały  zasoby  krajów  tzw.  Trzeciego  Świata  – zarówno zasoby naturalne, jak i siłę roboczą, a następnie pogłębiły swoją przewagę poprzez narzucanie zasad handlu z krajami postkolonialnymi (Castles i Miller, 2009/2011).
-  teorię  systemu  światowego (world  system  theory)  Wallensteina,  dzielącą  świat  na centrum  i peryferie.  Migranci  przemieszczają  się  z  peryferiów  do  centrum,  podczas  gdy centra  (wysoko  rozwinięte  państwa  kapitalistyczne)  eksploatują  i  kontrolują  peryferia  – m.in. poprzez hegemonię militarną oraz ekonomiczną (Castles i Miller, 2009/2011). 
Również  te  podejścia  były  mocno  krytykowane.  Zarzucano  im  ignorowanie  złożoności współczesnych  migracji  oraz  roli  ludzkiej  sprawczości  w  podejmowaniu  decyzji migracyjnych  (Castles  i  Miller,  2009/2011).  Pojawiły  się  więc  kolejne  teorie,  próbujące zrozumieć  procesy  decyzyjne  migrantów  dotyczące  m.in.  wyboru  kraju  migracji,  które Castles  i  Miller  nazywają  teoriami  systemów  migracyjnych  oraz  sieci  migracyjnych. Wskazują  one  na  wzajemne  powiązanie  niektórych  państw  –  bliskich  sobie,  ale  też i oddalonych  (np.  kraje  frankofońskie).  Strumienie  migracyjne  zależne  są  od  interakcji między  strukturami  mikro  (sieci  społeczne,  przekonania  migrantów)  i  makro  (warunki ekonomiczne,  stosunki  międzynarodowe,  ramy  prawne  itp.),  powiązanymi  ze  sobą mezostrukturami – tzw. przemysłem migracyjnym, pośredniczącym w migracjach (Castles i Miller, 2009/2011). Wśród teorii należących do tego nurtu warto zauważyć następujące: 81
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1) koncepcja łańcuchów migracyjnych – a więc przyciągania jednych migrantów przez drugich, będących już na miejscu migracji (Praszałowicz, 2007,  s.  26; por.  Sakson, 2001). Dzięki takim łańcuchom tworzą się wspólnoty w kraju docelowym migrantów (Castles i Miller, 2009/2011).
2) koncepcja  sieci  migracyjnych –  związków  między  jednostkami  zaangażowanymi w proces migracyjny, w których migranci oferują pomoc materialną i niematerialną sobie  nawzajem  (Praszałowicz,  2007,  s.  26;  por.  Grzymała-Kazłowska,  2001)  – wsparcie  emocjonalne,  informacyjne  i  praktyczne  (instrumentalne)  i  socjalizację (Ryan,  Sales i  Tilki,  2009).  Jednostki  są w tej  teorii  „węzłami”,  a  połączone węzły tworzą właśnie  sieć  (Vertovec,  2009/2012),  która  ma inną strukturę niż  łańcuch. W tej  koncepcji,  tak  jak  i w koncepcji  nowej  ekonomiki  migracji  pracowniczych, ważną  rolę  w  procesach  decyzyjnych  odgrywa  rodzina  oraz  społeczność  lokalna. Pokazuje ona, że często głos różnych członków rodziny jest traktowany jako bardziej lub mniej ważny, w zależności od płci czy wieku danej osoby. Wyjeżdżający pionierzy,  tak jak i w koncepcji łańcuchów migracyjnych, przyciągają kolejne osoby, pomagają im  znaleźć  pracę  czy  miejsce  zamieszkania,  zwiększają  bezpieczeństwo  wyjazdu (Castles i Miller, 2009/2011). Niektórzy badacze utrzymują wręcz, że to nie jednostki migrują,  ale  sieci:  „Ogólnie  rzecz  biorąc  efektywnymi  jednostkami  migracji  były (i nadal  są)  nie  pojedyncze  osoby  ani  gospodarstwa  domowe,  lecz  grupy  ludzi, których łączy znajomość, pokrewieństwo lub doświadczenie zawodowe” – twierdził badacz migracji  do USA,  Charles Tilly (cyt.  za:  Vertovec,  2009/2012,  s.43).  Louise Ryan, Rosemary Sales i Mary Tilki (2009) wskazują jednak na pewne niedociągnięcia dotychczasowych badań analizujących  migracje  z  perspektywy  sieci.  Po  pierwsze, badacze  migracji  nie  korzystają  z socjologicznych  analiz  sieci,  po  drugie  –  często przeceniają  je.  Samo  istnienie  sieci  nie  oznacza  bowiem,  że  migrantowi  zostanie udzielone  wsparcie.  Poziom  wsparcia  może  też  się  zmieniać  w  czasie.  Autorki sugerują wzięcie pod uwagę dynamizmu sieci  i  relacji  między ich członkami oraz różnorodności i złożoności sposobów jej tworzenia się. Migranci mogą zmieniać sieci, raz polegać na wąskich sieciach rodzinnych, innym razem angażować się w słabsze powiązania z odległymi znajomymi czy nowo poznanymi osobami. Steven Vertovec wskazuje, że perspektywa sieci jest często nadużywana i stosowana dość swobodnie, tworząc „terminologiczną dżunglę” (sformułowanie za J.A.Barnesem). Jako przykład takiego rozrastania się teorii  sieci  społecznych Vertovec podaje teorię aktora-sieci Bruno  Latoura,  która  jednak  dość  rzadko  stosowana  jest  w badaniach  nad 82
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3) koncepcja  społecznego  kapitału  migracyjnego –  którym  jest  „suma  zasobów faktycznych oraz wirtualnych, jakimi jednostki oraz grupy dysponują z tego tytułu, że funkcjonują  w sieciach  bardziej  lub  mniej  formalnych  powiązań  oraz  znajomości” (Coleman, 1988; cyt. za: Praszałowicz, 2007, s. 26). Takim kapitałem społecznym są „osobiste  relacje,  wzory  życia  w rodzinie  i  gospodarstwie  domowym,  związki przyjaźni  i powiązania  wspólnotowe,  a także  wzajemna  pomoc  w  sprawach ekonomicznych i społecznych” (Castles i Miller, 2009/2011, s.49). Kapitał społeczny migrantów bazuje na opisanych wcześniej  sieciach.  Za Putnamem, rozróżniającym społeczny kapitał wiążący (bonding) i pomostowy (bridging), również w migracjach można odnaleźć sieci migrantów z jednego kraju, którzy pomagają sobie nawzajem (ale  z  którymi  mocne  związanie  się  może  ograniczyć  chęć  integracji  z resztą społeczeństwa  czy  samodzielność  w  funkcjonowaniu  w  nowym  kraju)  oraz  sieci transnarodowe, bazujące np. na wspólnej pracy, sąsiedztwie czy sytuacji rodzinnej (Ryan, Sales i Tilki, 2009).
4) koncepcja  etnicznej kompletności instytucjonalnej Raymonda Bretona – według niej  migranci  tworzą  zagranicą  świat,  który  pozwala  im  funkcjonować  bez wychodzenia poza jego granice (Breton, 1964, za: Praszałowicz, 2007, s. 28).
5) koncepcja  „migracji z peryferii na peryferie” Marka Okólskiego – odwołująca się do  teorii  systemu  światowego  Wallensteina.  Według  niej  migranci  wyjeżdżają z „zacofanych”,  niedorozwiniętych  gospodarczo  miejsc,  na  peryferia  zagranicznych metropolii, do etnicznych enklaw, przez co bardzo trudno im wejść w główny nurt życia  społecznego  w obu  krajach  (Praszałowicz,  2007,  s.  29;  Jaźwińska  i  Okólski, 2001).
6) teoria dramatu uznania Charlesa Taylora, wprowadzona do polskiej literatury przez Zbigniewa Bokszańskiego – „Od chwili, gdy aspirujemy do samookreślenia, zwłaszcza oryginalnego,  pojawia  się  potencjalna niezgodność  między  istnieniem,  do którego pretendujemy, a istnieniem, które inni gotowi są nam przyznać. Jest to przestrzeń uznania, o które się dopominamy, ale którego inni mogą nam odmówić” (Taylor 1995, 14,  za:  Praszałowicz,  2007,  s.  29).  Koncepcja  ta  może  odgrywać  dużą  rolę w badaniach nad migrantami zarobkowymi,  którzy zwykle zajmują niższą pozycję w społeczeństwie  niż  wskazywałby  na  to  ich  wkład  w  rozwój  gospodarczy goszczącego ich państwa, na co wskazuje również Dorota Pudzianowska (2007). Tara Gibb i Evelyn Hamdon odwołują się natomiast do sprawiedliwości, która ich zdaniem „nie polega tylko na redystrybucji dóbr ekonomicznych, ale wymaga też rozszerzenia 83
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7) koncepcja transnarodowości – teoria mówiąca o tym, że nie można już postrzegać migracji jako ruchu „tam” i „z powrotem” czy bycia w jednej kulturze lub drugiej, gdyż migranci jednocześnie uczestniczą w dwóch lub więcej przestrzeniach kulturowych i społecznych  (Praszałowicz,  2007,  s.  20).  Jak  piszą  Castles  i  Miller,  teoria transnarodowa bazuje na teorii sieci34,  ale rozwija ją i  podkreśla międzynarodowy zasięg tych sieci, a także akcentuje sprawczość jednostki (2009/2011, s.51). 

Steven Vertovec (2009/2012), jeden z najbardziej znanych badaczy i zwolenników koncepcji transnarodowości twierdzi:
Obecnie zwiększona mobilność, telekomunikacja, filmy, wideo, telewizja satelitarna i Internet przyczyniły się  do stworzenia swego rodzaju translokalnych sposobów komunikacji. Są one jednak zawsze zakotwiczone w jakichś miejscach i pociągają za sobą cały szereg prawnych, politycznych i kulturowych konsekwencji, nie tylko dla praktyk  i znaczeń,  ale  także  dla  miejsc  (…).  ”Transnarodowość”  –  chociaż przywoływana  jest  przez  rozmaitych  badaczy  i  niesie  ze  sobą  szereg  różnych znaczeń  –  stanowi  ogólny  koncept  służący  określeniu  niektórych  z najbardziej w wymiarze globalnym transformatywnych procesów i faktów dzisiejszych czasów. (tamże, s.13) Vertovec odwołuje się m.in. do koncepcji habitusu Pierre'a Bourdieu – przywołując badania wskazujące  na  istnienie  transnarodowego  habitusu  migrantów.  Habitus  ten  to,  według Guarnizo:
[S]zczególny zestaw podwójnych dyspozycji skłaniających migrantów do działania i reagowania w określonych sytuacjach w sposób, który może być, lecz nie zawsze bywa zamierzony (…). Transnarodowy habitus zawiera w sobie społeczną pozycję migranta  i kontekst,  w  którym  migracja  ma  miejsce.  To  wyjaśnia  podobieństwa pomiędzy transnarodowym habitusem migrantów z tych samych grup społecznych (klasa,  gender,  pokolenie)  oraz  generowanie  transnarodowych  praktyk dostosowanych do określonych sytuacji. (cyt. za: Vertovec, 2009/2012, s. 74)

Koncepcja  transnarodowego  habitusu  –  podwójnej  orientacji,  pokazuje,  jak  tworzą  się i funkcjonują osobiste repertuary wartości i postaw, pochodzące z różnych kultur (tamże, s.77). Vertovec zwraca też uwagę na to, że transnarodowe zachowania stają się w niektórych społeczeństwach  pewną  normą  i  coraz  częściej  oczekuje  się  od  ludzi,  żeby  wyjechali, korzystając z sieci transnarodowych, a wyjechawszy – przesyłali pieniądze do domu. Normy 
34 W  polskim  tłumaczeniu  książki  występuje  tu  słowo  „więź”  zamiast  sieci,  co  jest  niespójne 

z przedstawionymi przez autorów teoriami. 84



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.te mogą powodować pewne napięcia i presję w stosunku do (potencjalnych) migrantów, aby zachowywali się w konkretny sposób.Koncepcję transnarodowości opisuje również Elżbieta Budakowska: „jednostka coraz częściej  żyje  w  obrębie  danej  społeczności  i jednocześnie  poza  nią.  Dwoista  natura  tych procesów  stawia  przed  badaczami  wyzwanie,  jak  konceptualizować  jednoczesność  ich  

występowania”  (2007,  s.29,  wyróżnienie  E.B.).  Cytowana  autorka  pokazuje  powstawanie różnych  wariantów  pozycji  współczesnego  migranta  w odniesieniu  do  społeczeństwa przyjmującego,  z  których  szczególną  wagę  przykłada  właśnie  do  koncepcji transnarodowości:  „Coraz  częstsze  posługiwanie  się  w  tym  kontekście  terminem 
transnarodowy ma sugerować, iż rośnie liczba ludzi, którzy mają prawo, zarówno formalne, jak  i wypływające  z  różnego  typu  powiązań,  przemieszczać  się  w  skali  globalnej, przekraczając zarazem w sensie tożsamościowym granice odmiennych kultur” (tamże, s.29). Zjawisko to ma, według Budakowskiej, również wpływ na wyłanianie się nowej formy życia,  polegającej  na  „ciągłym  przekraczaniu  granic  i  przedefiniowywaniu  poczucia przynależności. Pociąga ona za sobą stopniowy rozwój tzw. transnarodowych społeczności, które  są  wytworem  wielu  nakładających  się  czynników,  a w tym  kompresji  czasu i przestrzeni,  spowodowanej  rozwojem  technologii  komunikacyjnych  oraz  będącym następstwem  tej  kompresji,  poszerzonym,  wykraczającym  poza  lokalne  (narodowe), rozumieniem pojęcia 'dom'” (tamże, s.29-30). Badaczka postuluje utworzenie nowej ramy teoretycznej,  uwzględniającej  zarówno wzmożoną zmienność form życia społecznego,  jak i poszerzanie  granic  życia  społecznego  jednostki.  Postuluje  również  w  związku  z  tym przekształcenie  dotychczasowej  formuły  pojęcia  społeczeństwa  –  utożsamianego z państwem  narodowym  –  na  taką,  która  uwzględniałaby  również  kwestie  niedające wyjaśnić się tylko tym, co zachodzi w obrębie granic narodowych (tamże, s.32-33, zob. też Urry, 2000/2009).Derya Ozkul (2012) z kolei pokazuje granice między perspektywą międzynarodową a badaniami  nad  globalizacją.  Jak  twierdzi,  badania  nad  globalizacją  zakładają  istnienie dychotomii  między  tym,  co  globalne  i  tym,  co  lokalne.  Tymczasem  badania  prowadzone z perspektywy  transnarodowej  koncentrują  się  raczej  na  samym  przepływie.  Nie  badają miejsc takich, jak miejsce pochodzenia czy nowe miejsce zamieszkania migrantów, ale raczej  sieci łączące ze sobą różne miejsca, nie tylko te dwa. W porównaniu zaś do badania diaspor,  koncentrującego  się  na  tożsamości  i  kulturze  migrantów  w  jednym  miejscu,  badania transnarodowe pokazują elastyczną i płynną przynależność migrantów. Transnarodowość nie dotyczy zresztą tylko migrantów, ale wpływa również na osoby, które pozostały na miejscu, jednak ich życie zmieniło się poprzez migrację bliskich osób, 85



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.pisze  Vertovec  (2009/2012)  odwołując  się  do  badań  Davida  Kyle'a  i  Rebeki  Golbert. Podobnie  Barbara  Cieślińska  (2000)  wykorzystując  do  interpretacji  migracji  kategorię pogranicza,  pisze  o  pograniczu  twardym/bezpośrednim,  występującym  w  miejscu  styku kultur  migrantów  ze  społecznością  w  ich  kraju  docelowym  oraz  pograniczu miękkim/pośrednim – występującym w miejscu, z którego ludzie wyemigrowali, a jednak poprzez  kontakty  transnarodowe  wywierają  na  niego  wpływ,  np.  opowiadając  o nowym kraju czy też przenosząc z niego pewne praktyki podczas wizyt.Shibao  Guo  cytuje  za  Portesem  et  al.  trzy  kryteria,  po  których  można  rozpoznać fenomen transnarodowy: „po pierwsze, proces ten zawiera znaczący odsetek osób w danym środowisku; po drugie, działania takie posiadają pewną stabilność i trwałość w czasie; oraz po trzecie, treść tych działań nie została uchwycona w jakimś wcześniej istniejącym pojęciu” (Guo 2013b,  s.12).  Jak wskazuje Portes,  działania transnarodowe nie są zagrożeniem dla integracji migrantów, ale wspierają ją poprzez dawanie im szans na mobilność ekonomiczną oraz na życie grupowe.  Warto jednak zauważyć, że sama koncepcja transnarodowości nie jest  do  końca  klarowna,  a jej  definicje  różnią  się  w  zależności  od  autora.  Praszałowicz podkreśla, że:
[W]  stosunku  do  pierwotnej  wersji,  ogłoszonej  ponad  dekadę  temu,  koncepcja transnarodowości  została  z  czasem  znacznie  rozszerzona.  Obecnie  zwraca  się uwagę, że transnarodowość związana jest z procesami migracji co najmniej od XIX wieku i  nie jest  bynajmniej  jakością,  która pojawiła się  dopiero niedawno, wraz z nowoczesnymi środkami komunikacji (Glick-Schiller et al. 1999, Waldinger 2004, Lucassen 2006). (2010, s.26)Z  drugiej  strony,  mimo  że  transnarodowość  nie  jest  niczym  nowym,  Castles  i  Miller przestrzegają przed nadużywaniem tej koncepcji, twierdząc, że:
Większość  migrantów  przypuszczalnie  nie  pasuje  do  modelu  transnarodowego. Tymczasowi  migranci  zarobkowi,  przebywający  za  granicą  przez  parę  lat i przekazujący  do  ojczyzny  transfery  pieniężne,  kontaktujący  się  ze  swoimi rodzinami  w  ojczyźnie  i okazyjnie  je  odwiedzający,  niekoniecznie  są transmigrantami. Nie są nimi również osoby emigrujące na stałe, które wyjeżdżają na  zawsze  i  ze  swoimi  ojczyznami  utrzymują  tylko  luźny  kontakt.  Zasadnicze, definiujące  znaczenie  ma  to,  czy  aktywność  transnarodowa  jest  centralnym elementem życia danej osoby. (2009/2011, s.53)Pojawiły się też głosy krytyczne, wskazujące, tak jak Karen F. Olwig (2003), że sama nazwa tej  koncepcji  mimowolnie  świadczy  o  pewnym  nacjonalizmie  metodologicznym,  czyli koncentrowaniu  badań  na  tym,  co  narodowe,  choć  teoria  ta  właśnie  znaczenie  narodu neguje. Vertovec mimo swego zaangażowania w prace nad transnarodowością przyznaje, że 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.krytyka tej koncepcji jest częsta i osadza się na następujących kwestiach:
1) rozmycia  pojęcia  transnarodowości,  używania  go  zamiennie  z  innymi  (np. globalność);2) zbyt  częstego  generalizowania  koncepcji  na  wszystkich  migrantów,  nawet  tych, którzy nie są zaangażowani w transnarodowe praktyki;3) wątpliwości, czy na pewno opisywane praktyki są czymś nowym;4) braku rozwinięcia teorii mówiącej o tym, kiedy transnarodowość rozwija się, a kiedy nie;5) braku  jasnej  różnicy  między  procesami  transnarodowymi,  transpaństwowymi i translokalnymi;6) uprzywilejowania narodu jako perspektywy patrzenia na społeczeństwo;7) braku opisu powiązań między transnarodowością, asymilacją i wielokulturowością;8) technologicznym  determinizmie  (zmiany  przypisuje  się  rozwojowi  nowych technologii);9) braku analizy pokoleniowej – nie wiadomo więc, na ile transnarodowe zachowania utrzymują się w kolejnych pokoleniach. (2009/2012, s.18-19)Vertovec  przyznaje,  że  zastrzeżenia  te  są  istotne,  nie  na  tyle  jednak,  by  podważyć sensowność  całej  koncepcji.  Stanowią  one  raczej  wyzwania  do  dalszego  jej  rozwoju.  By sprostać nieco problemowi rozmycia definicji transnarodowości Vertovec przytacza podział zaproponowany przez Alejandro Portesa, według którego termin „międzynarodowy” odnosi się  do  państw  narodowych  i  ich  działań,  „multinarodowy”  –  do  instytucji  działających w wielu  krajach naraz  (np.  korporacji  czy  kościołów),  a transnarodowy – do działalności „ponadnarodowej,  zainicjowanej  i  podtrzymywanej  przez  aktorów  nieinstytucjonalnych, będących bądź zorganizowanymi grupami, bądź sieciami skupiającymi jednostki” (cyt.  za: Vertovec, 2009/2012, s.33). Vertovec podkreśla jednak, że nadmierne zawężenie pola badań transnarodowych nie służy nauce –  warto  bowiem łączyć  ze  sobą perspektywy i  wyniki badań różnych dziedzin nauk społecznych, wykorzystujących teorię transnarodową. Zgadza się  on jednak z zarzutem,  iż  transnarodowe postawy migrantów nie są niczym nowym35, jednak nie były one wcześniej w centrum zainteresowania badaczy, którzy skupiali się raczej na  adaptacji  migrantów  do  nowych  miejsc.  Co  więcej,  obecne  praktyki  transnarodowe zmieniły  nieco  charakter  dzięki  nowym  technologiom  komunikacyjnym,  zwiększającym szybkość  i częstotliwość  kontaktów,  a  także  umożliwiającym  intensywniejszą  działalność 

35 Warto  tu  nawiązać  do  klasycznej  pracy  Williama  I.  Thomasa  i  Floriana  Znanieckiego  „Chłop  polski 
w Europie  i Ameryce”  (1918-1929/1976),  w  której  opisane  są  relacje  między  migrantami  a  rodzinami 
pozostawionymi  w Polsce.  Relacje  te  podtrzymywane  są  za  pomocą  m.in.  listów  oraz  wizyt,  a  także 
przesyłania sobie pieniędzy, co wydaje się bliskie modelowi spotykanemu również dziś w wielu polskich 
rodzinach, w których mężczyzna wyjeżdża zagranicę, by utrzymać rodzinę w Polsce. 87



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.polityczno-społeczną  migrantów  na  rzecz  kraju  swojego  pochodzenia.  Ponadto,  w  wielu krajach  zachodnich  polityka  wielokulturowości  i  podkreślania  wartości  inności  i różnicy sprawiła, że migranci częściej przyznają się do swoich korzeni (tamże, s.17). Inni badacze uznali jednak, że istnieje potrzeba utworzenia nowej, odmiennej teorii, nie  odwołującej  się  bezpośrednio  do  narodu,  ale  do  miejsca.  Taką  koncepcją  stała  się 
translokalność.  Sharron  P.  Shwartz  (za  Elliottem  Barkanem)  wskazuje  różnice  w  obu pojęciach:

[J]ak  podkreśla  Elliott  Barkan,  należy  uznać,  że  koncepcja  transnarodowości zawiera  cały  szereg  różnych  zachowań,  postaw  i  wartości,  których  nie  da  się wygodnie umieścić w ramach większości granic/definicji tego pojęcia. Sugeruje on potrzebę  alternatywnego  modelu,  modelu  translokalności.  Twierdząc,  że doświadczenia  imigrantów są – i  zawsze były  – dużo bardziej  zróżnicowane niż jakikolwiek pojedynczy model mógłby to przedstawić, definiuje on translokalność jako sytuacje, gdy imigranci nie podtrzymują wielu intensywnych, zrutynizowanych więzi  i  sieci  ze  społecznościami,  z  których  pochodzą.  Zamiast  tego ich  więzi  ze społecznościami pochodzenia bywają umiarkowane,  okresowe, w pewien sposób niedbałe, nierówne i nierutynowe. (Schwartz, 2006, s.170)Translokalności czy translokalizacje (translocalities) to z kolei według Arjuna Appaduraia miejsca, sąsiedztwa, w których więzy małżeństwa, pracy, biznesu czy rozrywki łączą różnych ludzi – „lokalnych” i przemieszczających się, którzy wspólnie tworzą i odtwarzają miejsca (locations),  nie  będące wyłącznie  przynależnymi  do państw  narodowych (1995,  s.  220). Appadurai  pisze  też  o  roli  wyobraźni  w  tworzeniu  wspólnot  –  taka  „praca  wyobraźni”, „tworząca i kultywująca lokalną podmiotowość” (1995, s. 225) bierze pod uwagę zarówno elementy lokalne, jak i globalne, przykładem jest istnienie mediów skierowanych wyłącznie do grup diasporycznych w Stanach Zjednoczonych. Perspektywa translokalna z kolei jako założenie  metodologiczne,  zakłada  rozpoczęcie  badań  od  konkretnego  miejsca i „obserwowanie świata (z wszystkimi jego networkami i relacjami) obracającego się wokół“ (Gielis,  2009,  s.276),  nie  zaś  rozpoczynanie  badań  od  koncentracji  na  sieciach międzynarodowych. Jak  piszą  Clemens  Greiner  i  Patrick  Sakdapolrak  (2013), zainteresowanie  miejscem  jako  pojęciem  ważnym  dla  badań  wynikło  z  dwóch  różnych potrzeb u naukowców – po pierwsze z potrzeby przeciwstawienia się postrzeganiu miejsca jako ograniczonego, zamkniętego i stałego, a po drugie z potrzeby przywrócenia znaczenia lokalności w koncepcjach mówiących o ruchu i przepływie.  Teoria translokalna posłużyła obu celom, zwracając uwagę zarówno na miejsce, jak i na ruch oraz niejako łącząc te dwie koncepcje.  To  ruch,  mobilność,  przepływ  i  płynność  tworzą  związki  między  miejscami, wpływają na nie i transformują je. Perspektywa translokalna koncentruje się zarówno na 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.tym,  co  jest  w  danym  miejscu,  jak  i  na  tym,  co  przez  nie  przepływa.  Miejsca  są  w  tej perspektywie  dynamiczne,  tworzą  się  poprzez  związki  z  tym,  co  poza  nimi,  z  innymi miejscami,  są  też  umiejscowieniem  przepływów  i  migracji,  które  ucieleśniają  się  i  są doświadczane właśnie w miejscu. Co ciekawe, Vetovec zalicza koncepcję translokalności do koncepcji transnarodowości, nie zaś jako konkurencję dla niej. Wydaje się więc, że można przyglądać  się  zarówno  miejscom,  jak  i  ich  powiązaniom  transnarodowym,  związanym z konkretnymi  państwami  narodowymi,  bowiem  pojęcie  narodu  jest  nadal  kategorią pomocną  w analizie  wypowiedzi  migrantów  –  na  co  wskazuje  wiele  badań  polskich migrantów  (np.  Cekiera,  2014) oraz  wypowiedzi  moich  respondentów,  odnoszących  się generalnie do Polski i Polaków, a rzadziej do swojej miejscowości i jej mieszkańców. Moje badania  plasuję  więc  częściowo  w  perspektywie  transnarodowej,  gdyż  respondentów wybierałam pod kątem ich pierwszego języka, który jest mocno związany z przynależnością narodową, ale też wyszłam od analizy w konkretnym miejscu – Reykjaviku i obserwowałam świat z jego perspektywy. Wymienione  wyżej  teorie  –  ekonomiczne,  polityczne,  społeczne  i  kulturowe  nie wykluczają się, ale pokazują różne strony tego samego zjawiska. Żadna nie jest kompletna i nie teoretyzuje całości zjawiska migracji,  ale każda zwraca uwagę na inny jego element. Dlatego też próbując zrozumieć motywacje Polaków do migracji zagranicę można skorzystać zarówno  z  teorii  neoklasycznej,  wskazującej  na  czynniki  przyciągające  i  wypychające migrantów, z teorii dwudzielnego rynku pracy, istnienia łańcuchów czy sieci migracyjnych, zależności  między  krajami,  jak  i  z  teorii  mówiących  o migracji  z  między  peryferiami a centrami lub innymi peryferiami.Poza opisanymi tu teoriami wywodzącymi się przede wszystkim z dziedziny badań nad  migracjami  (migration  studies)  oraz  socjologii,  warto  też  nawiązać  do  prac psychologicznych, z których wiele porusza zagadnienia adaptacji migrantów w nowym kraju. Przede  wszystkim  ważne  jest  tu  rozróżnienie  na  strategie  akulturacyjne  migrantów w nowym kraju, opisane przez Johna Berry'ego. Cztery podstawowe strategie to: asymilacja (rezygnacja z kultury kraju pochodzenia, przyjęcie kultury nowego kraju), integracja (próba zachowania zarówno kultury kraju pochodzenia, jak i nabywanie nowej tożsamości i kultury w innym kraju), separacja, czyli odcinanie się od kultury kraju przyjmującego i koncentracja na kulturze swojego kraju pochodzenia oraz marginalizacja, czyli „wycofanie się poza obszar kultury,  wejście  do  podkultury  marginesu  społecznego,  co  najczęściej  jest  związane z nieudaną  akulturacją”  (Nikitorowicz,  2009,  s.66).  Halina Grzymała-Moszczyńska  (2015) wskazuje, że Polacy w Wielkiej Brytanii często wybierają strategię separacji i zamykają się wśród rodziny i polskich znajomych. Marcin Kula natomiast pisze, że kwestia integracji nie 89



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.bardzo interesuje Polonię, gdyż czują, że „na tle przybyszów z bardziej odległych terenów nie stanowią oni istotnego problemu dla społeczeństwa przyjmującego” (2007, s.14),  a łatwy kontakt z Polską umożliwia im powrót w razie gdyby integracja była nieudana. Zauważa on również, że zbyt rzadko w analizach stosuje się pojęcie „etnoklasa”, które wciąż jest według niego  użyteczne.  Świadczyć  o  tym  może  wyraźny  podział  ludności  ze  względu  na  ich pochodzenie – Polacy znajdują w krajach „zachodnich” zatrudnienie głównie w usługach, a muzułmanie mają małe szanse na znalezienie dobrej pracy. Ważne  będzie  też  dla  mnie  zwrócenie  uwagi  na  rolę  płci  kulturowej  w  procesie migracji  –  podkreśla  ją  m.in.  Elisabeth  Beck-Gernsheim  (2015),  która  twierdzi,  że  czym innym jest  migracja kobiet,  a  czym innym migracja mężczyzn.  Dla wielu kobiet  migracja może być np. sposobem ucieczki z małżeństwa czy od przypisanych im ról (w kontekście polskim  zob.  np.  Danilewicz,  2008),  co  szczególnie  widać  w  przypadku  migracji  kobiet z Filipin, w których zabronione są rozwody. Różne mogą być też plany kobiet i mężczyzn – w niektórych grupach migrantów w USA niemal wszyscy mężczyźni chcą wracać do swojego kraju, a kobiety zostać – co próbują osiągnąć poprzez różne „strategie oporu”, np. poprzez wydawanie oszczędności na meble (Beck-Gernsheim, 2015). Takie połączenie przyglądania się  jednocześnie  płci,  przynależności  etnicznej/narodowej,  klasowej  i  położeniu geograficznym  dobrze  oddaje  podejście  intersekcjonalne,  które  podkreśla,  że  „podziały społeczne są ze sobą powiązane jeśli chodzi o produkcję relacji społecznych oraz w życiu ludzi” (Anthias,  2013, s.4),  bierze pod szczególną uwagę zazębianie się różnych rodzajów dyskryminacji. W kontekście islandzkim na zazębianie się kategorii płci, pochodzenia i klasy wskazują Magnfríður Júlíusdóttir, Unnur Dís Skaptadóttir i Anna Karlsdóttir, według których właśnie połączenie tych cech „kieruje migrantów do specyficznych segmentów rynku pracy, niezależnie od ich edukacji formalnej czy umiejętności” (2013, s. 270).
Historia polskiej emigracjiMigracje Polaków zagranicę nie są niczym nowym, choć ich charakter zmieniał się w czasie. Marcin  Kula  (2007)  wskazuje  np.,  że  główne  różnice  w  procesach  migracyjnych  na przestrzeni lat polegają na:

− łatwiejszym transporcie;
− ułatwionej komunikacji z „domem”;
− braku przywiązania do ziemi;
− zamazaniu się podziału na migracje stałe i czasowe – wielu migrantów nie podejmuje w ogóle takiej decyzji; 90
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− codziennych  migracjach  zagranicznych  odbywających  się  np.  w  krajach  Unii Europejskiej;
− większej wiedzy migrantów na temat kraju, do którego jadą;
− zwiększeniu się skali migracji aż po ich masowość;
− ewolucji wzajemnego stosunku czynników wypychających i przyciągających. Kiedyś wypychające  czynniki  (np.  sytuacja  ekonomiczna  czy  polityczna  w  kraju pochodzenia) były ważniejsze. Dziś reklamy i obrazy świata „tam dalej” przemawiają mocno do wyobraźni – „Lepszy świat przyciąga – zwłaszcza że łatwiej niż dawniej do niego dojechać, a wyjazd napawa mniejszym przerażeniem” (tamże, s.11);
− większej  roli  państwa  przyjmującego  migrantów,  a  więc  i  większych  możliwości sterowania migracjami.

Migracje przed 1939 r.Większość źródeł wskazuje na XIX w. jako na początki emigracji z Polski na szeroką skalę (np. Burrell, 2009; Iglicka, 2000; Toruńczyk-Ruiz, 2008). Wtedy to emigracja miała zarówno charakter polityczny (m.in. ucieczka przed represjami po powstaniach36), jak i ekonomiczny – przejawiany głównie przez chłopów jadących do Ameryki oraz do krajów europejskich,  przede wszystkim do Niemiec. Jako przyczyny migracji chłopskiej podaje się nadwyżkę siły roboczej  na wsi,  wysoki przyrost naturalny i małe zapotrzebowanie na pracę robotników (Iglicka,  2000).  Polacy  z  zaboru  pruskiego  byli  rekrutowani  do  pracy  w  kopalniach w Zagłębiu  Ruhry  (w  roku  1913 pracowało  tam 164 tys.  Polaków  z 410  tys.  wszystkich górników [Castles i Miller, 2009/2011, s.118]), a „zagraniczni Polacy”, z innych zaborów, byli zatrudniani do pracy na roli  (tamże).  W tym też czasie znacząca była emigracja polskich Żydów, prześladowanych zwłaszcza w zaborze rosyjskim (Burrell, 2009). Do 1914 r. ponad 3,5 mln osób wyemigrowało z Polski, głównie ubogich chłopów. W czasie I wojny światowej wyemigrowało kolejne 2 mln osób (Iglicka,  2000), a  w czasie XX-lecia międzywojennego kolejne 2 mln – głównie z powodów ekonomicznych. Część z tych osób migrowała na stałe, np. do USA, ale też sporo było w tym czasie migrantów sezonowych (Burrell, 2009, Iglicka, 2000). Migracja  Polaków  na  Islandię  była  wtedy  śladowa.  Anna  Wojtyńska  (2011) przywołuje dane mówiące o jednym polskim Żydzie pracującym na Islandii na początku XX w., który jednak zmuszony był do opuszczenia wyspy, kiedy w okresie kryzysu finansowego 
36 Temat tzw. Wielkiej Emigracji jest oczywiście niezmiernie ważny z perspektywy polskiej kultury, ale nie 

będę w stanie go tu rozwinąć, gdyż wychodziłoby to poza ramy tej rozprawy. 91



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.przed  II  wojną  światową  zaostrzono  politykę  imigracyjną,  a  także  o  dwojgu  Polaków mieszkających na wyspie w roku 1938. 
1939-1980Podczas  drugiej wojny  światowej  znów  wielu  Polaków  wyjechało  z  kraju  (ponad  5  mln [Iglicka, 2000]), w tym uciekinierzy i żołnierze, ale też przymusowi pracownicy, zatrudnieni w Niemczech  jako  robotnicy  bez  wynagrodzenia  lub  z  bardzo  niskim  wynagrodzeniem (Castles i Miller, 2009/2011). W Wielkiej Brytanii w okresie szczytu mieszkało nawet 160 000 polskich emigrantów – żołnierzy, lotników oraz tych, którzy wydostali się z europejskich obozów pracy i zostali zaproszeni na Wyspy by wypełnić luki na rynku pracy (Burrell, 2009, zob. też reportaże Ewy Winnickiej, 2011). Po wojnie duże grupy Polaków zostały też w USA, Kanadzie, Australii i Kazachstanie. Czas  komunizmu,  pomijając  migracje  związane  z  przesunięciem  się  granic,  był okresem względnego braku mobilności międzynarodowej skierowanej na Zachód, jako że niewiele osób mogło wtedy posiadać paszport. Jednak pewna mobilność występowała – np. Polacy  z niemieckimi  przodkami  mogli  otrzymać  status  przesiedleńca  (Aussiedler) w Niemczech  Zachodnich.  Ponadto,  w  latach  1946-1949  wielu  polskich  Żydów wyemigrowało  w  konsekwencji  m.in.  pogromu  kieleckiego  w  1946  r.  oraz  powstania państwa Izrael  w 1948 r.  Rok 1968 był  z  kolei  czasem,  gdy duża liczba polskich Żydów wyjechała z Polski z powodu antysemickiej polityki w kraju (Burell, 2009, za: Wolak 2004). W latach 60-tych stopniowo Polacy zaczęli też wyjeżdżać na Islandię, choć nadal osób takich było niewiele. Jak wskazuje Wojtyńska, w tym czasie zaczęto rekrutować na wyspę polskich  trenerów  sportowych  i  stopniowo  –  polskich  muzyków.  Pierwszy  był  Bohdan Wodiczko, który został dyrygentem Islandzkiej Orkiestry Symfonicznej, a już w latach 80-tych – Szymon Kuran, skrzypek, dzięki któremu powoli rozpoczęła się migracja łańcuchowa polskich muzyków (2010, s.30-31). W 1978 r. przyjechał na Islandię też trener piłki ręcznej, Bogdan  Kowalczyk  i  trenował  zawodników  zespołu  Vikingur,  a  potem  reprezentacji islandzkiej, w sumie przez 12 lat (Bogdański, 2015).
Lata 1980-teW latach 80-tych  duża liczba emigrantów opuściła  Polskę z  powodów politycznych oraz ekonomicznych, osiedlając się przede wszystkim w Niemczech i Ameryce Północnej. Nie są znane  dokładne  statystyki  dotyczące  emigracji  w  tym  czasie,  zwłaszcza  że  wiele  osób nielegalnie przekraczało granicę. Oficjalne dane mówią o 271 000 osób, które wyemigrowały legalnie w latach 1980-1989, ale szacunki mówią o liczbie dużo większej – 1.1-1.3 mln osób (Iglicka, 2000) czy nawet 2 mln (Burell,  2009). Emigracja w dużej mierze dotyczyła osób 92



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wykształconych, zwłaszcza naukowców – ok. 15% polskich naukowców wyjechało w tym czasie  z  kraju  (Iglicka,  2000).  Również  na  Islandii  w  tym  czasie  znalazła  się  grupa uchodźców  politycznych  –  26  osób,  które  jednak  po  kilku  latach  wróciły  do  Polski. Rozpoczęto  też  wtedy rekrutację  polskich  pracowników  przemysłu  stoczniowego,  ale  po protestach  związków  zawodowych  rekrutację  wstrzymano  do  połowy  lat  90-tych (Wojtyńska, 2011). 
1989-2003Po roku 1989 r. znów można było swobodnie wyjeżdżać zagranicę, ale też i wracać zza niej,  dzięki czemu nasiliły się migracje krótkotrwałe, najczęściej do Niemiec, co było kontynuacją wcześniejszych trendów migracyjnych (drugim pod względem popularności krajem polskiej emigracji pozostały Stany Zjednoczone). Jak podaje Iglicka (2000), emigracja w latach 1990-1997 – biorąc pod uwagę roczne średnie – była jednak według oficjalnych źródeł o ok. 40% niższa niż ta w latach 80-tych. Spadła zwłaszcza liczba migrantów wyjeżdżających na stałe (Burell,  2009).  W  latach  90-tych  rosła  natomiast  popularność  migracji  sezonowych (uwarunkowanych  porą  roku)  –  w  latach  1992-2002  liczba  polskich  emigrantów sezonowych wzrosła  o 116% (Grabowska-Lusińska i  Okólski,  2009,  s.46). Według badań potencjału  emigracyjnego  z Europy  Środkowo-Wschodniej  z  1998  roku  jedynie  14% polskich respondentów chcących wyemigrować w tym czasie planowało wyjazd na stałe, w porównaniu  do  46%  chcących  wyjechać  na  kilka  tygodni  i  37%  –  na  kilka  miesięcy (Wallace, 2002, s.605). Wśród migrantów z czasów po transformacji 1989 roku częsta była praca na czarno i nieudokumentowany pobyt zagranicą (oficjalnie Polacy zwykle przyjeżdżali jako turyści). Wyjątkiem były migracje sezonowe, najczęściej podejmowane legalnie (Grabowska-Lusińska i Okólski, 2009). Jak podaje Kathy Burell (za Angelą Coyle), w narracjach polskich migrantów w tym czasie częste były wypowiedzi na temat legalności pobytu, przekraczania granicy czy na temat  związanych z  tym problemów z  korzystaniem z  różnych usług,  np.  bankowych (2009). Nie mogli oni też korzystać z opieki medycznej czy socjalnej, ryzykowali deportację i wykorzystanie przez pracodawców (Grabowska-Lusińska i Okólski, 2009). Jak piszą Izabela Grabowska-Lusińska i Marek Okólski: „Uczestnik takiego ruchu wędrówkowego nawet nie penetrował przestrzeni społecznej kraju przyjmującego i funkcjonował na jego peryferiach, znajdując  niezbędne,  minimalne  oparcie  w  sieci  powiązań  tworzonej  przez współmigrantów”  (2009,  s.40).  Aleksandra Galasińska  natomiast  opisuje  migracje przedakcesyjne Polaków do Wielkiej Brytanii w następujący sposób: 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Główna  narracja  migrantów  po  1989  r./przed  rozszerzeniem  Unii  bazuje  na konstruowaniu  miejsca  jako  zamkniętego  i  stabilnego  (fixed).  Grupa  migrantów, która  przyjechała  po  1989  r.  opisywała  swoje  doświadczenie  zmiany  kraju zamieszkania  jako  szczególnie  trudny  i krytyczny  moment  swojego  życia  –  ryt przejścia.  Mimo  posiadania  paszportu  oraz  możliwości  przemieszczania  się  wte i wewte, podróż do Zjednoczonego Królestwa była konstruowana jako ostateczny krok  w  kierunku  opuszczenia  jednej  przestrzeni  i wprowadzenia  się  do  innej. (2010, s. 943)Dominowała  migracja  niepełna  –  tylko  jednego  członka  rodziny  (Grabowska-Lusińska i Okólski,  2009;  White,  2009),  który  wysyłał  zarobione pieniądze na utrzymanie  rodziny w Polsce.  Dzięki  tej  strategii  Polacy  przyjmowali  nisko  płatne  prace,  gdyż  zarobione pieniądze, wydatkowane w Polsce, miały relatywnie większą wartość niż w kraju imigracji. Oznaczało to jednak emocjonalne poświęcenia i prowadziło do rozpadu wielu małżeństw, dlatego  też  w  późniejszym  czasie  zaczęto  obierać  strategię  wspólnej  migracji  obojga małżonków lub migracji kobiety niedługo po partnerze (White, 2009). Migracja w latach 90-tych dotyczyła przede wszystkim osób o niskim wykształceniu, w przeciwieństwie  do  migracji  z  lat  80-tych.  Jak  podają  Grabowska-Lusińska  i  Okólski (2009),  były to osoby,  którym trudno było znaleźć pracę w Polsce,  choć mieli  niewielkie oczekiwania co do warunków pracy. Decyzje migracyjne podejmowali wspólnie z rodziną.  Choć  Niemcy,  USA  i  Kanada  nadal  dominowały  jako  kraje  docelowe  polskich migrantów, w latach 90-tych pojawiły się  też nowe szlaki  migracyjne – do Belgii,  Włoch,  Grecji  i  Hiszpanii  (Małek,  2010).  O  ile  wśród  wyjeżdżających  w  tym  czasie  do  Niemiec większość stanowili mężczyźni (Iglicka, 2000), wśród migrujących do Europy Południowej przeważały kobiety. Przykładowo, we Włoszech w 2008 r. stanowiły one 70% wszystkich migrantów  z  Polski  (Małek,  2010).  Dużo  częściej  niż  po  2004  r.  (biorąc  pod  uwagę popularność tej motywacji w porównaniu do innych, nie zaś liczbę bezwzględną migrantów) Polki wyjeżdżały zagranicę w celu zawarcia związku z obcokrajowcem – dane z Wielkiej Brytanii mówią o 72% Polek zawierających związki mieszane przed 2004 r. i tylko 7% po wejściu Polski do Unii. Jeśli chodzi o migrację na Islandię, to po 1989 r. coraz częściej rekrutowano Polaków do  pracy  w  przetwórstwie  rybnym,  która  zaczęła  tracić  atrakcyjność  dla  miejscowej ludności,  przenoszącej  się  w tym  czasie  często  do  miast  (Wojtyńska,  2011).  Magnfríður Júlíusdóttir, Unnur Dís Skaptadóttir i Anna Karlsdóttir (2013) zwracają szczególną uwagę na odpływ  islandzkich  kobiet  z  pracy  w  przetwórstwie  rybnym,  związany  z  rosnącymi ambicjami  i  preferencją  branży  usługowej  oraz  sektora  budżetowego.  W związku  z  tym zaczęto  rekrutować  kobiety  zza  granicy,  gdyż  praca  w  przetwórstwie  rybnym  była tradycyjnie  uważana  za  kobiecą.  Jak  piszą  autorki,  do  1996  r.  70%  wszystkich  nowych 94



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.pozwoleń  na  pracę  dla  pracowników  zagranicznych  przyznawanych  było  kobietom pracującym  w  przetwórstwie  rybnym,  w  większości  pochodzącym  z  Polski.  Część  z nich poślubiła  potem  Islandczyków  i  „stała  się  głównymi  aktorami  w  dalszej  migracji łańcuchowej”  (tamże,  s.  269).  Warto  zauważyć,  że  sama  Islandia  zmieniała  się  mocno w latach 90-tych (zob. np. Bergmann, 2014) – powoli stawała się państwem neoliberalnym, prywatyzowane były banki oraz zwiększały się nierówności w płacach (Wojtyńska, 2012). W związku ze zmianami gospodarczymi zwiększał się też popyt na pracowników zza granicy –  na  początku  głównie  w przetwórstwie  rybnym,  potem  też  w  innych  pracach niewymagających kwalifikacji (Wojtyńska,  2012). Zniesiono wizy dla Polaków, choć nadal musieli oni ubiegać się o czasowe pozwolenie na pracę u konkretnego pracodawcy, a dopiero po  trzech  latach  można  było  ubiegać  się  o nieograniczone  pozwolenie  na  pracę.  Liczba Polaków mieszkających na Islandii zaczęła dosyć szybko rosnąć – z 16 osób w 1974 r., 28 w 1980 r.,  do 1137 w 1998 r.  (Statistic Iceland,  2014).  Polacy wyprzedzili  pod względem liczebności Duńczyków i od tego czasu pozostają największą grupą imigrantów na wyspie (Wojtyńska, 2012). Od 2000 r. zaczęły na Islandii powstawać małe biura pośrednictwa pracy, rekrutujące Polaków do pracy np. przy opiece nad dziećmi czy na budowie. Wielu Polaków przyjechało  np.  do  pracy  przy  budowie  huty  aluminium  oraz  elektrowni  wodnej  na wschodzie  kraju,  co  podwoiło  liczbę  ówczesnej  Polonii.  Nadal  jednak  Islandia  nie  była popularnym  kierunkiem  migracji,  m.in.  ze  względu  na  swoją  odległość,  wysokie  koszty podróży czy niewielkie szanse na pracę bez pozwolenia (podczas gdy np. w Wielkiej Brytanii wielu migrantów pracowało „na czarno” w okresie, kiedy rynek pracy nie był jeszcze otwarty dla Polaków). Zmieniło się to do pewnego stopnia w 2005 r., gdy rozpoczęła się rekrutacja polskich  mężczyzn  do  pracy  w  budownictwie,  m.in.  przy  budowie  elektrowni  wodnej wewnątrz  kraju  oraz  leżącej  nad  oceanem  huty  aluminium  (Júlíusdóttir,  Skaptadóttir i Karlsdóttir, 2013) – wzmożony napływ mężczyzn zza granicy trwał aż do 2008 r.
Współczesne migracje – po roku 2004Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004r. zmieniły się przede wszystkim kierunki migracji,  ale  też  i  skala  zjawiska.  W  latach  2004-2007  liczba  migrantów  tymczasowych, przebywających co najmniej 2 miesiące za granicą wzrosła z ok. 1 mln do ok. 2,3 mln osób  (Fihel et al.,  2011, s.  25). Jak szacują Marta Anacka i Marek Okólski,  w latach 2004-2007 opuściło Polskę ok. 3,3% populacji powyżej 15 roku życia (4,4% mężczyzn i 2,2% kobiet, przy czym aż 9,3% osób w wieku 25-29 lat i 9,8% osób w wieku 20-24 lata [2010, s.155]). Później liczba nowych emigrantów zaczęła spadać ze względu na kryzys finansowy w wielu krajach ich zamieszkania. Należy tu jednak zauważyć, że wszelkie dane dotyczące migracji są 

95



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wyłącznie  szacunkowe  i  nie  są  kompletne.  Oficjalne  dane  dotyczące  tych,  którzy wymeldowali  się  z  poprzedniego  miejsca  zameldowania  z  intencją  wyjazdu  za  granicę pomijają tych, którzy wyjechali, nie wymeldowując się. Dlatego też GUS co roku przedstawia szacunki dotyczące migrantów tymczasowych, którzy nie wymeldowali się z Polski. Szacunki te opierają się m.in. na badaniach aktywności ekonomicznej ludności Polski czy statystykach w  krajach  docelowych migrantów,  które  jednak  różnią  się  od  siebie  metodologią  badań (Fihel et al., 2011). Dane te – na których bazuje m.in. cytowany raport Ośrodka Badań nad Migracjami, pod red. Agnieszki Fihel, należy więc traktować ostrożnie. Na podstawowy  kierunek polskiej  emigracji  wybiły  się  po wejściu  Polski  do Unii Europejskiej Wyspy Brytyjskie – w roku 2010 28% wszystkich migrantów tymczasowych jechało  do  Zjednoczonego  Królestwa37,  a  tylko  23%  do  Niemiec,  które  wcześniej  były bardziej znaczącym kierunkiem polskiej emigracji.  Kolejnymi pod względem popularności krajami były: Irlandia (6,3%), Holandia (5,5%) i Włochy (4,6%) (tamże, s. 27-28). Wzrosło też znaczenie Szwecji jako kraju docelowego, dzięki otwarciu szwedzkiego rynku pracy na Polaków  w 2004 r.,  a  zmalało  znaczenie  m.in.  USA,  Belgii  czy  Francji  (Anacka  i  Okólski, 2010).  Wśród  zarejestrowanych/wymeldowanych  z  poprzedniego  adresu  zamieszkania emigrantów  nadal  jednak  dominowały  wyjazdy  do  Niemiec  (w  2010  r.  39%  wszystkich zarejestrowanych emigrantów), na drugim miejscu było Zjednoczone Królestwo (20%), a za nim Stany Zjednoczone (10%) i  Holandia  (4%).  Najwięcej  zarejestrowanych emigrantów pochodziło  w  2010  r.  z województwa  śląskiego  (22,8%),  dolnośląskiego  (11,6%)  oraz opolskiego (10,6%), co – jak twierdzi Paweł Kaczmarczyk – może wskazywać na to, że dane  dotyczące  zarejestrowanych/wymeldowanych  migrantów  dotyczą  specyficznego  rodzaju migracji  związanej  z powiązaniami  etnicznymi  i  rodzinnymi,  np.  wyjazdami  Ślązaków do rodziny mieszkającej w Niemczech (Fihel et al., 2011, s. 24). Spośród  zarejestrowanych emigrantów  w  2010  r.  54%  stanowiły  kobiety  (tamże, s.24),  co  mogłoby  wskazywać  na  feminizację  migracji,  gdyby  nie  to,  że  dane  na  temat migrantów  tymczasowych  wskazują  na  odwrotny  trend  –  przed  wejściem  Polski  do  UE mężczyźni  stanowili  57%  migrantów  tymczasowych,  a  po  2004  r.  –  aż  65%  (Anacka i Okólski,  2010,  s.147).  Prawie  połowę  zarejestrowanych  emigrantów  (48%  mężczyzn i prawie 50% kobiet) stanowiły osoby w wieku 20-39 lat  (Fihel et al., 2011, s. 24). Wśród migrantów tymczasowych od 2004 r. nieco zmalała mediana wieku – z 30 do 28 lat, choć wzrosła ona w takich krajach docelowych jak Wielka Brytania (z 25 do 26 lat) czy Niemcy 
37 Tu  jednak  warto  zwrócić  uwagę  na  zjawisko  „wychodzenia  z  nielegalności”,  czyli  rejestrowania  się  

w Wielkiej Brytanii i Irlandii w 2004 r. osób, które mieszkały tam już wcześniej, ale nie miały prawa pobytu 
i pracy – brytyjskie szacunki mówią nawet o 30% takich osób wśród nowo zarejestrowanych (Grabowska-
Lusińska i Okólski, 2009, s.169). 96



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.(z 30,4  do  34  lat)  (Anacka  i  Okólski,  2010,  s.147).  Generalnie  można  jednak  uznać,  że „nowych” (poakcesyjnych) migrantów charakteryzuje młody wiek – wśród migrantów jest ok. dwa razy więcej młodych osób niż wśród reszty populacji Polski (Grabowska-Lusińska i Okólski, 2009, s.125).Jeśli chodzi o poziom wykształcenia, to emigranci w latach 2004-2006 częściej mieli wyższe wykształcenie niż ogół ludności Polski lub migranci przedakcesyjni, częściej od obu grup mieli też wykształcenie średnie ogólne lub średnie zawodowe; częściej niż populacja Polski, ale rzadziej niż migranci przedakcesyjni mieli wykształcenie zasadnicze zawodowe, a rzadziej  niż obie grupy – wykształcenie podstawowe lub niższe (6% w porównaniu do 27% dla populacji Polski) (tamże, s.100).Na Islandii duża zmiana w skali migracji nastąpiła dwa lata później niż na Wyspach Brytyjskich czy w Szwecji,  ze  względu na okres przejściowy w otwarciu rynku pracy na obywateli nowych państw członkowskich Unii Europejskiej38. Jak pokazuje poniższy wykres (Wykres  1),  liczba  polskich  migrantów  na  Islandii  znacząco  wzrosła  po  2006  roku (z powodu otwarcia rynku pracy, informacji na temat Islandii w polskich mediach, ale też i ze  względu na  boom budowlany przypadający  na lata  2004-2008).  Dopiero po 2009 r. liczba  polskich  imigrantów  zaczęła  spadać  z powodu  kryzysu  finansowego  i związanego z nim bezrobocia (zwłaszcza zatrzymania  projektów budowlanych,  zatrudniających wielu Polaków) oraz spadku wartości islandzkiej  waluty (zob.  Wojtyńska i  Zielińska,  2010),  by znów od 2013 r. zacząć rosnąć (Statistics Iceland, 2014). 

38 Warto tu zaznaczyć,  iż  Islandia nie jest  członkinią UE, ale  jest  z  nią stowarzyszona poprzez Europejski 
Obszar  Gospodarczy  (EOG),  który  opiera  się  na  zasadzie  wolnego  przepływu  towarów,  usług,  ludzi 
i kapitału. 97
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Polska  migracja  wywarła  jednak  duży  wpływ  na  skład  społeczeństwa  islandzkiego.  Jak podają  Hallfríður  Þórarinsdóttir  i  Anna  Wojtyńska,  liczba  obywateli  zagranicznych w stosunku do reszty populacji zmieniła się z niecałych 2% w połowie XX wieku do 3,5% w 2004  r.,  4%  w  2004  r.,  6%  w 2007  r.  i  9%  w  roku  2008  (Wojtyńska,  2012,  s.1, Þórarinsdóttir  i  Wojtyńska,  2011,  s.8).  Byli  oni  też  szczególnie  widoczni  w  niektórych sektorach rynku pracy – według szacunkowych danych za rok 2008, obliczonych przez Karla Sigurðssona  i  Valura  Arnasona,  obcokrajowcami  było  62%  pracowników  przetwórstwa rybnego,  37%  pracowników  branży  budowlanej  oraz  28%  pracowników  branży turystycznej  i  gastronomicznej (Wojtyńska,  2012,  s.3).  Z wszystkich tych obcokrajowców dużą część stanowili właśnie Polacy. Natomiast już w 2010 r. bezrobocie wśród Polaków na Islandii  wynosiło  ok.  20%  (Júlíusdóttir,  Skaptadóttir  i  Karlsdóttir,  2013,  s.271). Są  oni największą grupą imigrantów – w roku 2011 stanowili  40% wszystkich obcokrajowców, a na początku 2012 r. – 36% (Wojtyńska, 2012, s.4).Jeśli  chodzi  o  strukturę  demograficzną  Polaków  na  Islandii,  to  w  latach  90-tych migrowały przede wszystkim kobiety (ponad 70% zarejestrowanych Polaków na Islandii w latach 1992-1995), ale stopniowo ich przewaga zmniejszała się,  aż nastąpiła odwrotna tendencja i w roku 2007 ponad 70% Polaków stanowili mężczyźni (Wojtyńska, 2011, s.37). Ponieważ było  to związane z  zatrudnianiem polskich mężczyzn na budowach,  proporcje kobiet i mężczyzn zaczęły powoli wyrównywać się, gdy budowy stanęły z powodu kryzysu finansowego. Na początku roku 2011 mężczyźni stanowili 55% Polaków na Islandii (tamże, 98

Wykres 1: Osoby urodzone w Polsce mieszkające na Islandii, opracowanie własne, źródła:  
Wojtyńska, 2011 i Statistics Iceland, 2014



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.s.38). Tak jak i w przypadku Polaków emigrujących do innych krajów, na Islandię głównie przyjeżdżają osoby młode – np. w roku 2011 prawie 1/3 wszystkich Polaków na wyspie stanowili dwudziestokilkuletni migranci, a niewiele mniej (29%) było osób między 30. a 40. rokiem życia (tamże, s.38). Ponad połowa (56%) wszystkich polskich migrantów mieszkała w 2011 r. w Reykjaviku i okolicach, choć – jak podaje Wojtyńska – jeszcze w 1998 w regionie stołecznym mieszkało tylko 17% Polonii, a więcej ich było nawet w Fiordach Zachodnich (tamże, s.39). 
Charakterystyka najnowszych migracji w Unii EuropejskiejBadania pokazujące poakcesyjne migracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej do krajów tzw.  Starej  Unii,  pokazują  pewne  cechy  wspólne  dla  migrantów,  niezależnie  od  ich narodowości (zob. np. Sumption i Somerville, 2010; Lulle, 2010; Montefusco, 2008)39. I tak, wśród migrantów z tych krajów:

− dominuje motywacja ekonomiczna, w tym szczególnie potrzeba zarobienia pieniędzy na konkretny cel, np. powrót do kraju i kupno mieszkania/domu;
− w kraju docelowym silna jest koncentracja na pracy jako najważniejszej aktywności, czasem oznacza to pracę przez długie godziny bez odpoczynku czy dni wolnych; 
− akceptowana jest praca poniżej kwalifikacji;
− migracja uważana jest za tymczasową, zwykle migranci nie mają planu, żeby osiąść w kraju, do którego przyjechali, choć czasem przeciągają swój pobyt i nie precyzują planów powrotu.Taka migracja często analizowana jest z perspektywy transnarodowej – odrzuca się typowe dla wcześniejszych fal migracyjnych pojęcia imigracji i integracji, bazujące na założeniu, że migranci zamierzają zostać w nowym kraju (Favell, 2008). W przeciwieństwie do migrantów przedakcesyjnych,  nowym  migrantom  nie  przypisuje  się  silnych  relacji  z  jakimkolwiek miejscem, podkreśla się raczej ciągłą mobilność, elastyczność i transnarodowość. Migranci, jak pisze Michał  Garapich cytowany przez Aleksandrę Galasińską,  stali  się  nagle „dobrze adaptującymi się aktorami transnarodowymi, korzystającymi – a przynajmniej starającymi się  korzystać  –  z obu  światów;  opierającymi  się  stopami  o oba  miejsca  i budującymi tożsamość  klasową  w  obu  miejscach  z  naciskiem  na  indywidualne  osiągnięcia,  ludzką sprawczość, samookreślenie i elastyczność” (za: Galasińska, 2010, s.944). Z drugiej strony niektórzy badacze twierdzą, że migranci z „Nowej Unii” wciąż są jednak mocno zakorzenieni 

39 Poniższych kilka akapitów wykorzystane zostało też w artykule: Zielińska, 2012c.99



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.w kraju swojego pochodzenia, które jest dla nich punktem referencyjnym oraz miejscem, do którego chcieliby powrócić po trudach migracji. Aija Lulle opisuje w taki sposób łotewskich migrantów na brytyjskiej wyspie Guernsey: Transnarodowe interludium było w rzeczywistości  postrzegane jako czas wyjęty z „prawdziwego  życia”  na  Łotwie,  kraju  mniej  atrakcyjnego  finansowo,  ale ostatecznie  jednak  miejsca  ich  habitusu.  Marzeniem  było  przekroczenie  granicy. Jednocześnie poprzez to przekroczenie tworzyła się droga powrotu – ale powrotu innych siebie – bogatszych, w lepszej pozycji społecznej w oczach własnych i oczach innych. (2010, s. 8)
Kraj docelowy bywa więc w literaturze przedmiotu postrzegany jako środek do zarobienia pieniędzy bez szczególnego innego znaczenia dla migrantów. Badania Polaków w wioskach islandzkich  wskazują  jednak,  że  „miejsca  nadal  są  znaczące  –  zarówno  poprzednie,  jak i obecne  miejsca  zamieszkania,  choć  znaczenia  tych  miejsc  są  nieustannie kontekstualizowane  i  negocjowane  poprzez  transnarodowe  doświadczenia  migracji” (Skaptadóttir i Wojtyńska 2008, s. 115). Ich autorki konkludują:[N]owemu  miejscu  nadaje  się  znaczenie,  ale  znaczenia  te  mogą  różnić  się  od znaczeń,  jakie  danemu  miejscu  przypisują  ludzie  urodzeni  w  danym  regionie. Znaczenia te opierają się na codziennych doświadczeniach,  ale są złożone;  mogą opierać się w mniejszym stopniu na okolicznych terytoriach czy na Islandii w ogóle,  ale […] na wiedzy i poglądach, które migranci przynoszą ze sobą. (tamże, s. 124)
Jedną z wyżej  wymienionych cech migrantów z Europy Środkowo-Wschodniej  jest  łatwe akceptowanie prac poniżej kwalifikacji (w Wielkiej Brytanii w pierwszych latach po wejściu Polski  do  UE,  ok.  1/4  polskich  pracowników  fizycznych  miała  wyższe  wykształcenie; Grabowska-Lusińska i Okólski, 2009, s.167). Jako powody tej łatwości najczęściej podaje się stosunkowo wysokie zarobki (Wojtyńska, 2012), wystarczające, by przyciągnąć migranta do pracy  i  zrekompensować  niespełnione  ambicje.  Porównują  oni  bowiem  pracę,  którą przyjmują nie z innymi pracami w tym kraju, ale z pracami, które były dla nich dostępne w kraju  pochodzenia  (tamże).  Jak  twierdzą  Galasińska  i  Kozłowska  (2009)  w  ocenie  tej ważne  jest  postrzeganie  tejże  pracy  jako  „normalnej”,  czyli  pozwalającej  zaspokoić podstawowe  potrzeby,  a także  odbywającej  się  w  dobrych  warunkach.  Poza  tym,  ważną motywacją jest właśnie tymczasowość owej pracy, przynajmniej w postrzeganiu migrantów, którzy planują powrót do kraju pochodzenia lub liczą na stopniowy awans w nowym kraju,  jeśli np. nauczą się języka (Wojtyńska, 2012; Zielińska, 2012; Parutis, 201440). To ułatwia im zgodzenie  się  na  pracę  poniżej  kwalifikacji,  jako  że  nie  myślą  o niej  w kategoriach 
40 Violetta Parutis zauważa jednak, że mobilność społeczna migrantów dotyczy przede wszystkim osób, które  

nie muszą utrzymywać dzieci czy innych członków rodziny (2014).100



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.„skończenia” np. „na zmywaku” – używając popularnych w mediach określeń. Warto  tu  rozwinąć  kwestię  tymczasowości,  opisywaną  jako  jedna  z  cech charakterystycznych  współczesnych  migrantów.  Sondaż  internetowy  przeprowadzony  na przełomie  2006  i  2007  roku  wśród  polskich  migrantów  w  Wielkiej  Brytanii  i  Irlandii pokazuje,  iż  większość  badanych  nie  miała  zdecydowanych  planów  na  przyszłość, związanych z mobilnością przestrzenną.  Na pytanie o plany powrotu do Polski  tylko 7% odpowiedziało „w ciągu roku”, 13% – „w ciągu kilku lat”, dalsze 13% było zdecydowane, żeby nigdy  nie  wracać,  podczas  gdy  niezdecydowane  było  aż  25%  mówiące  o  powrocie w nieokreślonej  przyszłości  i  42%,  które  zakreśliło  odpowiedź  „Nie  wiem,  trudno powiedzieć”  (Milewski,  Ruszczak-Żbikowska,  2008,  s.  18).  Drinkwater,  Eade  i  Garapich (2009) wskazują, że niezamykanie sobie ani opcji powrotu ani pozostania jest rozmyślną strategią „intencjonalnej nieprzewidywalności” (intentional unpredictability). White (2009) zauważa  jednak,  że  nie  należy  przeceniać  stopnia  sprawczości  np.  rodzin  migracyjnych pochodzących  z małych  miejscowości,  którzy  nie  zawsze  mają  możliwość  wyboru,  kiedy partner pozostający w Polsce dołączy do partnera będącego zagranicą, gdyż jest to związane zarówno  z  kwestiami  finansowymi,  ze  stresem  związanym  z wychowywaniem  dzieci samotnie przy migracji jednej ze stron, jak i z trudnościami związanymi z migracją dzieci, które nie zawsze są chętne do wyjazdu. Z drugiej też strony, jak pokazują badania White (2009) dotyczące polskich rodzin w Anglii, a także moje własne wywiady przeprowadzone z rodzicami  dzieci  w wieku szkolnym,  mieszkającymi w Anglii41,  rodziny,  które  chciałyby powrócić do Polski są często ograniczone różnicami w systemie szkolnictwa w obu krajach – np.  obawą przed tym, że dzieci  będą musiały powtarzać klasę w Polsce,  jeśli  uczęszczały wcześniej do szkoły angielskiej lub że nie odnajdą się na powrót w polskiej szkole. Ci rodzice zaś,  którzy  posiadają  mniejsze  dzieci,  czują,  że  ich  wolność  wyboru  czasu  zamieszkania w kraju  imigracji  kończy  się  wraz  z  wejściem  dziecka  w wiek  szkolny  i  wtedy  powinni zdecydować  się  na  powrót  lub  pozostanie  w  nowym  kraju  do  czasu  ukończenia  przez dziecko edukacji szkolnej. W Reykjaviku natomiast jedną z motywacji rodziców do posyłania dzieci  do  polskiej  szkoły  sobotniej,  gdy  były  już  w  wieku  szkolnym,  była  chęć  powrotu rodziny do Polski,  a  dziecka do szkoły  w Polsce (zob.  Zielińska,  Kowzan i  Ragnarsdóttir,  2014). 
Charakterystyka polskich migrantów na IslandiiPorównując polskich migrantów na Islandii z migrantami w innych krajach, warto zauważyć 
41 Badania terenowe prowadzone we wrześniu i  październiku 2010 w ramach projektu badawczego „Polacy 

w Anglii  - portrety  życia  szkolnego  dzieci  polskich  migrantów  w  kontekście  szerszych  procesów 
adaptacyjnych” pod opieką Alicji Sadownik oraz Piotra Mikiewicza (zob. Mikiewicz i Sadownik, 2014). 101



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.pewne  cechy  charakterystyczne  właśnie  dla  Islandii.  Jedną  z bardzo  ważnych  cech w kontekście moich badań jest duża trudność języka islandzkiego. Migranci jadący np. do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii czy Irlandii często znają już w jakimś stopniu język kraju swojej migracji, mogą nauczyć się go w Polsce. Języki te są też stosunkowo łatwe do nauki – przynajmniej w porównaniu z językiem islandzkim (opisuję tę kwestię szerzej w Rozdziale VI).  Znajomość języka lokalnego może mieć zaś wpływ także na wiele innych elementów życia migrantów – partycypację publiczną, poczucie zakorzenienia, kontakty towarzyskie czy sytuację w pracy i na rynku pracy. Również  transnarodowość  polskich  migrantów  jest  specyficzna  na  Islandii. A mianowicie – podróże do Polski są rzadsze, co można tłumaczyć ich wyższym kosztem. Dane  z  cytowanych  dalej  w tym  podrozdziale  badań  pokazują,  że  aż  40%  polskich respondentów nie było w Polsce w ciągu roku poprzedzającego badanie, 50% odwiedziło Polskę raz, a tylko 10% – dwa razy w ciągu roku  (Þórarinsdóttir i Wojtyńska, 2011, s.22). Hallfríður Þórarinsdóttir i Anna Wojtyńska pokazują też inne cechy specyficzne dla Islandii  jako kraju przyjmującego migrantów. Są to:1) dominacja imigrantów z Europy (85% wszystkich migrantów);
2) brak koncentracji migrantów w jednym miejscu – ze względu na częste zatrudnianie migrantów  w  przetwórniach  ryb  poza  Reykjavikiem,  wielu  migrantów  można spotkać  w małych miejscowościach,  nie  zaś  tylko  w miastach,  jak  to  często  bywa w innych krajach (tu warto jednak zauważyć, że rozproszenie jest także ukazywane jako cecha „nowych”  polskich migrantów w Wielkiej  Brytanii  [Ryan,  Sales  i  Tilki, 2009]); 3) specyficznej  struktury  płciowej  migrantów  –  rozwijającej  się  od  dużej  dominacji kobiet,  przez  znaczną  dominację  mężczyzn  do  obecnego  niemal  wyrównania  się liczby obu grup;4) krótkiej  historii  migracji  na  Islandię  i  wynikającej  z  tego  struktury  wiekowej migrantów ze znaczną dominacją ludzi młodych;5) znacznej  dominacji  chrześcijan,  zwłaszcza  katolików,  wśród  imigrantów  (w  tym Polaków, Litwinów i Filipińczyków) (tamże).W  podobnym  czasie  co  moje  badania  terenowe,  Centrum  Badań  nad  Migracjami  przy Akademii w Reykjaviku (Miðstöð innflytjendarannsókna Reykjavíkur Akademíunni, MIRRA) przeprowadziło  duże  badania  ilościowe  na  populacji  Polaków  mieszkających  w  rejonie metropolitalnym  Reykjaviku  (maj-lipiec  2010).  Ze  względu  na  zbieżność  czasu,  miejsca i badanej  populacji,  stanowią  one  doskonałe  tło  ilościowe  dla  przeprowadzanych przeze 

102



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.mnie  badań.  Opierając  się  na  publikacji  jednej  z  autorek  badań  (Wojtyńska,  2012)  oraz wstępnym  raporcie  z  nich  (Þórarinsdóttir  i Wojtyńska,  2011),  opiszę  poniżej  ich metodologię i wyniki. Badania objęły 480 osób, czyli ok. 10% dorosłych Polaków powyżej 18 roku życia, zamieszkujących w rejonie. Dobór próby sterowany był przez respondentów i bazował na metodzie kuli śniegowej. Respondenci otrzymywali wynagrodzenie za udział w badaniach, a także  za  przyciągniecie  kolejnych  osób.  Wśród  badanych  55%  stanowili  mężczyźni,  co w przybliżeniu  odpowiada  oficjalnym  statystykom.  Badanie  przyciągnęło  jednak  nieco więcej  bezrobotnych,  niż  pokazują  oficjalne  statystyki  (35%  badanych,  podczas  gdy statystyki  Directorate  of  Labor  notowały  w  tym  czasie  20%-owe  bezrobocie  wśród Polaków).  53%  respondentów  było  poniżej  35  roku  życia,  a  83%  przybyło  na  Islandię w czasie boomu ekonomicznego. Badania prowadzone był metodą sondażową, przy użyciu wywiadu ilościowego. Jednym z pytań w kwestionariuszu dla respondentów było pytanie o powody migracji.  Najczęściej podawaną odpowiedzią były lepsze płace – odpowiedziało tak 65% mężczyzn i  41% kobiet (54% wszystkich respondentów).  W sumie zaś powody związane z zatrudnieniem – wyższe płace lub znalezienie zatrudnienia w ogóle – podało 61% respondentów (73% mężczyzn i 47% kobiet). Warto tu zwrócić uwagę, że większość Polaków (74%) pracowała przed wyjazdem, ale aż 43% z nich (34% mężczyzn i 55% kobiet) miała problem z utrzymaniem się. Co więcej, najczęstszym regionem, z którego pochodzili polscy  migranci  (14%)  było  województwo  warmińsko-mazurskie,  charakteryzujące  się w tym  czasie  najwyższym  bezrobociem  (20%  w  2010  r.),  za  nim  były  województwa podlaskie, pomorskie i mazowieckie – z czego dwa ostatnie, jak twierdzą autorki raportu, mają najdłuższą historię emigracji na Islandię (tamże, s. 18).O  ile  kobiety  rzadziej  decydowały  się  na  wyjazd  z  powodu  pracy,  częściej  niż mężczyźni  przyjeżdżały  po  to,  by  połączyć  się  z  rodziną  lub  partnerem  (34%,  wśród mężczyzn zaś 10%). Widać więc, że częściej mężczyźni wyjeżdżają za pracą, a kobiety do nich  dołączają,  jak  pisze  jednak  Wojtyńska,  wcześniej  było  odwrotnie  (Skaptadóttir i Wojtyńska,  2008;  Wojtyńska,  2011).  Wyjazd  w celach  poznawczych  (zdobycie  nowych doświadczeń,  zobaczenie  świata,  nauczenie  się  czegoś)  był  rzadszy  –  taki  powód zadeklarowało 13% Polaków (15% kobiet i 11% mężczyzn [Wojtyńska, 2012]).Dlaczego jednak szukając pracy bądź nowych doświadczeń respondenci  wybierali akurat  Islandię?  Okazuje  się,  że  najczęstszym  powodem  takiej  decyzji  było  posiadanie rodziny lub przyjaciół już na Islandii – odpowiedziało tak 44% Polaków (57% kobiet i 34% mężczyzn).  Sugeruje  to  istnienie  łańcucha  migracyjnego,  choć  część  tych  osób  mogła przyjechać na wyspę za islandzkim partnerem czy przyjaciółmi.  Inną częstą odpowiedzią 103



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.(23% ogółu badanych, 14% kobiet i 31% mężczyzn) było wybranie Islandii ze względu na wysokie  płace  w  tym  kraju.  Kolejnych  11%  zaś  (8%  kobiet,  13%  mężczyzn)  zostało zrekrutowanych jeszcze z Polski. 7% badanych podało, iż do wyjazdu właśnie na Islandię zachęciła ich łatwość znalezienia zatrudnienia w tym kraju, tyle samo osób odpowiedziało też, że nie było szczególnego powodu, dla którego wybrali właśnie Islandię (tamże, s.5). W  czasie,  kiedy  prowadzone  były  badania,  większość  respondentów  pracowała. Najczęstszymi wykonywanymi pracami były:
− sprzątanie:  22%  z  wszystkich  zatrudnionych  respondentów  (31%  kobiet  i  11% mężczyzn),
− praca w hotelach i restauracjach: 19% respondentów (27% kobiet, 9% mężczyzn),
− praca w sektorze produkcji: 16% respondentów (10% kobiet i 23% mężczyzn),
− praca  w  budownictwie:  10%  respondentów,  ale  niemal  wszyscy  z  nich  byli mężczyznami (22% wszystkich mężczyzn podejmowało pracę w tym sektorze),
− przetwórstwo ryb: 10% respondentów (6% kobiet, 14% mężczyzn), 
− praca w sektorze opieki: 9% respondentów (14% kobiet), 
− praca przy sprzedaży: 8% respondentów (6% kobiet, 11% mężczyzn),
− praca w branży transportowej: 3% respondentów (5% mężczyzn),
− inne prace podejmowało 3% respondentów (4% kobiet i 3% mężczyzn) (tamże, s.7).Ważne  wydaje  się  tu  spojrzenie  również  na  pensje  badanych  osób.  Były  one  bowiem znacząco niższe od średniej  pensji  wypłacanej w danym sektorze.  Jak podaje Wojtyńska, przytaczając  dane  statystyczne,  średnim  wynagrodzeniem  za  godzinę  pracy  na  Islandii w roku  2010  było  1590  koron  islandzkich  (ok.  37  zł).  Tymczasem  aż  83%  badanych zarabiało poniżej 1500 ISK na godzinę. W branży budowlanej,  gdzie pensje Polaków były najwyższe, a średnia stawka godzinowa dla całej branży wynosiła ok. 2100 ISK (ok. 48 zł),  jedynie  3% badanych zarabiało  powyżej  2000 koron (jak  podaje  Álfrún Sigurgeirsdóttir, pracodawcy  tłumaczyli  tę  nierówność  wyższymi  kosztami  związanymi  z zapewnieniem pracownikom  darmowego  zakwaterowania,  transportu  oraz  biletów  lotniczych  [2011]). W sumie aż 36% wszystkich respondentów zarabiało poniżej 1000 ISK na godzinę (pensja minimalna w tym czasie wynosiła 910,13 koron,  czyli  ok.  20 zł według kursu z tamtego czasu), przy czym tak niskie pensje dotyczyły 50% badanych pracujących przy sprzątaniu, 45% pracowników branży hotelarskiej  i gastronomicznej oraz 44% pracowników sektora opieki, czyli stanowisk najczęściej zajmowanych przez kobiety. Można tu zauważyć proces, w którym kobiety  i  mężczyźni  o różnym wykształceniu,  doświadczeniu  i  umiejętnościach trafiają  do  prac  stereotypowo  przypisanym  ich  płci  i  narodowości.  Na  taki  proces 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wskazywali też moi respondenci (wymieniając prace, jakich podejmują się Polki i Polacy), a także  badaczki  tego  zjawiska,  Magnfríður  Júlíusdóttir,  Unnur  Dís  Skaptadóttir  i Anna Karlsdóttir  (2013),  które  piszą,  że  stereotyp  kobiet  z  Europy  Wschodniej  i  Azji  jako opiekuńczych oraz mężczyzn z Europy Wschodniej jako dobrych pracowników fizycznych (głównie budowlańców) sprawia, że grupy te doświadczają esencjalizacji i są segregowane do konkretnych sektorów rynku pracy. Kobiety też  najczęściej  pracowały  poniżej  swoich kwalifikacji – dotyczyło to aż 75% uczestniczek badania i 54% uczestniczących mężczyzn (ogółem:  65%  respondentów).  Jednym  z powodów  może  być  lepsze  wykształcenie migrujących  kobiet  (kobiety  stanowiły  61%  wszystkich  badanych  z  wyższym wykształceniem). Ogółem, 78% respondentów można uznać za wykwalifikowanych – 58% ukończyło  przynajmniej  jeden  ze  stopni  szkolnictwa  zawodowego,  a  20%  miało wykształcenie uniwersyteckie (27% kobiet i 14% mężczyzn). Tylko 8% ukończyło edukację na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjum, a 14% na poziomie liceum.Co  szczególnie  istotne  dla  moich  badań,  66%  Polaków  pracowało  głównie z obcokrajowcami, a 49% podawało, że w pracy głównym używanym językiem jest angielski. Aż 25% badanych komunikowało się w pracy głównie po polsku (Wojtyńska, 2012, s.7).Jeśli  chodzi  o znajomość języka angielskiego –  jako dobrą lub płynną określiło ją zaledwie 35% respondentów, 20% określiło ją jako umiarkowaną, a 32% podało, że umie go słabo  (14%)  lub  zna  tylko  podstawowe  słowa  (18%).  13% badanych zadeklarowało,  że w ogóle  nie  zna  tego  języka.  Kompetencje  językowe  dotyczące  języka  islandzkiego  były wśród respondentów jednak jeszcze niższe. Jedynie 5% osób podało, że zna ten język dobrze lub bardzo dobrze, 16% – w stopniu umiarkowanym, 18% – zna go słabo, aż 41% zna tylko podstawowe słowa, a 20% uczestników deklarowało, że nie zna tego języka w ogóle. 16% badanych nie było w stanie komunikować się ani po angielsku, ani po islandzku. Jest  to  ciekawe,  biorąc  pod  uwagę,  że  aż  61%  badanych  brało  udział  w  kursach językowych.  63% z  nich mimo  udziału  w  kursach  deklarowało,  że  nadal  nie  zna  języka islandzkiego  lub  mówi  nim  bardzo  słabo.  Zadziwiające  jest  również,  że  jedynie  17% badanych deklarowało podjęcie jakiegoś rodzaju edukacji w nowym kraju. Sugeruje to, że nie brali oni pod uwagę kursów językowych, odpowiadając na to pytanie, a możliwe, że wielu rozumiało edukację wyłącznie jako edukację formalną. Uczestnictwo w różnych formach edukacji na Islandii może być związane z planami respondentów na przyszłość, które odzwierciedlają ogólną tendencję polskich migrantów do niewiązania  się  na  stałe  z  nowym  krajem.  77% badanych deklarowało,  że  nie  zamierza osiąść na Islandii.  18% zaś przyznało,  że najprawdopodobniej  nigdy nie wróci do Polski. Tylko  35%  miało  jednak  sprecyzowane  plany  dotyczące  powrotu.  Badani  widzieli  więc 105



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.swoją migrację nie jako trwałe osiedlenie się w nowym kraju, ale jako epizod, płynny pod względem  ram  czasowych  okres  ich  życia.  Część  można  by  nazwać  współczesnymi nomadami42 –  przemieszczającymi  się  z  kraju  do  kraju  w  zależności  od  koniunktury gospodarczej i  możliwości spełnienia swoich celów w danym kraju. Jak pokazują bowiem cytowane  tu  badania,  13%  respondentów  przeprowadziło  się  na  Islandię  bezpośrednio z innego kraju (z czego 1/4 mieszkała wcześniej w Niemczech, 17% w Norwegii, a ok. 14% we  Włoszech),  a niemal  połowa  (44%)  pracowała  wcześniej  w  innym  kraju,  głównie w Niemczech  (Þórarinsdóttir  i Wojtyńska,  2011,  s.  22).  Co  więcej,  jak  wskażę  w  dalszej części pracy, w czasie kryzysu (zob. też Wojtyńska i Zielińska, 2010) wiele osób planowało kolejny wyjazd, przede wszystkim do Norwegii, a moi respondenci czasami wręcz radzili się mnie, jaki kraj warto teraz wybrać. Co ciekawe, mimo braku stabilności co do kraju zamieszkania, migranci najczęściej byli w stałych związkach (67%; dodatkowo 2% było w związku, ale nie mieszkało razem z partnerem),  najczęściej  z  innymi  Polakami  (93%) i  większość  par  mieszkała  razem na Islandii, a więc strategia nomadyczna była wyborem rodzinnym. Być może stałość na jednym poziomie (związków osobistych) ułatwiała wybór związany z brakiem stałości w miejscu zamieszkania,  dając  pewien  rodzaj  bezpieczeństwa.  Sugerują  to  m.in.  badania  Haliny Grzymały-Moszczyńskiej, która wskazuje na silne więzi rodzinne wśród Polaków w Wielkiej Brytanii (2015).Poniżej  zarysuję  historie  migracyjne  moich  respondentów  na  Islandii,  będące kontekstem dla dalszych rozważań o roli miejsca w uczeniu się w nowym kraju. 
Historie migracyjne

Migracje lat 80-tychW czasie moich badań przeprowadziłam wywiady z dwiema osobami,  które przybyły na Islandię w latach 80-tych. Byli to dwaj mężczyźni (jeden z nich potem z niej wyjechał i był jedynym respondentem mieszkającym w czasie moich badań terenowych poza Islandią, zob. Rozdział  II),  Witold  Bogdański  i  Dariusz  Sobczyński  (obaj  zrezygnowali  z  propozycji anonimowości43). 
42 W innej pracy (Zielińska, 2006), opierając się na analizie zjawiska nomadyzmu, metaforą nomady opisałam 

tych, których charakteryzuje „pragnienie ciągłego ruchu i zmiany”, nie zaś cykliczne wędrówki po stałym 
terenie,  jak  rozumie  to  zjawisko  Zygmunt  Bauman  (1994).  Nomada  ma  więc  podobne  cechy  do 
Baumanowskiego „włóczęgi”, choć włóczęgę scharakteryzowałam jako tego, kto nie ma domu, a nomadę 
jako tego, kto dom ma wszędzie. 

43 Wypowiedzi pozostałych respondentów przytaczane będą anonimowo. Wszystkie wypowiedzi zostały 
zakodowane (łącznie z wypowiedziami Witolda Bogdańskiego i Dariusza Sobczyńskiego), biorąc pod uwagę 
płeć (M – mężczyzna, K – kobieta) i numeru wywiadu.106



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Witold Bogdański [dalej: M5] przyjechał do Reykjaviku w 1985 r, po tym jak pracę tam  zaproponowali  mu  przypływający  do  gdyńskiego  portu  Islandczycy,  z  którymi współpracował.  Pół  roku  musiał  czekać  na  paszport,  w  końcu  wyjechał  na  dwuletni kontrakt, wysłany przez polskiego pracodawcę, ale z niego nie wrócił. W 1997 r., za namową ówczesnego ambasadora RP w Oslo, księcia Stanisława Czartoryskiego, założył wspólnie ze Stanisławem  Bartoszkiem  pierwszą  organizację  polonijną,  o  nazwie  „Towarzystwo Kulturalne  Polonia”.  Po  jego  rozpadzie  -   stowarzyszenie  VIP  (Stowarzyszenie  Przyjaźni Islandczyków i Polaków44), a następnie Stowarzyszenie Polaków na Islandii (SPI), zajmujące się  pomocą nowoprzybyłym oraz  kontaktami  z  mediami.  Cały  czas  pracował  zawodowo, ukończył też w międzyczasie studia MBA w Sopocie i kurs dla przewodników. Ze względu na swój  czas  pobytu  oraz  aktywność  społeczną  i  kulturalną  ma  ogromną  wiedzę  na  temat islandzkiej Polonii, brał też udział w wielu polsko-islandzkich wydarzeniach, z czego część organizował. Przyjął obywatelstwo islandzkie, ale odrzucił wszelkie propozycje startowania w islandzkich wyborach („mnie polityka nigdy nie interesowała”). Na Islandii urodziło mu się czworo dzieci, w tym dwoje ze związku z Islandką. Po wielu latach walki wspólnie z 13 innymi  rodzinami  udało  mu  się  zmienić  prawo  i  sprawić,  by  jedno  z  nich  (któremu rozmówca jako obywatel  Islandii,  mający islandzką partnerkę,  był  początkowo zmuszony nadać  tylko  patrymonik)  miało  polskie  nazwisko,  co  ułatwiało  m.in.  przeprawę  na lotniskach45.  Angażował się też przez wiele lat w walkę o powstanie konsulatu polskiego w Reykjaviku, spotykał się w tej sprawie m.in. z premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem, prezydentami Aleksandrem Kwaśniewskim (podczas jego jedynej oficjalnej  wizyty w tym kraju i  podczas dwóch nieoficjalnych,  w czasie  lądowań technicznych w drodze do USA) i Lechem  Kaczyńskim  (dwa  razy  w  czasie  międzylądowań).  Jest  też  pilotem  rajdowym, gitarzystą,  pisze do portalu IcelandNews.is oraz angażuje się w działania kulturalne przy konsulacie  (zmienionym  w  2013  r.  w  ambasadę),  takie  jak  koncert  muzyki  Krzysztofa Klenczona czy działania mające na celu upamiętnienie załogi polskiego statku Wigry, który zatonął u wybrzeży Islandii w 1942 r. Otrzymał za to w Gdyni  w 2013 roku tytuł Kustosza Pamięci Załogi Wigry, nadany przez prezesa Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, prof. Daniela Dudę i prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej, kpt. z.w. dr inż.  Andrzeja Królikowskiego. Dariusz  Sobczyński  [dalej:  M19]  Islandią  interesował  się  już  od  piętnastego  roku życia, czytał wtedy z fascynacją islandzkie sagi. Potem zapisał się do Towarzystwa Przyjaźni 
44 Większość członków była Islandczykami, a językiem używanym w kontaktach między członkami był język 

islandzki.
45 Sytuacja, w której rodzeństwo ma różne nazwiska, a jedno z dzieci ma inne nazwisko niż podróżujący z nimi 

ojciec,  była  uważana  na  lotniskach  za  podejrzaną  („Ja  sam  doświadczyłem  półgodzinnego  opóźnienia 
samolotu, bo nie chcieli nas z Polski wypuścić” [M5]).107



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Polsko-Islandzkiej w Warszawie i marzył o odwiedzeniu wyspy. Po raz pierwszy na Islandię przyjechał  już  w  1978  r.,  jako  19-latek,  ale  wrócił  jeszcze  do  Polski,  żeby  kontynuować studia, po czym w 1981 r. na ostatnim roku studiów prawniczych przyjechał znów na wyspę, gdzie był jednym z pierwszych Polaków z tzw. emigracji solidarnościowej. Po przyjeździe mieszkał na Fiordach Zachodnich, a następnie w rejonie stołecznym, początkowo u Polki, która przyjechała na Islandię w latach 60-tych, potem w akademiku. W Reykjaviku zapisał się  na  studia  –  filologię  islandzką,  tu  urodził  mu  się  syn.  Od  1983  r.  pracował  też  na oddziałach psychiatrycznych, jednocześnie studiując. W 1991 r. roku otrzymał obywatelstwo islandzkie,  a  dwa  lata  później  wyjechał  do  pracy  na  Kamczatkę,  w  ramach  kontraktu islandzko-rosyjskiego. Stamtąd nie wrócił już na Islandię, był zmęczony zajmowaniem się islandzką  literaturą  na  Islandii  i  w  ramach  stypendium  z  Islandii  wyjechał  studiować islandzkie manuskrypty w Danii. Tam zaczął też pracę w międzynarodowym handlu rybami, czego nauczył się na Kamczatce. W Danii studiował pracę socjalną i po ukończeniu studiów, w 2003 r. postanowił przeprowadzić się do Upernavik na Grenlandii („najbardziej tradycyjna część Grenlandii”). Mieszkał tam do 2006, potem do 2008 r. w Tasiilaq, a do 2010 r. (czyli w czasie prowadzenia wywiadu) w Uummannaq, skąd przeprowadził się potem do Ilulissat. Cały czas jednak interesował się Islandią, słuchał islandzkiego radia i  śledził wiadomości z tego kraju. Poza tym, że jest on jedyną osobą, która w trakcie prowadzenia przeze mnie badań nie mieszkała już na Islandii, tym, co wyróżnia go na tle innych respondentów, jest duże zainteresowanie językiem islandzkim i literaturą w tym języku.
Migracje lat 90-tychWśród  moich  respondentów,  grupa  która  przyjechała  w  latach  90-tych  była nadspodziewanie  spójna.  Znalazło  się  w  niej  bowiem  pięć  kobiet,  wszystkie  pracowały w branży  edukacyjnej, w tym trzy były przedszkolankami (K6, K7, K10). Najstarsza z nich mieszkała  już  na  Islandii  od  18  lat,  reszta  od  12-14  lat.  Historie  przedszkolanek  są wyjątkowo zbieżne ze sobą – wszystkie trzy miały niewielkie lub żadne doświadczenia pracy w Polsce, zaraz po szkole średniej (w 2 przypadkach) lub studiach (1) wyjechały na Islandię ze względów finansowych – jedna chciała odłożyć na studia, a później na leczenie chorego ojca, druga nie mogła się w Polsce utrzymać, sama wychowując dziecko. Jedna wyjechała z siostrą, druga za siostrą, trzecia z koleżanką. Z biegiem czasu postanowiły zostać – jedna wyszła  za  mąż  za  Islandczyka,  druga  urodziła  na  Islandii  dziecko,  które  samotnie wychowuje, trzeciej urodziło się tu drugie dziecko. Również dwie pozostałe kobiety, które przyjechały w tych latach, były samotnymi matkami – albo jeszcze przed przyjazdem, albo też stały się nimi po przyjeździe. 108



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Cztery  z  nich  (poza  najstarszą,  która  miała  już  dość  spore  doświadczenie  pracy w Polsce  w swoim  zawodzie)  początkowo  pracowały  przy  rybach,  potem  dwie  z  nich przeniosły się do innych prac fizycznych i do branży usługowej, a następnie znalazły pracę w przedszkolu.  Dwie  respondentki  mieszkały  początkowo  w  małych  miejscowościach, a potem przeniosły  się  do Reykjaviku.  Były  więc  częścią  stosunkowo  dużej  grupy  Polek,  które w tym czasie rekrutowano do prac przy rybach. Jedna z nich opisywała to tak: Przyjechałam w 1998r. do Islandii, mając jedną córkę ze sobą. Zaczęłam tu pracę 
w fabryce rybnej. Potem zaczęłam pracę w fabryce ze słodyczami. Potem przez pół roku pracowałam w gabinecie kosmetycznym, bo w międzyczasie jak byłam w tej innej pracy, robiłam jeszcze tutaj kurs kosmetyczny. (K10)W końcu przeniosła się do pracy w przedszkolu. Języka respondentki uczyły się głównie od innych ludzi i z mediów (choć jedna z nich przez dwa lata pobierała też prywatne lekcje), gdy zaczynały pracę w przedszkolu, znały go już bardzo dobrze. Podczas wywiadów słychać, że melodia  języka  oraz  niektóre  konstrukcje  gramatyczne  u  respondentek  są  zaczerpnięte z języka islandzkiego. Czterem  respondentkom  podczas  pobytu  na  Islandii  umarli  rodzice  –  w  trzech przypadkach  byli  to  oboje  rodzice,  przez  co  kobiety  te  mówiły,  że  nie  miały  już  dużej motywacji,  by  wracać  do  Polski  (rodzeństwa  nie  było  lub  było  też  na  Islandii).  Śmierć rodziców była na pewno dla nich znaczącym doświadczeniem życiowym, jedna opisywała trudną sytuację  w jakiej  się  znalazła,  jednocześnie  pracując  na Islandii  i  chcąc  być  przy umierających rodzicach i opiekować się nimi. Wszystkie wracały jeszcze od czasu do czasu do Polski – jedna odwiedzała tam znajomych i była zachwycona zmianami na lepsze w kraju (choć zauważyła, że nowe możliwości i rozrywki są jednak dla tych, którzy mają pieniądze, bo Polska stała się drogim krajem do życia), druga zauważyła nierówności w społeczeństwie („nawet jak są te reklamy czy wszystko, ogromne reklamy oświetlone na takim wiesz starym budynku, ludzie tam bez gazu,  bez prądu” [K6]).  Kobieta,  której  w Polsce została jeszcze mama, odwiedzała ją z dzieckiem, które cieszyło się z kontaktu z krajem przodków. Dziecko mówiło w domu w języku polskim i miało kontakt z polskimi dziećmi na Islandii.  Dzieci drugiej z przedszkolanek nie chciały z nią rozmawiać po polsku, więc w domu mówiło się po islandzku, nie odwiedziły też nigdy Polski. Dwie z przedszkolanek ze względów finansowych nie wracały do Polski, uważały że nie mogłyby się  tam utrzymać,  będąc samotnymi matkami.  Jedna z nich wspomniała też o tym, że środowisko, z którego pochodzi, źle ją ocenia ze względu na to, że jest rozwódką. Trzecia,  która  wyszła  z  Islandczyka  i  nie  miała  dzieci,  planowała  przeprowadzkę  do 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Norwegii. Mimo tego, że życie ułożyły sobie w Reykjaviku, tęskniły za Polską. Jedna z nich wróciłaby,  gdyby tylko  miała  dużo pieniędzy („Tylko  do Polski,  życie  jest  piękne  wtedy” [K7]). Nie chciały jednak integrować się z Polonią na Islandii, zasłaniając się brakiem czasu.  Dwie z  wymienianych tu  respondentek  miały  już  obywatelstwo islandzkie,  ze  względów pragmatycznych (problemy przy wystawianiu paszportu czy przekraczaniu granic), trzecia planowała dopiero złożyć wniosek o obywatelstwo, żeby móc robić zakupy na raty. 
Migracje 2000-2006Wśród moich respondentów tylko dwie osoby przyjechały po 2000 r., ale jeszcze przed 2006 r.  i rozpoczęciem  się  główniej  fali  migracyjnej.  Również  tych  dwóch respondentów  łączy stosunkowo dużo – obaj  są mężczyznami po 60.  roku życia,  obu spotkałam w jadłodajni Samhjálp  (oferującej  darmowe  wyżywienie  osobom  uzależnionym  –  z  czego  korzystało wielu Polaków). Obaj byli nieaktywni zawodowo, a wcześniej pracowali na budowach. M7 do wyjazdu z Polski w 2001 r. skłoniły problemy finansowe („biedota, pracy brak, tzn. nawet jak jest,  to za grosze”46).  Miał tu znajomych, którzy pomogli mu znaleźć pracę i mieszkanie.  Na  Islandii  poza  budową  pracował  też  w  ubojni  świń,  w  restauracji i w przetwórstwie rybnym. W momencie wywiadu nie pracował ze względów zdrowotnych, choć liczył, że po turnusie rehabilitacyjnym będzie mógł jeszcze podjąć pracę. Nauczył się  języka islandzkiego,  ale zaznaczył,  że obecnie nie miał  wielu kontaktów z Islandczykami, wiec zapominał powoli języka. Nie planował wyjazdu z Islandii („Zostanę tu już. No a gdzie lepiej znajdę?”).M10 kiedyś pracował w Polsce, nie wyjeżdżał, ale potem, gdy można było uzyskać paszport, zaczął zatrudniać się przy różnych zagranicznych kontraktach („W 90. roku, to 20 lat  [temu],  pierwszy raz pojechałem na Ukrainę i...  to był pierwszy wyjazd,  a  później  do Niemiec, niedługo, najdłużej chyba 1,5 roku, ale tak to na kilka miesięcy. Tam na budowę, zrobić i do domu”.). Pracował też w Turcji, Hiszpanii i na Bliskim Wschodzie. W Polsce nie  mógł  znaleźć  pracy,  która  satysfakcjonowałaby  go  finansowo  („Jak  już  się  gdzieś  coś znalazło, to to są grosze, człowieka wkurzało, no to jak się tak trafiło gdzieś tam jakiś wyjazd na parę miesięcy, no to się jechało. I tak od tej pory się już poniewieram. To już taka choroba sportowa.  No  najdłużej  się  tu  [zatrzymałem],  to  już  piąty  rok”.). Przyjechał  na  Islandię w 2005  r.,  po  tym  jak  przeczytał  ogłoszenie  o  pracy  na  budowie.  Firmę,  w  której  się zatrudnił,  prowadził  „taki  trochę  oszust”,  który  nie  płacił  podatków,  a  pracownikom nadgodzin, był też karany za pobicia. Po kilku miesiącach M10 odszedł z pracy. Pracował 
46 Kwestię biedy jako przyczyny migracji opisałam w: Zielińska, 2011.110



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.w innych  miejscach,  aż  w  2009  r.  stracił  pracę,  potem  znów  ją  podjął  i  kolejny  raz,  na początku 2010 r., stracił. Chodził na kursy islandzkiego i angielskiego, ale nie mógł się tych języków skutecznie nauczyć, choć jeszcze przed przyjazdem udało mu się trochę nauczyć hiszpańskiego i  niemieckiego.  Mimo że utrzymywał się z zasiłku dla bezrobotnych, nadal wysyłał pieniądze rodzinie w Polsce i córce studiującej w innym kraju. Dorabiał sobie do zasiłku zbieraniem puszek i butelek („No ale cóż, no męczy się człowiek... Czasem się pójdzie na butelki, puszki, trochę dorobi. Dobrze, że chociaż to, bo w razie czego to z głodu człowiek  nie umrze, bo pójdzie uzbierać”). Do Polski przyjeżdżał raz w roku („Nie mam małych dzieci, po co mi to?”), czasem odwiedzały go córki. Niechęć żony do przyjazdu na Islandię tłumaczył jej  problemami  zdrowotnymi.  Nie  wiedział,  co  dalej  robić  –  szukał  pracy  i  na  Islandii, i w innych krajach. Bał się powrotu do Polski, gdzie pracy mogło dla niego nie być.
Migracje 2006-2008Wśród moich respondentów zdecydowana większość przyjechała właśnie w latach 2006-2008,  czyli  po  tym,  jak  otwarto  rynek  pracy  na  migrantów  z  nowych  krajów  Unii  Europejskiej (maj 2006), a przed wybuchem kryzysu (październik 2008). Grupa ta jest dużo bardziej  zróżnicowana  niż  poprzednie,  ale  i tu  można  znaleźć  pewne  prawidłowości, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę przyczynę migracji i sytuację rodziny. Choć za główną przyczynę wyjazdu tej grupy można uznać chęć zarobku, to należy też zauważyć, że sześć kobiet z tej grupy (K2, K4, K8, K14, K15, K11) wyjechało na Islandię za mężczyzną – to on znalazł  pracę  na  Islandii  jako  pierwszy  i  był  motorem  wyjazdu.  Niektóre  z  tych  kobiet podkreślały,  że same nie zdecydowałyby się na wyjazd, często dlatego, że w Polsce miały dobrą sytuację zawodową, lepszą niż później na Islandii, ale z powodu problemów partnera ze znalezieniem odpowiedniej pracy, on wyjechał, a one po jakimś czasie dojechały do niego,  aby być razem z nim i uratować związek. Migracja rodziny przebiegała stopniowo – najpierw mężczyzna,  potem  (czasem  po  dwóch  miesiącach,  czasem  po  kilku  latach)  kobieta (ewentualnie z dziećmi), czasem zaś dzieci dojeżdżały jako ostatnie, gdy obojgu rodzicom udało się już znaleźć pracę. Co ciekawe, cztery z tych związków później rozpadły się,  ale kobiety pozostały na Islandii. Rozmawiałam również z mężczyznami, którzy wyjechali przed swoimi partnerkami (M4, M6, M13, M16, M17, M18) – niektórzy z nich mówili o tęsknocie za rodziną i cieszyli się,  że pierwszy okres mieszkania samemu mieli już za sobą. Czasem przedstawiali tę sytuację jako  decyzję  żony  (która  zgodziła  się  dojechać  lub  której  na  tym  zależało,  bo  bardzo tęskniła), czasem jako swoją własną decyzję, w której wola żony miała mniejsze znaczenie:
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.[W] sumie chciałem pracować tam u nich [w zagranicznej firmie], ale odpuściłem sobie, bo córa mi się urodziła i tak dalej...  Ale odchowała się roczek. Mówię: „No jadę”  [śmiech]  […]  I  był  wyjazd  na  Islandię  i  tak  przez  tą  firmę  [nazwa  firmy] przyjechałem.  Najpierw na rok,  taki  kontrakt  szybki.  Rok  został  przedłużony na dwa.  No w końcu  stwierdziłem,  no  nie  będę siedział  bez  rodziny...  i  ściągnąłem rodzinę. (M16) 
Moje badanie nie objęło mężczyzn,  którzy za namową żony wrócili  do Polski,  ale  wzięło w nim udział dwóch mężczyzn, których żony nie dojechały do nich (M11 i M12) – choć obaj  tłumaczyli  to raczej  sytuacją dzieci  oraz posiadaniem dużego domu (budynku) w Polsce. Obaj opowiadali o swoich problemach emocjonalnych i rozdarciu w związku z zostawieniem rodziny  w  Polsce.  Nie  było  wśród  moich  respondentów  natomiast  żadnej  kobiety,  która zostawiłaby  partnera  z  dziećmi  w Polsce,  choć  jedna  z  respondentek  była  dla  nowego partnera motorem do przeprowadzki (poznali się, gdy ona mieszkała już na Islandii i akurat odwiedzała Polskę). Wśród osób, które przyjechały do kogoś, warto też wymienić K3, którą na Islandię zabrali rodzice, gdy była jeszcze niepełnoletnia. Dojechała wraz z matką i siostrą do ojca, który już tam mieszkał („Mój tata całe życie moje to cały czas jeździł do Niemczech.  I... po 15 latach tutaj na Islandię wyjechał. […] Bo taty brat tutaj już 9 lat chyba jest. No i... sprowadził  go...”).  Wyjazd  nie  był  jej  pomysłem  i  nie  udało  się  jej  zaaklimatyzować w islandzkiej  szkole  –  jako  powody  problemów  z  kontaktami  społecznymi  w szkole podawała brak umiejętności językowych oraz brak klas jako grup uczniów spędzających ze sobą czas (uczniowie zmieniali się na każdych zajęciach). Planowała wyjazd do innego kraju na studia, gdy tylko skończy szkołę średnią – jej partner już tam wyjechał. Wśród osób, które wyjechały za jednym z członków rodziny był też M1, który szukał odmiany w swoim życiu, gdyż w Polsce nie udało mu się dostać na wymarzone studia. Jego ojciec był już na Islandii,  więc tu właśnie przyjechał i on. Udało mu się rozpocząć tu studia, więc został mimo kryzysu,  przez który z kolei jego ojciec stracił pracę i wyjechał. Do matki natomiast przyjechał M9,  choć  podkreślał  swoją  samodzielność  w  tym  wyjeździe:  „Czy  [to]  pierwszy  mój  kraj zagranicą? […] Nie pierwszy, ale pierwszy samodzielny. Tak to mogę nazwać. Tzn. mam tutaj matkę, ale jest jako osoba z rodziny, mi tam nic tutaj nie pomaga. Na wyjazd mi tu dała kasę i 'leć  sobie'”.  Mieszkał  na  Islandii  już  od  2,5  roku,  ale  języka  islandzkiego  nie  uczył  się, wkładał za to wysiłek w samodzielną naukę języka angielskiego. W czasie wywiadu nie miał pracy, spotkałam go w jadłodajni Samhjálp. Również K1 przyjechała do kogoś z rodziny – do siostry,  która  już  tu  była.  Szukała  odmiany  w  swoim  życiu  i  stabilności  finansowej, a jednocześnie normalizacji warunków pracy tak, by mieć wolne weekendy. Islandia jawiła jej się jako „oaza spokoju”, której na tym etapie życia potrzebowała. 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Powyższe  historie  pokazują  ogromny  wpływ  łańcuchów  i  sieci  migracyjnych, służących często jako powód wybrania właśnie Islandii  jako kraju migracji.  Jednocześnie wskazują  one  na  nierówną  sytuację  kobiet  i  mężczyzn  –  mężczyźni  często  jadą  jako pionierzy  (choć  w  wielu  przypadkach  do  znajomego  czy  członka  rodziny,  który  już  tu mieszkał), a kobiety do nich dołączają – dla dobra związku, nawet jeśli rezygnują tym samym ze swojej kariery. Jeszcze trudniejszą sytuację mają dzieci, które nie mają często wpływu na decyzję  o migracji,  a  konsekwencje  dla  nich  są  znaczące,  biorąc  pod  uwagę  znaczenie kontaktów  społecznych  i powodzenia  szkolnego  w  ich  życiu.  Przykładem  wykorzystania sieci może być też historia K9, która wyjechała na Islandię razem z mężem (dzięki pomocy poznanej  wcześniej  w  innym  kraju  Islandki),  gdy  ich  sytuacja  zawodowa  i  finansowa w Polsce znacząco pogorszyła się. Córka była wtedy w klasie maturalnej i została w Polsce z babcią, co było trudne emocjonalnie dla całej rodziny. W końcu jednak córka dojechała do rodziców i w Reykjaviku rozpoczęła studia. Inny  przykład  sieci  migracyjnej  pokazuje  historia  K5,  młodej  dziewczyny  tuż  po ukończeniu  szkoły  średniej,  która  wyjechała  na  Islandię  z  partnerem  i  kilkorgiem znajomych:[N]a początku miałam przyjechać do Niemiec na [...] zbieranie jakichś marchewek czy czegoś tam. Ale koleżanka powiedziała,  że jednak nie ma miejsc i nie przyjęli nas. I przyleciała tutaj, bo był jej brat chyba czy jacyś znajomi [...]. I powiedziała, jeśli chcecie, jest praca, przyjeżdżajcie. Na 3 miesiące możecie sobie najpierw przyjechać, na wakacje właśnie. No i tak się złożyło, że dobra, bierzemy ekipę i lecimy... no i tak, tak tu przylecieliśmy. (K5)
Wróciła jeszcze na pierwszy rok studiów w Polsce, ale szybko z nich zrezygnowała i znów pojechała na Islandię ze znajomymi („jakoś tak się tęskniło [do Islandii], jakoś tak... za... no za wszystkim... fajnie tu było jednak...”). Jej doświadczenie jest niemal zbiorowe, zawsze było wokół niej dużo polskich znajomych, wspólnie szukali też pracy: Pierwszy rzut było 10 [osób], później tam ktoś kogoś sprowadził, później ktoś tam wyjechał  i tak  się  zawsze wymieniało […],  praktycznie  parami  przyjechaliśmy, chłopaki pracowali  a to w firmach jakichś tam, w wypożyczalniach samochodów, część pracowała na budowie.  Dziewczyny właśnie w ISS [firma sprzątająca] albo piekarnia. Różnie. Na początku to nie były takie super ekstra prace, tak aby było. Później  właśnie  a  to  do  przedszkola  część  poszła,  ja  poszłam  do  przedszkola, dziewczyny zostały  w piekarni,  a  to  w sklepie  właśnie,  w domu starców,  różnie, naprawdę  różnie.  Jak  już  się  porozłączaliśmy,  zaczęliśmy  prac  szukać,  no  to  już każde poszło w inną stronę. (K5)
Choć drogi różnych osób rozłączyły się, to widać, że wybory zawodowe zależne były od płci  
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.–  kobiety  pracowały  w  jednych  zawodach,  mężczyźni  w  innych  –  na  co  wskazują  też cytowane wcześniej badania ilościowe wśród polskich migrantów w Reykjaviku. Sama K5 pracowała  przy  sprzątaniu,  potem  w piekarni,  w  końcu  w  przedszkolu.  Jej  znajomi („najbardziej  zaufane  osoby”,  pochodzące  z  tej  samej  miejscowości)  wymieniali  się, ostatecznie zostali zastąpieni dalszą rodziną („Teraz mieszkamy w piątkę, z cała rodziną, mój chłopak,  ja  i  moje rodzeństwo cioteczne”),  ale  gdy coraz więcej  osób z kręgu znajomych wróciło  do  Polski,  ona  też  postanowiła  wrócić  („[C]zęść  w maju  wróciła  właśnie,  część w kwietniu, jakoś tak w przeciągu tego roku powracali. Dlatego my też stwierdziliśmy... że no dobra, my też musimy...”). W najbliższym czasie zaplanowany miała powrót do Polski, ślub i rozpoczęcie studiów. Nie wykluczała jednak, że jeśli coś im się nie uda, wróci na Islandię („żadnych mostów sobie tu nie będziemy palić oczywiście” [K5]). Ze znajomymi (ale nie jak w przypadku K5 z partnerem) wyjechał też M3 – również wspólnie przeżywali szukanie pracy, mieszkania, pomagali sobie nawzajem, potem jednak coraz bardziej usamodzielniali się i zdobywali nowych znajomych. M15 natomiast przyjechał za najbliższym kolegą: „Sytuacja była taka, że mój kolega w Polsce, z którym cały czas się tu  przyjaźnię, on wyjeżdżał. Powiedział, że jak coś się trafi, to…[...] Wtedy akurat ta Islandia była  jedną  z  najlepszych  opcji  w Europie,  gdzie  można  było  naprawdę  zarobić  dobre pieniądze”.  Wyjechał  więc,  choć  kraju  nie  znał  i nic  o  nim  nie  wiedział.  Nie  żałuje,  że wyjechał,  ale  w momencie  prowadzenia  wywiadu  był  rozdarty,  lubił  swoją  pracę,  ale brakowało mu polskich znajomych. Pracował na Islandii dużo (zwłaszcza na początku), ale nie miał konkretnych pomysłów na to, co zrobić z zarobionymi pieniędzmi:[T]o już nie chodzi o pieniądze, bo na tym etapie, na którym ja już teraz jestem, to ja już praktycznie nie mam takich potrzeb, żeby...  W dzisiejszej sytuacji, jaka jest na Islandii, nie ma nawet szans, żeby np. zarobić tutaj, wywieźć pieniądze do Polski, otworzyć firmę czy coś. [...] No to nie są pieniądze, które by np. można było... Zresztą – w Polsce  otworzyć  firmę?  Tam  w Polsce  jest  już  wszystko.  Nie  można  nic  już otworzyć. Otworzyć budkę np. z hamburgerami – to jest tych budek z hamburgerami już tyle, że nie ma szans. (M15)
Wyjechał w pewnym momencie do Polski i chciał tam znaleźć pracę, ale w końcu wrócił na Islandię („Ale kiedy byłem w Polsce, to cały czas byłem myślami... no też mówię, no jednak Islandia. Gdyby przenieść wszystkie te realia, tę pracę, którą mam, wszystko przenieść do Polski,  to by było super [śmiech].  To by było normalnie jak książę chyba Nowego Jorku” [M15]). Także za znajomymi wyjechał M8, choć w jego przypadku wyjazd był raczej ucieczką – w Polsce rozwiódł się, zostawił rodzinę („Bo wszystko się powaliło mi w Polsce. Gdzie było 114



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wszystko.  Nowe  życie  zacząć  [chciałem]”.),  przyjechał  na  Islandię  do  znajomych,  którzy mieszkali  tam  od  kilku  lat.  Jeździł  po  całym  kraju,  pracował  przy  różnych  kontraktach budowlanych  (m.in.  przy  budowie  huty  na  wschodzie  wyspy)  czy  przy  uboju  baranów. Obecnie  jednak  był  bezrobotny,  spotkałam  go  na  stołówce  Samhjálp.  Marzył  o  zostaniu rybakiem, ze względu na zamiłowanie do niebezpiecznych prac. I  wreszcie  ostatnią  grupę,  którą  tu  opiszę,  stanowią  samotni  migranci  –  którzy przyjechali na Islandię bez rodziny, partnera czy znajomych. Było ich niewielu, a odliczając K12, z którą wywiad był bardzo skrótowy i która jako powód wyjazdu podała niskie zarobki  nauczycieli w Polsce, to w tej grupie znalazł się tylko M2. Jego historia była też wyjątkowa,  gdyż był on zainteresowany krajem ze względu na jego kulturę (muzykę, filmy) i naturę, ale jednocześnie  mówił  też  o  tzw.  czynnikach wypychających,  z  których najważniejszym  był brak bezpieczeństwa osobistego (cielesnego) w Polsce,  gdzie często był napadany:  „Chęć była  pojechania  zagranicę,  żeby  zarobić  i wrócić,  ale...  to  była  jedna  wielka  ucieczka  tak szczerze mówiąc. Ale cóż no. Ucieczka też jest takim, jakby to powiedzieć, częścią odwagi, bo lepiej  uciec  niż  dostać w piernicz,  nie?  Przynajmniej  ja  tak uważam”.  Na Islandii  znalazł pracę, uczył się języka, ale gdy tam nastał kryzys, postanowił przenieść się do innego kraju.
Migracje po 2008 r.I wreszcie ostatnią grupą moich respondentów są ci, którzy przyjechali na Islandię już po krachu finansowym z października 2008 r. Była to tylko jedna para i – co ciekawe, kupili oni bilety jeszcze przed „wybuchem” kryzysu47 i mieli potem możliwość wycofania się, ale nie zrobili tego:[Przyjechaliśmy] 13. października 2008 roku, a 15. poszliśmy do pracy. [...] To było coś takiego, że my już mieliśmy wylatywać na Islandię i  2 tygodnie mieliśmy już jakoś bilet i chyba na początku października czy pod koniec września był ten kryzys, bo kolega do nas  dzwonił, właśnie mówił, że jest strasznie, że jest kryzys itd., itd. Bardziej chyba dopowiadał niż to wszystko miało sens, ale no już wtedy był kryzys. (K16)
Wyjechali wspólnie, do jednego ze znajomych, który zaproponował im przyjazd, nie wahali się długo, co tłumaczą swoim wiekiem:[J]esteśmy młodzi, nie mamy dzieci, tak że nie wiązaliśmy też nie wiadomo jakiej przyszłości czy z Polską, czy Islandią, dopóki mamy dwadzieścia kilka lat […]. Mamy jeszcze  czas  na  wszystko.  Wszystko,  co  się  działo,  było  strasznie  spontaniczne. 
47 Jak pisze Eirikur Bergmann, banki były na skraju załamania już pod koniec września 2008 r., 28.09.2008 

zapadła decyzja o nacjonalizacji pierwszego banku, Glitnir, ale społeczeństwo o problemach poinformował 
prezydent  w mowie  do  narodu  06.  października  2008  r.  Do  09.10.2008  upadł  cały  islandzki  system 
finansowy. 115
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Na Islandii rozpoczęli pracę w supermarkecie i pracowali tam przez całe 1,5 roku pobytu, po których przeprowadziłam z nimi wywiad. Nie wiedzieli, jak będzie wyglądać ich przyszłość, ale póki co nie chcieli nic zmieniać. Choć powyższe historie migrantów połączyłam w grupy, to należy pamiętać, że część podobieństw między osobami z tej  samej fal migracyjnej związana jest z metodą doboru respondentów.  Badania  wśród  pracowników  przedszkoli  pozwoliły  bowiem  znaleźć  trzy z pięciu kobiet, które przyjechały w latach 90-tych, obaj mężczyźni z początku lat 2000-ych zrekrutowani zostali w stołówce Samhjálp, a mężczyźni, którzy przyjechali w latach 80-tych znali  się  –  jeden polecił  mi  drugiego,  jako ciekawą osobę,  z  którą można przeprowadzić wywiad. Z drugiej jednak strony, historie te odpowiadają opisanej wcześniej historii polskiej emigracji na Islandię – nielicznej, częściowo związanej uchodźstwem politycznym migracji w latach 80-tych, rekrutacji kobiet do przetwórstw rybnego w latach 90-tych i rozwijającej się imigracji mężczyzn na budowy w  początku lat 2000-ych. Dużo bardziej zróżnicowana była grupa, która przybyła na Islandię w latach 2006-2008, ale i  tu opisane wzorce migracji rodzinnej  np.  wzór  migracji  kobiet  za  mężczyznami,  wskazywany  był  jako  popularny zarówno przez badaczy, jak i przez samych respondentów.W  kolejnym  rozdziale  zwrócę  uwagę  na  te  elementy  życia  migrantów,  które szczególnie wiążą się z miejscem i mobilnością. Odniosę się m.in. do rozumienia domu – jako miejsca  i  jako  mobilności,  a także  do  różnych  miejsc  znaczących  –  zgodnie  z  podziałem stworzonym  przez  Raya  Oldenburga  opiszę  tu  miejsca  pierwsze  (dom),  miejsca  drugie (praca)  i  miejsca  trzecie  (np.  kawiarnie,  baseny  i  inne  miejsca  spotkań).  Celem  będzie umożliwienie  czytelnikowi  lepszego  zrozumienia  sytuacji,  w  jakiej  znaleźli  się  polscy migranci na Islandii, tak aby móc umieścić ich uczenie się i edukację w pewnym kontekście.
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Rozdział IV: 

Mobilność i dom w narracjach 
migrantów





Miejsce i mobilnośćDwa kluczowe dla tej pracy pojęcia – miejsce i mobilność (w tym migracja międzynarodowa, która jest jednym z jej przejawów) są uzupełniającymi się, współzależnymi względem siebie elementami.  Mobilność  odbywa  się  między  miejscami,  natomiast  samo  miejsce  jest jednocześnie  statyczną  lokalizacją,  jak  i  fizycznym,  dotykalnym  świadectwem  migracji, mobilności.  Mówiąc o tym, czego nauczyli się od miejsca48,  migranci mówią często o tym, czego nauczyli się dzięki migracji. Uczyli się też dzięki porównywaniu miejsc – możliwemu dzięki mobilności, np. K9, która porównała systemy emerytalne i opieki zdrowotnej w Polsce i na Islandii i dzięki temu porównaniu mogła krytycznie spojrzeć na te elementy miejsca, które  trudno  byłoby  jej  ocenić,  gdyby  nie  znała  innych  rozwiązań.  Islandia  stawała  się pewnego rodzaju lustrem, w którym odbijała się polska rzeczywistość, przez co ujawniały się jej różne mankamenty i niedoskonałości. Jednocześnie same miejsca w tej rozprawie nie są tylko stabilnymi punktami – warto przytoczyć rozwijaną przez Hetheringtona metaforą statku – miejsca są takimi statkami, wciąż krążącymi i będącymi w jakiejś relacji do innych agentów-miejsc-statków  (Urry,  2000/2009).  Urry  postuluje  też  nowe  kierunki  i  zasady badań społecznych, w których kluczową rolę odgrywa właśnie ruch i mobilność. Spójrzmy więc, jak mobilność taka może być rozumiana w literaturze, by przejść następnie do znaczeń nadawanych mobilności przez polskich migrantów na Islandii.
MobilnośćJednym  z  najważniejszych  teoretyków  mobilności  i  jej  związków  z  miejscem  jest  Tim Cresswell,  dla  którego  jest  ona  istotną  cechą  człowieczeństwa  i  „fundamentalnym geograficznym aspektem istnienia” (Cresswell, 2006, s.1). Jest ona:

...bardziej kluczowa dla świata i naszego rozumienia tego świata niż kiedykolwiek wcześniej. A jednak mobilność sama w sobie i jej znaczenie pozostają nieokreślone. Jest  czymś w rodzaju  luki,  oznaczającej  alternatywę dla  miejsca,  ograniczoności (boundedness), fundamentów i stabilności. (tamże, s.2)
Cresswell stawia sobie zadanie wypełnienia tej luki znaczeniami i dochodzi do wniosku, że mobilność jest dynamicznym odpowiednikiem miejsca. Ewidentnie traktuje tu miejsce jako statyczne,  podczas  gdy  w  rozumieniu  miejsca  przedstawionym  przez  Massey  (opisanym w Rozdziale I), dynamiczne jest samo miejsce, a więc jest ono samo w sobie mobilnością. Nie należy jednak mylić mobilności z ruchem:
48  Odpowiedzi na to pytanie analizuję w Rozdziale VIII.
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Podczas gdy abstrakcyjne pojęcie ruchu składa się z równie abstrakcyjnych pojęć absolutnego  czasu  i  przestrzeni,  pojęcie  mobilności,  które  chciałbym  tu zaproponować,  jako  na  wskroś  społeczny  aspekt  życia  nasyconego  znaczeniem i władzą, składa się z elementów czasu społecznego i przestrzeni społecznej […]. Mobilność  jest  też  częścią  procesu  społecznej  produkcji  czasu  i  przestrzeni. (Cresswell, 2006, s.4-5)
Znów cechy definicyjne miejsca nie są tu różne od cech miejsca zaprezentowanych przez Massey, co może nam sugerować, że miejsca i mobilność są pewną nieodróżnialną od siebie całością. Sam Cresswell jest teoretykiem i badaczem zarówno mobilności, jak i miejsca, choć to  drugie  rozumie  za  Yi-Fu  Tuanem  jako  statyczne.  Jest  on  też  jednym  z  głównych teoretyków  współczesnych  badań  mobilności,  które  zaczynają  się  robić  coraz  bardziej popularne,  obejmując  nie  tylko  mobilność  ludzi  (a tych –  nie  tylko w  formie  migracji)  – Cresswell  oraz  inni  badacze  mobilności  koncentrują  się  też  na  ruchu  ciała,  tańcu, transporcie, ruchu drogowym (Cresswell, 2006; 2011; Sheller, 2014).Poniżej  przyjrzę  się  różnym wymiarom mobilności  i  ich  rozumieniu  przez  moich respondentów. Zacznę od odległości,  która jest pewnym wymiarem miejsca wiążącym się z jego fizycznością, z położeniem geograficznym – bliżej lub dalej innych miejsc. Odległość zmusza do mobilności – choć część kontaktów między ludźmi a odległymi miejscami odbywa się przez internet lub telefon49, to mobilność fizyczna jest koniecznym warunkiem migracji, a więc w pewnym sensie sednem migracyjnej tożsamości ludzi50. 
OdległośćZarówno  migracja,  jak  i  podtrzymywanie  kontaktu  z  rodziną,  znajomymi,  miejscem pochodzenia  wymaga  często  podróży  cielesnej,  a  nie  tylko  wirtualnej,  poprzez  kontakty w sieci.  Jak pisze Urry za Caren Kaplan:  „Społeczności  diasporyczne nie mogą trwać bez częstej fizycznej, imaginacyjnej, a coraz częściej wirtualnej podróży zarówno do ojczyzny, jak i  do  innych  miejsc  rozproszenia  diaspory”  (Urry,  2000/2009,  s.213).  Podróż  z  nowego miejsca  zamieszkania  do  miejsca,  w  którym  zostawiło  się  bliskie  osoby  –  jej  potrzeba i możliwość  –  była  wymiernym  wskaźnikiem  geograficznego  położenia  miejsc  i  ich odległości od siebie. Wielu socjologów, jak pisałam we wstępie, sugerowało zanik odległości, przestrzeni, zastąpienie jej czasem i istnienie miejsc niemal obok siebie. A jednak odległość nadal  miała znaczenie w życiu ludzi, których dzieliła od bliskich im osób. Była ważna dla 
49 Jak wskazują badania Rafała Cekiery, możliwość kontaktu z rodziną i znajomymi w Polsce nie zmniejsza 

potrzeby migrantów do podróży, przeciwnie – może zwiększać tęsknotę i chęć kontaktu "na żywo" (2014).
50 W tej pracy nie zajmuję się szczegółowo pojęciem tożsamości, choć jest ono na pewno ważne w rozumieniu  

sytuacji migrantów. Zainteresowanych tym zagadnieniem odsyłam np. do pracy Dariusza Niedźwiedzkiego 
(2010). 120



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.osób niebędących elitą finansową i muszących liczyć się z wydatkami. Co więcej, to właśnie pieniądze  (ich  brak)  często  były  przyczyną  rozstania  z  bliskimi  (większość  polskich migrantów  przyjechała  w celach  zarobkowych)  i  nadmierne  ich  wydawanie  mogło przedłużyć  czas  pobytu  bez  rodziny  w dalszej  perspektywie.  Odległość  sama  w  sobie działała też na wyobraźnię ludzi, budziła ich emocję, mogła przerażać:
M.Z.: A wcześniej nie wyjeżdżałaś zagranicę?K4:  Nie,  ja  tam nie  planowałam.  Mi  było  dobrze,  w domu bezpiecznie,  znaczy w domu... w Polsce, bo ja w domu nie byłam. [...] nie żałuję ani jednego dnia, mimo że żałuję ciągle, że nie ma mnie przy rodzinie,  a z drugiej strony,  i tak bym nie 
mieszkała z rodziną, więc i tak bym nie była tak blisko jak mi się wydaje [...]. Nie wiem, pracowałabym w Warszawie [...] i nie mogłabym przyjechać do domu, ale.. 
odległość mnie przeraża, nic więcej...Respondentka porównuje tu swoją obecną sytuację do sytuacji w Polsce, gdy mieszkała (lub mieszkałaby) w innym mieście niż jej miasto rodzinne i nie zawsze mogłaby być z rodziną.  Mimo  że  w obu  sytuacjach  nie  widziałaby  rodziny  tyle,  ile  by  chciała,  odległość  między Polską  a  Islandią  nie  była  bez  znaczenia,  przerażała  ją.  Mogła  ona  przerażać  zarówno migrantów, jak też ich rodziny, zwłaszcza tych jej członków, którzy sami nie byli mobilni:  „[M]oja koleżanka z liceum wyjechała kilka miesięcy wcześniej i […] zadzwoniła do mnie i do mojej siostry, że możemy przyjechać. [...] „Gdzie to jest? Boże, tak  daleko”. Moja babcia to: „Gdzie  Ty  dziecko,  samolotem?”  [śmiech]”  (K10).  Co  więcej,  odległość  od  Polski i wyspiarskość  Islandii  mogły  czasem  sprawiać  wrażenia  bycia  zamkniętym,  niemal  jak w więzieniu,  zwłaszcza  gdy  samoloty  nie  latały,  jak  np.  po  wybuchu  wulkanu Eyjafjallajökull51,  czy  przy  złej  pogodzie,  o  czym  mówiła  spotkana  w  Reykjaviku  grupa bezrobotnych mężczyzn – po spotkaniu zanotowałam ich wrażenia „czasem pogoda jest tak zła, że samoloty nie wylatują, można wtedy utknąć na długo na lotnisku. Wtedy Islandia staje się „Alcatras” [N1, 29.08.2009].  Przypomina to o tym, że – jak twierdzi Zygmunt Bauman – globalizacja  nie  objęła  w  ten  sam  sposób  wszystkich.  Bauman  wskazuje  wręcz  na polaryzację  mobilności  i  podział  świata  na  zglobalizowane  elity  i zlokalizowaną  resztę  – „Jedni  zamieszkują  świat,  inni  przykuci  są  do  miejsca”  (1998,  s.45).  Choć  migranci  są z definicji  ludźmi mobilnymi,  a nie „przykutymi do miejsca”,  to ich mobilności nie należy przeceniać, gdyż jest ona zależna, jak wskazywałam, od wielu czynników.

51 Co  ciekawe,  dla  Cresswella  wybuch  wulkanu  Eyjafjallajökull  jest  świadectwem  tego,  że  Ziemia  jest 
w ciągłym ruchu (co zgadza się  z  tezą Massey o dynamiczności  miejsca),  ale  też wskazuje na możliwe 
zahamowania ciągłej mobilności ludzi (2011, s. 550) – wiele osób uświadomiło sobie znaczenie odległości 
dopiero gdy odwołano loty. 121
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Podróż promemPrzyjrzyjmy się  więc  narracjom dotyczącym pokonywania  –  lub nie  –  odległości  między Islandią a Polską. Odległość tę – ze względu na wyspiarskość Islandii – można było pokonać samolotem lub promem, ale podróż promowa trwała kilka dni i  wybierana była głównie przez  tych,  którzy  przewozili  do  Polski  dobytek,  zwłaszcza  samochody.  Prom  płynął z Seyðisfjörður  we  wschodniej  Islandii  przez  Wyspy  Owcze  do  Danii,  poza  więc  samym rejsem migranci musieli pokonać też całą Islandię wszerz, po drodze do Danii mogli zwiedzić inne  wyspy,  a  następnie  jechali  przez  kawałek  Europy  kontynentalnej,  by  dostać  się  do Polski. Podróż była więc też po części przyjemnością („to dodatkowa frajda, [...] już marzy mi  się ta podróż tym promem” M12]), choć jeszcze bardziej niż podróż samolotowa kosztowała czas i pieniądze. Taka podróż była przed wszystkim podejmowana przez tych, którzy chcieli  z Islandii wywieźć samochody czy inne części dobytku, tak jak M12 czy K5, która miała już zaplanowany powrót w najbliższym czasie:
K5:  [W]ypływamy  promem.  Zabieramy  samochód,  wszystkie  rzeczy i wypływamy.. […] mam nadzieję, że już nie wróci ten śnieg,[...] bo boję się, […] żeby mnie  nie  zasypało,  bo  osobówką  przez  całą  Islandię trzeba  praktycznie przejechać, przez pół Islandii. Do tego promu. I ciężko jest, droga jest ciężka. Nawet w lato, jak jechaliśmy w zeszłym roku. [...]M.Z.: A promem jedziecie, żeby przewieźć wszystko?K5: Tak. No właśnie raz też byliśmy promem, zwieźliśmy dwa samochody i teraz właśnie bierzemy trzeci. Bo jak się nie da w koronach, to się  wywozi w towarze, nie?  My w samochodach  wywoziliśmy nasze pieniążki,  no i  teraz już ostatnim samochodem i go zabieramy i dzięki temu będziemy mogli się spakować, bo jednak te  2,5  roku  to  trochę  się  nagromadziło  tych  rzeczy,  trochę  wyprzedaży  było [śmiech].

Podróż  promem  była  nieodłącznie  związana  z  podróżą  samochodem,  koniecznym,  żeby dojechać do Seyðisfjörður i  potem z duńskiego Hirtshals do Polski.  Nie było to proste ze względu na trudne warunki drogowe na Islandii  i  niepewną pogodę.  Jednak taka podróż umożliwiała zapakowanie zgromadzonego na Islandii dobytku, rzeczy, które trudniej byłoby wywieźć  samolotem  –  szczególnie  dobitnie  pokazuje  to  przykład  polskich  złodziei  na Islandii, o których mówi M8: „Oni tylko miesiąc byli tu. [...] Samochodem, przepłynęli sobie promem. Tylko wyjechali  z  promu,  pierwsza budowa już obskoczona była” (M8).  Jednak samochód nie był tylko wehikułem przemieszczającym ludzi i rzeczy, ale był sam w sobie dobytkiem, towarem, który miał swoją cenę i w którym wywożono oszczędności, w obliczu ograniczeń  związanych  z  wypłatą  islandzkich  koron  zagranicą  i  wymianie  tej  waluty w czasie kryzysu.Pokonywanie odległości – rzeczywiste lub wyobrażone – odbywało się na różnych 122



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.etapach migracji  –  od jej  planowania  po jej  zakończenie.  O  ile  w „zjeżdżaniu”  z  Islandii, mówiąc  językiem  migrantów,  rolę  odgrywał  prom  (to  on  umożliwiał  właśnie  jechanie samochodem, „zjeżdżanie”), to w innych etapach migracji większą rolę odgrywał samolot. 
AeromobilnośćMobilność zmienia naturę miejsc oraz lotnisk, jako „węzłów” mobilności – na co wskazuje wielu współczesnych badaczy społecznych. Tim Cresswell cytuje tu Pico Iyera, piszącego że „Masowe podróże sprawiły, że Los Angeles sąsiaduje z Seulem i San Paolo, a wszystkie są trochę  miastami–sypialniami  Tokyo.  (...)  Jemy,  śpimy  i  bierzemy  prysznic  na  lotniskach,  modlimy się, płaczemy i całujemy się tutaj” (za: Cresswell, 2006, s.222). Sam Cresswell jest tu  dużo  bardziej  sceptyczny –  wskazuje  na  to,  że  „kinetyczna  elita”,  tj.  m.in.  biznesmeni i naukowcy  mogą  rzeczywiście  tak  się  czuć,  ale  „nie  wszyscy  pasażerowie  terminali  są mobilni w ten sam sposób” (tamże, s.222). Poczucie zadomowienia na lotniskach jest różne u różnych ludzi – kinetyczne elity przechodzą przez lotniska szybciej, czują się tam bardziej jak u siebie, podczas gdy ruch innych często spowalniany jest przy przejściach granicznych, mogą też oni czuć się niepewnie latając. Lotniska to według Cresswella miejsca na wskroś wyjątkowe  –  tworzą  specyficzne  wertykalne  granice,  dzięki  którym  to  Amsterdam  czy Bolonia  stają  się  miejscowościami  granicznymi  Europy.  Są  też  „maszynami  mobilności”: „niewiele  jest  miejsc  na  Ziemi,  gdzie  indywidualne  poruszanie  się  ciał  ludzkich  jest  tak konsekwentnie monitorowane i zarządzane w skali mikro” (tamże, s.237).52Lotnisko było czasem pierwszym miejscem, gdzie migranci spotykali się z innością,  napotykali pierwsze problemy komunikacyjne: 

Powiem pani, że kolega zawiózł mnie na lotnisko do Berlina i wtedy zaczął się mój problem.  Od momentu przejścia  pierwszej  bramki na lotnisku,  zaczął  się  mój naprawdę  bardzo  duży  problem.  Ja  nie  wiedziałem  nic,  ja  nie  wiedziałem,  jak 
wsiąść do samolotu,  ja nie wiedziałem,  gdzie iść.  Do mnie coś mówili,  że przy 

52  Marc Augé nazywa lotniska nie-miejscami, gdyż są to miejsca, w których: 1) do ludzi przemawiają głównie 
nie inni ludzie, ale znaki i teksty; 2) człowiek zdobywa swoją anonimowość dopiero po tym, gdy dostarczy 
dowodu swej tożsamości,  w pewnym sensie dopiero po tym, gdy podpisze umowę; ich użytkownik jest 
zawsze  zobowiązany  do  tego,  by  udowodnić  swoją  niewinność,  dopiero  wtedy  będzie  miał  dostęp  do 
miejsca; 3) człowiek odnajduje swoją tożsamość dopiero przy kontroli (celnej, na zjeździe z autostrady lub 
przy kasie);  wcześniej  jest  częścią  masy,  odpowiada  na  te  same prośby i  komunikaty,  co  inni,  zamiast  
indywidualnej  tożsamości  doświadcza  samotności  i podobieństwa;  4)  mierzy się  miejsca  w  jednostkach 
czasowych  –  planach  podróży,  rozkładach  jazdy,  tablicach  przyjazdów  i  odjazdów,  informacjach 
o ewentualnych opóźnieniach; 5) człowiek atakowany jest przez obrazy, reklamy, doświadcza symultanicznie 
„wiecznej  teraźniejszości”  i  spotkania  ze  sobą;  6)  stanowią  one  pewną  ostoję  dla  obcokrajowców, 
odnajdujących się w ich anonimowości (Augé, 1992/2012). Cresswell sprzeciwia się natomiast rozumieniu 
lotnisk jako nie-miejsc: „Nazywanie tego miejsca nie-miejscem czy nową transnarodową utopią nie oddaje  
sprawiedliwości jego wielowarstwowej złożoności. (...) Jest ono nie tylko częścią świata życia kinetycznej 
elity, ale też miejscem dającym schronienie i utrzymanie” (tamże, s.257). Są to miejsca mające swoją historię 
i specyficzne  sobie  powiązania,  leżące  w  konkretnej  lokalizacji,  na  którą  wpływa  polityka  czy  dawne 
powiązania kolonialne. 123



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.odprawie trzeba pasek ściągnąć, a ja stanąłem jak taki wół, cielę i mówię: „kurde, zabijcie mnie, ja nigdzie nie jadę”. (M15)
Respondent nie mówił w żadnym języku obcym, więc na lotnisku spotkał się z podwójną obcością – języka, którego nie rozumiał (i którego brak odczłowieczał go, sprawiał, że był jak „wół, cielę”), i skomplikowanych procedur związanych z wsiadaniem, przemieszczaniem się, bezpieczeństwem.  Po  przylocie  na  lotnisko  w  Keflaviku  czekały  migrantów  kolejne niespodzianki, takie jak drogi przejazd autobusem do stolicy („Nam po prostu pieniądze tak topniały, już na lotnisku w Reykjaviku, jak musieliśmy zapłacić te 2000 kr, żeby się tu dostać, to było 100 zł na wstępie od każdego...” [M3]), nieznane wcześniej krajobrazy kojarzące się z Księżycem, większa jasność lub ciemność niż w Polsce, zależnie od pory roku i związane z tym inne zwyczaje („Wyszłam na to lotnisko, z tego lotniska i patrzę… to była noc, mówię: 
widno,  jak nie wiem co [...].  No i jechaliśmy tym autobusem i patrzę tak z daleka, tam na basenie dzieci się kąpią. Mówię: Boże, basen odkryty, a te dzieciaki dwunasta w nocy i nie wiem, co oni tam robią!” [K5]). Dla wielu zaczynał się potem etap mieszkania na Islandii, przeplatanego częstymi lub rzadkimi podróżami do Polski. Dla niektórych samo lotnisko mogło jednak oznaczać mieszkanie, jak w przypadku osób,  które  przybyły  na  Islandię  tłumnie  po  błędnej  informacji  w  mediach  dotyczącej  spodziewanych tam zarobków. Mówił o tym M18:”Się ktoś walnął o jedno zero […], później mogli przepraszać tych ludzi, co tutaj nazjeżdżali i  koczowali na lotnisku,  bo później nie dość, że nie było takich pieniędzy w ogóle można zarobić, to jeszcze niektórzy to nie mieli  jak wrócić, za co wrócić”. O koczowaniu na lotnisku mówił też kierowca autobusu, M13: „Raz miałem chłopaka w autobusie,  który przyjechał na Islandię i  mówił,  że wraca do Polski,  jedzie koczować do Keflaviku […]. Ale to było chyba po tym, kiedy w tej telewizji ogłoszono,  że tutaj się zarabia takie ogromne pieniądze”. Na tych, którzy wracali samolotem do Polski, czekały nowe wrażenia i przemyślenia podczas lądowania („[J]akaś tam cząstka jest we mnie Polki. Zawsze płaczę nad lotniskiem w Warszawie” [K10]) i po wylądowaniu („[L]ąduję w Warszawie i czuję się tam obco” [K4],  „Jak się jedzie do Polski się wysiada na lotnisku, to same spalenizny”. [K3]). Przy powrocie zaś  na  Islandię  mogły  czekać  respondentów  problemy  z  zasadami  i  formalnościami dotyczącymi dokumentów („Ja sam doświadczyłem półgodzinnego opóźnienia samolotu, bo nie  chcieli  nas  z  Polski  wypuścić,  bo  moja  córka  miała  w  paszporcie  islandzkim  [inne nazwisko]” [M5]), czy przewożonych rzeczy, jak np. produkty spożywcze (pewna napotkana Polka opowiadała mi,  jak „przemycała” babciny dżem,  co – jak twierdziła – udało jej  się dzięki  temu,  że  udawała,  że  nie  mówi  w  żadnym  języku  obcym).  Jak  dowiedziałam  się 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.podczas badań w sobotniej szkole polskiej (zob. Zielińska, Kowzan i Ragnarsdóttir, 2014), dla dzieci z kolei dużym problemem był brak możliwości przewiezienia na Islandię zwierząt.Jeśli  chodzi o odległość do Polski i  możliwości mobilności,  to Polacy porównywali często swój los do innych Polaków na obczyźnie – i w tych porównaniach odległość właśnie odgrywała dużą rolę.  Islandia porównywana była przez  migrantów jednak nie z USA czy Kanadą, w stosunku do których leżała całkiem blisko i gdzie były duże skupiska Polonii, ale  z innymi  europejskimi  krajami,  do  których  obecnie  najczęściej  migrowali  Polacy  (zob. Rozdział III). W stosunku do tych krajów leżała daleko, co zmniejszało jej atrakcyjność:
Trochę tu do domu daleko i drogo, wiesz te przeloty. […] jak tak pomyślę, że tak ktoś jak tam siedzi w Anglii czy w Norwegii, czy gdziekolwiek, ale bliżej... [...] jeszcze ma możliwość kupienia  tańszych biletów,  no to tak mi trochę jest...  złoszczę się trochę  na  to,  nie?  No  ale  można  kupić  prawda,  w  promocji  albo  z  dużym wyprzedzeniem,  znaczy  też  człowiek  nie  wie,  ja  tak  nie  potrafię  się  do  końca zdecydować i zaplanować sobie, co bym tam chciała. (K1)Odległość między Polską a Islandią i  brak tanich lotów sprawiały,  że nie można były tak często podróżować, jak robili to migranci w krajach lepiej z Polską skomunikowanych, np. w Norwegii.  Żeby  zdobyć  nieco  tańsze  bilety,  trzeba  było  szukać  promocji  i  planować mobilność z wyprzedzeniem, co – jak będę wskazywać w rozdziale na temat czasu – nie było łatwe  dla  wielu  migrantów,  żyjących  teraźniejszością  i  mówiących  o  niepewności  swojej przyszłości. Co więcej, nie można było też czasem wybrać terminu lotu:
Tu jest  o tyle dobrze,  że  czasem można tańszy bilet trafić  i  no tylko,  że  trzeba siedzieć  tam w Internecie  i…[...]  Mieć  pieniądze na karcie i  tak,  żeby  w każdej chwili można było sobie te bilety trafić,  ustrzelić. Ja na przykład, dwa razy mi się tak udało, bo trafiłem na taki trochę tańszy bilet, akurat pieniądze miałem na karcie, momentalnie sobie bilet kupiłem i pobiegłem do tego tam powiedzieć [...] do firmy,  że  urlop,  się spytali, czy mógłbym się najpierw zapytać, no to ja mówię, „słuchaj, 
trafiłem tani bilet promocja, no muszę”. „A, to rozumiem”. (M12)Kupowanie biletu było więc niemal polowaniem, w którym bilet trzeba było „ustrzelić” i było to zależne od losu, szczęścia („trafiłem tani bilet”), co mogło kłócić się z poczuciem kontroli  nad własnym życiem. W rezultacie nie latano często, mimo że migranci tęsknili za rodzinami: „Ja tęsknię za mamą. [...] ale nie zawsze, wiesz, po prostu jest stać [mnie]. W tym roku nie pojechałam. Przez trzy ostatnie, cztery lata zaczęłam jeździć, co roku, wcześniej mnie nie 

było  stać, bo  jest…  wiesz,  jaka  jest  sytuacja  zresztą”  (K10).  Na  ten  relatywny  bezruch, w porównaniu do potrzeb migrantów wpływała  odległość,  ceny biletów (choć  niższe  niż wcześniej: „I kiedyś te podróże były o wiele droższe, teraz już zaczynają tanieć”. [K7]), czas podróży  i  brak  alternatywnych  środków  komunikacji  (poza  jeszcze  droższym  i bardziej 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.czasochłonnym promem). Wpływało to m.in. na to, gdzie migranci spędzali się czas wolny:
Moja koleżanka najlepsza mieszka w Oxfordzie, to czasami „Ach, jadę na weekend do niej”. Niż do Polski na przykład, bo do Polski już by mnie kosztowało 100 000 bilet, a do Oxfordu mi wyjdzie 24 000 w tą i z powrotem. Jak tam gdzieś dostanę sobie bilet taki tańszy[...] Dużo to robi, dużo, że można tak sobie wyskoczyć właśnie „o, jadę na weekend tylko”, nie? Tak jak w tych innych, moi znajomi, jak są gdzieś tam w Norwegii czy gdzieś. (K7)Ale ceny lotów wpływały też na decyzje edukacyjne, np. na możliwość dojeżdżania na studia do Polski:
M.Z.: [A] myślałaś też o studiach tutaj [na Islandii]? K5:  Nie,  tutaj  nie.  Tutaj  nie,  ale  myślałam  o  takich  jakby  internetowych,  takich 
latających, że tylko na wykłady do Polski bym leciała, potem bym wracała i tak z powrotem, ale że  bilety takie tanie nie są,  więc nie...  nie ma sensu tak, trzeba skończyć normalnie.W  rezultacie  dużej  odległości  między  Polską  a  Islandią,  cen  biletów  i  niemożności dojeżdżania na studia, które były obecnym priorytetem respondentki, zdecydowała się ona na powrót do Polski. Dla niektórych samolot  był przerażającym wyobrażeniem (jak dla babci  K10),  dla innych zaś oznacza nowe możliwości, szanse, jest przepustką do innego świata:
I ja akurat wtedy budowałem tam jakieś..., na osiedlu w Wilanowie mieszkaliśmy w hotelu 10-piętrowym. Na balkonie patrzę, a tu samolot startuje.  Mówię: „Ja w tym kraju nie będę robił za te pieniądze”. Nie minęło chyba dwa miesiące, jak tu już się znalazłem. (M8)Sam widok samolotu mógł więc uruchomić myślenie o migracji, skłonić do podjęcia działań w tym kierunku. Dla innych samolot był koniecznością, inaczej nie dostaliby się na wyspę, gdzie  zamierzali  pracować.  Warto  tu  zwrócić  uwagę,  że  kupując  bilet  lotniczy,  migranci kupowali zarówno miejsce (w samolocie), czas (spędzone tam ok. 4 godziny), jak i mobilność –  ruch,  co  potwierdza  przenikanie  się  tych  kategorii.  Samolot  był  nie  tylko  wehikułem, przenoszącym  ludzi  z  miejsca  na  miejsce,  ale  był  też  miejscem  samym  w  sobie,  przede wszystkim miejscem mieszania się ludzi rożnego pochodzenia i przez to – miejscem wstydu. Był  miejscem,  w którym spotykało  się  ludzi  różnych narodowości,  na których tle  Polacy wypadali wyjątkowo źle przez swoją nieznajomość procedur bądź ignorancję wobec nich – M5 twierdził, że „nie ma drugiego takiego narodu, gdzie samolot kołuje, a człowiek bagaż wyciąga”. Uważał,  że Polacy nie zachowują środków bezpieczeństwa, co – jak widzieliśmy w wypowiedzi  M15,  może  być  spowodowane  nieznajomością  języka  i  specyficznych 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.procedur obowiązujących na lotniskach i  w samolotach.  Jednak nie o same procedury tu chodziło,  ale  o  wstyd  związany  z  zachowaniami  innych  osób  –  mających  tę  samą narodowość, ale inne normy kulturowe53: 
Kiedy z żoną wracaliśmy do Polski na wakacje, co my widzieliśmy na lotnisku, co Polacy potrafią zrobić! Co na lotnisku, co w samolotach…Wstyd, wstyd i jeszcze 
raz wstyd! Że człowiek był akurat w tym momencie Polakiem. Naprawdę, co my widzieliśmy...  co widzieliśmy,  heh! [...]  Alkohol,  normalnie takie  odzywki… Jeden chciał bić stewardesę za to, że nie zrozumiała, co do niej powiedział. On miał wielką torbę i ona mu powiedziała, żeby dał ją do luku bagażu. A on na to, że „nie, nie, nie,  nie”.  I  była  taka sytuacja,  że  on jej  z  główki  chciał  pociągnąć.  […]  Mnóstwo jest takich sytuacji. (M13)Wstyd zakładał jakieś utożsamienie się z osobą, za którą się wstydziło i spojrzenie na nią oczami  Innego  –  obserwatora  wydarzenia  –  Islandczyka  lub  osobę  innej  narodowości. Przebywanie w samolocie i na lotnisku z osobami różnego pochodzenia, sprawiało, że Polacy czuli,  że  zachowania  osób  agresywnych,  pijących,  nieprzestrzegających  przepisów, interpretowane były przez obserwatorów jako związane z ich polskością, a więc rzutowały na  postrzeganie  wszystkich  Polaków.  Warto  tu  wspomnieć,  że  temat  wstydu  był  mocno związany z  pochodzeniem – w siedmiu wypowiedziach moich respondentów odnosił  się właśnie do  zachowań innych Polaków (wstydzenie się za innych Polaków na Islandii bądź właśnie w samolotach),  w trzech wywiadach respondenci opowiadali o wstydzeniu się za własne działania lub braki, w dwóch wywiadach mówili o wstydzie Polaków utrudniającym im komunikację w języku obcym, a dwa razy o niewstydzeniu się swojego pochodzenia – w pewnym  sensie  na  przekór  wstydowi  za  inne  osoby  tego  samego  pochodzenia.  Jeden z respondentów mówił jednocześnie o wstydzie za Polaków na lotnisku i o niewstydzeniu się swojego pochodzenia, podczas gdy dla innych wstyd oznaczał uciekanie od polskości („ja to wszystko bym zrobił – i tak też zrobię zresztą – żeby mieć inny paszport” [M6]). Jak  wskazywałam  wyżej,  lotnisko  może  być  też  miejscem  pierwszych  spotkań z Innym,  miejscem przerażającym („zabijcie  mnie,  ja  nigdzie  nie  jadę”  [M15]),  miejscem, w którym  można  mieszkać  –  „koczować”,  miejscem  negocjacji  reguł  („przemyt”  dżemu), miejscem wzruszeń i płaczu (przylatując do Warszawy), miejscem zaskoczenia i spotkania 

53  Eade,  Drinkwater  i  Garapich analizując badania wśród  Polaków w Wielkiej  Brytanii,  piszą  o klasowej 
transgresji", która "jest źródłem nieustannych niepokojów migrantów, gdyż wskutek etnicznej kategoryzacji 
przez brytyjskie społeczeństwo, indywidualistycznie nastawieni migranci zostają skojarzeni z jednostkami, 
z którymi w Polsce nigdy nie nawiązywaliby interakcji, a raczej od których celowo by się dystansowali. 
Kategoria ‘Polaków’ – zarówno używana z zewnątrz (przez brytyjskie społeczeństwo) jak i przez samych 
respondentów niesie więc za sobą potencjał  niebezpiecznego zniesienia różnic klasowych, edukacyjnych, 
światopoglądowych,  wiekowych,  na  rzecz  wyobrażonych  horyzontalnych  podobieństw  wynikających 
z etniczności. Stąd w wywiadach częstszym zabiegiem jest kontestacja horyzontalnych więzi etnicznych na 
rzecz wertykalnych barier, które podkreślają istnienie negatywnych grup odniesienia – Polaków, z którymi 
respondent by się nie identyfikował, lub wręcz do których ma stosunek wrogi." (2006, s.14)127



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.z nowością lub powtórnego zetknięcia się z tym, co kiedyś było bliskie,  a dziś wydaje się obce,  a  wreszcie  także  –  miejscem  wstydu,  w  którym  patrząc  na  ludzi  oczami  Innego, odnajdujemy w nich wstydliwą cząstkę siebie. Takim miejscem wstydu i wzruszenia są też same samoloty – będące jednocześnie miejscem, ruchem i czasem. Samolot może też być symbolem podróży, miejscem pożądania, gdy wsiąść do niego nie pozwalają cena biletu lub warunki  pogodowe.  Wreszcie  –  samolot  może  być  też  maszyną  pośredniczącą w studiowaniu, gdy studenci lecą na weekendowe zjazdy i egzaminy w Polsce, mieszkając jednocześnie  w  innym  kraju54,  a ceny  i  czas  lotu  mogą  takie  studiowanie  ułatwiać  lub utrudniać, jak to było w przypadku K5. 
Automobilność

Także  przemieszczanie  się  samochodem  –  automobilność  –  była  znacząca  zarówno w pokonywaniu odległości do Polski (promem), jak i w codziennym życiu w stolicy Islandii. Samochód  dawał  wolność,  pozwalał  zwiedzać,  odpoczywać,  korzystać  z  uroków  Islandii, sprawiał,  że  był  to  kraj,  w którym  chciało  się  mieszkać.  Wielu  migrantów  nauczyło  się dopiero tu jeździć samochodem, a także – przede wszystkim – zdobyło prawo jazdy. Można to interpretować w kategoriach adaptacji do kultury automobilizmu, o której pisze Urry – według  niego  jazda  samochodem  jest  częścią  specyficznej  kultury  zachodniej,  w  której kojarzy  się  on  z  wolnością,  elastycznością,  prywatnością  bycia  w  domu,  nawet  podczas 
54  Co zdarza się dosyć często wśród migrantów z Wielkiej Brytanii i z Niemiec, których sama uczyłam na 

Uniwersytecie Gdańskim. Spotkałam jednak tylko jedną taką osobę na Islandii, robiącą w Polsce studia MBA 
(opiszę to w Rozdziale V). 128
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Znaczenie  samochodu  polega  na  tym,  że  przeprojektowuje  społeczeństwo obywatelskie,  wprowadzając  odmienne  sposoby  zamieszkiwania,  podróżowania i stowarzyszania się w zmotoryzowanej czasoprzestrzeni. Zachodnie społeczeństwa obywatelskie są społeczeństwami automobilizmu. (Urry, 2000/2009, s.88-9)

Na  Islandii  można  było  niemal  poczuć  się  zmuszonym  do  posiadania  samochodu  –  co odczułam  sama,  gdy  miałam  problem  z  dotarciem  na  ważne  spotkanie  w  niedzielne przedpołudnie,  kiedy  komunikacja  miejska  nie  kursowała  albo  gdy  nie  mogłam  śladem ogromnej  rzeszy mieszkańców Reykjaviku pojechać zobaczyć erupcji  wulkanu,  z powodu braku samochodu. Na to, że samochód był częścią islandzkiej kultury wskazywali niektórzy respondenci, np. M3:
Ja [...] inaczej byłem wychowywany, jestem w ogóle z  innej kultury... ja nie mam takiego doświadczenia jak oni, u nas szkoła średnia wygląda całkowicie inaczej niż tutaj. Wiesz tu pod szkołą średnią jak jadę z pracy, na Hafnarfjördzie jest liceum, to jest  taki  parking  wielgaśny  i tylko  samochody  stoją  wszystkich  uczniów,  nie? [śmiech] […] Tam autobusem może trzech do domu wraca. To to już jest takie... dla mnie to jest przepaść. (M3)Automobilność lub jej brak była więc tu postrzegana jako element wychowania, coś, czym przesiąka się od młodzieńczych lat, a co dla przybysza z zewnątrz stanowi „przepaść”, mimo że sam kupił już samochód. Także według M2 życie po islandzku to życie z samochodem – to życie „domowo i samochodowo”, co wiązał z niechęcią do wychodzenia na dwór i zanikiem przez to spontanicznych spotkań z ludźmi, a jednocześnie z kredytem: „Wiesz, ile oni mają samochodów, ile każda rodzina ma samochodów? Wiem, że ich stać niby, ale to jest takie, w nawiasie może ich stać. Ich nie było stać na cztery samochody w rodzinie, bo oni tylko mieli  kartę  kredytową”  (M3). Samochód  był  tu  kojarzony  z dobrem  luksusowym, przepychem  –  ale  kupowanym  na  kredyt.  Zanotowałam  też  w  notatkach  z obserwacji islandzkiego cmentarza w dzień Wszystkich Świętych „w odróżnieniu od wszystkich nie-Polaków [osób odwiedzających islandzkie groby] na cmentarzu,  jesteśmy piechotą” [N23, 01.11.2009] – co odnosiło się do podjeżdżania samochodami pod same groby. Samochód mógł  być  sposobem  ucieczki  przed  czasami  trudną  pogodą  islandzką,  a  także  oznaczał komfort,  z którego trudno było zrezygnować, gdy już się go doświadczyło: „Nie mieliśmy samochodu  i  dało  się  żyć.  Bez  samochodu teraz  nie  wyobrażamy sobie  życia  tu.  Nie  da rady…” (M13). Posiadanie samochodu mogło też oznaczać mniejszą chęć powrotu do Polski:[D]omyślam się, że może być trudno się przenieść z  komfortu [...] no do takiego hmm...  tu  rachunek,  gdzie,  za  co...  więc  jakby  trudno  się...  tak  samo  nie  wiem, 129
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W  Polsce  respondentki  mogłoby  już  nie  być  stać  na  jeżdżenie  samochodem,  musiałaby bardziej przejmować się rachunkami – samochód jest tu pewnym symbolem komfortu, do którego raz przyzwyczaiwszy się, trudno z niego zrezygnować. 
Samochód jako osiągnięcie życiowePoza tym, że „automobilność” była częścią islandzkiej kultury, samochód był tu też bardziej dostępny finansowo, o czym mówili M4 i K9 [„Takie rzeczy, jak samochody są tutaj tańsze, 

łatwiej dostępne dla przeciętnego człowieka niż jak w Polsce. Totalnym kosmosem dla nas było to, żeby kupić [w Polsce] starego gruchota na raty, którego będziemy spłacać przez kilka lat”.  [M4],  „[K]upić  samochód  [tu]  to  trzeba  2  miesiące  oszczędzać  i  kupuje  się.  Teraz w sumie w Polsce też można,  jak ktoś chce,  bo tyle gratów różnych jest  tanich,  ale  tutaj można  porządny  samochód  kupić  w  sumie  za  dwumiesięczną  pensję”  [K9]).  Kupno samochodu było także wyznacznikiem dorosłości, co zanotowałam po rozmowie z młodym polskim pracownikiem przetwórni rybnej w okolicach Reykjaviku: 
Mówi, że mu się tu podoba, że ma  dobry samochód, przynajmniej jak na polskie normy,  to  bardzo  dobry (potem dodaje,  że  wart  może 50 000 w  Polsce).  A  ma dopiero  23  lata,  za  samochód  nie  płaci  dużo,  kto  w  Polsce  w  jego  wieku ma samochód  bez  wsparcia  rodziców?  [pyta].  Jest  tu  dopiero  2,5  roku.  (N30, 20.11.2009) Poza  dorosłością,  możliwość  posiadania  samochodu  oznaczała  też  dla  niektórych respondentów równość społeczną, na co wskazywała kobieta mieszkająca na Islandii od lat 90-tych: „tutaj […] nie ma aż takiej dużej zazdrości, bo właściwie nie ma po co. Każdy ma tak  samo. [...] Bo tu każdy ma dom i samochód, rozumiesz?” (K7). Co ciekawe, wyznacznikiem równości był zarówno samochód, jak i dom, tak jak i oba mogą być uważane za wyznaczniki dorosłości i osiągnięcia pewnego statusu społecznego. Samochód  według  Urry'ego  ma  wiele  znaczeń,  między  innymi  jest  on  artykułem indywidualnej  konsumpcji,  określającym  „status  swojego  właściciela/użytkownika  za sprawą znaków-wartości, z którymi się go kojarzy (szybkość, dom, bezpieczeństwo, popęd płciowy, sukces zawodowy, wolność, rodzina, męskość), jak też łatwo antropomorfizowany (obdarzany imionami, wykazujący buntownicze cechy, starzejący się itd”. (Urry, 2000/2009, s.87).  Samochód  może  być  też  sam  w  sobie  częścią  majątku,  o  czym  pisałam  w  części  poświęconej podróży promem. Na Islandii zaś samochód był majątkiem szczególnym – jak 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.pisze  Eirikur  Bergmann,  w  2007  r.  czyli  podczas  boomu  ekonomicznego,  na  Islandii sprzedano więcej luksusowych Range Roverów niż łącznie w Danii i Szwecji. 
Poznawanie miejsca przez mobilnośćSamochód umożliwiał też poznawanie miejsca – Islandii, poprzez wycieczki po atrakcjach przyrodniczych  wyspy  (gejzery,  lodowa  laguna,  fiordy),  które  odbywały  się  najczęściej samochodami – własnymi lub wynajmowanymi, gdyż na Islandii nie ma kolei, a transport autobusowy nie jest rozbudowany. Bez samochodu można było poczuć się ograniczonym do jednego niewielkiego miejsca: [B]ez  samochodu ja  nie wyobrażam sobie  tutaj  życia,  bo to nie  byłoby życie,  to byłoby tak, jakby człowiek był  zamknięty w jednej klatce. Tutaj autobusy jeżdżą tylko w danym okręgu, czyli Reykjavik i okolice Reykjaviku, jak Hafnarfjörður i dalej te różne te, Kópavogur, ale to żadna przyjemność przecież. […] samo to, że można 

wyskoczyć poza miasto. A tutaj  tylko warto dlatego tutaj być jeszcze.  Tutaj są 
fantastyczne widoki,  a szczególnie w lato.  Kuuuurcze! […]  Tutaj  przyjechał mój brat jeden, drugi następnego roku na wakacje,  to też pojeździliśmy trochę po tej Islandii.  Byliśmy w tych samych miejscach cały  czas,  bo ja  nie mam samochodu takiego  na  kołach  dużych,  mam  zwykły  samochód  osobowy.  Szczerze  mówiąc, daleko się nim nie da zajechać – tylko po ulicach, chociaż i tak jeździłem nim po takich...[śmiech] W życiu w Polsce samochodem tak nie jeździłem, jak tutaj! (M13)

O tym, że samochód umożliwiał lepsze poznanie Islandii poprzez jej zwiedzanie mówiła też K5:
[W]  tych  najciekawszych  miejscach,  to  byłam.  I  na  lodowcu  i  te  kry  lodowe widziałam i wodospadów co niemiara, tam gejzery, nie-gejzery. Nie no, sporo. [...] Bo mieliśmy dobry samochód.  Mieliśmy jeepa,  więc nie baliśmy się,  jeździliśmy.  No. W tym roku jeszcze może pojadę tu na te Fiordy Wschodnie,  tam koło Akureyri.  (K5)Respondentka mogła zwiedzać, dlatego że miała samochód. Jednak nie wystarczał tu zwykły samochód  –  ale  „dobry  samochód”,  jeep.  O  różnicach  między  samochodami  i  tym,  co umożliwiały, mówił też M12, którego żona i dzieci przyjechały wcześniej zwiedzić Islandię: „[P]ożyczyłem  od  kumpla  samochód,  […]  palił  jak  smok,  jak  podjeżdżałem,  do  stacji benzynowej to łzy mi leciały, że trzeba tyle wlać, jak pożyczyłem inny samochód, no to już niewiele  czasu  zostało,  żeby  coś  zobaczyć,  ale  palił  o połowę  mniej  i  coś  tam  udało  się jeszcze z rodziną zobaczyć”. (M12) Warto tu zwrócić uwagę na to, co podkreślane jest we wszystkich  powyższych  wypowiedziach  o zwiedzaniu  –  migranci  „widzieli”  i „zobaczyli” Islandię,  zmysł  wzroku  odgrywał  tu  bardzo  dużą  rolę  w  poznawaniu  miejsca,  mówili o „fantastycznych  widokach”.  Nie  wskazywali  na  inne  zmysły,  słyszenie  (np.  wulkanu, 131



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wodospadu), wąchanie (gejzerów, pól siarki), smakowanie lokalnych potraw czy dotykanie lodowca bądź kier lodowych. Wrócę do tego, opisując wymiary miejsca.
AutobusWarto zwrócić też uwagę na takie miejsce i środek transportu, jak autobus. Jest to bardzo specyficzne miejsce, bo mobilne – jest jednocześnie miejscem (można w nim też dosłownie zająć miejsce),  jak i ruchem – przenoszącym człowieka pomiędzy miejscami. Autobus był oczywiście  miejscem  znaczącym  dla  trzech  moich  respondentów  będących  kierowcami autobusów miejskich.  Ale o jeździe autobusem opowiadali  też inni  – K11 (która z  okien autobusu obserwowała protesty w pierwszych miesiącach kryzysu),  K3 (która z  powodu rzadkich kursów autobusu musiała długo siedzieć w szkole), M3 (który kiedyś autobusem do pracy jechał 70 minut,  a potem samochodem 10 minut) czy cytowany wcześniej M13 i jego żona (K15), dla których samochód oznaczał uwolnienie się od długich jazd autobusem na  zakupy  z  kilkoma  przesiadkami,  a  także  możliwość  uwolnienia  się  od  ograniczeń narzucanych przez linię autobusów (autobus jeździł tylko w okręgu stołecznym, a nie tam, gdzie było ciekawie).  Ale autobus był też miejscem specyficznym, jeśli  chodzi o kontakty międzykulturowe.  Ponieważ  sama  przemieszczałam  się  nim  niemal  codziennie  i  to w różnych porach – mogłam zauważyć, że autobusy w okręgu stołecznym były często puste lub prawie puste, nie zdarzał się w nich tłok typowy dla autobusów w innych europejskich stolicach. Wśród pasażerów wielu było nastolatków, a także migrantów, dorośli Islandczycy pojawiali się częściej nocą, gdy wracali z pubów czy dyskotek – co było związane z kulturą automobilizmu, o której  pisałam wcześniej.  O tym,  że autobusy były często prawie puste mówił też jeden z kierowców:

Szczerze mówiąc, nie mam styczności z ludźmi […] I szczególnie jak tutaj się woziło powietrze, wiecie, co to znaczy powietrze?  Puste autobusy.  Szczerze mówiąc, jak my  tutaj  przyjechaliśmy,  to  było  dla  mnie dziwne,  że  autobusy  jeżdżą.  Jak przewoziłem  to  po  trzy  osoby.  Dziennie.  […]  Ja  jeździłem  takimi  liniami,  co  nie jeździli  Polacy.  Polacy  jeździli  na  takich  liniach,  jak  np.  1,  która  łączy  miasto z Hafnarfjörður. Albo ludzie którzy mieszkają na Breiðholtcie, tam jest największe skupisko ludzi z Polski. Tutaj rzadko, tutaj w tym miejscu, w Hafnarfjördzie nie było dużo Polaków mieszkających. (M13)
Mimo  to  zdarzały  się  też  opowieści  o  tym,  jak  autobus  właśnie  stawał  się  miejscem konfrontacji między ludźmi różnego pochodzenia – po pierwsze, sami kierowcy byli czasem obrażani  przez  islandzkich  pasażerów  („Czasem  ktoś  tam  krzyknął  w  autobusie  tam 'Polverjar…'  [Polacy,  dalej  niezrozumiałe],  ale  to raczej  tak z  przekory może niż z  jakiejś 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.nienawiści” [M12]). Po drugie, zdarzały się tam konflikty między pasażerami:Taka historia, też nie w moim autobusie tylko u kolegi się zdarzyła, że jedzie taki starszy, były marynarz, taki gruby z fajeczką i usłyszał rozmowę dwóch Polek, nie? No i mówi do nich, po angielsku [...]. A wy jesteście z Polski, tak? „No tak, tak”. „No to mogłybyście  już  wracać  do  swojego  kraju!”  A  one  mu  powiedziały:  „No,  ale  my pracujemy przy rybach, jak my pojedziemy, to kto będzie pracował przy rybach?”. Koniec rozmowy! (M11)
Autobus mógł być więc miejscem negocjacji i bronienia swojego miejsca na Islandii i swojej roli  w tym  kraju.  To  tu  bowiem  migranci  spotykali  się  z  Islandczykami,  mimo niepopularności  tego  środka  komunikacji,  a  ponieważ  droga  z  jednego  miejsca  na  inne zabierała czas, mogła wtedy odbyć się rozmowa, która w innych warunkach mogłaby nie mieć miejsca, gdyż osoby te prawdopodobnie gdzie indziej pracowały, mieszkały i bywały. W autobusie  właśnie  dochodziło  więc  często  do  kontaktów  między  ludźmi  różnego pochodzenia i były to czasem kontakty o charakterze konfliktu, przy czym konfrontacyjny mógł tu być choćby wzrok współpasażerów: „No bo czasami bywa w autobusie, że patrzy na ciebie  taka  Islandka  i  patrzy:  'O,  Polka  jakaś'  i  ma  tutaj  opinię  od  razu  wyrobioną,  od rodziców, nie wiem,  po czytaniu gazet itd.,  wybiórczym czytaniu.  I  wybiórczym szukaniu i poznawaniu ludzi” (K4). W tym przypadku nie wiemy, na ile wzrok opisywanej Islandki faktycznie  wyrażał  jej  stereotypowe  myślenie  o  Polakach,  a  na  ile  była  to  projekcja respondentki,  ale  w  obu  wypadkach  wskazuje  to  na  pewne  znaczenie  kontaktów odbywających się  właśnie  w autobusie,  w  miejscu  bądź co  bądź  zamkniętym,  w którym człowiek zmuszony jest znosić towarzystwo innych do czasu dotarcia na miejsce, do którego zmierza. Autobusy mogły więc też być miejscem opresji i wyładowywania frustracji – Polacy nie byli tu tylko ofiarami, ale mogli sami też obrażać innych:[B]yła też historia, to mi [...], [imię znajomej] opowiadała, że wsiadło dwóch kolesi, dwóch  Murzynów  do  autobusu  na  Islandii  i  dwóch  Polaków  do  nich  „O,  wy czarnuchy, wy coś tam” i po polsku się z nich śmieją np. To widzisz, to jest typowe buractwo moim zdaniem. Wiesz, na szczęście nie poznałem takich ludzi. (M2)
Po  mieście  migranci  poruszali  się  też  piechotą  i  rowerem.  O mobilności  rowerowej  nie mówiono prawie wcale, poza informacją kilku napotkanych Polaków o tym, że rowerów na Islandii nie trzeba kupować, bo wystarczy przejść się w sobotę wieczorem ulicą i wszędzie leżą – nie wiadomo, na ile zdawali sobie sprawę z niedopuszczalności takiego zachowania według obowiązujących w mieście norm [N1,  29.08.2009]. Spacery z kolei były okazją do przyjrzenia się i przysłuchania innym ludziom („Jednak jak się pójdzie tą ulicą, jak się widzi, to  dużo  Polaków  w  Keflaviku.  Non  stop  tylko  po  polsku  słychać,  gdzie  się  nie  spojrzeć, 133



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wszędzie  Polacy”.  [M18]),  policzenia  się  („Wszędzie  –  obojętnie  –  na  ulicy,  w sklepach, wszędzie  polskie  głosy.  I  wtedy  najbardziej  się  zaczęło  właśnie  takie  traktowanie  nas Polaków  jako  obcokrajowców.  Bo  wcześniej  jeszcze  to  tak  było  normalnie,  nie?”  [K3]) i ewentualnego  nawiązania  lub  próby  uniknięcia  z  nimi  kontaktu  („[P]amiętam  jak przyleciałem, w 2001, jak się szło ulicą czy tam gdzieś w restauracji, się usłyszało polskie słowa,  to  aż  miło  było  podejść  i  porozmawiać,  żeśmy  się  spotykali”  [M7]).  Była  to jednocześnie  mobilność  przynosząca  pewną  ulgę,  gdyż  wiązała  się  z  nowo  zdobytym bezpieczeństwem („Islandczycy są tacy mili, nie ma takiego chamstwa jak w Polsce, jakoś tak... człowiek się nie boi wyjść na ulicę” [K5], „[W] Polsce to czasem strach wyjść na ulicę  i w innych krajach też strach, że pobiją. A tu nie, spokojnie, można wieczorem chodzić bez obawy”.  [N29,  14.11.2009]),  choć  poczucie  bezpieczeństwa  zmniejszało  się  w  miarę,  jak przyjeżdżało  coraz  więcej  Polaków:  „Ja  też  ostatnio  właśnie  tam  szłam  i jedzie  super samochód i nagle wiesz, w nocy ludzie chodzą po Laugarvegur i po ulicy, i pijani, a ten się zatrzymał  na  środku,  otwiera  i  „Kurwa!”  i zaczyna  się...  krzyczeć...  Jezu,  se  myślę,  Boże święty! Straszne”. [K6]). 
Dom i miejsce swojeW  Rozdziale  I  pisałam  o  „zwrocie  przestrzennym”  i  coraz  częstszym  posługiwaniu  się „miejscem”,  jako kategorią analityczną w naukach społecznych.  Definiowałam też miejsce jako dynamiczne, wielowymiarowe, wpływające na ludzi i podlegające ich wpływowi. Jednak podczas samych wywiadów nie definiowałam tego słowa i w związku z tym polegałam na potocznym  rozumieniu  słowa  „miejsce”.  Dlatego  choć  w  literaturze,  do  której  się odwoływałam,  „miejsce”  ma  pewne  wymienione  wcześniej  znaczenia,  to  respondenci, których  wypowiedzi  będę  analizować,  mogli  nie  podzielać  tego  rozumienia.  Nie sugerowałam ich zadając pytania, a raczej – pytając, czy jakieś miejsce mogą uznać za swoje albo  czy  gdzieś  jest  ich  dom  –  odwoływałam  się  do  skojarzeń  z  miejscem  jako bezpieczeństwem. Nie zaznaczałam, w jakiej skali miałoby ono być, a gdy respondenci o to dopytywali (np. czy chodzi mi o miasto czy o kraj), mówiłam, że to obojętne i od nich zależy, do jakiego miejsca się odniosą. Gdy pytałam więc respondentów o „swoje miejsce” lub gdy nawiązywali do tego przy innej okazji, określali oni czasem Polskę jako miejsce „swoje” i Islandię – przez kontrast – jako miejsce nieswoje,  obce,  czego nie wynagradzały dobre perspektywy życiowe w tym kraju, nawet mimo kryzysu:

[J]a  też  się  nie  mogę  doczekać,  naprawdę,  to  jest  jedyne,  jedynie  człowiek 134



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wytrzymuje tą zimę, bo ja bardzo ciężko znoszę tą pogodę, żeby dotrwać do wakacji w Polsce. Do tej  swojej trawy, do tej  swojej działki, do tego swojego grilla i do, żeby usiąść z rodzicami, zjeść obiad, pogadać, tak. Po polsku. […] Nikt nie wybiera kraju, w którym się urodził i tyle.  Jak ktoś nie czuje się przywiązany do swojego kraju, to dlaczego nie Islandia? Kraj myślę z bardzo dobrymi  perspektywami na 
przyszłość, nawet jeśli ten kryzys ich dopadł, to oni mają tyle surowców swoich, że oni szybko z tego kryzysu wyjdą.(K8)

Swoja była tu i Polska, i – bardziej lokalnie – trawa, działka, grill. Ze swojskością kojarzyło się bycie z rodzicami,  rozmowy po polsku.  Grill,  choć raczej  jest  przedmiotem niż miejscem, jednocześnie  był  artefaktem  czy  wręcz  nie-ludzkim  aktorem  (Latour,  2005/2010) powiązanym  z  konkretnym  miejscem  (działka,  trawa)  –  w  tym  z  jego  położeniem geograficznym  warunkującym  dobrą  pogodę,  ludźmi  (rodzice,  znajomi),  jedzeniem i językiem,  a  jednocześnie  był  wydarzeniem  czy  rytuałem  związanym  ze  wspólnym grillowaniem,  siedzeniem  i  rozmawianiem,  odbywającym  się  w konkretnym  czasie  roku (lato),  tygodnia i  dnia (np.  w porze obiadowej).  Był więc nie tylko przedmiotem, ale  też jednocześnie splotem ludzi-miejsca-języka-wydarzeń (czasu) i przedmiotów, kojarzącym się w  tym  połączeniu  właśnie  z  domem.  Islandia  za  to  –  mimo  zapewniania  mieszkańcom dobrych perspektyw życiowych – była tu miejscem zlej pogody i zimy, miejscem i czasem, które należało przetrwać, żeby doczekać do wakacji w Polsce. Dom i jego przeciwieństwo (obcość) były więc zarówno miejscem, jak i czasem (zima na Islandii vs. wakacje w Polsce). Pogoda właśnie bywała powodem, dla którego trudno było Islandię uznać za miejsce własne, dobre do życia. Mówi o tym K16, która dobrze czuła się na Islandii, ale trudno było jej uznać ją za swój kraj:
[M]nie się wydaje czasem, że to jest taki drugi nasz kraj, ale nie chciałabym być 
tu, bo pogoda mnie przeraża.  [śmiech] Wolę  swoją Polskę. Chociaż zawsze będę patriotą, chociaż wydawać może się, że jeżeli człowiek wyjeżdża do innego kraju, to już nie jest  patriotą.  Patriota zostaje w swoim kraju.  Ale ja  się  patriotyzmu nie odrzeknę,  nie  wyprę,  ale…no  niestety,  pewne  jakieś  sytuacje  w  życiu  są,  gdzie człowiek  musi postąpić tak, a nie inaczej. Mamy powody wyjeżdżając za granicę, tak? (K16)

Polska jako  kraj  była  dla  respondentki miejscem „swoim”,  ważna  była  dla  niej  kategoria patriotyzmu,  chciała czuć się  patriotką,  mimo że uważała,  że jej  patriotyzm może zostać podważony  przez  tych,  którzy  uważają,  że  wyjazd  z  kraju  zaprzecza  patriotyzmowi. Tłumaczyła  więc  swój  wyjazd  pewną  koniecznością,  mimo  że  wcześniej  zaznaczała,  że w Polsce było jej dobrze i nic nie zmuszało jej do wyjazdu. Takie zarzuty o brak patriotyzmu  odpierała też K2, która działała społecznie w organizacjach polonijnych:135
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[S]pełniam się patriotycznie,  że tak powiem i wydaje mi się, że to, że  nie chcę 
tam  [w Polsce]  być, przynajmniej  na  razie...  [...]  nie  uważam,  żeby  to  był  brak patriotyzmu, bo wiele osób to np. zarzuca, ale myślę, że oni też tego nie przemyśleli  głębiej. „Co, do Polski nie chcesz? To co ty za Polak jesteś?” [...] A ja np. przyjeżdżając na Islandię, ja nie odliczam czasu od urlopu do urlopu, ja tu nie jestem za chlebem, ja tu nie jestem z takich powodów, dla których większość jest, ja tu jestem, bo mi się 
tu  podoba,  ja  sobie  tutaj  po  prostu  mieszkam i przy  okazji  uczę  się  języka i pomagam w tworzeniu szkoły polskiej. (K2)

Jak  mówi  respondentka –  na  Islandii  „mieszka”  ona,  co  oznacza  jakiegoś  rodzaju przywiązanie  do  miejsca,  z  którego  nie  chce uciekać,  gdzie  jej  się  podoba.  Jednocześnie ważne jest dla niej przywiązanie do kraju ojczystego,  ale realizuje je poprzez działalność polonijną – niejako odtwarzając Polskę na Islandii, a nie poprzez chęć powrotu do Polski. Na Islandii  odtwarzała  z Polski  to,  co  było  dla  niej  wartościowe  –  kulturę,  język,  mogła natomiast uniknąć tego, co jej się w Polsce nie podobało, a więc sytuacji politycznej oraz braku perspektyw zawodowych. Takie podwójne przywiązanie – z jednej strony do Polski jako ojczyzny,  a z  drugiej  strony do Islandii  lub węziej  – do Reykjaviku,  deklarowały też respondentki, które mieszkały już na Islandii od lat 90-tych, w tym K10: 
M.Z.: Czy jest jakieś miejsce, które byś uznała za swoje?K10: Teraz, w tej chwili? Na pewno nie Polskę, wiesz… Tęsknię za Polską, to jest moja ukochana ojczyzna i w ogóle ja czuję się Polką, ale wiesz… chyba lepiej się 
czuję tutaj w Reykjaviku. Powiem Ci szczerze.  […] To jest  jedna trzecia mojego 
życia. To jest Islandia. 

Islandia  i  Reykjavik  były  miejscem,  w  którym  respondentka  spędziła  niemal  całe  swoje dorosłe życie,  w którym urodziła dziecko i  w którym lepiej  czuła się  niż w Polsce,  która z kolei  nic jej  „nie dała”:  „[Polska] to jest moja ojczyzna,  ale ona mi nic nie dała.  Nic nie dostałam  od  tej  Polski.  Nie  dostałam  pracy.  Nie  miałam  szans  na  żadną  pracę”  (K10). W Polsce  nie  stać  jej  było  na  studiowanie,  musiała  wyjechać  za  granicę,  żeby  na  studia zarobić,  potem zrezygnowała jednak z powrotu, żeby zarabiać na leczenie ojca, a obecnie uważała, że jako samotna matka nie byłaby w stanie utrzymać się w Polsce. Na Islandii zaś radziła sobie, choć brakowało jej rodziny: „W Polsce by było ciężko. [...] Tutaj jestem ogólnie sama i jeszcze jakoś sobie radzę, wiesz? Może brakuje, gdy coś się dzieje, brakuje mamy, czy kogoś,  ale  jednak  jakoś  można”  (K10).  Tak  więc  mimo  przywiązania  emocjonalnego  do Polski,  przede  wszystkim  do  mieszkającej  tam  rodziny,  warunki  materialne  i  sytuacja ekonomiczna kraju uniemożliwiały respondentce powrót, a więc i traktowanie Polski jako 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.domu. Islandia zaś stała się domem niejako przez zasiedzenie („To jest jedna trzecia mojego życia”), ale też przez docenianie tego, co jej Islandia dała i tego, że jest jej tutaj „łatwiej żyć”  [K10] – nie tylko ze względu na finanse, ale i tolerancyjność społeczeństwa: 
[W] Polsce, to człowiek jest przegrany, jako [...] samotna matka, to w ogóle… O, jak ja przyjeżdżam do domu, do mojej mamy, ja jestem z takiej małej miejscowości, to [...]  inaczej  jakoś  tak  patrzą.  [...]  „O,  znowu  ta  rozwódka  przyjechała”.  Tutaj  [na Islandii]  jest,  nie jestem sama,  wiesz?  Jest  dużo osób,  które wiesz… żyją w ten sposób.55 (K10)

Choć respondentka określiła powrót do domu rodzinnego powrotem „do domu”, to nie był to już dla niej dom jak miejsce, w którym chciałaby być, m.in. ze względu na to, że czuła się tam osamotniona  i wykluczona  jako  samotna matka.  Podobnie  K17,  również  samotna  matka, która przyjechała w latach 90-tych czuła,  że dom ma na Islandii,  odpowiadał jej  tu „styl  życia”, a także K7, która nie miała już nawet w Polsce dokąd wracać i nocowała w hotelu:
[J]ak jestem w Polsce po 10 dniach, już zaczynam tęsknić do domu, nie? Bo dom 
mam tutaj.  Nie mam w Polsce domu, ja  w Polsce jestem w hotelu.  Więc też to może  byłoby  inaczej,  jakby  byli  moi  rodzice  albo  jakbym miała  tylko  dom  swój własny tam kupiony i po prostu by stał tam, a jak ja to mam tutaj, to po tych 10 dniach ja już chciałam wrócić tu. [...] Już moje koleżanki zaczęły z pracy: „Jak tam? Już wracasz? Kiedy przyjdziesz do pracy?” (K7)

Dom respondentka miała w Reykjaviku, miała tu też dzieci, pracę, koleżanki,  które ze nią tęskniły. Gdy była w Polsce, tęskniła za Islandią, ale – co ciekawe – twierdziła, że gdyby miała  pieniądze przeprowadziłaby się do Polski, ze względu na pogodę tam oraz znajomych ludzi, mimo że miała już islandzkie obywatelstwo:
I  tu  jestem  obywatelem  zagranicznym, i  w  Polsce  jestem  obywatelem zagranicznym. […] Tak człowiek jest właściwie nie wiadomo..., nie wiem. […] Nie narzekam, jest OK, ale jakbym miała [...] jakieś takie, żebym mogła wrócić do Polski,  żeby  mi  zawsze  starczyło,  żeby  mnie  ktoś  nie  zwolnił  z  pracy  czy  coś,  żebym z powrotem  nie  była  na dole,  nie?  Żeby  mieć  jakieś  tam  oszczędności  itd.,  itd. jakieś nie mieszkanie na kredyt ani nic, to oczywiście, że bym pojechała do Polski. Chciałabym być z moimi ludźmi, których się zna, z jakąś daleką tam rodziną, ale 
zawsze  rodziną.  Jakoś  się  z  nimi  spotkać.  No  przede  wszystkim  też  lato,  nie? Długie, piękne lato.  Lasy nasze jesienią i tak dalej. Przecież to jest coś…  Jeziora nasze. […] jak ktoś ma pieniądze to  tylko do Polski.  Tylko do Polski,  życie jest 
piękne wtedy. [...] inna kultura nasza jest, nie? Bo ja tutaj żyję, jestem, mam bardzo 

55 Na Islandii  wychowywanie dzieci przez samotne matki nie było nawet na początku XX w. związane ze  
szczególnym ostracyzmem społecznym, porównywalnym do innych krajów europejskich (Magnússon, 2010, 
s. 195). 137



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.dobrych przyjaciół.  Mam  bardzo dobrą pracę,  w której  pracuję od 7 lat,  to  już samo mówi za siebie. [...] Ale jednak człowiek tęskni [...]. Tęskni za tym, żeby być ze 
swoimi,  żeby  pożartować. Żarty, których się nie da przetłumaczyć, filmy, których się  nie  da  przetłumaczyć,  dzieciństwa,  które  jest,  zapachu  dzieciństwa, wspomnień itd., itd. Tego wszystkiego, tego się nie da zapomnieć ani wymazać. To są pojedyncze osoby, z którymi można o tym rozmawiać… (K7) 

Również w tym przypadku powrót do Polski niemożliwy był dla respondentki ze względów finansowych – bałaby się znalezienia się „na dole”, bez pracy, a z kredytem, podczas gdy na Islandii  miała dobrą pracę.  Jednak Polska pod względem geograficznym i  przyrodniczym (lato, jesień, jeziora) oraz społeczno-kulturowym („ludzie, których się zna”, „swoi”) była dla niej  atrakcyjniejsza  niż  Islandia,  to  w Polsce  chciałaby mieszkać,  gdyby miała  pieniądze, mimo że jej dzieci prawie nie mówiły po polsku. Tęskniła za polską kulturą, przejawiająca się w języku, żartach, filmach, ale też będącą elementem wspomnień – na wskroś zmysłowych, zapachu dzieciństwa, którego nie mogła zapomnieć. Przez wszystkie lata była w Polsce kilka razy i wiedziała, że wiele już się zmieniło („I tak zawsze: Jezus Maria, jak to się zmieniło. Już moje  liceum  zamknęli,  o  Boże!”  [K7]),  ale  jednocześnie  czerpała  przyjemność  ze wspominania przeszłości i bycia z ludźmi, którzy tej przeszłości byli częścią („[D]la mnie to  było  coś  niesamowitego.  Łzy  leciały  z  oczu  i  tak  zupełnie  inaczej  i  spotkać  najlepszą koleżankę, z którą się siedziało 4 lata w liceum i w ogóle. Oj, niezapomniane chwile”. [K7]). Polska  jest  zmieniającym  się  miejscem  –  choć  w  pamięci  migrantów  może pozostawać jako konkretna „koperta czasoprzestrzeni” (Massey, 1994, s.5), do której można tęsknić jak do domu. Takie próby rozpadają się jednak po powrocie, gdy okazuje się, że nic już  nie  jest  takie  samo.  Najdobitniej  mówi  o  tym  jeden  z  respondentów-migrantów w badaniach Rafała Cekiery: „Ja już nigdy nie wrócę do Polski – co najwyżej będzie to kolejny kraj,  do którego się przeprowadzę. Tak mówię, bo przecież tej Polski,  z której siedem lat temu wyjechałem, już nie ma. Jeśli tam będę mieszkał,  to będzie dla mnie też nowy kraj, nowe miejsce, nowi ludzie. […] A i ja też zmieniłem się...” (2014, s.282). Moja  respondentka  zwraca  też  pewną  uwagę  na  język  –  mówiąc o nieprzetłumaczalności  pewnych  żartów  czy  filmów.  Na  Islandii  nie  może  rozmawiać o ważnych dla siebie kwestiach i wspomnieniach, bo nie da się ich przetłumaczyć, a ludzie nie podzielają tych samych wspomnień. Język może być więc też wyznacznikiem domowości, co było też widać w wypowiedzi K8 („...żeby usiąść z rodzicami, zjeść obiad, pogadać, tak. Po polsku”.  [K8]).  Także  K16  i  M14  mówili,  że  czują  się  na  Islandii  prawie  jak  w  domu, zwłaszcza, że w sklepach jest sporo polskich produktów. Ale w poczuciu domowości, poza wspominaną już pogodą, przeszkadzało im to, że napisy wszędzie były po islandzku, a nie po 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.polsku – mówili też, że tęsknili za Polską i za językiem. W  wyżej  przytoczonej  wypowiedzi  K7  widać  jeden  z  typowych  problemów tożsamościowych migrantów (zob. np. Niedźwiedzki,  2010), którzy czują się obcy i w kraju pochodzenia  i w  kraju  migracji,  nie  wiedzą  kim  są  („Tak  człowiek  jest  właściwie  nie wiadomo” [K7]). Niektórzy mieli problem z określeniem swojej tożsamości, dla wielu trudne było  określenie,  gdzie  mają  dom.  Małżeństwo,  mieszkające  w  okolicach  Reykjaviku  od czterech lat, którym urodziło się już tam dziecko, na pytanie o dom odpowiedziało tak:
M.Z.: A generalnie czujecie się tutaj jak w domu czy raczej obco?M13: Nie, nie, nie, nie.K15: Nie, niekoniecznie, ale też ja wiem... nie aż tak strasznie obco.M13: Jak w domu to raczej nie.K15: Ale przyzwyczailiśmy się już. Bardziej znamy, co tu i gdzie się dzieje. M13: Gdyby tu jeszcze był las, to byłoby fantastycznie.M.Z.: No pod Perłą czy tam Perlanem....M13: To nie jest las!K15: Parę drzewek...M13: Jest troszeczkę tych drzewek, ale to nie jest to, nie ma tego zapachu przecież.

Także  w tym wywiadzie  zadomowić  się  nie  pozwalała  tęsknota  za  lasami  (islandzki  las, sadzony i bez zapachu nie był tym samym) i pogodą, a jednocześnie trzymały respondentów na Islandii praca i zarobki („jestem zadowolony z Islandii jeśli chodzi o pracę. Jeśli chodzi o to, że pieniążków jest wystarczająco, było. O to, że ogólnie się tutaj dobrze żyło. Tylko żeby lepsza pogoda była. I żeby tu jeszcze las był, to normalnie kraj do zamieszkania!” [M13]) – co ciekawe, las (a właściwie jego brak) nie jest tu tylko elementem przyrody, jest też wytworem społecznym. M13 mówił też w dalszej części wywiadu: „Wiesz, że Islandia na początku była zalesiona?  […]  Wszystko  wycieli,  żeby  móc  tu  funkcjonować.  I  tak  się  skończyło,  że przyjechaliśmy tu i nie ma lasów. Szkoda” (M13). Las niekoniecznie był czymś, co odgrywało dużą rolę  w świadomości  Polaków,  gdy mieszkali  w  Polsce  –  dopiero na Islandii  zaczęli zauważać jego brak, na co wskazuje inny respondent: „A co mi się podoba bardziej w Polsce.  niż na Islandii? No nie wiem, czy można tu ująć jakieś aspekty przyrodnicze... Wiesz, jak tu przyjeżdżałem, to nie myślałem o przyrodzie za bardzo. Lubię lasy, jeziora, a tutaj takiego czegoś nie ma, niestety” (M2). Jak pisze Urry, las w wielu kulturach nie jest wyłącznie lasem, ale ma też znaczenie dla tożsamości narodowej – np. w „Polsce bory symbolizowały upartą walkę o narodowe wyzwolenie” (2000/2009, s.208). W wypowiedziach respondentów las 139



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.nie  jest  jednak  symbolem  historii  narodu,  ale  ma  też  sens  kulturowy  –  kojarzony  jest z praktyką  grzybobrania,  jedną z  ulubionych polskich  rozrywek jesienią.  Wskazuje  na  to wypowiedź M16:
M.Z.: A czegoś brakuje tutaj z Polski?M16: No pewnie, że... no jedzenia, rodziny też brakuje .... No znajomi są inni, ale no...  Co? Przyrody, grzybów, lasów. Ja jestem grzybiarz taki, że..M.Z.: Tutaj też chyba są.M16: Są. […] Tu są gąski w tym lasku ale co to jest za lasek? […] Co prawda gąski się trafiają, kozaki się trafiają.[...] Ale, to nie jest tak jak u nas, że się wchodzi do 
lasu,  prawda,  i jest  las.  To  jest  las,  a  nie  jakiś  taki  islandzki  [śmiech]  zagajnik. (M16)

Respondent nie tłumaczy w sposób zrozumiały różnicy między lasem polskim i islandzkim, ale odwołuje się do wrażeń, które ma się, gdy wchodzi się do lasu – po nich poznaje się, że  jest  się  w lesie,  a  nie  w  „jakimś  zagajniku”.  Las  jest  zjawiskiem  na  wskroś  zmysłowym. W przytoczonych tu wypowiedziach respondenci odwoływali się do jego zapachu („to nie jest to, nie ma tego zapachu przecież!” [M13]), do widoku (piękno lasów jesienią), smaku (grzyby), a prawdopodobnie rolę odgrywał też słuch (szum drzew, cisza po wyjściu z miasta) i dotyk (miękkość podłoża skontrastowana z chodnikami). Las był jednocześnie miejscem, ale i też ideą, dobrem narodowymi i społecznym (troszczono się o niego, nie został wycięty tak, jak las islandzki, był typowo polską rozrywką). Choć respondenci pochodzili z różnych części Polski, idea lasu była u nich podobna i takiego miejsca poszukiwali na Islandii, gdzie sadzony las pod obserwatorium Perlan (po isl. Perła) był tylko jego namiastką, co najwyżej zagajnikiem, nie dającym tych samych wrażeń zmysłowych. 
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Lasek w okolicy budynku Perlan, Reykjavik



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Obok lasu w wypowiedziach M2 i K7 pojawiła się tęsknota za jeziorami – mającymi podobny status  miejsc  przyrodniczych,  angażujących  wszystkie  zmysły  –  tu  łatwiej  było  znaleźć odpowiednik  –  np.  M16  chodził  łowić  islandzkie  pstrągi  („[P]strągi  na  tych  rzekach i jeziorach są super. Już w tym roku sezon się zaczął – cztery pstrągi już złapałem. Jednego zjadłem”.  [M16]).  Tę  tęsknotę  za  przyrodą  jeden  z  respondentów  łączył  z  tęsknotą  za bliskimi, która ustaje, gdy bliskie osoby pojawiają się na Islandii:
[J]a półtora  roku tutaj  byłem  sam od początku,  no to też mnie to  wkurzało,  ta 
szarzyzna taka,  kamienie...  O Jezu, brakuje mi tych  polskich drzew,  tej  zieleni, takie fajne były jeziorka, rzeki. Ale to było podparte tym, że się tęskniło za drugą 
osobą,  taka  jest  prawda.  Jak  się  tu  jest  samemu.  Ale  jak  się  jest  z  rodziną, 
z dziećmi, no to jest...[...] Nie, no co mi te kamienie przeszkadzają? Jadę sobie pod 
domek letniskowy czy gdzieś tam, na kręgle sobie wyskoczę przez weekend, itd. Na basen, na siłownię, także to... to wszystko rekompensuje. Wcale do Polski nie 
muszę latać. Przez okres letni są fajne oferty, mogę jechać na Kanary, na Hawaje, wszędzie.  Także  to...  Pod  tym  kątem  jest  lepiej,  na  pewno.  Znaczy  na  pewno chciałoby się, wiadomo, tych swoich starych znajomych spotkać i tak dalej, no ale to... coś za coś. (M17)

Gdy  respondent  był  na  Islandii  bez  rodziny,  tęsknił  za  nią,  a  przy  okazji  też  do  innych elementów  polskiego  domu  –  przyrody,  pogody,  Islandia  go  denerwowała  –  jej  szarość przeciwstawiana  była  polskiej  zieleni,  a  kamienie  –  lasom.  Były  to  wrażenia  nie  tylko estetyczne (kolory), ale też wpływające na nastrój – szarość i zła pogoda przygnębiają, zieleń i lasy kojarzą się z życiem i energią. Jednak, jak mówi M17, te wrażenia dotyczące przyrody są  już  inne,  gdy  ma  się  na  Islandii  rodzinę  (żonę  i  dziecko),  wtedy  tęsknota  za  Polską zmniejsza się, zaczyna się doceniać islandzkie rozrywki, będące też powiązane z islandzką naturą  (baseny  geotermalne,  domki  letniskowe  położone  zwykle  na  malowniczych terenach). W dalszej części wywiadu respondent mówił o tym, że tak naprawdę islandzka przyroda zawsze go pociągała:
[W]łaśnie taka surowa natura mnie zawsze pociągała. Mnie i moją żonę. Wszystkie te  wodospady, gejzery to jest coś co... jak jest lato, to nie ma weekendu żebyśmy w domu byli, tylko mapa przed siebie, auto do pełna i fru w jakiś taki  dziki teren – to jest fajne. Znaczy w Polsce też zawsze lubiłem te jeziorka, te nasze rzeczy takie właśnie lasy i tak dalej, ale to [islandzka natura] jest coś czego, ojjj czego każdemu bym polecił! (M17)

Warto zauważyć, że – zgodnie ze swoją teorią na temat przekładania się tęsknoty za rodziną na postrzeganie przyrody – gdy respondent opowiada o spędzaniu czasu wspólnie z żoną,  nagle  okazuje  się,  że  zawsze  pociągała  go  islandzka  surowa  natura,  mimo  iż  wcześniej  141



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wskazywał na to, że go kiedyś denerwowała. Polskie jeziora i lasy stają się wtedy elementem przeszłości,  którą  się  lubiło,  ale  która  została  wymieniona  na  przyrodę  islandzką.  Idąc tropem teorii respondenta, można znaleźć możliwe ślady przeniesienia tęsknoty za rodziną na tęsknotę za przyrodą,  np.  u K7, która była samotną matką i tęskniła choćby za dalszą rodziną oraz K8, która tęskniła za rodzicami. Wprawdzie K8 mieszkała z dzieckiem i mężem, ale nie spędzała z nimi tyle czasu, ile by chciała, dziecko przebywało głównie z nianią, co rodziło konflikty. Tęskniła też za resztą rodziny: 
Ja  nie wiążę swojej przyszłości z tym krajem,  absolutnie. To  nie jest kraj dla 
mnie.  […]  A dlaczego?  Pierwsze  to  jest  pogoda.  Jestem  strasznym  takim człowiekiem, który reaguje na pogodę.  Jest,  większość roku jest  ciemno, deszcz 
pada,  ja źle  się czuję,  mam  bóle głowy potworne,  nie czuję się dobrze w tym kraju, koniec. Nie mam tu rodziny. Nie mam tu znajomych swoich, tak jest. To nie jest kraj dla mnie […], za daleko do domu, nie ma babci, nie ma mamy, nie ma taty, nie ma siostry, nie ma moich chrześniaków. (K8)

Dom był rozumiany tu jako dom w Polsce, tam mieszkała rodzina – choć rodzinę nuklearną miała  respondentka ze  sobą.  Jednocześnie brak rodziny przeplatał  się  w tej  wypowiedzi z elementami islandzkiej natury (pogoda), ale respondentka wskazywała na to, że pogoda była  dla  niej  ważna sama w sobie,  zła  pogoda potęgowała  u niej  bóle  głowy,  a  nie  była jedynie przeniesieniem ogólnej tęsknoty za rodziną, zresztą podzielanej przez sama rodzinę („Moja mama już nie może się doczekać, jak wrócę, bo już jej obiecuję co roku, że wrócę,  wrócę i nigdy nie wracam”. [K8]). Inni respondenci mówiący o braku lasów (M13 i K15) czy o  pogodzie  (K16)  nie  wyrażali  natomiast  szczególnej  tęsknoty  za  rodziną.  Dla  M16 (grzybiarza)  domem  była  już  Islandia,  gdzie  sprowadziła  się  jego  żona,  córka  i  gdzie wybudował dom-budynek:
No pierwszy rok, to pierwsza idea to była: „A pojadę sobie zarobię, spłacę kredyt  i będzie cacy”.  Kredyt nie został spłacony [śmiech] A życie toczy [się]...  […] Więc teraz nie patrzę na pieniądze, tylko po prostu  siedzę już, że tak powiem... i  żyję. 
Wybudowałem dom. […] Tylko, że to jest taka dziwna sytuacja, przyjechałem tu, ściągnąłem  rodzinę,  mówię:  ”będziemy  razem”.  A  teraz  firma  ma  kontrakty zagraniczne więc może się tak zdarzyć, że po wakacjach jadę...[...] Ale tu mam dom, córka do przedszkola...  do szkoły już chodzi w sumie, więc no,  tu jest mój dom, można powiedzieć. (M16)

„Siedzenie” w żargonie migrantów oznaczało mieszkanie, życie gdzieś – tu przeciwstawione było życiu skoncentrowanemu wyłącznie na pracy i zarabianiu (jak u K2: „ja sobie tutaj po prostu mieszkam”). Na Islandii respondent miał swój dom, zarówno w znaczeniu budynku 142



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.(„wybudowałem dom”),  jak i miejsca „swojego”,  a  nie przejściowego – tu dziecko szło do szkoły, tu przeprowadziła się żona. Jednak ze względu na kontrakty firmy, w której pracował, respondent  podejrzewał,  że  może  niedługo  wyjechać  do  pracy,  np.  na  Grenlandię:  „Na Jamajkę powiedziałem już nie, bo trzy miesiące jest pracy i wtedy z 2 tygodnie urlopu. [...] Ale Grenlandia –  miesiąc  i  2  tygodnie  w domu – albo Norwegia,  to jeszcze  jest  znośne” (M16). Nie chciał się już przeprowadzać, jego rodzina miała zostać na Islandii, on jednak brał pod uwagę pracę w innym kraju i dojeżdżanie do „domu”. Jak w domu na Islandii  czuła  się  też  K4,  która  mieszkała  tam z  partnerem („[J]a w ogóle się czuję tutaj jak w domu. To jest bardzo śmieszne, ląduję w Warszawie i czuję się tam obco. Nie umiem tego wytłumaczyć do dzisiaj, czuję się baaardzo domowo tutaj”. [K4]), jednak wahała się, czy chciałaby tam zostać, ze względu właśnie na brak bliskiej rodziny, która była dla niej ważna, zwłaszcza w obliczu planowanego macierzyństwa. Dom wędrował  razem z  niektórymi  migrantami,  był  tam,  gdzie  byli  oni  i/lub ich bliscy – tak można interpretować wypowiedź K11, zapytanej, czy jest takie miejsce które by uznała za swoje: 
K11:  Generalnie  to  jest  każde  miejsce,  w  którym  w  danym  momencie  się 
znajduję. To tak mogę powiedzieć, że to jest moje miejsce, to jest mój dom. […] Bo często mieszkałam w jakichś internatach, akademikach, zawsze to były moje domy. Oczywiście był  dom rodzinny, do którego jeździłam co tydzień czy dwa tygodnie. Ale  generalnie  to  był  mój  dom.  [...] Staram  się,  żeby  to  było  jednak  miejsce, w którym będę czuła się dobrze. W którym będę robić wszystko, żeby to miejsce 
było moim domem. [...]M.Z.: Czujesz, że to jest twoja Islandia?K11: (cisza) Myślę, że... po części tak, jednak to jest mój dom, ale za mało jest osób 
bliskich, brakuje mi tutaj. Za mało takich właśnie... Już nie koniecznie rodzina, ale ludzi  z którymi byłam zżyta,  tak bardziej  jakby rodzinnie,  czy coś  takiego.  Może przez to mogę powiedzieć, że nie do końca tak to jest moja Islandia.

Dom miał dla respondentki kilka znaczeń – w każdym miejscu, w którym mieszkała, starała się stworzyć sobie dom, udomowić je – choćby był to internat, akademik czy wynajmowane mieszkanie. Jednocześnie funkcjonowało w jej świadomości coś takiego, jak dom rodzinny, do którego wracała. Trzecie rozumienie domu dotyczyło bliskich osób, których na Islandii miała mało i których jej brakowało – z jednej strony więc jej wynajmowane mieszkanie na Islandii  było domem (w pierwszym rozumieniu),  ale  z  kolei  szersze  otoczenie  (Islandia) domem nie było „do końca”, gdyż brakowało tam bliskich osób. Miejscem znaczącym nie było miasto ani państwo, ale mieszkanie oraz bliscy ludzie. Podobnie o domu mówił M6, który tak jak K11 często zmieniał miejsca zamieszkania:143
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Jest  jedno  miejsce,  ale  w  Polsce,  które  uważam  za  swoje,  tam  gdzie  się 
wychowałem.  To  tak...  natomiast...  nie,  ja  mam  dużą  łatwość  taką 
aklimatyzacyjną,  od  dziecka  los  mnie  rzucał  w różne  miejsca i...  tęsknię za niektórymi miejscami, ale nie tak, żebym nie mógł żyć bez nich.  Nie przywiązuję 
się aż  tak  bardzo,  żebym  bez  miejsc  nie  mógł  żyć.  Za  kilkoma  ludźmi może tęsknię... w tych miejscach. Natomiast same miejsca są, człowiek odwiedza, zalicza, takie życie. (M6)

Również w tej wypowiedzi widać te trzy rozumienia miejsc znaczących, swoich – jedno to dom rodzinny („tam gdzie się wychowałem”), drugie to miejsca, w których są bliscy ludzie. Trzecie zaś znaczenie to dom „przenośny”, dom, który człowiek stwarza sobie za każdym razem, gdy zmienia miejsca zamieszkania.  Aklimatyzując się,  człowiek w pewnym sensie udomawia sobie  nowe miejsce,  staje  się  ono na chwilę  jego domem.  Potem jedzie  dalej,  czasem tęskni, ale nie są to miejsca, bez których nie można żyć, czy za którymi mocno się tęskni, raczej zalicza się je i jedzie dalej. To nieprzywiązywanie się do miejsc – a w każdym razie  nie  na tyle,  żeby nie  można było  wyjechać  dalej  –  respondent  przypisywał  swoim doświadczeniom mobilności w dzieciństwie:
M6:  [P]od  koniec  szkoły  podstawowej  większość,  dużo  czasu  spędzałem w rozjazdach.  I  nie  mam  nawet  takiego  związku  emocjonalnego  z  domem 
rodzinnym, jak był hotel gdzieś, coś, to tam się czułem w porządku. M.Z.: Ja to znam, bo grałam w szachy. Co prawda to co innego, ale też...M6:  Ale  rozjazdy właśnie  i  tak człowiek inaczej  funkcjonuje.  Nie mam czegoś takiego, jak ludzie właśnie tęsknią, muszą pojechać, ja nie, ja jadę, jak muszę, ale nie 
dlatego, że tęsknię. 

Mobilność w dzieciństwie mogła odegrać duże znaczenie w kształtowaniu się przywiązania do miejsca – wskazują na to np. badania tzw. Dzieci Trzeciej Kultury (Third Culture Kids, zob. Pollock i Reken, 2009), zwanych przez Agnieszkę Trąbkę globalnymi nomadami. Są to osoby,  które  przeprowadzały  się  często  między  różnymi  krajami  w  czasie  rozwoju  swojej tożsamości, zwykle podróżując jako dzieci z mobilnymi rodzicami (praca Pollocka i Reken dotyczy szczególnie dzieci dyplomatów, biznesmenów, misjonarzy i wojskowych, ale grupa ta jest dużo większa). Trąbka wskazuje, że doświadczenie takich osób jest w pewnym sensie podobne do doświadczeń innych migrantów czy dzieci  z  małżeństw mieszanych,  jako że wszyscy  oni  doświadczają  „kulturowej  bezdomności”  (2014,  s.  102),  ale  ich  tożsamość w szczególny sposób kształtują ciągłe przeprowadzki. Część czuje wręcz cieleśnie potrzebę kolejnej  przeprowadzki,  ich  mózg,  ich  ciało  mówią  im  że  trzeba  jechać  i  dopiero  gdy 
144



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.zaplanują  wyjazd,  czują  się  spokojni  (tamże,  s.240).  Inni  są  zmęczeni  przeprowadzkami i mają potrzebę osiedlenia się.  Autorka dochodzi do wniosku, że „globalni nomadzi” mają mimo wszystko pewną potrzebę zakorzenienia, ale realizują ją w inny sposób. Przykładem może  być  opisywany  przez  Trąbkę  typ  odkrywcy  i  jego  strategii  mieszkania  w  podróży (tamże,  s.  257).  W  szczególny  sposób  podchodzą  oni  też  do  „domu”,  rozumianego  jako kształtująca swojskość wspólnota czasu i przestrzeni oraz wspólnota doświadczeń (tamże, s.223).  Globalni  nomadzi  nie  mają  takiego  miejsca,  choć  jednocześnie  czują,  że  równie dobrze, jak to, że nie mają domu, można powiedzieć, że dom mają wszędzie czy dom jest  tam, gdzie są oni (tamże, s.224). Miejsca są dla nich tymczasowe, nie formują ich tożsamości,  natomiast domem są inni ludzie, to relacje z nimi stanowią dom. Domem są więc rodzice, społeczność TCK, ale domem może być też język angielski.  Jeden z respondentów Trąbki mówi też: „bycie w ruchu jest dla mnie jak dom” (tamże, s. 242). Dla niektórych natomiast istnieje  pewne  szczególne  miejsce,  takim  domem  dającym  poczucie  stałości  jest  dom dziadków. W obliczu różnorodności postaw „globalnych nomadów” Trąbka wyróżnia typy: powracający do domu, zadomowiony, poszukujący domu, kontynuator, nomada i odkrywca (tamże, s.248) – to właśnie stosunek do domu jest tu kluczowym elementem odróżniających różne  postawy56.  Autorka  odwołuje  się  też  do  teorii  nie-miejsca  i  sugestii  wypływającej z prac Pollocka i Reken czy Rosi Braidotti (która pisze o swoim zamiłowaniu do dworców, zob.  Braidotti,  1994/2009,  s.45),  że  osoby  często  przemieszczające  się  mogą  mieć  dom właśnie w takich „nie-miejscach”. Twierdzi jednak, że według jej badań, nie-miejsca nie są jednak domem, są raczej „jak antrakt, rozdzielający kolejne akty ich życia”, choć pojedynczy respondenci Trąbki mówili o tym, że w nie-miejscach czują się bezpiecznie (2014, s.245).  W drugiej strony pisze ona też, że „[p]rzynależność do pewnej przestrzeni i włączanie jej elementów do definicji samego siebie może skutkować poczuciem wyjątkowości czy dumy, ale  może też stać  się  pewnego rodzaju stygmatem czy przymusem. W swoich badaniach znacznie częściej miałam do czynienia z tą pierwsza sytuacją, chociaż w kilku przypadkach związek z przestrzenią był postrzegany jako krępujący” (tamże, s.221). Jest to szczególnie interesujące  w  analizowanej  tu  wypowiedzi  M6,  przemieszczającego  się  często w dzieciństwie, ale i  w dorosłości (pracował w kilku różnych krajach, rozważa wyjazd do kolejnych  lub  powrót  do  tych,  w  których  już  był).  Choć  mówi  on  o  braku  „związku 
56 Podobnie na podstawie planów migracyjnych i stosunku do domu w swojej pracy magisterskiej wyróżniłam 

typy studentów międzynarodowych. Byli to: 1) pielgrzym - uparcie dążący do jakiegoś celu, mający plan na  
życie,  wiążący  z  podróżą  konkretne  oczekiwania;  2)  yeppie  -  eksperymentator,  poszukujący  perfekcji 
i zaspokojenia  osobistego,  dąży  do  celu,  choć  sam  nie  wie  jeszcze  jakiego,  dąży  do  zadomowienia 
w przyszłości;  3)  migrant  -  wybierający  na  miejsce  studiów  miejsce,  w  którym  chciałby  zamieszkać,  
przenoszący swój  dom w nowe miejsce;  4) turysta -  ma on dom w jednym miejscu,  ale  szuka przygód 
i wrażeń,  wystarcza  mu  powierzchowne  poznawanie  miejsc;  nomada  –  jest  w  ciągłym  ruchu, 
przemieszczanie się jest jego/jej potrzebą, z której nie chce rezygnować, dom ma wszędzie.(Zielińska, 2006).145



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.emocjonalnego z  domem  rodzinnym”,  to  jednocześnie  bardzo  mocno  podkreślał,  że  jego polska tożsamość  była  dla  niego jak brzemię i  że  zrobi  wszystko,  by  się  jej  pozbyć i  by zmienić obywatelstwo. Wciąż wstydził się za innych rodaków, a w jego głosie słychać było  pogardę  dla  wielu  mieszkających  na  Islandii  Polaków  –  szczególnie  tych  bezrobotnych. Doświadczenie mobilności związane z uprawianiem sportu i ciągłym życiem w rozjazdach wpłynęło  według  respondenta  na  jego  funkcjonowanie  i  brak  tęsknoty  za  miejscami. Podczas wywiadu, gdy respondent mówił o swoich doświadczeniach, zrozumiałam, że być może  i  mnie  to  doświadczenie  ukształtowało,  dlatego  nawiązałam  do  swojego doświadczenia ciągłych wyjazdów na turnieje szachowe w dzieciństwie. Doświadczenie to związane jest m.in. z ciągłym zamieszkiwaniem w hotelach czy ośrodkach wczasowych na krótkie  okresy,  co  wymagało  szybkiego  aklimatyzowania  się  w  pokojach,  urządzania swojego miejsca, dzielenia się nim z nowymi współlokatorami. Nie było to jednak takie samo doświadczenie,  jak  zamieszkiwanie  w pokojach  akademika  (do  czego  nawiązywała  K11), gdzie  urządzanie  sobie  domu  nie  polegało  wyłącznie  na  układaniu  swoich  rzeczy  czy ewentualnie  przestawianiu  mebli,  ale  też  na  gromadzeniu  rzeczy  „udomawiających”  to miejsce, jak choćby własne naczynia, plakaty na ścianach czy zdjęcia bliskich (o urządzaniu domu w akademiku pisze m.in. Justyna Nowotniak, 2006). Urządzanie mieszkań i pokojów wymaga pewnego zaangażowania i mimo, że można je przenieść dalej, nie odbywa się to zupełnie „bezboleśnie”. Opisuje to K11: 
Ciężko było, bo wtedy mieliśmy dosyć dużo fajnych znajomych, wiadomo, rodzinę się  zostawiało.  Poza  tym  wynajmowaliśmy wtedy  mieszkanie  i  dużo  jakby 
włożyliśmy w to,  żeby  jakoś  fajnie  żyć.  I  tu  nagle  decydujemy,  że  wyjeżdżamy i trzeba  wszystkiego  się  pozbyć,  wszystkiego,  co  przez  2-3  lata  zbieraliśmy i zaczynać wszystko od początku. (K11)

Mimo  więc,  że  domem  było  dla  niej  „każde  miejsce,  w  którym  w  danym  momencie  się znajduj[e]”  i że  starała  się  „  robić  wszystko,  żeby  to  miejsce  było  [...]  domem”,  to  takie  „udomawianie”  miejsc  kosztowało ją  wiele  wysiłku,  oznaczało  zbieranie pewnych rzeczy, których  przy  przeprowadzce  trzeba  byłoby  się  pozbyć,  a  dodatkowo  trudne  było  też żegnanie  znajomych  i  rodziny Jej  partner  o tym  z  kolei  nie  mówił,  natomiast  podobnie wypowiedział się na temat postrzegania domu jako niezwiązanego z konkretnym miejscem, możliwego do przeniesienia w inne miejsce.  Zapytany o to,  czy jest  jakieś miejsce,  które uznałby za swoje, odpowiedział:
M4: Jest takie miejsce, ale ono nie jest stałe. Wydaje mi się, że mogę to ująć w ten 146



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.sposób, że jest to takie miejsce, gdzie się czuję dobrze, z dala od wszystkiego, od jakichś problemów itd. To na pewno nie jest jakieś duże skupisko miejskie,  typu miasto itd.  To gdzieś jest na pewno na  wolnej  przestrzeni,  gdzie czuje się  taki kontakt z przyrodą. Taki bardziej... wtedy się czuję fajnie, jakoś tak wyjątkowo i tak dobrze, zajebiście dobrze. [śmiech] Takie miejsce jest w powietrzu. M.Z.: A któreś miejsce byś uznał za swój dom?M4: Hmmm... Na tym etapie? Mojego życia teraz? Nie ma takiego miejsca, tam mój dom, gdzie moje buty. […] Wiesz co, mogę powiedzieć, że nie ma takiego miejsca i jest – w tej chwili jest tutaj to miejsce.

W wypowiedzi tej dom, miejsce „swoje” kojarzone jest z przestrzenią, wolnością od zgiełku miasta,  problemów,  jest  to  przyroda  –  nie  w  konkretnym  miejscu  geograficznym,  ale w powietrzu – w byciu ponad miejscami i patrzenia na nie z perspektywy, z lotu ptaka, co jest  szczególną formą zadomowienia w ruchu.  Jednocześnie respondent mówi,  że nie ma takiego miejsca, które mógłby nazwać domem – co można rozumieć jako brak miejsca, do którego jest się szczególnie przywiązanym, miejsca bardziej znaczącego niż wszelkie inne. Widać tu, że dom jest dla respondenta wszędzie, ale też nie ma go nigdzie – zależne jest to od tego,  czy definiuje się dom jako konkretne,  namacalne miejsce czy jako ideę (przestrzeń,  powietrze),  przenośne,  przemieszczające się  wraz z  człowiekiem.  Jednocześnie  można tu mówić o pewnej bezdomności – rozumianej jako brak miejsca własnego, co nie musi być pojęciem negatywnym, zwłaszcza jeśli  jest wyborem człowieka.  Wrażenie bezdomności – choć już mniej będącej wyborem – sprawiał też M10, człowiek, którego rodzina mieszkała w Polsce, a on wysyłał jej część swojego zasiłku dla bezrobotnych czy dochodu ze zbierania puszek.  Wcześniej  też  często  wyjeżdżał  do  pracy  zagranicą.  Zapytany  czy  gdzieś  kiedyś „zagrzał miejsca”, odpowiedział:
[Wcześniej] czasem na Węgry czy do Jugosławii się wyjechało na 3-4 dni, a tak to 
mieszkałem na stałe, [...] dopiero te ostatnie 20 lat tak gdzieś. […] pierwszy raz pojechałem na Ukrainę i... to był pierwszy wyjazd, a później do Niemiec, niedługo, najdłużej chyba 1,5 roku, ale tak to na kilka miesięcy. Tam na budowę, zrobić i do domu. [...] Dwa lata przerwy, ale tak po parę miesięcy, to tu, to tam, się zawsze coś  parę groszy zarobiło. […] jak się tak trafiło gdzieś tam jakiś wyjazd na parę miesięcy, no  to  się  jechało.  I  tak  od  tej  pory  się  już  poniewieram.  To  już  taka  choroba sportowa. No najdłużej się tu, to już piąty rok. (M10)

Pobyt na Islandii był więc dla respondenta najdłuższym pobytem w jednym miejscu od ok. 20  lat.  Gdy  zapytałam,  czy  w  związku  z  tym  czuje,  że  Islandia  jest  już  jego  domem, odpowiedział:
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Z tego dosyć nieporadnego dialogu trudno jest coś wywnioskować, gdyż respondent inaczej zrozumiał  pojęcie  domu,  niż  zamierzone  było  ono w  pytaniu  i  odniósł  je  do  sytuacji mieszkaniowej.  Jednocześnie  gwałtownie  zaprotestował  przeciwko  sugestii,  że  Islandia mogłaby  być  jego  domem.  Być  może  za  dom  uważał  swoje  mieszkanie  w  Polsce,  gdzie mieszkała jego żona i gdzie czasem wracał, a być może takiego domu nie miał, zwłaszcza, że mieszkanie zmieniało się pod jego nieobecność:

No już remont zrobiła żona, no to tam wchodzę do kuchni, no kontakt zawsze był po prawej stronie, teraz jest po lewej, [...] ręka mi się wyciąga na prawą stronę, nie ma, z lewej strony... To już szafki inne, nie wiadomo, gdzie co jest. Trzeba szukać, no jednak jest zmiana. (M10)
Gdy żona zrobiła remont, mieszkanie przestało już być dla respondenta intuicyjne, nie mógł „na oślep” znaleźć kontaktu czy rzeczy w szafkach, jego ciało pamiętało jeszcze poprzedni układ mieszkania („ręka mi się wyciąga”), ale był on już nieaktualny.Dom był więc częściowo pojęciem materialnym, częściowo wyobrażonym, co dobrze oddaje cytat z książki Urry'ego, gdzie odwołuje się on do myśli Gastona Bachalarda: 

Bachalard  szczegółowo  rozważa  naturę  „domu”  i  twierdzi,  że  nie  można  go postrzegać  jedynie  jako  przedmiotu  czysto  fizycznego.  W  szczególności  jest  to miejsce, w którym można puszczać wodze wyobraźni i marzyć na jawie […] Dom jest też metaforą intymności. Domy są w nas, a my mieszkamy w domach. Poza tym wszystkie  rodzaje  przestrzeni,  takie  jak  dom,  w którym  ktoś  się  urodził,  są wypełnione  śladami  pamięci.  A  przynależność  ta  płynie  z materialności konkretnego miejsca. (2000/2009, s.164)
Materialność  przenika  się  tu  z  pamięcią,  wyobraźnią  i  przynależnością  –  podobnie  jak u moich  respondentów,  którzy  mówili  o  swoim  domu  rodzinnym  (K11,  M6),  choć  nie przeszkadzało  im  to  w „zabieraniu”  domu  ze  sobą.  Takie  wielorakie  rozumienie  domu wskazuje też na „przepracowywanie” tego pojęcia,  dom nie jest bowiem już tym samym, kiedy się go opuściło (zob. np. Schütz,1945/2008), a nowe doświadczenia mogą być trudne emocjonalnie  – Maruška Svašek  pisze  np.  o  takiej  właśnie  emocjonalnej  więzi transnarodowych migrantów z domem rodzinnym:
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.W swoim nowym otoczeniu mogą oni być skonfrontowani  z  tęsknota za domem oraz uczuciem nieprzynależności, kiedy spotykają się z nieprzyjaznymi postawami lokalnych  mieszkańców  oraz  stawiają  czoła  trudnościom  w  znalezieniu  pracy i mieszkania.  Radząc  sobie  w  nowym  otoczeniu,  migranci  mogą  potrzebować nauczyć się doświadczać i wyrażać uczucia w nowy sposób lub nauczyć się tłumić je i zagospodarowywać w inny sposób. [...] Ruch pomiędzy sferami przynależności […] wymaga ogromnych emocjonalnych negocjacji. (2009, s.12)Jak  wskazują  zarówno  wypowiedzi  moich  respondentów,  jak  i  polskich  migrantów  na Wyspach Brytyjskich badanych przez Cekierę (2014),  szczególnie trudne emocjonalnie jest oddalenie od bliskich osób, nie tylko partnera i dzieci, ale także starzejących się rodziców. To właśnie niemożność spędzania czasu razem jest  przez wielu odczuwana jako największy koszt migracji. 

Powyższy rysunek pokazuje różne rozumienia domu przez moich respondentów. Pojawiło się na nim też jedno wydarzenie – „grill”, który choć sam w sobie nie był domem, to łączył się z  wszystkim  co  dla  jednej  z  respondentek  było  domem  –  rodziną,  językiem,  pogodą i przyrodą.  Na  rysunek  ten  naniosłam  też  relacje  łączące  człowieka  z  domem,  choć oczywiście  nie  są  to  jedyne  możliwe  relacje.  Elementy  domu  rodzinnego  czy  Polski  nie muszą łączyć się  z  tęsknotą  –  niektórzy z  Polski  uciekali  (zob.  Rozdział  III  oraz badania Cekiery, 2014). Ci jednak nie określali tego miejsca jako domu, czasami ewentualnie odnosili  się do domu dziadków jako pewnego szczególnego miejsca (M6), w odróżnieniu od miejsca, w którym potem mieszkali i do ucieczki z którego zmusiła ich np. sytuacja finansowa (M6 był wcześniej nauczycielem, jego sytuację opisuję szerzej w: Zielińska, 2011).149

Rysunek 1: Rozumienia domu. Źródło: Badania własne
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Dom-budynek i mieszkanieJak było widać w historii M10, którego żona mieszkała w Polsce we wspólnym mieszkaniu,  M16, który zbudował dom-budynek na Islandii czy M4 i K11, którzy przenosili się z jednego wynajmowanego  mieszkania  do  innego  –  sytuacja  mieszkaniowa  miała  znaczenie  dla poczucia bycia w domu czy w „swoim” miejscu.  Kwestia posiadania – lub nie – własnego mieszkania lub domu oraz tego, gdzie on był, wydaje się kluczowa dla analizy relacji między ludźmi a miejscami. Dom i mieszkanie są też ważnymi elementami decyzji migracyjnych. Jak wskazuje White (2009),  migranci często próbują utrzymać miejsce zamieszkania w kraju ojczystym, aby mieć otwartą opcję powrotu. Czasem zaś mieszkanie czy dom w Polsce – ich  kupno,  utrzymanie,  remont  lub  spłacenie  kredytu  mieszkaniowego  –  są  podstawowym celem migracji, jak to było w przypadku kilkorga moich respondentów (K8, M6, M11, M12, M13,  K15,  M16,  M17).  Po  pewnym  czasie  mieszkania  zagranicą  migranci  mogą  jednak stopniowo  dojść  do  wniosku,  że  utrzymywanie  obu  mieszkań  jest  nieopłacalne,  a  chęć powrotu niewielka i  sprzedać nieruchomość w Polsce,  jak  zrobiła  to K9.  Jest  to na swój  sposób decydujący krok, upewniający ich w tym, że jednak do kraju nie wrócą. Niektórzy żałowali, ze mieszkanie kupili,  bo do Polski nie chcieli już wracać: „[P]rzyjechaliśmy tutaj 
zarobić na mieszkanie.  Mieszkanie kupiliśmy sobie w Polsce, ale powrotu do Polski nie wyobrażamy sobie w tym momencie. Ponieważ mieszkanie to nie wszystko. [...] Żałujemy, że kupiliśmy mieszkanie” (M13).  O ile jednak mieszkanie było można odnająć, z domem – rozumianym jako budynek –  było  już ciężej,  dom bardziej  przywiązywał  do miejsca.  Jak pisze Massey, nomadzi nie budują domów, ich domy są przenośne, to namioty, gdyż „każda zbudowana  ściana,  każde  uporządkowanie  miejsca,  tworzone  przez  budynek,  jest zamykaniem  pewnych opcji  i  jednocześnie  również  zobowiązaniem/zaangażowaniem  się (commitment)” (2003,  s.36).  Jeśli  odnieść to także do części  migrantów,  to paradoksalne wydaje się to, że jednym z głównych zajęć polskich mężczyzn na Islandii było budownictwo.  Kobiety natomiast często zajmowały się sprzątaniem, a więc porządkowaniem przestrzeni. Tworzyli  oni  więc  lub pielęgnowali  miejsca  dla  innych,  sami  często  swojego miejsca  nie mając. Znakomita  większość  migrantów  wynajmowała  mieszkania  na  Islandii  –  kupno wymagałoby  od  nich  nie  tylko  zdolności  kredytowych,  ale  też  decyzji  o  pozostaniu  na dłuższy czas w nowym miejscu, co nie było częste. Nie trafiłam też na informację, by ktoś traktował mieszkanie jako inwestycję, co pojawiało się w badaniach Polaków na Wyspach Brytyjskich prowadzonych przez Cekierę (2014) – prawdopodobnie było to związane z tym, że Polacy mieszkali na Islandii krótko – niedługo po rozpoczęciu się największej fali migracji 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.rozpoczął się kryzys, kiedy załamał się system kredytowy i rynek nieruchomości. Z moich obserwacji  poczynionych  podczas  odwiedzania  kilkorga  Polaków  w Reykjaviku  oraz z rozmów  znajomych  Polaków  wynika,  że  większość  wynajmowanych  mieszkań  to mieszkania  piwniczne.  Jest  to zrozumiałe  –  do niewielkiego kraju  w pewnym momencie wprowadziło  się  nagle  wielu  migrantów  i  właściciele  domów,  aby  zapewnić  sobie dodatkowy zarobek,  przerabiali  swoje piwnice na lokale mieszkaniowe.  Czasami na takie lokale  przerabiano  też  budynki  industrialne.  Sytuacja  ludzi  mieszkających  w  piwnicach budzi jednak pewną konsternację – o ile standard mieszkań był raczej dobry, to nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że zamieszkanie migrantów obrazuje ich pozycję w społeczeństwie – jako  ludzi  na  dole  drabiny  społecznej,  podejmujących  najgorsze  prace  i zarabiających najmniejsze  pieniądze.  To  wrażenie  wzmogła  obserwacja  dwóch  polskich  dziewczynek stojących  w  kolejce  po  darmowe  jedzenie,  co  opisałam  w  notatkach  badawczych: „Rozmawiają  głównie  o  innych  ludziach,  między  innymi  gdzieś  jedna  pokazuje  na  'syna naszego  właściciela'.  Jedna  mówi  też,  że  jej  mama  chodzi  po  darmowe  jedzenie.  Obie dziewczynki są raczej skromnie ubrane, mają około 10-12 lat” (N3, 05.09.2009). Początkowo szokujące dla mnie sformułowanie o „właścicielu” dziewczynek dopiero po jakimś czasie nabrało sensu, gdy usłyszałam inne osoby mówiące w ten sposób skrótowo o właścicielu mieszkania,  które  wynajmowali.  Takie  skrótowe  ujęcie  zagadnienia  własności  miejsca zamieszkania migrantów,  miejsca  dla  nich jakoś znaczącego,  biorąc pod uwagę czas,  jaki człowiek spędza w domu, zwłaszcza przy nie najlepszej pogodzie na Islandii, również jest znaczące i wskazuje na pozycję migrantów w społeczeństwie. Jedni wynajmowali na własną rękę, inni mieszkali w mieszkaniach służbowych (np. kierowcy autobusów). Kilka osób kupiło też mieszkanie, jeden respondent zaś wybudował dom. Obie decyzje oznaczały pewne przywiązanie do miejsca, choć nie były równoznaczne. Wśród moich respondentów było dwóch mężczyzn pracujących na wyższych stanowiskach w jednej z firm budowlanych. Obaj przeprowadzili się już z rodzinami do Reykjaviku. Chcieli na Islandii osiąść, choć jednocześnie brali pod uwagę pracę w innych krajach i dojeżdżanie na Islandię co kilka tygodni (z powodu zagranicznych kontraktów firmy, w której pracowali). Różnica między sytuacją obu mężczyzn polegała w dużej  mierze  na wysokości  długu do spłacenia.  Problemów z rosnącym długiem doświadczył M16, który wybudował na Islandii dom  („Kredyt  wziąłem,  a  teraz  pluję  sobie  trochę  w  twarz,  bo  [...]  ten  kryzys  strasznie,  strasznie no narozrabiał”. [M16]). M17 z kolei, który kupił tylko mieszkanie, nie czuł się tak doświadczony przez kryzys, a o swojej roztropności mówił jako o polskiej cesze: Paradoksalnie […] Polacy sobie jeszcze lepiej... mimo to, że mniej zarabiają to teraz 151
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sobie lepiej radzą w tym kryzysie niż Islandczycy. Oni [Islandczycy] tak właśnie bardzo dużo zarabiali i myśleli, że to będzie trwało wiecznie, a tu  hulaj dusza, tu kredycik na mieszkanie, tutaj trzeci samochód, bo córka będzie potrzebować. […] „Do szkoły potrzebuje 200 m podjechać, to Landrovera jej kupię”. I kurcze oni na tym popłynęli właśnie, a Polacy sami wiecie, że są nauczeni od zawsze jakiejś tam gdzieś tam  oszczędności,  ostrożności  [...].  I  ja się [...]  śmieję z nich. Bo ja mam 
tylko ten kredyt na mieszkanie, nie mam nic więcej w kredycie. I zawsze pieniążki na to znajdę. Auto mam spłacone już dawno, kupione za gotówkę prawie itd. Luzik. A zarabiam dużo mniej od nich na pewno. (M17)

Respondent wziął co najmniej dwa kredyty (na mieszkanie i samochód), ale mimo wszystko traktował  kredyt  jako  coś  typowo  islandzkiego,  podobnie  też  do  kilkorga  innych respondentów,  a także  do  respondentów  Piotra  Kowzana  (2012,  2013b).  Jego  badania pokazują, że branie kredytów kojarzone było przez Polaków na Islandii z islandzkością – a branie ich przez Polaków – z adaptacją do nowej kultury. Zadłużenie lub jego brak były więc elementem tożsamości migrantów, ale kształtowały też one stosunek migrantów do miejsca  –  od  tego,  że  sama  migracja  mogła  być  spowodowana  chęcią  spłacenia  długów z jednego  miejsca  w  innym  miejscu  (np.  kredytu  mieszkaniowego  z  Polski)  lub  chęcią kupienia mieszkania czy zbudowania domu bez konieczności zadłużania się,  po sytuację, w której  rosnące  zadłużenie  zmuszało  migrantów  do  zostania  na  Islandii  tak  długo,  jak długo będą jeszcze spłacać (rosnące w czasie kryzysu) raty. Inni z kolei uciekali z Islandii  przed rosnącymi długami,  choć nie uwalniało ich to formalnie od nich.  O takich ludziach opowiadała K17 (sama pomagała bankom przekonać ludzi, że ucieczka nie pomaga), a także M18: 
Bo  dużo  ludzi  i  dużo  Polaków  się  tak  poprzejeżdzali  na  tych  pożyczkach,  że masakra. Dużo stąd  zjechało właśnie po tym do Polski. Bo nabrali,  bo wcześniej było dobrze, bo się dużo zarabiało i np. jak się kupiło tam mieszkanie czy samochód się  płaciło  za  ten  samochód  tam  30 tys.  [miesięcznie]  [...]  to  tam  było...  no  nic wtedy...  praktycznie.  […]  jak  się  zarabiało  […]  130-140  [tys.],  za  dwa  tygodnie, a teraz za miesiąc 180 [tys.].  […] A później [...] to i  kredyty poszły prawie 100%, z tych 30 się zrobiło 60, a pieniądze [zarobki] poszły w dół, nie? (M18)Co ciekawe, podstawowym celem zadłużenia było kupno mieszkania/domu lub samochodu – a więc właśnie analizowanych w tym rozdziale dóbr związanych z miejscem i mobilnością. Potrzeba zakorzenienia lub potrzeba mobilności mogły mieć więc nieprzewidywalne skutki, czego doświadczyła K17, której gwałtownie wzrosły odsetki kredytu samochodowego, choć ostatecznie udało się go spłacić. Poza  wysokością  kredytu,  o  różnicy  jakościowej  między  posiadaniem  domu a mieszkania mówiło dwoje respondentów,  którzy mieli  domy w Polsce.  Jeden z nich,  to 
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Gdybym może  miał  mieszkanie  na przykład  w Polsce  gdzieś  tam w blokach,  to powiem, że no bym się zastanawiał, czy po prostu rodziny tu nie ściągać, no bo tu jest troszeczkę jakieś prostsze to życie, łatwiejsze, takie bardziej bezstresowe […] ale jak ja pomyślałem, że ja mam duży dom, mam ogród, powietrze dookoła, mogę wyjść  powiedzmy,  pokrzyczeć  sobie  tam  rano  na  podwórku,  dzieci  mają  dużo 
przestrzeni do biegania, do jeżdżenia, bo ten plac jest dosyć spory, i gdybym miał powiedzmy  to  zamienić  na  takie  mieszkanie,  takie  blokowisko,  no  to  w  życiu, absolutnie!  Zresztą  ja  przed  ślubem mieszkałem  w  blokach,  później  dopiero się przeprowadziłem do żony, wybudowaliśmy dom. To dopiero poczułem, co to jest 
wolność  i przestrzeń, że  człowiek  może  trochę  więcej,  jest  u  siebie przede wszystkim.  Nikt  mi  tam  za  ścianą  nie  będzie  stukał,  pukał  czy  głośniej  wodę odkręcał, czy muzyki puszczał, bo ja sobie mogę puścić głośniej i nikt nie przyjdzie z pretensjami, że jest za głośno. (M12)

Dom był tu utożsamiany z byciem u siebie, także w kontekście najbliższego otoczenia (braku niechcianej bliskości innych ludzi). Dom oznaczał wolność i przestrzeń do krzyczenia, ale też do mobilności  –  biegania,  jeżdżenia,  wychodzenia  na dwór,  umożliwiał  mobilność  i  ruch „u siebie”, a nie na zewnątrz, na ulicy czy placu zabaw. Dom też zakorzeniał – nie dawał się  łatwo  zamienić  na  mieszkanie  w  innym  kraju,  ale  ze  względu  na  to,  że  był  on  drogi  –  wymagał  płacenia  rat  kredytu  i ciągłych  remontów,  to  –  paradoksalnie  –  zakorzeniał respondenta coraz bardziej na Islandii, był on tam tak długo, jak długo tego wymagał dom. Długość przewidywanego pobytu wahała się też w zależności od przeliczników walut, gdyż one determinowały to, jaką sumę można było przesłać do domu:
[S]ame  koszty utrzymania domu są  spore,  zresztą,  kto  ma dom,  to  wie,  że  za darmo nic nie ma, trzeba  w ten dom włożyć i nawet choćby żeby go  ogrzać,  to sporo  [...]  wszystko  zależy  od  tego,  jaki  jest  kurs  euro  w  Polsce,  to  jest  taki…
wyznacznik pobytu tutaj, [...] Trzeba sobie tam jakoś to przeliczyć, […] może się uda gdzieś tam coś  odłożyć,  ale to jeszcze  trzeba zrobić w domu,  tamto trzeba zrobić w domu, wiadomo, że to jest taka  skarbonka bez dna,  ja też dużo rzeczy tam  u  siebie  w  domu  staram się  zrobić,  trochę  zmienić,  trochę  wyremontować, jednak pieniądze są potrzebne na towar. (M12)

Dom-budynek angażował wtedy, gdy się w nim było (remont) i wtedy, gdy się było tysiące kilometrów dalej i trzeba było na niego zarabiać. Ingerował też w relacje między ludźmi – uniemożliwiał częste spotkania całej rodziny i wspólne podróże – w pewnym sensie zabijał mobilność:
To znaczy planowaliśmy [wspólne wakacje] też w tym roku, no ale się okazało, że trzeba dużo rzeczy zrobić w domu, bo... taka śmieszna sprawa jest np., że trzeba 153



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.się podłączyć do kanalizacji [...] to też jakieś pieniądze są potrzebne na to, tak że no doszliśmy do wniosku, że chyba w tym roku jednak nic z tego nie będzie.  Bo planowałem  być  może  nawet  kupić  jakiegoś  tutaj  rzęcha  i  pojeździć  trochę… (M12)Sam  respondent  też  zrezygnował  z  częstszych  odwiedzin  żony  i  dzieci,  żeby  więcej  oszczędzić na dom: „No w Wielkanoc siedziałem tutaj i  ze względu na to,  że trochę tych pieniędzy muszę odłożyć, żeby dużo rzeczy zrobić w domu, no to pojadę chyba dopiero we wrześniu”  (M12).  Z powodu  domu-budynku,  mniej  mógł  być  z  rodziną  w  domu-miejscu swoim,  nawet  w  czasie  świąt,  kojarzących  się  z domowością  i  rodziną,  a  dla  migrantów mogących przynosić smutek, depresję, przypominać o rozłące („Niestety czasem człowieka nachodzi taka deprecha, że no choćby święta nawet, no”. [M12]). Zastanawiał się, czy jego wyjazd jest wart rozłąki („W pewnym momencie też się zastanawiałem, może odpuścić sobie i po prostu wracać do domu, i za te niższe pieniądze, ale po prostu jestem z rodziną, siedzę w domu”. [M12]), ale w końcu postanowił kontynuować migrację, licząc jednak na powstanie nowych miejsc pracy w Polsce, w okolicy jego domu-budynku.Inny  kierowca,  M11,  był  również  rozdarty  pomiędzy  potrzebą  bycia  z  rodziną („Najchętniej  bym wrócił,  nie? Bo co to za życie,  bez kobiety...  bez rodziny...”)  a potrzebą  stabilizacji finansowej i niemożnością jej osiągnięcia w Polsce („Makabra, tak że ja sobie [...] nie wyobrażam teraz powrotu do tej polskiej rzeczywistości. Nie wiem, co zrobię... Czasami to, mnie to wręcz przeraża, no...  żebym był jeszcze młody, no to jakoś tak prędzej”). Miał  w Polsce dom, którym zajmowała się z trudem jego żona („Ja już wiem, ile moja żona ma obowiązków w tej chwili. Dom na wsi, który wymaga remontów. […] trzeba napalić w piecu węglem, trzeba ten węgiel przynieść, wrzucić do tego, chłopcy tam trochę moi pomagają, ale trzeba tego wszystkiego dopilnować, nie? Duży ogród, który trzeba też przypilnować”), ale którego nie chciał sprzedać, między innymi ze względu na troskę o rodziców:
No myślę o powrocie, ale jakie ja mam perspektywy w Polsce? Jako kierowca ile ja zarobię?  [...]  czy  będziemy  w  stanie  utrzymać  ten  dom?  Jedynie patrzeć  jak 
niszczeje  albo  go  sprzedać. Ale  z  drugiej  strony[...]  jest  motyw  taki  trochę 
sentymentalny, bo jeszcze mam rodziców […], przyjeżdżają do tego  ogrodu,  dla nich jest to forma relaksu, bo mieszkają w blokach. Jak ja to sprzedam, no to gdzie oni będą jeździć...? Gdzieś tam ojciec sobie dłubie, to go jeszcze cieszy. Potem się co prawda wykłóca z moją żoną,  ale [...]  jak to sprzedam, no to co...  to już całkiem klapnie, nie? Także to są trudne sprawy. I tak źle i tak niedobrze...” (M11)

Dom był więc miejscem wymagającym zasobów – czasu (palenie w piecu, zajmowanie się ogrodem) i pieniędzy (remonty, ogrzewanie).  Jego sprzedanie kłóciłoby się zaś z potrzebą troski o rodziców, a utrzymać go, będąc bezrobotnym w Polsce lub podejmując nisko płatne 154



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.prace, nie mógł. Mężczyzna nie widział dobrego wyjścia z obecnej sytuacji. Przeprowadzkę całej rodziny i podjęcie przez żonę pracy zagranicą uważał za niemożliwe ze względu na jej stan  zdrowia  oraz  edukację  synów,  choć  rozważał  połączenie  się  z  żoną  na  Islandii  lub w Irlandii w przyszłości („Może jak moi obydwaj chłopcy pójdą na studia, już faktycznie tam w jakiś sposób się zadomowią, nie trzeba ich będzie pilnować […] To może prędzej ją jakoś przekonam,  może  ją  ta  praca  tam  wkurzy”.  [M11]).  Dom  więc  przykuwał  niejako sentymentalnie do miejsca tych, którzy go mieli. Był własnym miejscem, dającym wolność i poczucie przynależności,  przez co nie chcieli oni przeprowadzić się z rodziną do innego kraju,  żeby  mieszkać  w  blokach,  jak  to  sobie  wyobrażali.  Ale  jednocześnie  poprzez konieczność utrzymania go przy niskich zarobkach lub bezrobociu w Polsce, dom rozdzielał od bliskich i  od miejsca,  w którym są,  powodował  rozdarcie i  życie w ciągłej  tęsknocie. W wypowiedziach  obu  mężczyzn  –  M11  i  M12  –  nota  bene,  pracujących  jako  kierowcy autobusu,  a więc w pracy polegającej  na mobilności,  dom był czymś znacząco innym niż mieszkanie  –  przede  wszystkim  był  połączony  z  ziemią  –  ogrodem,  którą  można  było uprawiać („ojciec sobie dłubie” [M11]) i gdzie można było ruszać się – jeździć, biegać. Był miejscem własnym – bez sąsiadów, ale też przez to było się odpowiedzialnym za stan całego budynku – dachu, kanalizacji itd., inaczej niż w przypadku mieszkania. Także K8, pracownica przedszkola,  inaczej  traktowała  mieszkanie  w domu  niż  w  mieszkaniu,  które  można sprzedać i przeprowadzić się. Bała się, że zasiedzi się na Islandii zbyt długo: „że z Polską się pożegnam,  a  nie  chciałabym  tego  robić  ze  względu  na  to,  że  dom  mam,  mieszkanie zbudowane…  miałam  mieszkanie,  kupiłam  mieszkanie,  wyjechałam  z  Polski,  nie pomieszkałam w nim nawet, sprzedałam je,  więc nie chcę zrobić tego samego z domem” (K8).  Mieszkanie  –  rozumiane  tu  było  w  dwójnasób  –  jako  miejsce  do  mieszkania („mieszkanie zbudowane”)  i  jako jeden z lokali  w budynku,  który kupuje się  i  sprzedaje w zależności od potrzeb. Dom był czymś innym – zwłaszcza, że K8 i jej mąż zaangażowani byli  w  jego  budowanie,  nie  tylko  finansowo,  ale  i  emocjonalnie  –  o  tym,  dlaczego  mąż chciałby wrócić do Polski K8 mówiła: „jego domek stoi cały rok i nikt w nim nic nie robi, ogródka nie ma, nic nie ma”. Jednocześnie – tak jak w przypadku M12 – musieli być z dala od swojego domu, żeby móc na niego zarobić:
M.Z.: A kiedy chcesz wracać?K8: Do Polski? Nie wiem. To wszystko zależy od tego, jak tutaj będzie z pracą dla mojego męża, bo chcemy skończyć dom, to jest nasz cel, elewacja została nam, a to jest w sumie dosyć droga rzecz. Jak nam się uda zrobić za pół roku, to za pół roku wracam, jak nam się uda za rok, to za rok wrócę. Tylko ze względu jesteśmy też na to, że jest ten dom, bo jednak w Polsce nie da rady jeszcze odłożyć takich pieniędzy jak tutaj, bo chodzi tylko i wyłącznie o czysty pieniądz, nic więcej. 155
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Kobieta ta zdecydowała się nie uczyć więcej islandzkiego, żeby „nie zaśmiecać” nim sobie głowy, skoro i tak chce wrócić do Polski oraz żeby nie znaleźć lepszej pracy, która mogłaby ją skusić  do  pozostania  w Reykjaviku  wbrew  swoim  obecnym  zamiarom.  Dom  był  bardzo ważnym argumentem w decyzji o tym, aby wrócić, choć niejedynym – ważne dla niej były też zła pogoda na Islandii oraz brak większej rodziny na wyspie, jak wskazywałam wcześniej. Niektórzy jednak w końcu swój  wymarzony dom sprzedali,  tak jak kobieta,  która zarabiała  w Szwecji  na  dom,  potem wróciła  do Polski,  założyła  tam firmę,  ale  gdy firma upadła z powodu – według niej – przepisów unijnych, rozżalona wyjechała na Islandię i po pewnym czasie sprzedała dom w Polsce. W zamian kupiła sobie niedługo potem dom na Florydzie, traktując to jako inwestycję i domek letniskowy, a także korzystając z niskich cen podczas krachu finansowego w USA. Podsumowując  –  ludzie,  którzy  nie  mieli  domu-budynku  byli  bardziej  mobilni,  a czasem właśnie ich mobilność napędzana była brakiem domu i chęcią jego zdobycia – kupna czegoś swojego. Często jednak migranci wyjeżdżali po „dom” i stabilność, ale wcale jej nie zdobywali, gdy na miejscu okazywało się, że jest im zbyt dobrze (co było często określane jako  „łatwe  życie”)  i  jednak  nie  będą  chcieli  wracać  do  Polski.  Przeciwnie  –  zdobywali większą mobilność, co czasem przejawiało się kupnem samochodu.
Miejsce pracy

Jednym z bardziej znaczących miejsc jest też miejsce pracy – powyższe zdjęcie, choć raczej anegdotyczne,  gdyż  nie  badałam  sytuacji  szczegółowo,  wskazuje  na  możliwość zadomowienia się w pracy. Choć na temat pracy zgromadziłam wiele wypowiedzi i była ona 156
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.bardzo ważną częścią życia na Islandii – dla niektórych wręcz najważniejszą, to nie będę tego tematu tu rozwijać szczegółowo, jako że wykracza on poza zagadnienia interesujące mnie  w  tej  rozprawie.  Poruszę  jednak  kilka  wątków,  które  są  ważne  dla  późniejszego lepszego zrozumienia zagadnień związanych z uczeniem się migrantów. Miejsca pracy moich respondentów były różne – był to np. dom pomocy społecznej, przedszkole,  restauracja,  uniwersytet,  supermarket,  budowa czy autobus. Co ciekawe, nie były to domy innych ludzi, jak często bywa przy pracy migrantów, np. opiekunek do dzieci (zob.  np.  Hondagneu-Sotelo,  2001)  czy  „złotych  rączek”  i  ogrodników  (Burrell,  2014). Niepopularność tego rodzaju pracy na Islandii potwierdzają też inne badania (Júlíusdóttir, Skaptadóttir i Karlsdóttir, 2013). Każde z wymienionych miejsc pracy miało inny charakter i trudno tu na ich temat generalizować57, ale warto wspomnień o pewnych opiniach, które były  na  tyle  popularne  zarówno  wśród  moich  respondentów,  jak  i w  nieformalnych rozmowach, że można nazwać je intersubiektywną wiedzą Polaków w Reykjaviku.Jedną z takich opinii jest to, że atmosfera w pracy była często „domowa”, „rodzinna”,  dystans  między  szefem  a  pracownikami  niewielki  („No  na  początku  właśnie  mnie  to zaskoczyło,  stosunek pracodawcy  do  pracownika,  że  taki  cieplejszy,  [...]  mówi  się  na  Ty, wręcz  po  imieniu”  [M12]),  a  nacisk  kładziono  na  miłe  spędzanie  wspólnego  czasu,  np.  podczas przerw, integrację, wspólne picie kawy czy jedzenie posiłków. Było to ważniejsze niż pośpiech i wykonanie pracy na czas. Ważne było znalezienie czasu na rozmowy, mówiła o tym np. K11 („Właśnie się dziwię, nie wiem... w Polsce ludzie są zapracowani, to skupiają się na swojej pracy, to nie mają czasu z tobą porozmawiać, a tu jak się pójdzie gdzieś to każdy znajdzie czas, żeby z tobą porozmawiać”.).Moi  rozmówcy  nie  czuli  się  izolowani  przez  innych  pracowników  ze  względu  na swoje pochodzenie czy brak umiejętności językowych („[T]u oni są tak układowi do ludzi.  […] w pracy traktują cię […] jak takiego własnego, nie? [...] jednak oni to rozumieją, że mogę nie znać islandzkiego, nie? Chociaż też się tak drażnią, po tylu latach, że się nie zna”. [M2]).  Niektóre miejsca pracy, np. przedszkola były szczególnie nastawione na międzykulturowe uczenie się – np. K7 opowiadała o tym, jak pracownicy z różnych krajów przygotowywali jedzenie ze swojego kraju, a K5 – jak próbują nawzajem uczyć się słówek ze swoich języków. M1  zaś  opowiadał,  jak  w  poprzednim  miejscu  pracy  (magazyn)  islandzcy  pracownicy nauczyli się polskiej kolędy i ją zaśpiewali. W pewnym sensie  miejsce pracy na Islandii  miało  przypominać dom – ponieważ spędzano  w nim  dużo  czasu  (Polacy  brali  często  nadgodziny,  ale  także  Islandczycy 
57 Tę różnicę pokazała m.in.  K9,  porównując swoje doświadczenia z pracy w przedszkolu i  w restauracji: 

„Dzieci to wdzięczne są. To nie tak jak w kuchni czy na sprzątaniu, nikt nie zwraca na ciebie uwagi, wół do  
roboty – rób. Nie, dziecko przyjdzie, przytuli, podziękuje” (K8)157



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.postrzegali  siebie  jako  pracujących  bardzo  długo),  to  praca  ta  miała  być  przyjemna, niestresująca, choć znów nie było tak wszędzie,  np. K8 mówiła: „No wykorzystują przede wszystkim  Polaków  w  pracy,  no  nie  tylko  Polaków,  obcokrajowców,  wiadomo,  wół  do 

roboty. Pracowałam bardzo długo, w tej restauracji to po 14 godzin, 16 czasem zdarzało się”. Poza nielicznymi przypadkami, migranci czuli, że traktowani byli w pracy raczej „po ludzku”, tzn. uwzględniając potrzeby przerwy i odpoczynku. Niektórzy Polacy to doceniali („Oni mi trochę dali luzu: 'Usiądź sobie dziecko i się uspokój, bo jak ty będziesz tyle pracować, to my też  będziemy  musieli'”  [K4]),  inni  nie  –  częste  były  szczególnie  dwa  rodzaje  krytyki. Pierwszy dotyczył zbyt wolnego tempa pracy (piszę o tym szerzej w Rozdziale IX),  który niektórych drażnił:
I w Islandii czasami my się tak śmialiśmy, że wszystkie zakłady to są zakłady pracy chronionej. Że przyjmują debili, którzy naprawdę spędzają w pracy pracując kilka – może 2-3 godziny,  resztę  to są  przerwy,  kawy,  np...  na  naszej budowie jest  taka przerwa na kawę – poranna (9.30) i to trwa ta przerwa dwadzieścia minut. Obiad – 12:00 – pół godziny przerwy.  Druga kawa – godzina 15:00 – dwadzieścia minut przerwy. I godzina 17:00 koniec. (M16)

Drugi rodzaj krytyki dotyczył trudności w integracji związanej ze słabą znajomością języka islandzkiego  –  np.  przedszkolanki  K1  i  K4  opowiadały  o  tym,  jak  źle  się  czuły,  gdy w przerwie musiały integrować się ze współpracownikami i rozmawiać z nimi po islandzku, podczas gdy były zmęczone mówieniem po islandzku cały czas z dziećmi:
No czasem mnie drażni ta ich taka nadmierna dbałość o integrację, wydaje mi się to nieraz takie na siłę. […] jestem tu dostateczną ilość czasu otoczona tym językiem, że i się nawet przyda ta przerwa higieniczna, żeby na chwileczkę od nich odpocząć, a oni wiadomo sobie siedzą, żartują, tutaj... nikt nie mówi specjalnie dla mnie głośno i  wyraźnie,  tylko  po  swojemu,  może  też  jakimś  tam  slangiem  [...]  i  generalnie w większości mówią szybko, niezrozumiale no i ja sobie znalazłam taką drogę, że sobie idę do komputera... (K1)

Było to jednak krytykowane przez współpracowników. Podobnie było też u K4: „No było to tak,  że  na  przerwach  zamiast  z  nimi  siedzieć  początkowo  szłam  na  spacer  bądź  do komputera, żeby tylko z nimi nie rozmawiać i nie słuchać więcej ich języka, bo po prostu byłam już tak maksymalnie zmęczona, nawet nie dziećmi, tylko językiem, że mi wystarczy” [K4]).  K1 za niestosowne uznała też zmuszanie Polek by podczas gier integracyjnych nie rozmawiały w jednej grupie ze sobą po polsku. Czasem  oba  rodzaje  krytyki  łączyły  się  i prowadziły  do tego,  że  niektórzy  Polacy rezygnowali z przerw i pracowali, podczas gdy inni odpoczywali:158
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Ja im się pokazałem z takiej strony, że naprawdę robiłem dużo [...] to był mój własny wybór, ja nie znałem języka, nie szukałem znajomości, nie siedziałem między nimi, żeby ich słuchać, żeby z nimi gadać, unikałem, bo mówię: nie chcę z siebie robić durnia, żeby stać i słuchać, kiedy ja i tak nie wiem, o co chodzi. [...] Ja przez rok  czasu bez przerwy 10 godzin sklep, ja nawet ani jednej przerwy – nic. Ja robiłem, robiłem, robiłem i tak akurat im się pokazałem, że [...] np. jakbym powiedział, że  spotkamy się np. w Keflaviku, to powiedziałbym do menadżera: „Ty, ja jadę, bo mam tam dzisiaj spotkanie”, „Nie ma problemu”. (M15) 
Respondent  uważał,  że  jego  ciężka  praca  była  doceniana,  choć  nie  wiadomo,  czy rzeczywiście  tak było – działacz polonijny i  członek jednej  z  komisji  przy Radzie Miasta w Reykjaviku,  Tomasz  Chrapek,  mówił  w  wywiadzie  telewizyjnym  („Tomasz  Chrapek...”, 02.10.2014),  że  takie  zachowanie  jest  szczególnie  źle  widziane  przez  Islandczyków  (być może jednak bardziej przez współpracowników niż szefa). W rezultacie, choć miejsce pracy było  w  założeniu  miejscem  integracji  z  różnymi  osobami,  o różnym  pochodzeniu  (choć oczywiście były też miejsca,  gdzie pracowali  sami Polacy),  często do takiej  integracji  nie  dochodziło.  Opowiadał  o  tym  m.in.  przedstawiciel  związku  zawodowego  Efling  – w notatkach zapisałam:

W miejscach pracy [...] jest totalna segregacja, ludzie pracują osobno, podzieleni na narodowości,  występuje  też  hierarchizowanie  pomiędzy  grupami.  W pewnym momencie na reprezentantkę grupy imigrantów z [nazwa miejsca pracy] wybrano Afrykankę,  przyszło  wtedy  wiele  osób  do  niego  (lub  do  związku  po  prostu) protestować,  bo  nie  chcieli  afrykańskiej  kobiety  na  tym  stanowisku.  (N37, 15.02.2010)
O napięciach mówiły też osoby pracujące przy sprzątaniu – K14 i K9 – obie wskazywały na złe  relacje  między  polskimi  brygadzistkami,  a  ich  podwładnymi,  wynikającymi  ze  zbyt wysokich  wymagań  wobec  innych  Polaków  –  wyższymi  niż  mieliby  Islandczycy.  K14 uważała,  że  udało  jej  się  tego  uniknąć  jako  brygadzistce  dzięki  wielu  szkoleniom,  jakie przeszła jeszcze pracując w Polsce i które nauczyły ją, jak pracować z ludźmi, jak się z nimi  komunikować. Była dla niej ważna współpraca i dobra atmosfera, ale zauważała, że szkoleń na ten temat na Islandii brakuje:

Nie ma czegoś takiego, że ktoś cię nauczy, jak ty masz z ludźmi rozmawiać, jak ty  masz... ludziom powiedzieć, czego ty oczekujesz od nich, ale w taki sposób, żeby oni się nie czuli, jakby byli twoimi niewolnikami. […] Jak jest team, to jest wszystko w porządku, nikt ci tam [...] nie choruje wtedy, co nie powinien ci chorować, ale ty potrafisz zrozumieć, że ktoś może mieć dziecko chore, że ktoś nie przyjdzie dziś do pracy,  bo  się  źle  czuje.  [...]  Ogólnie  ludzie  są  tacy  w  miarę,  znaczy  skłonni  do 159



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.kompromisu i do współpracy, większość, nawet skośni.  Nie wszyscy...  ale ogólnie rzecz biorąc, z każdym się idzie dogadać, tylko musisz wiedzieć jak. Nie uczą tego w ogóle podejrzewam tutaj. Nie mają czegoś takiego. (K14)
Mówiąc  o  „skośnych”  respondentka  miała  na  myśli  Chińczyków,  których  pracę koordynowała. Z jednej strony można tu zauważyć stereotypizację i traktowanie ludzi przez pryzmat ich etniczności,  z  drugiej  jednak strony sama respondentka uważała,  że  dobrze i bezkonfliktowo radzi sobie w wielokulturowym środowisku pracy. 
Miejsca trzecie W wypowiedziach migrantów pojawiały się też „miejsca trzecie”, czyli inne niż dom i praca miejsca spotkań. Terminem tym posłużył się Ray Oldenburg, pisząc o miejscach mogących być „domem poza domem”, miejscem spotkań ludzi niepowiązanych ze sobą. Wskazuje on, że w wielu kulturach miejsca takie są ogromnie ważne dla społeczności – np. angielskie puby, francuskie  kawiarnie  czy  niemieckie  ogródki  piwne,  ale  w  Ameryce  zanikają  wraz z rozrastaniem się przedmieść i przenoszeniu się życia do domów (1999). W moim badaniu próbowałam odnaleźć też takie miejsca spotkań ważne dla migrantów (niekoniecznie tylko miejsca  spotkań  z  innymi  migrantami).  Było  to  trudne.  Źródłem  wielu  kontaktów towarzyskich,  o  których mówili  moi  respondenci,  była  praca.  Nie  były  to kawiarnie  –  te  często odrzucano ze względu na ich komercyjny charakter. Poniżej wskażę kilka typów takim miejsc,  mogących  służyć  za  „miejsca  trzecie”,  należy  jednak  zaznaczyć,  ze  wszystkie  te miejsca były dosyć rzadko wymieniane, mimo że w wywiadach pytałam m.in. o spędzanie  czasu wolnego, kontakty towarzyskie i korzystanie z różnych instytucji.
Lokale gastronomiczne i rozrywkowePoza opowieściami o własnej pracy w restauracji, kawiarni lub barze na Islandii (M1, M3, K8, M7, K14), wypowiedzi na temat spędzania czasu w tego typu lokalach nie pojawiały się często, a jeśli już, to były to wypowiedzi o tym, że respondenci do takich miejsc nie chodzą  („Ja  tu  przyjechałem  głównie  pracować,  zarabiać,  a  nie  wydawać  pieniądze,  włóczyć  się gdzieś po kawiarniach” [M1]).  Niektórzy nie mogli sobie przypomnieć, czy byli kiedyś na Islandii w restauracji:

M13:  To  znaczy  ja  nie  szczędziłem tak,  jak  reszta  chłopców,  co  ma  rodziny w Polsce. Ale szczerze mówiąc do restauracji nie chodziłem, a jak chodziłem to raz na pół roku...K15: Do restauracji tu poszliśmy kiedyś?M13:  No  byliśmy  w  tej,  jak  to  się  nazywa...  Może  to  nie  restauracja,  jak  to  się nazywa...? […] Tam, gdzie ja byłem z firmy […]. No dobrze, nieważne. 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Nawet  więc  osoby,  które  miały  rodzinę  na  Islandii  i  nie  wysyłały  pieniędzy  do  Polski,  oszczędzały na wyjściach do lokali. M10 opisał tę sytuację tak zapytany, czy na Islandii się nie nudzi: 
[N]udzi się, bo nie można tam pójść, gdzie się chce, robić to, co się chce, bo... No nie pójdzie do kawiarni człowiek, no bo tam  kosztuje. Żeby iść tam... Można iść tam, wejść  do jakiegoś lokalu,  bo przynajmniej  tu nie płacą tak jak u nas wstępnego, wziąć to piwo i  posiedzieć parę godzin,  nie? Czy zabawić się tam można, no nie jest tak źle. Jak ktoś chce, to nie jest tak źle i nie musi mieć pieniędzy w sumie 
dużo. No przecież cały dzień nie będzie człowiek siedział przy pustym stoliku, coś 
trzeba  zamówić.  I  to  jak  ktoś  chce,  to  dziewczyn  nie  brakuje,  jest...  wszędzie [śmiech], oni [Islandczycy] się umią bawić, trzeba powiedzieć, to nawet u nas tak się nie bawią. Prawie dzień w dzień do rana. (M10)

Wyjście do kawiarni czy restauracji było więc uważane za kosztowne (podczas gdy – jak będę pisać dalej, kawę można było wypić za darmo w instytucjach pomocowych, co robił M10),  ale  już  wyjście  na  dyskotekę,  na  piwo  –  choć  także  kosztowne  –  było  bardziej atrakcyjne,  bo  umożliwiało  „zabawienie  się”.  Jednak  wiązało  się  z  tym  także  kilka problemów, związanych głównie z bezpieczeństwem, o czym opowiadał młody bezrobotny mężczyzna: „[J]ak na dyskotece byłem, spotkałem Polaka i pytał się: 'Jesteś za GKSem?' 'Nie.'  'Za Widzewem?' 'Nie.' 'Za Legią?' [...] Po prostu głupie, byle co, coś co nas nie dotyczy, to są  kłótnie o byle co, co jest wiele kilometrów stąd” (M9). Zagrożenie bezpieczeństwa związane z kłótniami i bójkami było według innego respondenta (M7) związane z otwarciem granic, czyli umożliwieniem wjazdu na Islandię osób bez zaświadczenia o niekaralności:
Bo przedtem, jak ja przyjechałem, że trzeba było mieć pozwolenie, i czekać itd. itd., ale to kiedyś, pamiętam jak przyleciałem, w 2001, jak się szło ulicą, czy tam gdzieś 
w restauracji, się usłyszało polskie słowa, to aż miło było podejść i porozmawiać, żeśmy się spotykali i no stara ekipa przecież, jak żeśmy się spotykali na dyskotekę, czy  gdzieś  tam  no  obojętnie...[...]  Wesoło  było,  naprawdę  się  umawiamy:  „Gdzie dzisiaj?”, przeważnie w weekendy, bo się pracowało […] ale później jak tą granicę właśnie otworzyli, jak to się mówi, ta hołota taka, co musieli uciekać z Polski, tu na Islandię przyjechała, jak zaczęły się te rozboje, kradzieże, to to wszystko, o Jezu...!  (M7)

Kluby  były  także  miejscem,  gdzie  można  było  spotkać  Islandczyków  i  nawiązać  z  nimi kontakt, co mogło być trudniejsze w innych okolicznościach („Mimo że jesteśmy na Islandii, to ich tak nie widać bardzo – Islandczyków. Poza: praca, dom czy jakaś knajpa”. [M2]). Jednak kontakty te – zapośredniczone przez alkohol – często nie były pozytywne, czasem wiązały się zaskoczeniem zachowaniem innych czy wręcz byciem napastowanym: „[O]ni są w sumie po piwie przyjacielscy […], czasami to jest nie do pomyślenia. Idzie się do pubu i patrzę – 161



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.przychodzi para islandzka, rozmawiają, rozmawiają... Nagle ta kobieta siada mi na kolanach i pije moje piwo. A ja mówię: „O co chodzi?”. (M16).  Poza tym, w takich kontaktach mogło dochodzić do agresji, słownej czy fizycznej: 
[I] to jest np. całkowicie inaczej tutaj niż jak byłem właśnie w Irlandii... Gdzie... ja  tam  po  prostu  byłem  2  tygodnie,  a  poznałem  tylu  Irlandczyków,  którzy  jeszcze miesiąc i byliby moimi przyjaciółmi, że tutaj jestem 2,5 roku i nie znam. I zrobiło mi  się  tak przykro,  że tutaj  tak jest,  a tam wiesz,  tak prosto.  Ludzie  przychodzą [w Irlandii] do baru, ktoś siada i cię  zagaduje. Ej, to się nie zdarzy tu. Najwyżej  jakiś 
najebany  Islandczyk  podejdzie,  który  wiesz,  ma  jakiś  problem,  nie?  Sam właściwie, sam nie wie, czego chce. (M3)

Respondent  wskazuje  tu  na  względną  trudność  w  nawiązaniu  kontaktu  z  Islandczykami w barach, co porównuje z sytuacją w Irlandii, gdzie był krótko. Zaprzyjaźnienie się z ludźmi spotkanymi  w  barze  było  dla  niego  trudne,  gdyż  spotykał  się  z  agresją.  O  problemach z agresją mówiła też K3,  która wspominała dwie sytuacje –  incydent w jednym z  barów w Keflaviku, gdzie udała się z rodziną na świętowanie urodzin członka rodziny oraz konflikt w klubie w Reykjaviku: 
[T]ata zamówił pełno piw, cały stolik ich było. I po prostu jakiś Islandczyk wpadł,  a to tak wyglądało, jakby ktoś go popchnął czy coś. No i... albo specjalnie też było, bo sami Polacy, prawda? I nie wiem, to wyglądało tak, jakbym weszła między tą bójkę. Ja podeszłam do tego chłopaka, powiedziałam mu, że on się przewrócił, on w ogóle  zmieszany był  cały,  no i  nagle  ktoś mnie w brzuch uderzył.  Ja  się  skuliłam,  za chwilę  ktoś mnie za włosy i na ziemię rzucił. […] No trzy miesiące temu byłam w Reykjaviku w klubie [...] i tam dużo ludzi przychodzi, tam jest dosłownie ciasno, tam nie da się tańczyć, nic. I jeśli ktoś chce się gdzieś przejść, to trzeba się po prostu pchać. I właśnie tak robiłam i jedna Islandka do mnie właśnie z rękami,  tak mnie 
popchnęła. I się zaczęła rzucać na mnie. (K3)

Jednocześnie respondentka nie zrzucała całej winy na Islandczyków, widziała też w bójkach rolę Polaków („No bo Polacy prowokują też,  prawda? [...] Bo to oni wywołują te bijatyki”.  [K3]). Reasumując – choć lokale wyłącznie gastronomiczne nie były dla Polaków atrakcyjne i nie bywali tam, to wielu chodziło „bawić się” do dyskotek, barów i klubów. Były to jednak raczej wyjścia z gronem znanych już sobie osób – innych napotkanych Polaków należało się wystrzegać,  aby  uniknąć  bójek,  podczas  gdy  kontakty  z  Islandczykami  pod  wpływem alkoholu były często agresywne lub natury erotycznej. Nie były to więc miejsca bezpieczne czy  umożliwiające  bezpieczną  komunikację  międzykulturową.  Były  to  natomiast  miejsca walki – dosłownej wręcz walki o miejsce i  o przestrzeń rozrywki,  ważnej dla wszystkich mieszkańców miasta – tu migranci czasem podejmowali walkę, choć w społeczeństwie, jak 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.będę wskazywać w Rozdziale VI czuli się raczej gośćmi i jako tacy wycofywali się raczej niż  próbowali walczyć o miejsce.Taka konfliktowość tego miejsca była być może związana z tym, że duża część zabawy odbywała się na Islandii w domach i dopiero po takiej „domówce” ludzie już pod wpływem alkoholu  szli  do  baru.  Duża  część  życia  towarzyskiego  była  więc  skupiona  wokół  domu (zwłaszcza, gdy ceny alkoholu wzrosły podczas kryzysu). Takiego wspólnego przebywania w barze brakowało niektórym Polakom, takim jak M3 czy M2, który mówił z pewną tęsknotą o polskim życiu społecznym: „[L]udzie starsi, [...] wiesz, już małżeństwa, 35 lat, wyjdą sobie, para sobie wyjdzie i sobie usiądzie na zewnątrz, pójdzie do pubu na piwko, tu [na Islandii]  tak nie ma. Ja tego przynajmniej nie zauważyłem. Bardziej domówki, nie? Bardziej domówki jednak” (M2).  Można powiedzieć, że respondent wyraził tu tęsknotę za miejscami trzecimi w obliczu „udomowienia” życia, sprowadzenia spotkań do domu i pracy, co odpowiada też temu, o czym pisał Ray Oldenburg na temat USA. 
BasenyBaseny – prawie wszystkie odkryte, z wodą geotermalną są jedną z atrakcji turystycznych Islandii, ale mają też duże znaczenie dla mieszkańców tego kraju – stanowią m.in. miejsce spotkań, porównywane z angielskimi pubami. Tu, siedząc w gorącej balii z wodą (tzw. hot pot)  dyskutować  można  o  życiu,  polityce,  a  ludzi  nie  dzielą  granice  społeczne odzwierciedlane  poza  basenem  choćby  w ubiorze58.  Pisze  o  tym  też  były  burmistrz Reykjaviku, Jón Gnarr: „Jeśli prawdziwy socjalizm znalazł swoją niszę na Islandii, to właśnie w basenach. W basenach, tak jak w książce telefonicznej, każdy jest taki sam. (…) To baseny wykuwają z  nas naród,  bardziej  niż cokolwiek innego” (2014,  s.  10-11).  O basenach moi respondenci wypowiadali się jednak raczej rzadko. Jeden z nich wręcz wskazał, że nie są one szczególnie ciekawe dla Polaków:Oni  [Islandczycy]  są  tutaj  od  małego  przyzwyczajeni:  kino,  basen…  A  Polacy jednak nie są takimi kinomanami, nie są tacy, żeby jakoś na baseny chodzić czy coś.  No pójdą, bo to jest taka rewelacja, ale tak to… Dla nich [Islandczyków], czy mróz, czy -20, czy coś, on na basen leci,  tam się moczy i wszystko. No Polak jak jest 2 stopnie już nie pójdzie na basen. (M15)
Nie było to do końca prawdą, sama znalazłam polskie towarzystwo do wspólnego chodzenia na  baseny,  były  to  osoby  mieszkające  na  Islandii  od  kilku  lat,  w  przeciwieństwie  do niedawno przybyłych znajomych, z których niektórzy bali się przeziębienia. Wśród moich respondentów kilka osób wspominało o basenach jako przyjemności, na którą jest człowieka 
58  Sama odbyłam bardzo interesującą i znaczącą dla mnie rozmowę na temat zbliżającego się referendum 

i sensu  demokracji  bezpośredniej  ze  starszym  mężczyzną  siedzącym  w tej  samej  balii,  nie  znając  jego 
imienia, zawodu czy statusu społecznego, co byłoby trudne w innym miejscu (N41, 06.03.2010).163



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.stać na Islandii, a w Polsce byłaby droga („I tak naprawdę nie odmawiasz sobie takich rzeczy jak w Polsce, typu – nie wiem, kino, basen, który kosztuje [w Polsce] 7 zł za godzinę, ale wchodzisz już w butach i w kurtce jeszcze jesteś, [...] więc to jest 14 zł za tą godzinę.59” [K2]), zwłaszcza że na Islandii można było dostać zwrot ze związków zawodowych („[na Islandii] człowiek się nie boi wyjść na ulicę i  jest tyle jakoś dostępnych miejsc i  tyle jakichś...  tyle basenów,  Efling  [związek  zawodowy]  zwraca,  jakieś  karnety,  tak  samo,  wszystko  można ubiegać  się  o  zwrot”  [K5]).  Basen  był  więc  dostępną  rozrywką,  na  którą miało  się  czas i pieniądze („tu idziesz sobie do restauracji, bo cię stać na to, idziesz se na basen, bo się nie martwisz, idziesz sobie nie wiem, na spacer, bo masz na to czas”. [K8]). Ta rozrywka nie była tylko indywidualna – basen był dla niektórych miejscem spotkań z przyjaciółmi („Spotykamy się dosyć często, czasami na przykład w tygodniu na jakiś basen czy na kręgle, na siłownię nawet  czasami,  jak  się  tam  zachce,  a  w  weekendy  często  jak  jest  ładna  pogoda,  to wyjeżdżamy  sobie  za  Reykjavik,  na  jakieś  tam  wodospady,  czy  źródła  czy  coś  takiego”. [M14]). Był też miejscem integracji ze współpracownikami, choć pracująca w przedszkolu respondentka mówiła o tym również jako o wymuszonej integracji:
[T]utaj  mi  się  to właśnie  nie podoba,  że  czasem jest  taka nadmierna integracja. Rozumiem – wyjścia po pracy, gdzieś tam. I... do teatru np. były też wyjścia, do kina,  gdzieś  tam się  właśnie  zdarzyło  na  basen.  Kiedyś  na  jakieś  tam wiesz...  Nordic walking  czy  jakiś  tam  spacer  wspólny.  No  wszystko  fajnie,  tylko  oni  w  takich momentach zapominają o tym, że ja się też mogę czuć odtrącona, bo nie mogę ich 
zrozumieć. (K1)

Basen mógł być więc też dla niektórych miejscem obcym, islandzkim i islandzko-języcznym, gdzie można było poczuć się odtrąconym i wykluczonym z konwersacji, która odbywała się właśnie po islandzku. Mówiła to – co ciekawe – respondentka,  która niemal od początku przyjazdu uczyła się języka islandzkiego i używała tego języka w pracy, ale jednak nie znała go  na  tyle,  by  dobrze  rozumieć  rozmowy  innych  osób.  A  dopytywanie  o  to,  co  inni  powiedzieli, było dla niej krępujące:
Nie wyobrażam sobie natomiast sytuacji, że miałabym co chwilę kogoś pytać „A co powiedziałeś?” „A co ona powiedziała?” „A co jej teraz odpowiesz?” [śmiech] Mnie się wydaje, że oni to nie do końca też czują. Że oni się czują silniejsza grupą, chcą żeby się tego języka nauczyć, że ja w końcu zrozumiem... (K1)Basen mógł  więc nie  być  do końca komfortowym „miejscem trzecim” nie tylko dla tych, którzy poszli  tam ze współpracownikami,  ale też dla tych,  którzy mieliby tam prowadzić 

59  Tzn. płaci się za czas, w tym za czas przebierania się, podczas gdy na Islandii jedna niewielka opłata 
wstępna pozwala przebywać na basenie bez limitu czasowego164
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Polskie sklepyPróbując  odnaleźć  tzw.  miejsca  trzecie,  można  rozważyć  też  tzw.  polski  sklep,  uważany czasem  przez  osoby  spoza  islandzkiej  Polonii  za  główne  miejsce  spotkań  Polaków. W wywiadach tymczasem tylko dwa razy wymieniono polski sklep w dzielnicy Breiðholt, raz jako instytucję wspierającą polskie wydarzenia kulturalne poprzez zaopatrzenie je w polskie produkty (M5) i raz jako miejsce, gdzie można dostać polskie jedzenie, którego wcześniej na Islandii  brakowało (K10).  Sklep polski  pojawiał  się  czasem w rozmowach nieformalnych, w których  ludzie  doradzali,  gdzie  kupić  polskie  jedzenie  czy  opowiadali  o  tym,  gdzie zaopatrują się w żywność. W tym kontekście opowiadali właśnie o sklepie „na Breiðholcie”, ale też o sklepie „u dziadka” – nazwa ta nie była oficjalna, nie widniała ani w szyldzie sklepu,  ani na paragonie, ale używana była przez różne nieznające się osoby. Był to sklep z polskimi produktami. prowadzony przez starszego Islandczyka (mówiącego trochę po polsku), niemal niewidoczny z ulicy, a więc dostępny dla tych, którzy o nim wiedzieli – gdzie można było zarówno kupić sprowadzane z Polski produkty spożywcze i kosmetyki, jak i np. robiony na miejscu  przez  polskich  migrantów  makowiec.  W  sklepie  tym,  gdy  tam  byłam,  klienci rozmawiali ze sobą i ze sprzedawcą zarówno po polsku, jak i po islandzku, ale wywieszone drobne ogłoszenia były niemal wyłącznie polskie – było to więc miejsce postrzegane przez innych  Polaków  jako  miejsce  polskie,  gdzie  można  było  zostawić  komunikat  dla  innych Polaków (N11, 05.10.2009). Również w „oficjalnym” sklepie polskim w dzielnicy Breiðholt, „Mini Market” (który nb. spłonął w grudniu 2013 r.) widniały polskie ogłoszenia na tablicach przy  wejściu.  Obsługa  w  sklepie  była  polska,  tak  jak  i sprzedawane  produkty  (żywność sprowadzana  z  Polski,  ale  też  produkowane  już  na  Islandii  wędliny  według  polskich receptur), książki dla dzieci, czasopisma („Gazeta Polska”, „Nie”, „CKM”, „Bravo”), filmy DVD (polskie i zagraniczne), polskie gry planszowe, ale napisy i oznaczenia produktów były także w języku islandzkim. Zanotowałam po wizycie tam: „Supermarket wygląda jak każdy inny, poza pochodzeniem produktów. Różnica – głośna muzyka. Spotykam tam [polską znajomą],  która mówi mi, że mam szczęście, bo zwykle jest głośne techno/disco”  (N40 23.02.2010). Oba sklepy oferowały produkty sprowadzane z Polski i  były miejscem, gdzie można było spotkać  Polaków.  Nie  były  to  jednak  miejsca,  gdzie  można  było  usiąść  i  porozmawiać, a raczej  miejsca  mijania  się  z  Polakami,  krótkiej  rozmowy  przy  półkach  czy  podczas studiowania  ogłoszeń,  a  głośna muzyka w jednym ze sklepów tę  rozmowę tym bardziej utrudniała. Były to więc miejsca przede wszystkim zakupów, nie zaś miejsca spotkań. Nie wszyscy mieli jednak potrzebę robienia zakupów w „polskich sklepach” – moi respondenci 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.mówili  o pracy  (K11,  M14,  K16,  M15)  i  zaopatrywaniu  się  w żywność  w  islandzkich supermarketach,  również oferujących polskie produkty (słodycze,  ogórki,  płyny do mycia naczyń, alkohole). 
Natura 

Migranci mogli też mieć swoje miejsca spotkań w przyrodzie, co zaobserwowałam podczas wspólnych ognisk w lasku  Heiðmörk  nieopodal  Reykjaviku,  czy wycieczki  do tzw.  ciepłej rzeki  w  Hveragerði.  Co  znamienne,  niektórzy  rozmawiali  o  częściach  ciepłej  rzeki,  jako o „naszym  basenie”  (N10,  04.10.2009).  Jak  opowiadał  mi  M5,  już  w  1997  roku  Polacy spotykali się w lasku Heiðmörk, gdzie towarzystwo „Polonia” zorganizowało 1 czerwca 1997 Dzień Dziecka, z prezentami dla wszystkich dzieci. 
KościółTakże kościół, w którym odbywały się msze po polsku, nie był miejscem spotkań, o którym mówili  respondenci – w wywiadach pojawił  się on tylko raz – w wywiadzie z M5, który wspomniał, że na początku jego pobytu na Islandii, w 1985 roku, było tam niewielu Polaków i  nie było innych miejsc  spotkań poza kościołem. W innym wywiadzie pojawił  się  temat kościoła  –  ale  islandzkiego,  który  właśnie  określany  był  jako  miejsce  otwarte,  gdzie odbywały  się  spotkania  i  warsztaty  i  gdzie K1 poszła na szkolenie  zorganizowane przez pracodawcę:

Dodatkową otoczką było to, że to się działo wszystko w kościele, to jest następna rzecz,  która  mi  się  tutaj  podoba,  że  kościół  jest  taką  instytucją  bardzo  otwartą 166
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.i niemalże – akurat w tym  kościele, w którym byłam – świetlica,  jakiś taki...  była prawie  że  połączona  z  tą  częścią,  w której  się  odbywają  msze.  To  było  jakby w przedsionku takim. Że ten kościół jest taki właśnie, że tam nie tylko się odbywają msze. No właśnie tak jak tutaj, no... było szkolenie, jakby w dziedzinie edukacji. […] nie miało to jakichś tam podtekstów […] duchowych. (K1)
Respondentka nie mówiła nic o kościele polskim, a ja o to nie pytałam, ale ewidentnie nie uważała  go  za  równie  otwarte  miejsce.  Kościół  polski  wymieniony  był  natomiast  jako miejsce  spotkań  podczas  nieformalnej  rozmowy  ze  spotkaną  w  mieście  grupką bezrobotnych  mężczyzn  w  średnim  wieku,  po  której  zanotowałam:  „Pytani,  czy  istnieją jakieś  miejsca  spotkań  Polonii,  opowiedzieli  o  sali  w Czerwonym  Krzyżu.  Co  niedzielę o 13:15 Polacy spotykają się [też] na mszy prowadzonej przez polskiego księdza w kościele katolickim (N1, 29.08.2009). Po tej informacji, odwiedziłam to miejsce podczas niedzielnej mszy – kościół był pełen, a ludzie odświętnie ubrani. Niektórzy wychodzący z niego po mszy ludzie  rozmawiali  ze  sobą,  zapraszali  się  do  domu  na  kawę  i  ciasto  –  było  to  więc rzeczywiście dla niektórych miejsce spotkania innych Polaków. Szczególnie – jak wskazywali  migranci, którzy mnie do tego kościoła skierowali i których potem spotkałam wychodzących –  jest  to  ważne  miejsce  podczas  świąt,  gdy  ludzie  tłoczą  się  nawet  blisko  ołtarza  (N2, 30.08.2009). 
KonsulatInną polską instytucją,  organizującą czasem spotkania dla Polaków był konsulat60.  Jednak spotkania  tam nie  były  dla  wszystkich,  sala  była  mała,  a  Polaków tysiące,  dlatego część imprez (np. koncert z okazji Dnia Niepodległości) odbywała się na zaproszenie. Inne – np. Wielka  Orkiestra  Świątecznej  Pomocy były  już  otwarte,  ale  i  tak przychodziła  tam tylko nieliczna część  mieszkających w okręgu stołecznym Polaków.  Niektórzy  uzasadniali  brak uczestnictwa w spotkaniach w konsulacie brakiem czasu: 

Nie, ja nie [biorę udziału]. [...] nie można mieć w życiu wszystkiego, a jednak ma się tam jakiś krąg znajomych w Polsce i chce się z nimi utrzymywać kontakt.  To nie można mieć tu i jeszcze poza i szkołę i pracę i dom, to jest już za dużo po prostu wtedy. I też bardzo dużo osób wtedy prosi o jakąś pomoc, wiadomo jak to jest. […] samemu trzeba wybrać.  Ile  się  ma przyjaciół,  jakich się  ma przyjaciół,  komu się pomaga i tak dalej. Ja się nie nadaję do takich jakichś organizacji, żeby 100 osób usiądzie i będziemy razem rozmawiać o tym, jak jest dobrze albo źle w Islandii [...].  Ja się na to nie piszę. (K7)
Respondentka nie uczestniczyła w spotkaniach w konsulacie częściowo bojąc się,  że ktoś mógłby  ją  poprosić  o  pomoc  w  czymś,  jako  osobie  długo  już  mieszkającej  na  wyspie,  
60  Zamknięty w 2013 r., otworzono wtedy ambasadę.167



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.częściowo  uważając,  że  dyskusje  środowiska  polonijnego  byłyby  dla  niej  nieciekawe. Jednocześnie  nie  chciała  przyjaźnić  się  z przypadkowymi  Polakami  –  miała  już wystarczająco  dużo  przyjaciół.  W  grę  mogła  tu  też  wchodzić  nieufność  wobec  nowo przybyłych migrantów – sama przeprowadziła się na Islandię w latach 90-tych,  kiedy nie było  tam  jeszcze  konsulatu.  Konsulat  znaczący  był  natomiast  dla  M5,  który  osobiście i poprzez  organizacje  polonijne  walczył  o  jego  powstanie,  a  obecnie  brał  udział w odbywających  się  tam  wydarzeniach.  W  konsulacie  znajdowała  się  też  część  szkoły polskiej (zob. Zielińska, Kowzan, Ragnarsdottir, 2014), tu odbywały się niektóre wydarzenia z  tą  szkołą  związane.  Kilkoro  respondentów  było  w  jakiś  sposób  zaangażowanych w organizowanie  działań  kulturalnych  odbywających  się  w konsulacie  (M1,  K2,  M5,  K4), niektórzy też mówili o swoich planach i marzeniach związanych z takimi działaniami (K2, M5). Dla innych zaś konsulat był miejscem, którego nie odwiedzali i na które nie mieli czasu (K6).  Było  to  raczej  miejsce  odwiedzane  przez  elity  polonijne  lub  rodziców  dzieci uczęszczających tam do polskiej szkoły, nie zaś np. przez tych bezrobotnych, którzy wskazali jako miejsce spotkań kościół czy Czerwony Krzyż.
Instytucje pomocoweW  notatce,  którą  powyżej  przytoczyłam,  pojawiła  się  również  informacja  na  temat Czerwonego  Krzyża.  Jak  opisałam  w  innym  tekście  (Zielińska,  2013a),  Czerwony  Krzyż oferował wiele programów dla migrantów, w tym spotkania dla dzieci, młodzieży, dorosłych i  całych  rodzin.  Odbywały  się  tam  m.in.  cotygodniowe  spotkania  dla  rodziców  obcego pochodzenia,  mających  dzieci  w  wieku  0–6  lat;  nauka  i ćwiczenie  języka  islandzkiego podczas  spotkań  w  kawiarni  czy  szkolenia  dla  imigrantek,  mające  na  celu  pomoc w zaadaptowaniu  się  w  nowym  kraju.  Instytucja  ta  nie  pojawiała  się  jednak  w  dalej  w wywiadach jako miejsce spotkań, raz tylko jako organizator kursu pierwszej pomocy. Dodatkowo,  rekrutując  respondentów  do  wywiadów,  odwiedziłam  trzykrotnie jadłodajnię  „Samhjálp”.  Było  to  nie  tylko  miejsce,  w  którym  żywiono  się  (niektórzy przychodzili tu na trzy posiłki dziennie, przez cały czas można było też dostać kawę, herbatę, ciastka),  ale też miejsce spotkań,  w którym czytano prasę,  dyskutowano,  rozmawiano.  Tu prowadzono też interesy,  można było wykupić ubezpieczenie od oferującego je migranta, sprzedającego też przemycone papierosy. Ponieważ zaangażowałam się w gotowanie posiłków w ramach inicjatywy Food not Bombs, miałam okazję do rozmowy z ludźmi korzystającymi z takich darmowych posiłków (ze względu na charakter i miejsce tego cotygodniowego wydarzenia, żywili się tam nie tylko potrzebujący,  ale  też  przypadkowi  przechodnie,  turyści,  a  nawet  znani  artyści).  Podczas 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.jednego z takich wydarzeń spotkałam kilkoro Polaków, w większości bezrobotnych lub na rencie. Zanotowałam potem:
[J]edli w jadłodajniach prowadzonych przez organizacje społeczne (porównywane przez nich do Kuronia lub „u św. Alberta”), gdzie jedzenie było za darmo. Znali co najmniej dwie takie jadłodajnie, jedna była także centrum społecznym, można tam było  obejrzeć  telewizję,  zjeść  kawałek  ciasta,  napić  się  kawy.  Po  zamknięciu ośrodka, jego kierownik odwoził ich samochodem do centrum lub w inne miejsca. […]  można tam żywić  się  praktycznie  przez  cały  dzień,  jedzenie  jest  dobre,  jest „mięsko”  (jedzenie  z  Food  not  Bombs  jest  wegetariańskie  lub  wegańskie)  i  nie trzeba zmywać. Obsługują ich zwykle inni obcokrajowcy. (N1, 29.08.2009)

Jadłodajnie były więc dla  niektórych niemal stałymi miejscami,  gdzie spędzali  dzień,  pili kawę, oglądali telewizję. Było to swoiste „miejsce trzecie”, ale takie, gdzie otaczali ich niemal wyłącznie obcokrajowcy (nawet obsługa to byli obcokrajowcy, czasem więźniowie) i niemal wyłącznie  mężczyźni.  Wśród migrantów  w Samhjálpie  dużą część  stanowili  sami  Polacy, jeden z nich zapytany o liczbę Polaków odpowiedział:
M10: Co najmniej połowa. […] Są też Litwini, Łotysze i Islandorzy. […] Z samej Rosji to  raczej  tu  nie  ma.  To  tam  Litwa,  Łotwa,  no  i  taki  pojedynczy  się  trafi  gdzieś z Ukrainy czy z Estonii. [...]M.Z.: A myśli pan, że tak bardziej przychodzą, żeby zjeść czy porozmawiać?M10: Jedno i drugie. Zawsze się tam kogoś zna, to się pogada parę słów. 

Sama organizacja Samhjálp zajmowała się pomocą uzależnionym, ale kawiarnia otwarta była dla  wszystkich,  niezależnie  od  ich  pochodzenia  czy  tego,  czy  byli  uzależnieni  i  czy podejmowali  walkę  z tym  uzależnieniem.  Ponieważ  jedzenie  pochodziło  z  lokali gastronomicznych czy cateringu, gdzie nie było już potrzebne, koszty utrzymania kawiarni były  niewielkie  i  nikomu  nie  zależało  na  ograniczaniu  dostępu  do  niej,  dzięki  czemu migranci  mogli  utworzyć  sobie  miejsce,  w  którym  mogli  spędzać  czas  w towarzystwie innych, porozmawiać i zjeść coś, a dzięki temu oszczędzić pieniądze, które inaczej wydaliby na  jedzenie.  Dzięki  temu  niektórzy  mogli  więcej  zaoszczędzić  na  przyszłość  lub  wysłać większą  kwotę  do  domu  –  dwóch mężczyzn,  z  którymi  tam  rozmawiałam  (w tym  M10) płaciło za studia córek w Polsce lub w Anglii  i  tym tłumaczyli  konieczność oszczędzania pieniędzy. 
Inne instytucjeW  wypowiedziach  migrantów  prawie  w  ogóle  nie  pojawiały  się  natomiast  instytucje miejskie  czy  miejsca  organizowane  przez  organizacje  pozarządowe.  Nikt  nie  wspomniał 169



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.o bibliotece miejskiej61, choć różne jej oddziały również funkcjonowały jako miejsca spotkań dla migrantów, m.in. poprzez:
1. „Cafe Lingua” – cotygodniowe spotkania, podczas których można porozmawiać po islandzku, we własnym języku lub w językach obcych [...]2.  „Let’s  read  the  newspapers”  –  cotygodniowe  spotkanie,  podczas  którego bibliotekarze  pomagają  obcokrajowcom  zrozumieć  wiadomości  prasowe,  poznać różne  czasopisma  i  strony  internetowe,  wyszukiwać  wiadomości  czy  zrozumieć, dlaczego dane informacje znalazły się w wiadomościach („Why this is in the news”).3. Poranne spotkania dla rodzin z dziećmi do szóstego roku życia […].5.  Program  „Reykjavík  Safarí  fókus”,  prowadzony  przy  współpracy  z  trzema muzeami  w Reykjaviku  –  zawiera  wycieczki  z  przewodnikiem  po  instytucjach kulturalnych  prowadzone  w  językach  migrantów  (np.  polski,  litewski,  filipiński, tajski). (Zielińska, 2013a, s.179-180) Dwoje  respondentów  wspomniało  natomiast  o  spędzaniu  czasu  w  miejscach przeznaczonych dla młodzieży, takich jak Hitt Húsið w centrum Reykjaviku (M1) czy Hús 88 („[M]ożna przyjść sobie po szkole, tam jest tylko od szesnastu do dwudziestu iluś lat i tam sobie można pograć w bilarda,  czy na konsoli...  posłuchać muzyki  […],  przychodzi się  ze  znajomymi, się za to nie płaci nic”. [K3]).W  Reykjaviku  funkcjonowała  też  do  połowy  2010  r.  organizacja  mająca  na  celu integrację migrantów, Alþjóðahús (Ahús) – czyli Centrum Międzynarodowe (potem zmieniło charakter oraz nazwę – na Alþjóðasetur) dotowane przez miasto i oferujące porady prawne, tłumaczenia, kursy języka islandzkiego, wydające wielojęzyczne czasopismo dla migrantów „Fólk” (zawierające informacje o życiu na Islandii, ale też o Polsce) i organizujące co tydzień w  piątek  spotkania  z  grami,  zabawami  i/lub  wspólnym  gotowaniem.  Choć  niektórzy respondenci  zapytani  o  instytucje  pomagające  migrantom  opisywali  różne  działania Alþjóðahúsu,  to  nikt  nie  wspomniał  o  organizowanych  tam  piątkowych  spotkaniach międzykulturowych. Może to sugerować, że dla polskich migrantów liczyła się raczej pomoc w tłumaczeniach czy porady prawne, a nie możliwość spotkania się z innymi migrantami – nie było to więc miejsce spotkań,  ale  miejsce,  do którego przychodziło się  po konkretną usługę. 

Instytucje edukacyjneTakże szkoły  językowe czy inne instytucje edukacyjne nie były wymieniane jako miejsca, w których  spędzało  się  czas  po  pracy,  czy  miejsca  spotkań  z  innymi  migrantami62.  Jak 
61  Biblioteki i muzea można również – za Heleną Radlińska – włączyć do zbioru „placówek oświatowych”,  

gdy „posiadają zbiory dostosowane do potrzeb szerokich mas i zapewniają ich spożytkowanie” (1947/1961, 
s.272).

62  Warto tu jednak zauważyć, że już po moim wyjeździe z Reykjaviku, popularność zdobyła szkoła języka 170



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.pisałam w innym miejscu, spotkania rodzin polskich organizowano czasem w szkole polskiej i przedszkolach:Poza  zajęciami  szkolnymi  stowarzyszenie  [Stowarzyszenie  Przyjaciół  Szkoły Polskiej  w Reykjaviku] organizuje też zabawy integracyjne w szkole,  a także jest jednym  z organizatorów  spotkań  „Razem  Raźniej”.  Spotkania  te,  zainicjowane w 2010  r.  przez  islandzką  dyrektorkę  jednego  ze  stołecznych  przedszkoli, odbywające się na terenie tegoż przedszkola mniej więcej raz w miesiącu, mają na celu  integrowanie  polskich  rodzin  mających  dzieci  w  wieku  przedszkolnym. Spotkania zwykle są tematyczne,  dotyczą np.  świąt  czy pór roku i  mają w sobie  zwykle elementy warsztatów plastycznych, gier, zabaw oraz słuchania opowiadań. Z czasem podobne spotkania zaczęły odbywać się w innym przedszkolu, integrując rodziny  hiszpańskojęzyczne.  Obie  grupy  językowe  spotkały  się  też  w  bibliotece miejskiej w kwietniu 2012 r. (Zielińska, 2013a, s.175)
Także pracująca w przedszkolu K5 mówiła o tym, że przedszkole ma być w zamierzeniu jego pracowników i władz miejscem przyjaznym ludziom różnych narodowości: [N]ie wiem, jak jest w innych przedszkolach, ale u nas jest bardzo...  jak są dzieci z innych krajów, to od razu wszystko przetłumaczone jest [...]. Żeby rodzice nie czuli się tacy... no, żeby czuli się dobrze w tym przedszkolu. Że jak czegoś nie rozumieją...  bo nie wszyscy mówią po islandzku, prawda? (K5)
Jak pokazuje powyższa analiza, miejsca trzecie na Islandii istniały, choć nie były szczególnie popularnym miejscem spotkań międzykulturowych. Takie spotkania odbywały się częściej w pracy, gdzie atmosfera była przyjazna, choć tu z kolei wspólne spędzanie przerw z innymi pracownikami nie było oczywistością. Poniższy rysunek przedstawia graficznie analizowane tu  związki  między  miejscem  a mobilnością.  Jego  celem  jest  pokazanie  relacji  między analizowanymi w tym rozdziale zagadnieniami.

islandzkiego Skoli.eu, której założycielka, Islandka, przekształciła ją w coś więcej niż tylko miejsce kursów 
językowych. Odbywały się tam często spotkania migrantów, podczas których gotowano i/lub spożywano 
potrawy narodowe, było to też miejsce, w którym odbył się koncert upamiętniający gitarzystę, Krzysztofa 
Klenczona.
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Rysunek 2: Miejsce i mobilność. Źródło: Badania własneW kolejnym rozdziale rozwinę zagadnienie uczenia się w instytucjach edukacyjnych – tym razem zajmujących się edukacją dorosłych. Przyjrzę się też różnym rodzajom takiej edukacji  i miejscom, w których się ona odbywa, a także celom, jakie edukacji dorosłych migrantów stawiają islandzkie instytucje i sami migranci. 
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Edukacja dorosłych migrantów
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Edukacja i uczenie się dorosłychEdukacja dorosłych to rozległe pole badań – jak pisze Peter Jarvis, „o ile edukacja szkolna odbywa się prawie całkowicie w tym sektorze społeczeństwa, który nazywa się 'edukacją', [...]  dorośli  edukują  się  w koledżach,  w  pracy,  w  czasie  wolnym,  w  domu,  w  różnych organizacjach itd” (1997, s.168). Każda dziedzina życia może być dla dorosłych ucząca, np. korzystanie  z  mediów,  życie  rodzinne  i  związki  międzyludzkie,  a  także  kryzysy  życiowe i trudne  doświadczenia.  Dla  większego  porządku  dzieli  się  więc  dziedzinę  edukacji dorosłych na  edukację formalną, pozaformalną i  nieformalną – podział ten nie jest ścisły i nie ma co do niego zgody, ale przyjmę tu, że:
1) edukacja  formalna  (formal  education)  to  „hierarchicznie  ustrukturyzowany, chronologicznie podzielony na klasy 'system edukacji',  od szkoły podstawowej do uniwersytetu,  włączając  w  to,  poza  ogólnym  uczeniem  się  akademickim,  także różnorodne  specjalistyczne  programy  i instytucje  dziennego  kształcenia technicznego i zawodowego” (Coombs i in., cytat za: Fordham, 1993);
2) edukacja  pozaformalna  (non-formal  education)  to  „wszelka  zorganizowana działalność edukacyjna poza ustalonym systemem formalnym (niezależnie od tego, czy działa ona osobno czy jako ważna cecha jakiejś szerszej aktywności), która ma na celu służenie możliwej  do zidentyfikowania klienteli  uczniów i  celom kształcenia” (tamże);
3) edukacja  nieformalna  (informal  education)  to  „prawdziwie  całożyciowy  proces, w którym jednostka nabywa postaw, wartości, umiejętności i wiedzy z codziennego doświadczenia oraz wpływów i zasobów edukacyjnych w swoim środowisku – od rodziny i sąsiadów, z pracy i zabawy, z rynku, biblioteki czy massmediów” (tamże). Przy  takiej  definicji  można  do  edukacji  nieformalnej  włączyć samouctwo/autodydaktykę, ale pamiętając,  że jest to działalność znacząco inna od uczenia się z doświadczenia, gdyż jest to uczenie się celowe.Edukacja nieformalna, który zawiera w sobie różne rodzaje uczenia się z doświadczenia, jest być może – tak wskazuje część badaczy – najważniejszym obecnie sposobem uczenia się dorosłych. Poświecę jej osobny rozdział (Rozdział VIII), tu natomiast skupię się głownie na edukacji  formalnej  i  pozaformalnej  oraz  –  patrząc  ze  strony  uczniów  –  uczeniu  się formalnemu  i  pozaformalnemu.  Najpierw  przedstawię  najważniejsze  zagadnienia teoretyczne  w  edukacji  dorosłych,  a  następnie  stan  badań  na  temat  edukacji  dorosłych migrantów na świecie i w Polsce. Pozwoli mi to odnieść moje badania do szerszych dyskusji 175



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.naukowych.  Dalej  przyjrzę  się  edukacji  dorosłych  na  Islandii  z dwóch  perspektyw  – z perspektywy instytucji oferujących ją oraz z perspektywy samych migrantów – opiszę tu wyniki  moich  badań  dotyczących  edukacji  formalnej  i  pozaformalnej.  Zacznę  więc  od perspektywy teoretycznej, a następnie przejdę do wyników własnych badań.Edukacja dorosłych (wcześniej zwana oświatą dorosłych, zob. Aleksander, 2009) to pole kontestowane. Toczy się tu m.in. wiele sporów definicyjnych (zob. Półturzycki, 2007, Kargul,  2007), przez co funkcjonuje ona „w pojęciowym zgiełku” (Malewski,  2002).  Józef Kargul wskazuje tu na wielość używanych pojęć, takich jak uczenie się dorosłych, edukacja ustawiczna  (permanentna),  edukacja  ciągła,  całożyciowe  uczenie  się  (lub  permanentne), całożyciowa edukacja,  kształcenie dalsze,  kształcenie  powrotne i  in.  (Kargul,  2007,  s.56), a Mieczysław Malewski opisuje,  jak coraz to nowe pojęcia próbują odzwierciedlić zmiany społeczne (2002). Spory dotyczą także celów takiej edukacji – jak pisze Barbara Toepfer: rządy,  biznesmeni,  międzynarodowe  organizacje  i  sami  uczący  się  mają  wszyscy  swoje własne oczekiwania co do edukacji, nie zawsze kompatybilne ze sobą (2003, s.21). Naturalną więc koleją rzeczy jest to, że krytykuje się drogę, którą idzie polityka oświatowa związana z edukacją  dorosłych  oraz  dyskurs  na  jej  temat  –  w  którym  politycy,  ponadnarodowe organizacje  i przedstawiciele  biznesu  odgrywają  dużą  rolę.  Hanna  Solarczyk  opisuje  np. dyskusje, jakie rozgorzały wśród niemieckich badaczy edukacji dorosłych już w latach 70-tych, gdy zaczęto wskazywać, że:
− coraz większy związek między edukacją a pracą i coraz większe wymagania co do jednostek,  by  kształciły  się  przez  całe  życie  sprawiają,  że  edukacja  staje  się przymusem, a nie wyborem;
− przebywanie  w  szkole  przez  całe  życie  „dla  dobra  społeczeństwa”  to  wizja przerażająca;
− konieczność  ciągłego  dopasowywania  się  do  rynku  pracy  za  pomocą  kursów i szkoleń sprawia, że dorośli uczą się nie ze względu na własne zainteresowania, ale ze strachu (2001, s.156-7).Jak pisze dalej Solarczyk, analizując niemiecki dyskurs w latach 90-tych, skoro „całożyciowe uczenie  się  jest  społecznym  przymusem  wynikającym  z  postępu  cywilizacyjnego,  to koncepcja edukacji  ustawicznej zaprzecza podstawowej zasadzie edukacji  dorosłych,  jaką jest dobrowolność korzystania z jej usług” (tamże, s.157-8). W dyskusji tej zauważono też, że poprzez ograniczenie edukacji dorosłych do dokształcania siły roboczej i redukowanie homo 

sapiens  socialis do  homo  economicus i  homo  mechanicus,  „dochodzi  do  zaskakującego 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.zbliżenia  pedagogiki  i  ekonomii,  co  wyraża  się  obrazowo  w pojęciach  pedagogizacji ekonomii  i ekonomizacji  andragogiki,  wiodąc  do  takich  paradoksów,  jak  traktowanie instytucji dla dorosłych jako zakładów usługowych, edukacji jako towaru, uczestników jako klientów,  a  zakładów  pracy  jako  'uczących  się  organizacji',  w  których  humanistyczne kompetencje są tak samo ważne jak proces produkcji, nie pozostawiając w obu przypadkach miejsca  dla  autentycznej  edukacji  –  wyrażającej  się  w  bogatej  motywacji  kształcenia, w umiejętnościach  autodydaktycznych,  zainteresowaniach  intelektualnych,  w  stylu  życia zgodnym z  ideą ustawicznego kształcenia  i kulturalnym wykorzystaniem czasu  wolnego” (tamże, s.158). Ta krytyka to jednak nie tylko przejaw myśli jednej grupy badaczy w konkretnym miejscu i czasie,  pojawia się  ona w różnych krajach i  miejscach,  wciąż opisując podobną pozycję edukacji dorosłych we współczesnych społeczeństwach. Szkocki badacz Ian Martin wskazuje na dwa dyskursy ekonomiczne – w jednym traktuje się uczącego się dorosłego jako pracownika i producenta, a edukacja ma przynosić przedsiębiorstwom konkurencyjność na globalnym rynku, a jednostkom pracę. W drugim dyskursie uczący się dorosły jest klientem i konsumentem, a edukacja produktem, który można mu sprzedać (1999), na co wskazuje też  Bernie  Grummell  (2007)  i  Józef  Kargul  (2013).  Ten  ostatni  twierdzi,  że  wiedza w społeczeństwie konsumpcji ma krótki okres przydatności, dlatego całożyciowe uczenie się jest skazane na ciągłe odnawianie jej, a także, za Malewskim, że popularność idei edukacji  permanentnej wywodzi się z teorii kapitału ludzkiego, w której jest ona inwestycją, mającą zwracać się pod postacią wyższych dochodów jednostki po ukończeniu edukacji.  Związek między dochodami a edukacją nie jest taki prosty, jest on zależny od wielu czynników, w tym od  popytu  na  wykształconych  pracowników,  co  obrazuje  zjawisko  inflacji  wykształcenia (Kargul, 2007, s.58-9, por. Malewski, 2002).Od  co  najmniej  lat  80-tych  obserwuje  się  więc  odwrót  od  analizowania  edukacji dorosłych  na  rzecz  analizy  ich  uczenia  się  (choć  o  całożyciowym  uczeniu  się  pisał  już w latach 20-tych XX w. Basil Yeaxlee, na co wskazuje John Field) – co miałoby podkreślać większą  sprawczość  dorosłych  i  ich  przejmowanie  kontroli  nad  procesem  uczenia  się. W centrum  uwagi  stanęła  więc  aktywność  ucznia,  a nie  nauczyciela  (Field,  2004,  s.  1). Według  Gerta  Biesty  (2007a)  zmiana  w języku  z języka  edukacji  na  język  uczenia  się (szczególnie mocno widoczna we wszelkich dokumentach i strategiach dotyczących uczenia się dorosłych w Wielkiej Brytanii) nastąpiła z kilku względów. Jednym z nich jest podejście konstruktywistyczne i teorie społeczno-kulturowe uczenia się, a więc przejście z rozumienia uczenia  się  jako  pasywnego  wchłaniania  ku  aktywnemu  konstruowaniu  wiedzy 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.i rozumienia. Skupiono się więc na tym, co robi uczeń, a nie co robi nauczyciel. Przyczyniła się  do  tego  też  krytyka  technologicznego,  linearnego  podejścia  do  edukacji,  w  którym nauczanie  determinuje  uczenie  się.  Poza  tym,  „coraz  więcej  ludzi  obecnie  spędza  coraz więcej czasu (i pieniędzy) na różnych formach uczenia się, w ramach, a także – coraz częściej – poza formalnymi ramami instytucji edukacyjnych” (2007a, s.8). Jak pisze Biesta za Fieldem, uczenie się stało się coraz bardziej indywidualistyczne, zarówno jeśli chodzi o formę, treści, jak  i  o  cel  tegoż  uczenia  się.  To  przejście  jest  też  związane  z  odejściem  od  państwa opiekuńczego,  gdzie  edukacja  była  prawem,  do  państwa  neo-liberalnego,  gdzie  jest  ona towarem i każdy jest odpowiedzialny za swoje uczenie się. Spowodowało to odwrócenie się wymagań – teraz to obowiązkiem obywateli, a nie prawem stało się uczenie, a państwo może od nich tego wymagać.Dyskurs  całożyciowego  uczenia  się  (lifelong  learning)  spotkał  się  więc  również z mocną  krytyką  –  jako  narzędzia  kontroli  neoliberalnej  oraz  „techniki  rządzenia” w gospodarce opartej na wiedzy (Ng i Shan, 2010, s.171). Roxana Ng i Hongxia Shan piszą, że w  Unii  Europejskiej  całożyciowe  uczenie  się  to  sposób  integrowania  różnych  systemów edukacji  w  krajach  członkowskich  oraz  tworzenia  „reżimów  kredencjalnych”  (credential regimes), a “dyskurs całożyciowego uczenia się jest używany jako polityczne uzasadnienie dla  reformowania  relacji  między  rządami  a  obywatelami”  (tamże,  s.171).  Od  jednostek oczekuje  się,  że  będą  “maksymalizować  swoje  szanse  życiowe  poprzez  szkolenie  się, jednocześnie minimalizując koszty państwa i pracodawców” (tamże, s.171). W tym sensie więc dyskurs całożyciowego uczenia się spotyka się z tą samą krytyką, co dyskurs edukacji dorosłych/edukacji  permanentnej,  stając  się  „sposobem  rządzenia  nacelowany[m]  na wyprodukowanie  idealnych  jednostek  uczących  się  i  pracowników  dla  post-industrialnej gospodarki opartej na wiedzy” (tamże, s.172). Wskazuje to na polityczną naturę dziedziny edukacji dorosłych i jej zależność od dominujących dyskursów. Podkreśla to też Ian Martin:  „Nie potrzebowaliśmy tak naprawdę Paula Freirego, żeby nam powiedział, że edukacja jest polityczna. W pewnym sensie nie ma w tym nic nowego ani szczególnego. Wszyscy o tym wiemy, jeśli tylko się nad tym zastanowimy” (2008, b.s.).  Edukacja jest dla niego bowiem polem konfliktów i  walki  o  hegemonię,  między grupami  dominującymi  i dominowanymi, między  m.in.  ruchami  społecznymi  a  siłami  biznesu.  Martin  stawia  jednak  pytanie  „czy uczenie się może być postrzegane jako polityczne, w tym samym stopniu jak edukacja. (...)  W pewnym  sensie  jest  na  pewno  jakiś  absurd  w  pojęciu  samosterownej  'andragogiki uciśnionych'” (2008, b.s.). Jednocześnie w świetle opisanych nacisków na uczenie się – które, jak  będę  wskazywać  –  jest  szczególnie  wymagane  od  migrantów  zarobkowych,  pytanie Martina nie jest tak absurdalne, jak mogłoby się wydawać. 178



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.W  obliczu  powyższej  krytyki  i  rozczarowania,  jakie  przyniosła  koncentracja  na uczeniu się, która nie wyeliminowała krytykowanej od kilkudziesięciu już lat ekonomizacji edukacji dorosłych, można zauważyć dwie strategie badaczy tej dziedziny. Jedną jest powrót do  idei  edukacji.  Przykładowo,  Biesta  podważa  logikę,  w  której  edukacja/uczenie  się postrzegane  są  jako  towar  –  uczeń/uczący  się  ma  pewne  potrzeby,  które nauczyciel/edukator zaspokaja (2007a). Biesta podkreśla, że edukacja to nie zwykły towar, ale że nauczyciele są też profesjonalistami, którzy mogą pomagać uczniom w dochodzeniu do tego, jakie są ich cele i potrzeby, mogą je kształtować. Nie zawsze bowiem uczeń wie, czego  naprawdę  chce,  czasem  właśnie  poprzez  edukację  próbuje  się  tego  dowiedzieć. Poprzez edukację uczeń może odkryć nowego siebie,  ulec  transformacji  – jest  to ryzyko, które  jest  nieodłączne  w  edukacji.  Zamiast  zostawiać  edukację/uczenie  się  rynkowi i przyciągać uczniów do edukacji-towaru poprzez zachwalanie jej jako ekscytującej i łatwej, należy podjąć dyskusję nad celami kształcenia, mającymi wpływ na odnowę społeczeństwa. Biesta dodaje, że pytania o treści i cele kształcenia oraz o rzeczywiste potrzeby uczniów nie są wyłącznie pytaniami o indywidualne preferencje – „Pytania o to, kim się jest i kim chce się zostać za pomocą edukacji są zawsze również pytaniami o naszą relację z innymi i o nasze miejsce w tkance społecznej. Są to wiec pytania z gruntu polityczne” (tamże, s.10). Edukacja powinna, według Biesty, umożliwiać uczniom formułowanie ich własnej odpowiedzi na to, z czym się spotykają, co nie znaczy jednak, że powinna godzić się z każda odpowiedzią, gdyż celem  edukacji  nie  jest  tylko  ekspresja  siebie.  Chodzi  o  to,  by  pedagodzy  konfrontowali uczniów  z  innymi  perspektywami,  tworzyli  klimat  do odpowiedzi  (która,  jak  będę pisać w Rozdziale VIII, jest dla Biesty kwintesencją uczenia się) – na tym polega odpowiedzialność edukacji.  Biesta  podkreśla  więc,  że  edukacja  jest  czymś  więcej  niż  tylko  uczeniem  się i próbuje  obok „języka  uczenia  się”  postawić  „język  edukacji”,  w  którym  ważne  są  takie pojęcia jak ryzyko, odpowiedź i odpowiedzialność – nie po to, by znieść język uczenia się, ale by zaproponować dwujęzyczność i używanie odpowiedniego języka w odpowiedniej sytuacji (2007a).  Także Martin podkreśla rolę „balansu między nauczaniem i  uczeniem się”,  gdyż „w erze całożyciowego uczenia się niewystarczająco dużo uwagi poświęca się sprawczości edukatora czy – w rzeczy samej – roli nauczania w stymulowaniu uczenia się” (2008, b.s.). Z kolei  Stephen  Brookfield,  łącząc  obie  perspektywy,  powołuje  się  na  definicję  edukacji utworzoną  przez  Vernera  i  Little,  jako  procesu  zarządzania  zewnętrznymi  warunkami, mającego na celu wewnętrzną zmianę zwaną uczeniem się.  Edukator jest  tu więc osobą,  która zarządza warunkami nauczania (instruction),  aby wyprodukować pożądane zmiany mentalne (Brookfield, 1986, s.46). Zarówno Martin (2008), jak i Brookfield (2009) postulują krytyczną edukację dorosłych. Wspieranie krytyczności myślenia jest dla Brookfielda tym, co 179



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.odróżnia edukację od szkolenia:
W  szkoleniu  transmitowany  jest  zestaw  jasno  zidentyfikowanych  umiejętności, a dorośli  zobowiązani są do przyswojenia ich w sposób określony przez trenera, biuro pośrednictwa pracy czy organ certyfikujący. W edukacji przeciwnie – uczący się  są  zachęcani  do  zbadania  założeń  leżących  za  nabywaniem  umiejętności,  do rozważenia alternatywnych celów oraz do umieszczenia uzyskiwania umiejętności w szerszym kontekście. (1986, s. 17)

Wydaje  się,  że  istnieje  zagrożenie  narzucania  przez  nauczyciela  swoich  poglądów,  ale Brookfield przestrzega i przed tym, zaznaczając, że nie może być miejsca na pranie mózgów i narzucanie uczącym się nowej ideologii. Zaznacza, że uczenie się krytyczności może być połączone z nabywaniem konkretnych podstawowych umiejętności,  jak np.  w przypadku pracy edukacyjnej Freirego. Nawet szkolenia zawodowe czy dokształcanie kadry mogą być miejscem takiego uczenia się krytyczności – jak wskazuje Brookfield, pracownicy powinni być krytyczni wobec praktyk i struktur, dzięki temu będą mogli być innowacyjni i kreatywni.  Martin  zaś  łączy  krytyczną  edukację  z  postulowanym  przez  siebie  uczeniem  się  do demokracji: 
Polityka  musi  być  bardziej  edukacyjna,  a  edukację  należy  bardziej  upolitycznić. Uczenie  się  analizowania,  argumentowania,  współpracy  i  działania  w  sprawach znaczących  wymaga  systematycznego  procesu  uczenia  się  […].  Kolektywne dzialanie może przynieść progresywną zmianę.  Uczenie się  dla demokracji  może przyczynić  się  do  tego  procesu  poprzez  łączenie  osobistego  doświadczenia z szerszymi wyjaśnieniami i procesami politycznymi. […] Uczenie się dla demokracji może umożliwić ludziom zobaczenie, że status quo nie jest nieuniknione – że „inny świat jest możliwy”. (2008, b.s.)

Drugą  odpowiedzią  na  krytykowaną  ekonomizację  edukacji  i  uczenia  się  dorosłych  jest koncentracja  na  uczeniu  się  nieformalnym,  na  badaniu  uczenia  się  z  perspektywy doświadczeń  biograficznych  dorosłych  (zob.  np.  Alheit,  2011; Olesen,  1999,  2007; Czerniawska, 2007a), które choć może odbywać się w miejscu pracy, to nie ma konkretnego celu,  dzieje się  cały czas i  nie poddaje się  zewnętrznemu zarządzaniu.  Takie uczenie się Richard Edwards nazywa wrzosowiskiem, które w odróżnieniu od pola uprawnego, jakim jest edukacja dorosłych, nie ma określonych granic, funkcji czy praw własności (za: Kargul, 2007, s.63). Jak pisze Brookfield, całożyciowe uczenie się
...jest empiryczną rzeczywistością, a nie strategią polityczną, gdyż dorośli uczą się w czasie stadiów rozwojowych dorosłości  w odpowiedzi na kryzysy życiowe,  dla wewnętrznej  radości  uczenia  się,  a  także  dla  celów  związanych  z  konkretnymi 180



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.zadaniami.  Nie  ma  potrzeby  działania  na  rzecz  wprowadzenia  całożyciowego uczenia  się,  gdyż  dorośli  cały  czas  zaangażowani  są  w celowe  uczenie  się w okolicznościach rodzinnych,  międzyludzkich,  społecznościowo-aktywistycznych, rekreacyjnych czy zawodowych. Wiele z tego uczenia się, na przykład budowanie intymnych relacji, radzenie sobie ze stratą bliskich, uświadamianie sobie własnego seksizmu,  jest  trudne do ujęcia w kategoriach oferty formalnych kursów, ale  nie znaczy to, że jest to mniej znaczące dla zaangażowanych w to jednostek. (1986, s.7-8) 
Mimo  to  Brookfield  wskazuje,  że  dorośli  traktują  uczenie  się  nieformalne  jako  mniej wartościowe niż formalne i szukają zewnętrznego potwierdzenia swojego uczenia się przez certyfikowanych pedagogów.  Co  więcej,  dorośli  podejmujący  np.  kursy  czytania  robią  to często m.in. po to, aby podnieść swoją samoocenę, choć z drugiej strony, według Brookfielda to  w  oczach  klasy  średniej  oraz  samych  nauczycieli  analfabetom  czegoś  brakuje,  są  oni traktowani jak ludzie z deficytem, podczas gdy oni sami mogą tego nie postrzegać w ten sposób. Twierdzi, że pogląd jakoby ci, którzy nie uczestniczą w edukacji formalnej byli z góry nieuprzywilejowani, jest arogancki i bazuje na faworyzowaniu formalnego uczenia się. 
Samosterowność, autodydaktyka i uczenie się w ruchach społecznychSzczególną  uwagę  poświęca  Brookfield  zagadnieniu  samosterowności  (self-directedness) i autonomii, będącymi przez wielu uważane za nieodłączne części dorosłości. To pojęcie nie jest  jednak  jednoznaczne.  Linda  Leach  wskazuje  na  przenikanie  się  takich  pojęć,  jak autonomiczne  uczenie  się  (autonomous  learning),  niezależne  uczenie  się  (independent learning),  autodydaktyka  (autodidaxy),  samokształcenie  (self-teaching)  czy  samodzielnie planowane  uczenie  się  (self-planned  learning)  (2012,  s.565).  W  tej  pracy  używać  będę przede  wszystkim  dwóch  pojęć  –  samosterowności  (self-directedness) i autodydaktyki/samouctwa.  Dla  większej  jasności  terminologicznej  oraz  możliwości rozdzielenia  analizy  tych  dwóch  zagadnień,  zrezygnowałam  z  pojęcia  samokształcenia (mimo  jego  popularności  w polskiej  literaturze  andragogicznej63),  które  w  różnych definicjach może przyjmować zarówno cechy samosterowności, jak i autodydaktyki, a także samowychowania,  najczęściej  łącząc  wszystkie  te  elementy  (zob.  Aleksander,  2009)64. Samosterowność  rozumiem  jako  cechę  części  osób  uczących  się,  które  same  podejmują decyzję  o uczeniu  się  (formalnym,  pozaformalnym  lub  w  formie  autodydaktyki),  same podejmują  wysiłek  uczenia  się  i  oceniają  jego  rezultaty.  Podążam  tu  za  definicją  „self-
63 Józef Półturzycki pisze np., że samokształcenie „stanowi podstawę edukacji ustawicznej i własnego rozwoju” 

(2007, s. 42). 
64 Np.  według  definicji  Władysława  Okińskiego,  samokształcenie  to  „samodzielne,  poddane  autokontroli 

racjonalne  urabianie  się  osobnika  w  celu  osiągnięcia  danego,  względnie  jasno  określonego  wzoru 
osobowości” (za: Aleksander, 2009, s.210). 181



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.directed learning”65 podaną przez Malcolma Knowlesa, w której jest to „proces, w którym jednostki podejmują inicjatywę, z pomocą lub bez pomocy innych, diagnozowania swoich potrzeb edukacyjnych,  formułowania swoich celów uczenia się,  identyfikowania zasobów ludzkich  i  materialnych  dla  uczenia  się,  wybierania  i wdrażania  odpowiednich  strategii uczenia się i oceniania wyników uczenia się” (za: Leach, 2012, s.565). Z kolei Philip C. Candy powiązał to zagadnienie z  autonomią jednostki,  umiejętnością zarządzania sobą i  swoim uczeniem  się  (self-management),  kontrolą  nad  uczeniem  się  oraz z autodydaktyką,  czyli „indywidualnym, pozainstytucjonalnym dążeniem do uczenia się w naturalnych warunkach społecznych” (tamże, s.566) – ja jednak będę autodydaktykę traktować jako możliwą, ale nie nieodzowną część samosterowności. Choć samosterowność wydaje się sednem uczenia się dorosłych,  wskazując na ich autonomię i wolność, to pojęcie samosterownego uczenia się krytykowano za zbytni nacisk na indywidualizm i niezwracanie uwagi na relacje z innymi ludźmi (tamże, s.568). Co więcej, promowanie samosterowności w warunkach edukacji instytucjonalnej, gdzie narzucony jest jakiś program, procedury czy kryteria oceny, tworzy wyłącznie ułudę kontroli uczniów nad edukacją – argumentował Brookfield (1986). Poczucie autonomii może też być ułudą, jeśli uczący się nie zna alternatywnych celów i działań związanych z uczeniem się, ich ograniczeń i stojących za nimi norm – Brookfield daje tu przykład sytuacji, gdy przedstawiciel partii  politycznej czy jakiegoś wyznania jest samosterowny pod kątem planowania i zarządzania własnym uczeniem się, ale jest nieświadomy istnienia innych przekonań i wyznań niż swoje własne  (1986).  Według  Brookfielda  samosterowność  w  edukacji  dorosłych  to  nie  tylko uczenie się, jak stosować techniki alokacji zasobów czy planowania nauki, ale też uczenie się „jak  zmieniać  nasze  perspektywy,  paradygmaty  i  zastępować  jeden  sposób  interpretacji świata innym” (tamże, s. 19) – co można uznać za element pracy wychowawczej nad sobą – samowychowania.  Jak  pokazuje  zarówno  Brookfield,  jak  i  Leach,  samosterowność  jest ukształtowana  kulturowo,  zależy  m.in.  od  struktury  społecznej  (np.  ludzie  żyjący w reżimach  totalitarnych  nie  będą  zwykle  samosterowni66)  i kultury,  w  której  człowiek wychowuje się.Za  rodzaj  samosterownego  uczenia  się  w  grupie  można  natomiast  uznać  koła samokształceniowe oraz część uczenia się w ruchach społecznych. W różnorodnych ruchach społecznych  zachodzi  bowiem  zarówno  nieformalne,  jak  i  pozaformalne,  zorganizowane uczenie się, np. podczas warsztatów czy kursów, a nad całym procesem uczenia się kontrolę  
65 W  polskim  tłumaczeniu  podręcznika  autorstwa  Knowlesa,  Holtona  i  Swansona  (2009)  zostało  to 

przetłumaczone jako samokształcenie.
66 Choć z drugiej strony – prawdopodobnie u części ludzi, będących w opozycji do totalitarnego systemu, ta 

samosterowność rozwinie się znacząco. 182



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.sprawują  członkowie ruchu,  których można nazwać uczącym się  podmiotem zbiorowym (zob.  Cunningham  i Curry,  1997;  Clover  i  Hall,  2000;  Dekeyser,  2000;  Foley,  2001;  Hall i Clover, 2012; Zielińska, Kowzan i Prusinowska, 2011).
Dorośli jako uczestnicy procesu edukacjiSamosterowność była też rozumiana jako nieodłączna część uczenia się dorosłych, któremu to nadano cechy znacząco inne od cech uczenia się dzieci. Z przeglądu literatury na temat uczenia  się  dorosłych  dokonanej  przez  Brookfielda  powołującego  się  na  badania  takich autorów, jak Kidd, Simpson, Gibb, Miller, Knox, Brundage i Mackeracher, Smith, Darkenwald i Miriam, Knowles, Conti (bazujący z kolei na pracach Freirego, Lindemana, Houle, Knoxa, Kidda,  Knowlesa  i Bergevina),  Suanmali  czy  James  wynika  obraz  bardzo  zgodny  co  do najważniejszych cech uczenia się dorosłych. Są to przede wszystkim:

− zdolność do uczenia się przez całe życie;
− zróżnicowanie dorosłych i wpływ tego zróżnicowania na uczenie się;
− autonomia  i  samosterowność  dorosłych  –  tu  jednak  Brookfield  zauważa,  że  nie chodzi  o dorosłych  pod  względem  wieku,  bo  ci  mogą  nie  być  samosterowni,  ale o dorosłych definiowanych właśnie jako autonomiczne jednostki67;
− posiadanie  wcześniejszych  doświadczeń,  które  wpływają  na  dalsze  uczenie  się  – zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym sensie68;
− różne fazy życia, a zwłaszcza przejścia między jego etapami mają wpływ na uczenie się;
− dorośli koncentrują się na przydatności życiowej poznawanej wiedzy, najchętniej na jej natychmiastowej możliwości użycia;
− lepiej uczą się poprzez partycypację;
− kluczem do uczenia się jest wspierające dorosłego otoczenie (1986).Jak twierdzi jednak Brookfield, wszelkie tego typu uogólnienia są ryzykowne. Po pierwsze, dorośli są zróżnicowani i każda teoria próbująca generalizować na ich temat jest z gruntu skazana na porażkę. Po drugie, badania prowadzone na ten temat nie oddają tych różnic – a więc  najczęściej  czytamy  nie  o  tym,  jacy  są  dorośli  w  ogóle,  ale  o  tym,  jacy  są  biali wykształceni dorośli Amerykanie podejmujący edukację – gdyż tacy najczęściej są badani. Po trzecie zaś, teorie pokazujące odrębność dorosłych od dzieci nie są pisane wyłącznie dla 

67 Leach wskazuje tu jednak na głosy krytyki  wobec przypisywania samosterowności  wyłącznie dorosłym, 
gdyż może ona być także cechą dzieci (2012), podobnie możliwe u dzieci wydają się także inne wymieniane 
tu cechy.

68 Podkreśla to też Olga Czerniawska: „Dorosły […] [n]ie jest początkującym uczniem, studentem, stażystą.  
Jest osobą z bagażem życiowych doświadczeń, dobrych, ale często złych. Z nawykami, których niekiedy 
musi się oduczyć”. (2007a, s.106) 183



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.dobra nauki,  ale są uwikłane w pewne polityczne cele – badacze bardzo chcą odkryć, że dorośli są inni niż dzieci,  gdyż wtedy mają uzasadnienie dla swojej dziedziny badań jako różnej od badania dzieci, co wspomaga ich tożsamość zawodową wbrew tym, którzy mogą negować istnienie takiej dyscypliny. Jak pisze Brookfield, trudno jest też generalizować na temat modeli uczenia się przez dorosłych, gdyż różni autorzy pokazują różne style uczenia się i ich efekty – przykładowo, teoretycy koncentrują się na wypełnianiu przez dorosłych pewnych ról czy zadań rozwojowych, podczas gdy prace empiryczne pokazują np. radość dorosłych z uczenia się i zachęcania innych do tego (tamże). Brookfield  z  dystansem  podchodzi  więc  do  pojęcia  „andragogiki”, spopularyzowanego  w krajach  anglojęzycznych  przez  Knowlesa69,  mówiącego o szczególnym  charakterze  edukacji  dorosłych.  Jak  wskazuje,  stało  się  już  ono  doktryną i bywa uważane zarówno za teorię edukacji dorosłych, teorię nauczania, metodę, technikę, jak i  zestaw założeń (a  w przypadku Nottingham Andragogy Group –  także jako proces zdobywania  krytycznej  świadomości)  i  może  to  prowadzić  do  niejasności.  Brookfield próbuje więc wrócić do początkowej myśli Knowlesa i definiuje andragogikę jako „zestaw założeń  dotyczących  procesów  uczenia  się  dorosłych,  z  którego  możemy  wyprowadzić szereg  zaleceń  dotyczących  odpowiednich  metod  nauczania”  (tamże,  s.120).  Józef Półturzycki i Tadeusz Aleksander z kolei  wskazują,  że – według wypowiedzi specjalistów z dziedziny edukacji dorosłych badanych przez Słoweńskie Centrum Edukacji Dorosłych – „'andragogika' oznacza głównie praktykę, a 'andragologia' – empiryczną dyscyplinę edukacji dorosłych” (Półturzycki, 2007, s.35; zob. też Aleksander, 2009, s.33). Półturzycki podkreśla, że choć część badaczy uznaje andragogikę za naukę odrębną od pedagogiki,  to przeważa opinia, że różnice między tymi dwiema dziedzinami nie są bardzo duże i że działania te mają wspólne  założenia  filozoficzne  oraz  teoretyczne.  Jak  twierdzi,  zwolennicy  „ogólnej  teorii pedagogicznej”, zwracają uwagę m.in. na to, iż „więcej jest kwestii wspólnych niż odrębnych, a w zróżnicowanej  edukacji  dorosłych  są  odmienności  znacznie  większe  niż  między wychowaniem dzieci i dorosłych” oraz że „dobra edukacja nie powinna dzielić się na dwie teorie, model M. Knowlesa wybiera dla andragogiki wszystkie korzystne elementy z ogólnej teorii pedagogicznej” (2007, s.34).Czy można wskazać na jakieś szczególne cechy tych dorosłych, którzy podejmują się uczestnictwa  w  edukacji?  Brookfield  powołuje  się  tu  na  badania,  które  udowadniają,  że 
69 Warto jednak zauważyć, że choć w krajach anglojęzycznych termin „andragogy” spopularyzowany został  

przez Knowlesa dopiero w 1968 r., to andragogika znana była w Europie co najmniej na początku XIX w. 
(Reischmann, 2012).  Popularność tego terminu zmieniała się w czasie.  W Polsce już w dwudziestoleciu 
międzywojennym użyła go Helena Radlińska (Aleksander, 2009, s.33). W jej pracach andragogika to „nauka 
o prowadzeniu człowieka” (Radlińska, 1935/1961) – łączy ona zagadnienia pedagogiki społecznej z oświatą  
dorosłych. 184



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.ludzie  podejmujący  naukę  w  dorosłości  są  młodsi,  lepiej  wykształceni,  bogatsi,  częściej zatrudnieni i częściej pracujący jako profesjonaliści, niż ludzie, którzy nie podejmują takiej edukacji.  Najbardziej  znaczące  statystycznie  w  determinowaniu  przyszłej  partycypacji w edukacji dorosłych jest natomiast wcześniejsze doświadczenie edukacyjne. Jak pokazują badania w Unii Europejskiej raportowane przez Helen Keogh, prawdopodobieństwo tego, że dorośli  z  wyższym  wykształceniem  podejmą  się  edukacji  w dorosłości  jest  sześć  razy większe niż wśród osób z wykształceniem średnim,  podczas gdy dorośli  (w wieku 25-64 lata) z co najmniej średnim wykształceniem z trzykrotnie większym prawdopodobieństwem będą uczestniczyć w edukacji dorosłych niż ci bez takiego wykształcenia (2009, s.24). Grupą, wśród której  prawdopodobieństwo uczestnictwa w edukacji  dorosłych jest najwyższe,  są młodzi  dorośli  z wyższym  wykształceniem  pracujący  w  dużych  firmach  na  stanowisku wymagającym  wysokich  kwalifikacji.  Najniższe  zaś  prawdopodobieństwo  uczestnictwa występuje  w  Unii  Europejskiej  wśród  osób  bez  kwalifikacji,  długotrwale  bezrobotnych, w pracach niewymagających żadnego wykształcenia, w starszym wieku, mieszkających na wsi, z niepełnosprawnościami oraz (co szczególnie dla nas ciekawe) wśród migrantów – te cechy mogą występować w różnych konstelacjach (tamże). Brookfield przestrzega jednak przed  traktowaniem  takich  cech  demograficznych  jako  indywidualnych  braków i niedostosowania,  i  wskazuje,  że  bezrobocie,  brak  wykształcenia,  a  nawet  indywidualne kryzysy, są produktami społecznymi i wiążą się ze strukturą społeczną i uprzywilejowaniem pewnych  grup.  Zmiany  w  jednostkowych  biografiach  wiążą  się  natomiast  mocno  ze zmianami struktury społecznej (1986, s.7). Z drugiej strony, cechy psychologiczne jednostki również wywierają wpływ na jej uczenie się – według cytowanych przez Brookfielda badań Dorothy Mackeracher i Donalda H. Brundage'a dorośli najlepiej uczą się, gdy są zdrowi i jeśli mają pozytywny obraz siebie, a także w odniesieniu do treści związanych z ich potrzebami rozwojowymi  w  danej  fazie  życia.  Jak  pisze  jednak  Knox,  dorośli  zwykle  nie  doceniają swoich  możliwości  uczenia  się,  a  także  zbyt  dużą  wagę  przywiązują  do  doświadczeń i zainteresowań szkolnych, przez to ich wyniki są gorsze niż mogłyby być, gdyby tego nie robili (za: Brookfield, 1986, s.27). Raport UNESCO natomiast wskazuje, że z dwóch rodzajów barier  –  dyspozycyjnych,  które  odnoszą  się  do  czynników  psychologicznych  –  oraz sytuacyjnych,  te  pierwsze  są  trudniejsze  do  pokonania  niemal  we  wszystkich  badanych krajach  (UNESCO,  2009,  s.68).  Bariery  sytuacyjne  i instytucjonalne  pokonywane  są  np. poprzez  politykę  rodzinną,  np.  zapewnianie  opieki  nad  dziećmi,  co  daje  czas  na  naukę dorosłym,  zwłaszcza  kobietom.  Wsparcie  pracodawców  może  zaś  pokonać  bariery uczestnictwa  w  edukacji  u  wielu  mężczyzn.  Jak  podaje  raport:  „Bariery  sytuacyjne  są łatwiejsze  do  pokonania,  gdy  istnieje  szeroki  wachlarz  usług  związanych  z  państwem 185



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.opiekuńczym  i  rynkiem  pracy  (np.  w  krajach  nordyckich),  podczas  gdy  bariery instytucjonalne powiązane są ze strategiami, politykami i programami dotyczącymi edukacji dorosłych” (tamże, s.68).
Zasady i założenia edukacji dorosłychJak w obliczu przedstawionych wyżej  perspektyw i  zastrzeżeń powinna wyglądać  dobra edukacja  dorosłych?  Już  w  1935  r.  Radlińska  pisała  o  pracy  nauczyciela  dorosłych: „Autorytet  nauczyciela  opiera  się  nie  na  tym,  że  jest  dawcą  dóbr  wiedzy,  lecz  że  jest  przewodnikiem ku nim, wychowawcą w zakresie używania narzędzi pracy umysłowej i jej zastosowań” (1935/1961). Dziś jest to w teorii andragogiki niemal oczywistość, choć nie zawsze  odzwierciedla  to  praktyka  edukacji  dorosłych.  Brookfield  podaje  sześć  zasad skutecznej praktyki wspierania (facylitacji) uczenia się:1) Uczestnictwo powinno być dobrowolne. Nawet jeśli dorośli kierują się zewnętrznymi motywacjami (np. zawodowymi), to sami powinni podjąć decyzję o uczestnictwie.2) Praktyka  edukacyjna  musi  charakteryzować  się  obustronnym  szacunkiem,  bez poniżania kogokolwiek.3) Rola prowadzenia i wspierania uczenia się powinna być przechodnia i powinno być to wspólne zadanie zarówno nauczycieli, jak i samych uczniów.4) W  centrum  uczenia  się  powinno  być  działanie,  choćby  miało  to  być  działanie kognitywne, takie jak np. badanie nowego sposobu interpretacji rzeczywistości.5) Facylitacja  powinna  wspierać  namysł  krytyczny,  wspierać  kwestionowanie rzeczywistości i elementów życia zawodowego, osobistego i politycznego uczniów.6) Celem facylitacji powinno być kształcenie ludzi w kierunku bycia samosterownymi, aktywnymi i upełnomocnionymi (empowered). (Brookfield, 1986, s. 9-11)Jak  widać,  taka  facylitacja  uczenia  się  przez  nauczycieli/edukatorów  ma  na  celu wspomaganie samosterowności uczniów, również w obszarze krytycznego namysłu nad ich celami  i sposobami  interpretacji  rzeczywistości.  Jak  pisze  Brookfield,  jednym z najtrudniejszych zadań facylitatora jest stwarzanie klimatu do uczenia się, w którym ludzie mogliby  kwestionować  swoje  nawzajem  przekonania,  zachowania  i  wartości  i  spokojnie przyjmować  takie  kwestionowanie  od  innych.  Inaczej  bowiem  „spotkania  związane z uczeniem  się/nauczaniem  ryzykują  stanie  się  niczym  więcej  niż  wymianą  'okopanych' opinii i przesądów” (tamże, s. 14). Rola nauczyciela-facylitatora nie ogranicza się więc do spełniania  potrzeb  uczniów.  Brookfield  przestrzega  przed  traktowaniem  edukacji  jak stołówki  czy  supermarketu,  gdzie  uczeń  wybiera  sobie  wyłącznie  to,  co  go  interesuje, a pedagog zmienia się w administratora i specjalistę od budżetu. W podobnym duchu, a więc 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wskazując na głęboką rolę edukacji dorosłych w rozwoju osobistym, pisze Henning Salling Olesen. Twierdzi on, że edukacja dorosłych powinna dopuszczać różnice i być otwarta na zmiany.  Powinna  stanowić  przestrzeń  „głębokiego  osobistego  zaangażowania, przepracowywania  osobistych  motywów  i  niepewności”.  Powinna  też  być  przestrzenią wymiany między zdobywaniem kwalifikacji zawodowych i rozwojem osobistym (1999).
Edukacja dorosłych migrantów na świecie70Badania edukacji dorosłych migrantów czy prace teoretyczne na jej temat nie są szeroką dyscypliną ani w Polsce, ani zagranicą. Dorośli są często pomijani w badaniach i dyskusjach o edukacji  dla migrantów i edukacji,  mimo że edukacja taka może mieć wpływ na to,  jak radzą  sobie  oni  w  nowej  rzeczywistości  oraz  na  relacje  wewnątrz  społeczeństwa. Szczególnie że znaczna większość imigrantów to właśnie dorośli (por. np. Statistics Iceland, 2014).  Co  więcej,  z  badań  nad  migracjami  dzieci  można  wyczytać,  że  wpływ  na  ich samopoczucie w szkole oraz integrację z rówieśnikami może mieć postawa ich rodziców71.Choć jest to dosyć wąska dziedzina badań, można wyróżnić kilka tradycji pisania na jej  temat.  Jedną  z  nich  jest  badanie  uczenia  się  w  organizacjach  –  szczególnie  Alan  M. Williams  (2006)  analizował  transfery  i  tworzenie  wiedzy  między  migrantami  a  nie-migrantami. Jak twierdzi, literatura w tej dziedzinie koncentruje się na mobilności elit (np. menedżerów) czy migracji wewnątrz firm, nie przykłada się jednak uwagi do migracji osób spoza tzw. elit.  Innym polem badań są szeroko pojmowane studia migracyjne,  w których często  podejmuje  się  też  kwestię  uczenia  się  języka  oraz  integracji  (np.  Cekiera,  2014), czasem łącznie z kwestią partycypacji w edukacji (np. Arthur i Tait, 2004). Tu z kolei uczenie się bywa zrównywane z uczeniem się formalnym i pozaformalnym, a ignoruje się uczenie się w pracy,  domu  i  poprzez  relacje,  gdzie  według  Brookfielda  odbywa  się  najważniejsza edukacja (1986). Wśród prac dotyczących edukacji dorosłych i migracji można też znaleźć takie, które koncentrują się na uczeniu się języka (np. Bron, 2007), alfabetyzacji migrantów (Østergaard  Nielsen,  1996),  na  nieformalnym  uczeniu  się  w  przestrzeniach  społecznych (Jackson,  2010),  ruchach społecznych (Grayson,  2014) i we wspólnotach (Kim, 2010).  Ta ostatnia autorka, przedstawia dogłębną analizę uczenia się dorosłych migrantów w Korei Południowej, którą szerzej opiszę w Rozdziale VIII. Zagadnienie  edukacji  dorosłych  migrantów  stało  się  też  tematem  niektórych konferencji.  „Adult  Learning  and  Migration”  to  jeden  z  tematów  poruszanych  podczas 
70 Ten oraz następny podrozdział powstał z wykorzystaniem fragmentów mojego artykułu: Zielińska, 2010.
71 Przykładowo, Hanna Ragnarsdóttir opowiada o pewnym ojcu-imigrancie, który zaznaczył, że chciałby, by ta  

sama szkoła, do której chodzi jego dziecko, oferowała również kursy językowe dla rodziców, tak aby mogli 
oni pomagać dzieciom w nauce oraz wiedzieć, czego dzieci się uczą (2007, s. 165).187



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.konferencji  Confintea  VI  Living  and  Learning  for  a  Viable  Future,  zorganizowanej  przez UNESCO w 2009 r. W 2007 roku w Bonn odbyła się też konferencja „The Right to Education in the Context  of  Migration and Integration“.  Podczas jednego z forów na tej  konferencji podkreślono, że:Pierwszym krokiem w integracji  migrantów jest nauka języka (języków) nowego kraju. Do uczestnictwa w społeczeństwie jednak migranci potrzebują więcej wiedzy, umiejętności i kompetencji niż 'tylko' kompetencji językowych. („Concept note on Forum 1”, b.d., s.1)
Podczas  forum  poruszono  także  kwestię  edukacji  obywatelskiej,  międzykulturowości, a także  języka  ojczystego  migrantów  i  jego  roli  w  nowym  społeczeństwie.  Jednym z wniosków  było  to,  że  nie  wszystkie  języki  ojczyste  traktowane  są  tak  samo.  Często  to prestiż języka (np. wysoki prestiż języka francuskiego czy angielskiego) decyduje o sytuacji  jego użytkowników.Wśród  badań  na  temat  edukacji  dorosłych  migrantów  można  też  znaleźć  raporty i analizy polityki edukacyjnej różnych krajów i praktyki takiej edukacji w tych krajach. Helen Keogh pokazuje np., jak praktyka edukacji dorosłych wygląda w krajach globalnej Północy:W  Hiszpanii  Krajowy  Plan  na  Rzecz  Integracji  Społecznej  Imigrantów  zapewnia lekcje  języka  hiszpańskiego  dla  dorosłych  imigrantów;  organizuje  kampanie informacyjne  i promuje  tolerancję  kulturową;  a  także  szkoli  mediatorów międzykulturowych  i mediatorów  na  szczeblu  regionalnym  i  lokalnym.  [...] Finansowana  publicznie  edukacja  dla  migrantów  odbywa  się  w wielu  krajach, często  jako  edukacja  pozaformalna.  Działania  integracyjne  dla  migrantów, z dziedziny edukacji  i  uczenia się dorosłych,  obejmują programy wprowadzające, szkolenia językowe i obywatelskie, społeczną i kulturową orientację w 15 krajach, do  których  należą:  Austria,  Chorwacja,  Cypr,  Czechy,  Estonia,  Finlandia,  Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Łotwa, Holandia, Norwegia, Polska i Turcja. Celowe wsparcie w celu ułatwienia integracji na rynku pracy ma miejsce w Danii, Grecji, Portugalii i Szwecji72.  Austria  przeszkoliła  około  39  000  cudzoziemców  w  2006  roku  za pomocą  specjalnie  dostosowanych  działań.  […]  W  Szwecji  40%  uczestników gminnych programów edukacji dorosłych 2006 roku stanowili imigranci. Pojawia się  tendencja  do  obowiązkowego  udziału  migrantów  w  kursach  orientacji kulturowej  i językowej,  np.  w  Niemczech i  Norwegii.  W  Holandii  od  2007  roku, wszyscy imigranci  mieli  obowiązek zapisać się  i  zapłacić  za szkolenie  z  zakresu języka  i integracji  obywatelskiej,  niezależnie  od  tego,  czy  byli  krótko-  czy długoterminowymi rezydentami73. (2009, s.38)
72 Także w Kanadzie,  w prowincji  Ontario,  Ministerstwo Obywatelstwa i  Edukacji  oferuje darmowe kursy 

„pomostowe”,  które  mają  na  celu  nie  tylko  szkolenia  językowe,  ale  też  ocenę  umiejętności  migrantów,  
szkolenie  umiejętności,  zdobywanie  doświadczenia  w  pracy,  asystowanie  w  zdobywaniu  certyfikatów 
i licencji oraz tworzenie indywidualnych planów uczenia się (Ng, & Shan, 2010, s.170).

73 O sytuacji Holandii i obowiązkowych kursach dla migrantów piszą też Van Houdt, Suvarierol i Schinkel  
(2011).  Z kolei o kursach integracyjnych dla kobiet-migrantek arabskiego pochodzenia mieszkających we 
Włoszech  pisze  Olga  Czerniawska  (2007b).  Wskazuje  ona  też  na  rolę  kursów kulinarnych  i  integrację 
poprzez pokazy kuchni narodowych (2011b, s.117).188
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Choć z raportu tego mogłoby wynikać, że w wymienionych 15 krajach istnieją odpowiednie do  potrzeb  programy  edukacyjne  dla  migrantów,  to  nieco  inaczej  edukację  dorosłych migrantów w Polsce opisuje Izabela Czerniejewska:[D]zieci, zgodnie z Konstytucją i Ustawą o oświacie mają obowiązek uczęszczania do  szkół.  Natomiast  dorośli  imigranci  takiego  obowiązku,  ani  nawet  prawa,  nie mają. Ich wiedza o kraju przybycia jest więc zależna od ich własnych motywacji,  przedsiębiorczości  i  statusu  społeczno-ekonomicznego.  (...)  Brak  bezpłatnych kursów języka polskiego dla cudzoziemców utrudnia ich naukę, a przez to lepsze zrozumienie  funkcjonowania  w społeczeństwie  oraz  samodzielne  załatwianie swoich spraw.74 (2008, s. 244 i 259)
Autorka zaznacza, że w przeciwieństwie do Polski, kraje Europy Zachodniej prowadzą stale wielokulturową edukację dorosłych, w formie kursów językowych czy programów edukacji politycznej,  ekologicznej  i  zdrowotnej.  Wprowadzenie  takich  kursów  do  Polski  wymaga jednak  wykwalifikowanej  kadry  andragogicznej,  tak  by  pomagały  one,  a  nie  szkodziły. Tymczasem kadry takiej brakuje, na co wskazuje też Olga Czerniawska, pisząc, że: [K]ształcenie  bezrobotnych,  trudnej  młodzieży,  edukacja  kobiet,  obcokrajowcy, emigranci i imigranci to grupy, którymi interesowała się edukacja dorosłych. Choć szczególnie w Polsce w okresie PRL zaprzestano pracy z tymi grupami. Uważano, że w socjalizmie nie występują takie grupy. [...] Dlatego po przemianach społecznych w latach dziewięćdziesiątych występował brak kadry, która umiała prowadzić pracę z  bezrobotnymi,  bezdomnymi itp.  [...].  Dalej  brak kadry do pracy z emigrantami i imigrantami. (2011a, s.51)
Tę diagnozę potwierdza też raport, w którym porównana jest edukacja dzieci i dorosłych imigranckiego pochodzenia w 10 krajach europejskich. Przeczytać można w tam np., że:

We  wszystkich  krajach  partnerskich  [w  opisywanym  projekcie,  przyp.  M.Z.],  za wyjątkiem  Polski,  można  odnaleźć  oficjalne  zaangażowanie  w  tworzenie międzykulturowego programu nauczania w miejscach pracy związanych z edukacją. Według  Raportu  Rady  Europy  z  2007  roku,  dotyczącego  'Strategii  i trendów kulturowych  w  Europie':  'kwestia  międzykulturowości  została  poważnie zaniedbana w narodowej edukacji' w Polsce, za wyjątkiem wprowadzenia pewnych 
74 Opisując natomiast konkretną grupę migrantów w Polsce – Wietnamczyków, Czerniejewska odwołuje się do 

badań Halik i Nowickiej, które wykazały, że wiedza Wietnamczyków o kulturze polskiej oraz ich znajomość 
języka  polskiego  jest  zależna  od  celu  migracji  (wyłącznie  ekonomiczny  vs.  zdobycie  wykształcenia 
i realizacja w zawodzie;  Czerniejewska, 2008, s.259-260).  Rekomendują więc one stworzenie programów 
adaptacyjnych,  zawierających „podstawowe kursy językowe,  wiedzę o kulturze i społeczeństwie polskim, 
wiedzę  z  zakresu  podstawowych,  ważnych  dla  imigranta  przepisów prawnych  oraz  o  stowarzyszeniach 
i organizacjach wietnamskich działających na terenie naszego kraju” (za: Czerniejewska, 2008, s.260). Jak 
stwierdza jednak Czerniejewska, są to głównie życzenia, niebędące obecnie realizowane w satysfakcjonujący 
sposób. Ciekawy jednak przykład centrum doradztwa dla uchodźców, imigrantów i repatriantów istniejącego 
w Warszawie opisuje Krystyna Błeszyńska (2007).189



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wymiarów międzykulturowych w programach nauczania w regionach, gdzie mamy do czynienia ze znaczną ilością mniejszości etnicznych i językowych. Oprócz tego,  inicjatywy  międzykulturowe  podejmowane  były  przez  organizacje  pozarządowe i instytucje niezależne. (Europejskie Międzykulturowe Miejsce Pracy, b.d., s.12-13).Tymczasem  o  konieczności  wprowadzenia  takiej  edukacji  przekonuje  Rada  Unii Europejskiej:
Znajomość  podstaw  języka,  historii  i  zasad  funkcjonowania  instytucji w społeczności  przyjmującej  jest  niezbędna dla skutecznej  integracji  imigrantów. Umożliwienie imigrantom zdobycia tej podstawowej wiedzy jest rzeczą zasadniczą w procesie pomyślnej integracji. (2004, s.116)Brak takiej wiedzy z kolei może budzić obawę lokalnej ludności przed brakiem integracji oraz  zanikaniem  lokalnej  kultury.  Stephen  McNair  pisze  np.  o  napięciach  związanych z migracjami w XXI w., zwłaszcza związanymi z kryzysem ekonomicznym i coraz częstszym dyskursem  anty-imigracyjnym  wśród  polityków.  Jest  jednak  optymistyczny  wobec  roli edukacji dorosłych, która choć nie rozwiąże wszystkich problemów, to „może sprawić, że cały ten proces będzie bardziej pozytywny dla wszystkich” (2009, s.1). Pisząc o migracjach, bierze on pod uwagę zarówno migracje wewnątrz kraju, międzynarodowe jak i te między-kontynentalne;  przymusowe (w tym uchodźstwo) i  dobrowolne.  Dalej  tłumaczy,  w czym konkretnie może pomóc całożyciowe uczenie się: 
[M]oże [ono] pomóc migrantom zintegrować się w nowych społecznościach, a tym społecznościom może pomóc powitać nowych członków i dostosować się do nich, niezależnie  czy  przebyli  oni  50  czy  5000  mil.  Kluczową  kwestią  jest  to,  jak zmaksymalizować  korzyści  i zminimalizować  trudności  związane  ze  zmianą w społecznościach. (tamże, s.6) 

McNair wskazuje,  że całożyciowe uczenie się  może pomóc zwiększyć spójność społeczną m.in.  poprzez zwiększenie poczucia kontroli  nad własnym życiem oraz „umożliwienie im [migrantom, przyp. M.Z.] budowania umiejętności i wiedzy, tak aby mogli wnieść wkład do wspólnoty (poprzez płatną i niepłatną pracę), a także przez stworzenie miejsc, w których ludzie mogliby spotykać się i wspólnie rozwijać swoje zainteresowania oraz budować relacje i zaufanie” (tamże, s.8). Autor wymienia cztery zasady, które powinny stać za całożyciowym uczeniem się, tak aby sprzyjało ono zwiększaniu spójności wspólnoty:1)  uczenie  się  w  odpowiednim  czasie  –  czyli  w  czasie,  który  najbardziej  odpowiada migrantom, najlepiej jak najszybciej po przyjeździe;2) uczenie się  dla integracji  – organizowanie działań,  które integrowałyby różnych ludzi, 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.choć  na  początku,  gdy  budowane  są  umiejętności  i  pewność  siebie,  dopuszczalne  jest uczenie się rożnych grup oddzielnie od siebie;3) uczenie się dla wkładu (learning for contribution) – „Działania związane z uczeniem się powinny  pomagać  migrantom  wnosić  wkład  do  wspólnoty  poprzez  płatną  i  niepłatną działalność; powinny pomagać im zdobywać umiejętności i możliwości. Ta zasada zakłada podejście,  które  zawiera  w  sobie  m.in.  uczenie  się  specyficznego  języka  oraz  edukację zawodową, wydarzenia kulturalne, festiwale i obchodzenie świąt” (tamże, s.10);4)  uczenie  się  dla  przyszłości,  czyli  bazowanie  na  wspólnej  przyszłości,  a  nie  na historycznych podziałach. Przeszłość jest ważna jako różnorodne dziedzictwo kulturowe, ale może również powodować konflikty. Jak  pisze  McNair,  całożyciowe  uczenie  się  nie  ma  być  panaceum  na  wszystkie  bolączki społeczeństwa  i planowanie  go  musi  zawierać  dozę  pokory.  Może  ono  jednak  pomóc „nowym  przybyszom  znaleźć  miejsce  i  rolę  w  swoich  nowych  społecznościach  i  pomóc społecznościom goszczącym ich odpowiedzieć gościnnie i kreatywnie na nowych przybyszy” (tamże, s. 10). Może ono pomóc m.in. poprzez bycie neutralnym terytorium spotkań ludzi o różnym  pochodzeniu,  na  którym  powstawać  będą  relacje  między  nimi,  a  jednocześnie przyczyniać  się  do  przełamywania  mitów  i  stereotypów  na  temat  migrantów.  McNair wskazuje,  że  w  świecie  instytucji  publicznych  rzadkie  jest  już  pracowanie  z  ludźmi w grupach, a nie z indywidualnymi klientami, a w dziedzinie LLL (edukacji całożyciowej) jeszcze się to udaje. McNair proponuje konkretne strategie mogące pomóc migrantom, takie jak:  zapewnianie  dostępu  do  wybranego  programu  edukacyjnego  tuż  po  przyjeździe migrantów,  tak  aby  mogli  poznać  ludzi  i  aby  „uczenie  się  stało  się  częścią  ich  nowej tożsamości  w  nowym  miejscu”  (tamże,  s.  11);  oferowanie  możliwości  otwartych  dla wszystkich,  tak aby mogli  oni zdobywać owe zainteresowania wspólnie z innymi ludźmi; umożliwianie  dostępu  do  kursów  językowych  wszystkim  migrantom  (w  tym  osobom starającym się o status uchodźcy); doradztwo zawodowe; uznawanie kwalifikacji migrantów oraz umożliwianie im doszkalania się w swoim zawodzie (2009).Co  ważne  w  głosie  McNaira,  to  zwrócenie  uwagi  nie  tylko  na  konieczn75ość dostosowania się  migrantów do nowej społeczności,  ale  też odwrotnie – społeczności do migrantów,  a  także  zapewnienie  możliwości  spotkań.  Wydaje  się,  że  dominującym dyskursem  jest  jednak  ten  o konieczności  dostosowania  się  imigrantów  do  nowego społeczeństwa,  edukacja  odgrywa  w  nim  rolę  kompensacyjną.  Częste  są  głosy 
75  Tę możliwą rolę edukacji dorosłych opisuje także raport UNESCO, w którym można przeczytać, że uczenie 

się (rozumiane raczej jako edukacja) dorosłych może pomóc migrantom zapewnić uznanie i potwierdzenie 
ich kwalifikacji (UNESCO, 2009, s.28). 191



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.o powinnościach  migrantów,  a  niektórzy  twierdzą  wręcz,  że  kursy  integracyjne  dla  nich powinny być obowiązkowe:
Imigranci  powinni  zostać  zaznajomieni  z  porządkiem  społecznym  w  kraju przyjmującym, by móc mieszkać i żyć niezależnie. Kursy integracyjne są rozsądnym i odpowiednim narzędziem do tego celu. Takie kursy powinny wyposażyć imigranta w  podstawowe  zdolności  językowe  i znajomość  systemu  prawnego  państwa przyjmującego.  Kursy  integracyjne  powinny  być  obowiązkowe.  Odmówienie uczestnictwa powinno mieć konsekwencje, a uczestnictwo powinno być pozytywnie wzmocnione.  Wyzwaniem  dla  państwa  przyjmującego  jest  stworzenie  kursów integracyjnych i systemu szkolnictwa i dokształcania dla imigrantów, w taki sposób, by utrzymać wysokie  standardy tych instytucji.  (Süssmuth i  Weidenfeld,  cyt.  za: Czerniejewska, 2008, s.249, tłum. I.Cz.)

Martin dopatruje się w tym „patologicznego dyskursu” obywatelstwa, w którym „problemy, deficyty  i niebezpieczeństwa  zawsze lokuje  się  u  zniechęconych,  apatycznych lub obcych'Innych'  (2003,  s.573).  Elana  Shohamy  natomiast  wskazuje  na  rolę  języka  w  przymusie edukacyjnym:
[W]  większości  państw  narodowych  na  świecie  „języki  narodowe”  zostały skonstruowane  jako  centralne  ideologie  dla  klasyfikowania  i  kategoryzowania ludzi, wzmocnione przez instytucje, takie jak urzędy, media, systemy edukacyjne, programy nauczania i  testy.  Szczególnie właśnie w państwach narodowych z  ich silną  kontrolą  bastionów  władzy  doszło  do  tego,  że  to  przede  wszystkim  język definiuje dziś tożsamość narodową. (2009, s.46)

Jak będę pisać dalej, rola języka w kształtowaniu tożsamości narodowej jest też znacząca na Islandii, a język ten jest podstawowym środkiem i celem edukacji dorosłych migrantów, choć można  też  znaleźć  kursy  w  innych  językach.  Kursy,  w których  wykorzystuje  się  język migrantów  do  nauczania  (np.  język  Etiopczyków  w  Izraelu)  zostały  w  raporcie  UNESCO opisane jako szczególnie godne odnotowania i odnoszące sukcesy, co może wskazywać na ich  rzadkość  (UNESCO,  2009,  s.75).  Raport  UNESCO  wskazuje  też,  że  w  obliczu wszechobecnego formowania edukacji dorosłych przez kulturę dominującą, ważne jest by program  nauczania  szanował  rozumienie  i  organizację  czasu  i  przestrzeni  w  lokalnych kulturach (tamże, s.81). Reasumując – jedni badacze wołają o możliwość, inni zaś o obowiązek uczestnictwa migrantów  w  kursach  integracyjnych.  Kursy  te  obie  strony  postrzegają  jako  przede wszystkim  kursy  językowe,  ale  też  zaznajamiające  z  kulturą  i obyczajami  nowego  kraju, z jego instytucjami i społeczeństwem. Wszystkie te cele związane są z nowym miejscem – przede wszystkim z jego społecznym, kulturowym i ekonomicznym charakterem, wypełniają 192



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.więc  pewne  założenia  edukacji  opartej  na  miejscu,  choć  pomijają  jej  aspekt  ekologiczny i krytyczny. Warto wspomnieć też o pracach pokazujących uczestnictwo dorosłych w edukacji z perspektywy  samych  dorosłych.  Ng  i  Shan  pokazują  np.,  że  migranci  mieszkający w kanadyjskim Ontario uważają oferowane przez rząd kursy językowe za będące na zbyt podstawowym  poziomie,  by  mogły  one  spełnić  ich  potrzeby  zawodowe.  Niektóre  prace wskazują też, że imigranci mogą nie mieć czasu na naukę, zwłaszcza jeśli pracują długo, mają mało wolnego czasu, a praca, którą wykonują nie wymaga kontaktów z innymi ludźmi ani używania  języka  obcego.  Pokazuje  to  m.in.  artykuł  Unnur  Dis  Skaptadottir  i  Anny Wojtyńskiej  (2008) o Polakach na Islandii. Problemy migrantów uwidacznia też Agnieszka Bron, opisując doświadczenia dwóch Polek mieszkających w Szwecji (2007). Jedna z nich, mająca wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, od początku została zapisana na kurs języka szwedzkiego, studiowała też sama z książek, a potem uczyła się jeszcze m.in.  języka  biurowego.  Druga  pracowała  fizycznie  w  wielkiej  sieci  supermarketów.  Nie uczestniczyła  w kursach,  gdyż musiałaby iść  na nie  6 km z książkami na plecach,  a  szef chciał, żeby pracowała jak najwięcej. Była rozżalona, że nie zna wystarczająco dobrze języka szwedzkiego, sama musi uczyć się, jak pracować, bo nikt jej niczego nie pokazuje. Z powodu problemów z komunikacją nie chodziła na przerwy na kawę i na koniec ich nie dostawała, a także spotykała się z wyśmiewaniem. Bron podsumowuje:
Historia  Marii  jest  raczej  typowa:  posiadła  ubogą  wiedzę  na  temat  kraju,  jego kultury i języka, a mimo to przyczyniała się do jego dobrobytu poprzez swoją ciężką pracę i starania dojścia do perfekcji.  Jej przykład pokazuje, że najbardziej pilnym problemem imigrantów jest odnalezienie się w nowej kulturze. (2007, s. 215) 

Choć  jest  to  problem  wielu  migrantów,  to  niektóre  badania  pokazują  właśnie  różnicę w rodzaju podejmowanej pracy i jej  wpływie na dalsze uczenie się,  jak w sytuacji  kobiet  opisywanych przez Bron. Np. badania prowadzone przez Maríę D. Arnal Saras, opisane przez Krystynę Żemłę pokazują że: 
…wykonywany zawód oraz plany związane z przyszłością determinowały poziom znajomości  języka  i  wpływały  na  deklarowaną  chęć  zwiększania  kompetencji językowych.  Najszybciej  opanowywały  je  kobiety,  co  wiązało  się  z  rodzajem wykonywanej  pracy.  Praca  w  charakterze  pomocy  domowej  wymuszała opanowanie języka, co przekładało  się na poprawę komunikacji z pracodawcami. Tego „przymusu”  nie  odczuwali  mężczyźni  zatrudniani  w sektorze budowlanym, gdyż często pracowali w gronie rodaków. Zakładana tymczasowość pobytu również ograniczała potrzebę opanowania języka hiszpańskiego do niezbędnego minimum. Dopiero odłożenie planów szybkiego powrotu i przedłużający się pobyt skutkował 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.inwestycją w podnoszenie stopnia kompetencji językowych. (Żemła, 2009, s.263-4) 
Edukacja dorosłych migrantów na Islandii z perspektywy instytucjiPrzechodząc  do  sytuacji  Islandii,  kraju  o  bogatej  kulturze,  ale  małej  populacji  ludzkiej, spotykającego się od 2006 r. z imigracją na niespotykaną wcześniej skalę, w dużej mierze właśnie z Polski, można zauważyć, że wyspa ta jest miejscem pewnych napięć społecznych (por. cytowany we wstępie artykuł „Iceland faces immigrant exodus”, 2008), choć wydaje się, że  trwający od 2008 r.  kryzys ekonomiczny nieco przytłumił  dyskurs medialny na temat migracji.  Jeszcze  przed  „boomem  migracyjnym”  o konieczności  integracji  migrantów z autochtonami na Islandii pisał Rafn Kjartansson:

Różnorodność przynosi nowe perspektywy i szanse, ale też wyzwanie adaptacji do nowych  idei,  zwyczajów  i  wartości.  Adaptacja  ta  jest  podwójna:  nowo  przybyli muszą  otrzymać  pomoc  w adaptowaniu  się  do  islandzkiego  języka  i  kultury (specyficzne dla tej kultury kursy, koncentrujące się na języku i społeczności), ale też  zamieszkała  ludność  (resident  population)  musi  zmierzyć  się  z  wyzwaniem rozwijania  tolerancyjnych  postaw  oraz  akceptacji  nowych  idei,  wartości i zwyczajów,  które  początkowo  mogą  wydawać  się  obce,  a  nawet  zagrażające naszemu ustalonemu sposobowi życia. (2005, s.21)Przyjrzyjmy się więc temu, jak wygląda sytuacja edukacji dorosłych, którą badałam poprzez rozmowy z reprezentantami instytucji kształcenia ustawicznego, analizę dokumentów oraz literatury. Zacznę od krótkiej charakterystyki islandzkiej oświaty dorosłych.
Edukacja dorosłych na IslandiiUczenie się dorosłych zawsze było ważną częścią życia Islandczyków76, przez stulecia dużą rolę odgrywało w nim wspólne spędzanie wieczorów przez całą rodzinę (tzw. kvöldvaka, czyli wieczorne czuwanie), kiedy to podczas robótek ręcznych, jedna osoba czytała na głos sagi,  Biblię  lub  inne  opowieści,  które  sami  chłopi  przepisywali  ręcznie  i  dystrybuowali. Najczęściej czytały dzieci, co było formą uczenia się przez nie płynnego czytania, ale także  dorośli dużą wagę przywiązywali do czytania książek i prasy oraz orientowania się w tym, co dzieje się na świecie, mimo geograficznej izolacji wyspy (Magnússon, 2010).  Sigurður Gylfi Magnússon wskazuje na szczególnie duży pęd do wiedzy XIX-wiecznych rolników,  mimo braku  możliwości  uczestnictwa  w formalnej  edukacji.  „Wielu  ludzi  walczyło  z  wszelkimi przeciwnościami  losu,  żeby  osiągnąć  pewien  poziom  edukacji  poprzez  samokształcenie, a ich wysiłki często spotykały się z brakiem akceptacji” – pisał w 1939 r. Gunnar M. Magnúss 
76 Ponieważ  społeczeństwo  nie  było  nigdy  mocno  podzielone  klasowo  i  trudno  wskazać  na  istnienie 

jakiejkolwiek arystokracji, można mówić o kilkusetletniej wspólnej kulturze chłopów, mieszkających przede 
wszystkim w niewielkich osadach, rozproszonych po całej wyspie (zob. Magnússon, 2010). 194



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.(cyt.  w:  tamże,  s.135).  Sigurður  Magnússon  cytuje  też  samych  chłopów  piszących w autobiografiach  (będących  w  pewnym  sensie  islandzkim  fenomenem),  że  edukacja wymagała  od nich dużego samozaparcia  i  samodyscypliny,  co można tłumaczyć brakiem szkół  i  koniecznością  nauczenia  się  wszystkiego  samemu,  ewentualnie  przy  wsparciu rodziny (tamże, s. 90). Na początku XX w. z kolei, gdy były już możliwości edukacji formalnej,  ale gdy nastąpił już większy podział społeczny na robotników i posiadaczy, edukacja klasy robotniczej  stała  się  kontrowersyjna  –  konserwatyści  twierdzili  często,  że  edukacja  jest pretekstem do lenistwa i unikania pracy, a ci, którzy osiągnęli pewien stopień wykształcenia są  niegodni  zaufania  (tamże,  s.135).  Z  czasem,  w  wyniku  przemian  społecznych i gospodarczych, wytworzył się bardzo specyficzny charakter edukacji dorosłych na Islandii w porównaniu  z  innymi  systemami  europejskimi,  choćby  ze  względu  na  środki finansowania.  Przede  wszystkim  kursy  dla  dorosłych  (poza  edukacją  wyższą)  są sponsorowane przez  pracodawców  i  związki  zawodowe,  a  nie  bezpośrednio  ze  środków państwowych,  jak to jest np.  w innych krajach nordyckich (FA,  b.d.  a).  W 2009 i  2010 r. centra  kształcenia  ustawicznego  oraz  inne  instytucje  publiczne  oferujące  edukację  na poziomie średnim (np. ogólne i zawodowe szkoły średnie) oraz wyższym umożliwiały m.in. uzupełnienie formalnej edukacji dorosłym w formie zajęć wieczorowych (Eurydice, 2009). W niektórych  gminach dorośli  mieli  też  możliwość  uczestnictwa  w  kursach  w  gminnych szkołach  dla  dorosłych.  Również  szkoły  wyższe  oferowały  dorosłym  udział  w  zwykłych kursach dziennych oraz w edukacji na odległość, koordynowanej przez centra kształcenia ustawicznego. W  czasie  moich  badań  dziewięć  centrów  kształcenia  ustawicznego  poza Reykjavikiem  i jedno  w Reykjaviku  –  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  Mímir – pozyskiwało środki głównie od Centrum Edukacji i Szkoleń dla Sektora Pracowniczego (FA), utworzonego w 2002 r. przez Islandzką Konfederację Pracy oraz Konfederację Islandzkich Pracodawców  (FA,  b.d.  a).  FA  działało  na  podstawie  kontraktu  na  świadczenie  usług z Ministerstwem Edukacji. Strona internetowa FA zawiera krótką analizę edukacji dorosłych na Islandii, gdzie można m.in. przeczytać: 
Można uczciwie powiedzieć, że w ciągu ostatnich lat edukacja dorosłych na Islandii rozwijała  się  wskutek  inicjatywy  z  sektora  pracowniczego.  (...)  Na  Islandii najczęściej  uczestnicy płacą 90-100% czesnego za  edukację,  ale  mogą starać się o zwrot  części  tej  kwoty  z  funduszu edukacji  dorosłych,  do którego należą.  (FA, b.d.a).Dorośli  mogli  dostać  od  związków  zawodowych  bądź  pracodawcy  zwrot  kosztów  nauki w innych instytucjach, takich jak np. szkoły prywatne, oferujące kursy językowe czy Centrum 195



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Międzykulturowe  w  Reykjaviku.  Partycypacja  w  edukacji  dorosłych  była  więc  wysoka  – raport  UNESCO z  2009 r.  mówi o 69% dorosłych uczestniczących w jakichś jej  formach, podczas gdy dla Polski odsetek ten wynosił 15% (UNESCO, 2009, s. 69).Także  migrantom  koszt  nauki  pokrywały  wymienione  instytucje  czy  biuro  pracy. W niektórych  gminach,  aby  móc  otrzymywać  zasiłek  dla  bezrobotnych,  trzeba  było uczestniczyć  w  kursie  języka  islandzkiego.  Nauczanie  języka  regulowało  Prawo o Obcokrajowcach (nr 96/2002) oraz Regulacje dot.  Obcokrajowców (nr 53/2003),  które zapewniły  obcokrajowcom  dostęp  do  kursów  języka  islandzkiego  oraz  ustanowiły konieczność ukończenia co najmniej 150 godzin kursu języka islandzkiego, by móc starać się o  prawo stałego pobytu  w kraju  (FA,  b.d.  a).  W 2007 r.  wydano „Strategię  Rządową dot. Integracji Imigrantów” (Ministerstwo Spraw Społecznych, 2007), w której podkreślono wagę ochrony  języka  islandzkiego  poprzez  wspieranie  kursów  językowych  dla  imigrantów i zachęcanie  do  nich.  Edukacja  migrantów  miała  też,  według  ministerstwa  „zawierać edukację  o  islandzkim  społeczeństwie,  jego  wartościach,  dziedzictwie  kulturowym  oraz prawach  i  obowiązkach  obywatelskich”  (tamże,  s.  8).  Jednym  z  podstawowych  celów stawianych sobie w tym dokumencie jest to, aby „[d]orośli imigranci na rynku pracy oraz poza nim  mieli  dostęp  do  dobrej  edukacji  w  języku  islandzkim”  (tamże  s.8).  Miało  to  zostać osiągnięte  m.in.  poprzez  granty  dla  firm  spełniających  odpowiednie  warunki,  w  celu zapewnienia nauki języka islandzkiego imigrantom, a także zredukowanie kosztów nauki dla uczniów do minimum.  Granty  miały  być  zaoferowane także  w celu  publikacji  materiałów edukacyjnych  dla  imigrantów  uczących  się  języka  islandzkiego.  Edukacja  miała  też  być monitorowana  przez  islandzkie  Ministerstwo  Edukacji,  tak  aby  była  zgodna  z  ustalonymi przez ministerstwo standardami jakości (tamże)77. Jak widać, edukacja była tu postrzegana nie tylko  jako  nierozerwalnie  związana  z  językiem  islandzkim,  ale  też  pełniła  funkcję kompensacyjną – to migranci mieli się integrować ze społecznością „osiadłą”, a nie odwrotnie (zob. też Ólafsdóttir, 2011).
Możliwości edukacyjne dorosłych migrantów na IslandiiMożliwości edukacji pozaformalnej, odbywającej się w centrach kształcenia ustawicznego, szkołach oraz innych instytucjach edukacji dorosłych (w 2009 i 2010 r.) można podzielić na:
− językowe (języka islandzkiego, angielskiego, norweskiego, duńskiego, hiszpańskiego i in.),
− komputerowe (podstawowe umiejętności korzystania z komputera, grafika komputerowa, 
77 Szerszą analizę celów edukacji dorosłych migrantów oraz regulacji prawnych zawarłam w artykule: 
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− ułatwiające powrót do szkoły poprzez koncentrację na podstawowej matematyce, języku islandzkim  (jednak  nie  jako  drugim  języku  uczniów),  języku  angielskim,  komputerach, tworzeniu portfolio, tworzeniu projektów i in.,
− pomagające dyslektykom,
− hobbystyczne (szycie, kręcenie filmów, robienie biżuterii, gotowanie, etc.),
− psychologiczne  (radzenie  sobie  z  lękiem,  uczenie  się  poczucia  własnej  wartości,  itd.) i dotyczące komunikacji,
− domowej ekonomii,
− szukania pracy, pisania CV, itp.,
− zawodowe  dla  nauczycieli  przedszkoli,  przedstawicieli  handlowych,  pracowników turystyki,  pielęgniarek,  i  in.  (najczęściej  podejmują  je  ludzie  już  pracujący  w  danym zawodzie),
− związane z lokalną historią i kulturą (np. dotyczące sag),
− dotyczące islandzkiej natury i środowiska przyrodniczego,
− program: Szkoła dla Osiedleńców.Są one dostępne dla wszystkich,  a  tylko ostatni  z  nich przeznaczony jest  szczególnie dla migrantów, przez co zasługuje tu na szczególną uwagę78. Kurs ten został utworzony przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Mímir79 oraz zatwierdzony przez FA dla innych centrów. Te instytucje, które zdecydują się na jego realizację, otrzymują środki finansowe na ten cel  z FA. Uczestnicy, którzy ukończą wspomniany kurs, mogą włączyć zdobyte 10 punktów do dyplomu  ukończenia  szkoły  średniej,  zastępując  tym  kursem  inny  przedmiot.  Program Szkoły dla Osiedleńców jest następujący: 

− język islandzki – 58 godzin
− nauka  o  społeczeństwie  –  20 godzin.  Informacja  w języku  polskim ze  strony FA: „Główny  nacisk  jest  położony  na  poznanie  praw  i  obowiązków  na  rynku  pracy, 

78 Nazwa odnosi  się  do  historycznej  islandzkiej  “Księgi  o  Zasiedleniu”,  opisującej  pierwszych nordyckich 
osiedleńców na Islandii.  Użycie tej  nazwy pokazuje ciekawą perspektywę patrzenia na imigrację – jako 
zasiedlania  kraju w ten sam sposób,  w jaki  zrobili  to  Islandczycy,  co  z jednej  strony daje obu grupom 
wspólną historię, a z drugiej też zakłada, że migranci przyjechali do Islandii na stałe. 

79 Nazwa odwołuje się do mitycznego boga wód, strzegącego źródła wiedzy, co również zwraca uwagę na 
znaczenie pamięci kulturowej Islandczyków w dziedzinie edukacji dorosłych (do pamięci kulturowej wrócę 
w Rozdziale VI). 197



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.ubezpieczeń  powszechnych,  opieki  zdrowotnej,  szkolnictwa,  praw  podatkowych, Międzynarodowego  Centrum  Kulturowego  (Alþjóðahús)  albo  innej  podobnej instytucji”. (FA, b.d. c)
− komputery – 15 godzin
− portfolio (Dziennik samooceny ucznia) – 15 godzin. „Uczniowie zapisują po islandzku informacje  o swojej  nauce,  kursach,  pracy,  zainteresowaniach.  Wykonywana praca jest określana w porozumieniu z przełożonymi w miejscu pracy, którzy najczęściej przybywają na zajęcia lekcyjne. Dyskusje, zbiór informacji, notatki. Bardzo ważnym atutem  jest,  aby  przełożony  z  miejsca  pracy  brał  udział  w  sporządzaniu  notatek i oceniał  swoich  pracowników  w swoim  dzienniku.  Ten  sposób  da  mu  możliwość lepszego  poznania  zdolności,  możliwości,  wykształcenia  i  praktyki  swoich pracowników”. (FA, b.d. c)
− samowzmacnianie i kontakty – 10 godzin. Z tekstu ulotki w języku polskim: „Główny nacisk  jest  położony na  niepodobne zachowania.  Zdecydowanie,  niezdecydowanie i nacisk  w kontaktach  międzyludzkich.  Wpływ  różnorodnego  poczucia  własnej wartości na zachowanie ludzi. Czynniki, które mogą zachwiać pewność siebie i jak temu zapobiec. Sposoby, które prowadzą do umocnienia pewności siebie,  poczucia bezpieczeństwa,  zadowolenia  i  ogólnie  lepszego  samopoczucia.  Relacje  miedzy ludźmi polegające na umiejętności słuchania innych, krytyki, przyjmowania krytyki własnej osoby, rozwiązywanie nieporozumień, kontaktów i kultury w miejscu pracy. W grupach są ludzie z rożnych środowisk kulturowych, dlatego bardzo ważne jest, aby każdy pielęgnował swoje pochodzenie, swoją kulturę i jednocześnie przyswajał nieznane mu dotychczas przyzwyczajenia i zwyczaje nowego kraju”. (FA, b.d. c)Kilka  różnych  przedmiotów  zostało  tu  połączonych  pod  wspólnym  tytułem  „Szkoła  dla Osiedleńców”.  Twórcy  programu  kierowali  się  jakimś  pomysłem  na  to,  czego  migranci potrzebują  na  Islandii  –  języka  islandzkiego,  umiejętności  komunikacyjnych,  w  tym międzykulturowych,  umiejętności  korzystania  z komputera  oraz  znajomości  islandzkiego społeczeństwa.  Znajomość  społeczeństwa  rozumiana  jest  tu  jako  znajomość  instytucji publicznych oraz praw i  obowiązków jednostki.  Jedna z byłych uczennic kursu opowiada w tekście ulotki: „Głównym celem jest nauka mówienia po islandzku, ale uczymy się również o społeczeństwie islandzkim. Jesteśmy bogatsi w wiedzę o naszych prawach i obowiązkach wobec  społeczeństwa  islandzkiego”  (FA,  b.d.  c).  Kurs  ten  jest  więc  typem  kursu „adaptacyjnego”, który ma przystosować jednostkę do życia w nowym kraju i przestrzegania 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.„reguł gry” w nim. Nie ma on elementu krytycznego wobec systemu, jedynie wobec własnych zachowań. Obecność przełożonego z miejsca pracy i jego nadzór nad uczącym się migrantem tym  bardziej  utrudnia  krytyczność,  co  może  być  związane  z  finansowaniem  edukacji, w którym ważne są środki od samych pracodawców. Kurs obejmuje jeden semestr i zwykle uczestniczy w nim około 8 osób, więc nie można powiedzieć,  żeby spotykał się z dużym zainteresowaniem imigrantów. 
Bariera językowa?Znaczenie znajomości języka islandzkiego jest podkreślone zarówno w programie Szkoły dla Osiedleńców (jest on głównym przedmiotem nauki i językiem nauczania wszystkich innych części  kursu),  jak  i  w  niemal  wszystkich  innych  kursach  kształcenia  ustawicznego  na Islandii.  Po  przeanalizowaniu  oferty  edukacyjnej  wielu  instytucji,  przeznaczonej  dla dorosłych  migrantów  można  dostrzec,  że  znaczna  większość  z  nich  była  prowadzona w języku  islandzkim.  Wyjątkiem  były  niektóre  kursy  językowe  oraz  kilka  kursów oferowanych  po  polsku  w Centrum  Nauczania  Zawodowego  w Suðurnesjum  niedaleko Reykjaviku.  Kursy  oferowane po polsku obejmowały  tam jesienią  2009 roku:  „Skuteczne poszukiwanie  pracy”,  „Księgowość  domowa”,  „Kurs  komputerowy  –  podstawowy”,  „Kurs masażu  –  podstawowy”,  „Kurs  kosmetyczny”,  „Kurs  fotografii  i  photoshop  dla początkujących”,  „Kurs  kucharski”,  „Domowe  wytwarzanie  wina  i  piwa”,  „Kurs  języka angielskiego 1-2-3-4” (MSS, b.d.). Tak liczne kursy w języku polskim były wynikiem pracy polskiej  migrantki  zatrudnionej  w  tej  instytucji.  Miała  ona  wsparcie  instytucjonalne w tworzeniu  nowych  kursów  i  sama  prowadziła  kursy  dotyczące  poszukiwania  pracy, a także udzielała porad zgłaszającym się do niej migrantom.Poza  wymienionymi  wyżej  kursami,  uczestnictwo  w  pozaformalnej  edukacji dorosłych wymagało pewnej znajomości języka islandzkiego80. Także informacja o kursach najczęściej  była  jedynie  w  języku  islandzkim.  Tylko  kilka  instytucji  edukacyjnych  miało informację w innych językach – angielskim i/lub polskim – na swojej stronie internetowej. Tymczasem nauczenie się islandzkiego do poziomu umożliwiającego zrozumienie informacji na stronach internetowych może zająć imigrantom dużo czasu81. Ci więc, którzy nie mogą się wspomóc  tłumaczeniem,  mogą  jedynie  wziąć  udział  w kursach  językowych  ogłaszanych w gazetach w języku polskim lub angielskim. 
80 Miejscem, gdzie można było znaleźć kursy i całe kierunki  studiów w języku angielskim lub innych był  

uniwersytet.
81 Opisuję to szerzej w Rozdziale VI. 199
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Możliwości edukacyjne dorosłych migrantów na Islandii w kontekście pedagogiki  
miejscaJak pokazałam w Rozdziale  I,  pedagogika miejsca może być różnie rozumiana,  ja  jednak w poniższej analizie potraktuję ją szeroko jako „uczenie się do bycia tam, gdzie jesteśmy” (Smith, 2002), czyli w przypadku migrantów – w nowym kraju. Zwrócę tu uwagę na:

− uczenie się życia wśród lokalnej społeczności,
− uczenie się brania udziału w procesach podejmowania decyzji,
− otwartość na wpływ ludzi na miejsca,
− uczenie się nowego miejsca, jego historii, kultury, natury itp.,
− możliwość międzykulturowego uczenia się w instytucjach edukacyjnych.Najpierw  przyjrzę  się  sferze  polityki,  czyli  udziałowi  w  procesach  decyzyjnych.  Czy w edukacji  dorosłych  migrantów  na  Islandii  można  odnaleźć  treści  ułatwiające  branie udziału w takich procesach? Wydaje się, że takie treści obecne są w programie Szkoły dla Osiedleńców.  Przede  wszystkim,  migranci  uczą  się  tam  komunikacji  z  Islandczykami, zarówno poprzez naukę języka, jak i zajęcia na temat samej komunikacji międzykulturowej. To może pomóc im zrozumieć lepiej,  co  dzieje  się  w społeczeństwie,  uniknąć  niektórych problemów komunikacyjnych, powinno też ułatwić im wyrażenie swojego zdania w nowym kraju. Z tego, co dowiedziałam się od osób odpowiedzialnych za prowadzenie tego kursu, program  często  ustalany  jest  na  podstawie  tego,  czego  sami  uczestnicy  chcieliby  się dowiedzieć i nauczyć. W ten sposób, poprzez nastawienie na potrzeby uczniów, promowane jest  demokratyczne  podejmowanie  decyzji,  a  w  dalszej  perspektywie,  uczenie  do  życia w demokratycznym społeczeństwie  (w rozumieniu idealnym demokracji,  nie  jako realnie istniejącego  systemu  politycznego).  Kursanci  uczą  się  na  tym  kursie  o społeczeństwie, swoich prawach i obowiązkach, a także o niektórych instytucjach. Są także oprowadzani po parlamencie. Należy jednak pamiętać, że większość migrantów nie może głosować82.  Mają więc ograniczony wpływ na decyzje, które ich dotyczą – w Rozdziale VI przyjrzę się szerzej  ich partycypacji w życiu politycznym. Innym elementem aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie może być krytyczność i stawianie sobie postulowanego przez Gruenewalda pytania: „Co powinno być zachowane, 

82 By móc głosować w wyborach lokalnych, trzeba bowiem mieszkać w kraju bez przerwy przez co najmniej 
pięć lat  (jeśli  pochodzi się  z kraju nordyckiego – 3 lata [Waldrauch, 2003, s.19]).  Wielu migrantów nie  
zostaje  na  wyspie  aż  tak  długo.  Ciekawej  analizy  polityki  różnych  krajów  w  stosunku  do  głosowania 
imigrantów  dostarcza  Michele  Wucker.  Pisząc  o  polityce  USA,  konkluduje  ona,  że  polityka  dotycząca 
imigrantów łamie amerykańską zasadę „No taxation without representation”, gdyż wielu imigrantów płaci 
podatki, ale nie może głosować (2004, s. 47-48). 200



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.zmienione,  odtworzone  lub  stworzone  –  tutaj?”.  Czy  pozaformalna  edukacja  wspomaga dorosłych w tym procesie? W pewnym sensie tak – o ile zaznajamia migrantów z różnymi aspektami życia na Islandii, przez co mogą oni lepiej je zrozumieć i wyrobić sobie własne zdanie na temat tego, co warte jest zachowania, a co wymaga zmiany. Z drugiej strony, nawet jeśli takie zdanie sobie wyrobią (co nie jest oczywiste), to mogą nadal nie wiedzieć, co z tą opinią zrobić. Żaden z wymienionych przeze mnie kursów nie wydaje się im tego ułatwiać. Jedynie jeśli  chodzi o relacje międzyludzkie,  migranci uczą się „słuchania innych,  krytyki, przyjmowania krytyki własnej osoby,  rozwiązywanie nieporozumień, kontaktów i kultury w miejscu pracy” (tekst  oryginalny,  FA,  b.d.  c).  Krytyka dotyczy tu więc wyłącznie relacji interpersonalnych, nie zaś krytyki systemu czy relacji władzy.„Uczenie  się  nowego  miejsca”  –  jego  historii,  kultury  i  natury,  realizowało  się natomiast w formie kursów o lokalnej kulturze i historii (np. o islandzkich sagach), a także o przyrodzie islandzkiej. Wszystkie te kursy odbywały się jednak w języku islandzkim, tak jak  i  kurs  zawodowy  dla  przewodników  turystycznych,  na  którym  uczono  się  o  historii i przyrodzie  islandzkiej.  Ponadto,  program  Szkoły  dla  Osiedleńców  zakładał  uczenie  się o społeczeństwie  islandzkim  oraz  odwiedzanie  różnych  instytucji.  Ciekawe  inicjatywy edukacyjne dla migrantów płynęły także z innych instytucji niż szkoły czy centra kształcenia ustawicznego. Przykładem może być corocznie – z okazji polskiego Dnia Niepodległości – organizowane  darmowe  oprowadzanie  Polaków  po  Muzeum  Narodowym  w Reykjaviku, odbywające  się  w  języku  polskim.  W  2009  roku  okazja  ta  zgromadziła  wielu  Polaków w różnym wieku (N35, 08.11.2009). 
Międzykulturowe uczenie sięZygmunt Bauman tak opisał jeden z celów edukacji dorosłych:W miejscu pracy, w bezpośrednim sąsiedztwie oraz na ulicy codziennie spotykamy innych,  którzy,  jak  wskazuje  Rychen (2004,  s.  26-33)  'niekoniecznie  mówią  tym samym językiem (dosłownie i metaforycznie) czy dzielą tę samą historię'. W takich warunkach umiejętności, których potrzebujemy bardziej niż jakichkolwiek innych, by móc dać sferze publicznej szansę na powrót do życia, to umiejętność interakcji z innymi – prowadzenia dialogu, negocjacji, osiągania wspólnego zrozumienia oraz radzenia sobie z konfliktami i rozwiązywania konfliktów, które są nie do uniknięcia w każdej sferze wspólnego życia. (2005, s.23)
Jak pokazałam wcześniej, tematy te pojawiają się w edukacji dorosłych, np. w programie Szkoły dla Osiedleńców. W programie tym biorą udział osoby z różnych krajów, komunikacja międzykulturowa może więc być również praktykowana podczas kursu. Ponadto, w Szkole dla Osiedleńców podkreśla się, że „w grupach są ludzie z rożnych środowisk kulturowych, 201



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.dlatego  bardzo  ważne  jest,  aby  każdy  pielęgnował  swoje  pochodzenie,  swoją  kulturę i jednocześnie  przyswajał  nieznane  mu  dotychczas  przyzwyczajenia  i  zwyczaje  nowego kraju” (FA, b.d. c). Włączenie do edukacji elementów innych kultur niż tylko dominującej jest jednym  z  najczęstszych  postulatów  pedagogiki  międzykulturowej  (Ragnarsdóttir,  2007), choć może to mieć większe znaczenie przy edukacji dzieci, u których dopiero kształtuje się tożsamość kulturowa. Program Szkoły dla Osiedleńców sugeruje, że elementy innych kultur są  obecne  w  nauczaniu  (głównie  w perspektywie  porównywania  zwyczajów),  choć podstawą kursu jest nauka o kulturze i społeczeństwie Islandii. Jak wygląda jednak sytuacja poza tym jednym, stosunkowo mało uczęszczanym kursem?Kursy języka islandzkiego były najczęściej wybieranymi przez migrantów zajęciami. Nie spotykali tam oni innych Islandczyków niż nauczyciel, a często uczeni byli w grupach dla konkretnych  narodowości  (Islandzki  dla  Polaków,  Tajów,  Rosjan  i  in.),  gdzie  nauczyciel zwykle pochodził z tego samego co oni kraju83.  Z moich rozmów w instytucjach edukacji dorosłych  wynika,  że  niektórzy  migranci  brali  także  udział  w  innych  kursach  (np. zawodowych),  ale  nauczyciele  często  mówili,  że nie wiedzą,  jak  prowadzić  takie  zajęcia. Problemem okazywało się się uczestnictwo zarówno Islandczyków, jak i imigrantów w tych samych  kursach,  gdyż  ich  znajomość  języka,  a  także  islandzkich  realiów  była  różna. Nauczyciele często koncentrowali się wtedy na nauczaniu Islandczyków, mając nadzieję, że inni  też  coś  z  tego  wynoszą,  gdyż  nie  uważali  się  za  przygotowanych  do  nauczania imigrantów.  Z  drugiej  strony  takie  kursy  były  szansą  dla  migrantów  na  wspólne z Islandczykami  uczestnictwo  w  zajęciach  oferowanych  przez  instytucje  kształcenia ustawicznego.  Przypomnijmy,  że  jedną  ze  strategii  wsparcia  migrantów,  proponowanych przez McNaira, było oferowanie możliwości edukacyjnych otwartych dla wszystkich, tak aby migranci  i  nie-migranci  mogli  wspólnie  rozwijać  swoje  zainteresowania  (2009).  Takich możliwości  brakowało.  Co  więcej,  separacja  polskich  migrantów  od  osób  uczących  się,  pochodzących z innych kultur, powiększyła się, kiedy wielu Polaków przeniosło się z kursów językowych w  Mímirze do kursów w nowej szkole językowej,  Retor,  otwartej przez dwie Polki. Powodem przeniesienia się mogło być to,  że łatwiej było Polakom uczyć się języka w bardziej znajomym otoczeniu. Poza  jednak  samymi  kursami,  islandzkie  instytucje  nie  zaniedbywały  poruszania tematu międzykulturowości. Z rozmów w Mímirze, jednej z instytucji prowadzących Szkołę dla Osiedleńców oraz z informacji na stronach internetowych innych centrów kształcenia ustawicznego wynikało, że w centrach tych odbywały się też różne imprezy okolicznościowe 
83 To jednak zmieniało się na dalszych poziomach nauki, która odbywała się najczęściej po islandzku. 202



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.celebrujące  wielokulturowość.  Ponadto,  inne  instytucje  o  charakterze  edukacyjnym,  np. Centrum  Międzykulturowe  Alþjóðahús  oraz  biblioteki  także  organizowały tego  rodzaju spotkania i festiwale, np. dni międzykulturowe. 
Uczestnictwo polskich migrantów w edukacji dorosłych Mimo istnienia pewnych możliwości kształcenia dorosłych, problemem może być niechęć do uczestnictwa  w  nich,  np.  niewielka  liczba  osób  biorąca  udział  w  kursie  „Szkoła  dla Osiedleńców”.  W kolejnych  rozdziałach,  szczególnie  w  Rozdziale  VII,  będę  próbowała wyjaśnić  powody,  dla  których  część  osób  nie  decydowała  się  na  udział  w  kursach językowych  i innych.  Poniżej  nie  będę  więc  zajmować  się  szczegółowo  motywacją  do partycypacji,  ale  przede  wszystkim  samym  jej  stanem,  czyli  uczestnictwem  moich respondentów w edukacji formalnej i pozaformalnej. 
Szkoła średniaWśród moich respondentów tylko jedna osoba miała doświadczenie edukacji formalnej na Islandii na szczeblu średnim – była to najmłodsza uczestniczka badań, K3, która przyjechała na Islandię mając 16 lat i w związku z tym rozpoczęła naukę w szkole średniej (nie była to szkoła dla dorosłych). Po ok. 3,5 roku z niej jednak zrezygnowała, ze względu na problemy językowe („Chodziłam do tego islandzkiego [liceum], najpierw trzeba tam się nauczyć tego islandzkiego, dopiero można skończyć szkołę. A mi to nie za bardzo szło [śmiech], a jeszcze  był  taki  problem,  że  nie  mówiłam  po  angielsku  nic,  więc  najbardziej  skupiałam  się  na angielskim”. [K3]) i postanowiła podejść do matury w Polsce.Inna respondentka skończyła na Islandii szkołę, którą można opisać jako policealną, choć  ze  względu na inny system edukacyjny w Polsce  i  na  Islandii,  opisanie  rodzaju tej  szkoły, było trudne: 

K7:  …  to  było  roczne  szkolenie,  to  było  wszystko  w  komputerze,  całe  te oprogramowania, Boże jak to się nazywa...  księgowość! Roczne takie szkolenie, to nie jest szkolenie, bo to jest normalnie po 8 godzin, 3 razy w tygodniu przez cały 
rok. Tak że to była taka szkoła, jako, bo to się dyplom dostaje. Normalnie to się na studiach już liczy, że możesz być zwolniona z tych wszystkich do końca.M.Z.: A to było w jakiejś, poza uniwersytetem? Taka jakaś instytucja, tak?K7:  Tak,  to  była  prywatna  szkoła,  ale  ona  nie  jest  na  tyle  prywatna,  ona 
współpracuje ze wszystkimi. Nie wiem jak to nazwać po polsku, to się nazywa na pewno,  bo mi koleżanka mówiła  jak to się  nazywa,  ale  wiesz  co,  ja  ci  teraz  nie powiem. Że to jest na zasadzie takiego zrobionego  jednego fakultetu po prostu, 
księgowość i komputer.  Tak że to skończyłam. Potem skończyłam kilka  szkoleń takich  z  przedszkola,  nie?  [...]  To  też  to  jak  np.  bym  chciała  iść  na  studia pedagogiczne, to jestem zwolniona np. tam z kilku fakultetów, nie? […] Teraz idę na następny i będę cały miesiąc, cały maj. Zamiast pracy to będę tam na szkoleniu. I to 203



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.jest zaliczane, jako nasz... 2-letnia szkoła, co jest takie studium pedagogiczne. […] że nie masz magisterki ani nic, tylko masz zrobione te 2-letnie takie. To jest na takiej zasadzie, że dla tych osób, co 7 lat i te wszystkie wiesz tutaj te szkolenia przeszli ludzie, mogą iść na taki kurs po 8 godzin, wiesz. Tak że o, tak ci powiem, ale nie wiem.
Przełożenie  systemu  islandzkiej  edukacji  formalnej  na  język  polski  nie  było  dla respondentki łatwe. System ten częściowo wyjaśniły mi przedstawicielki organizacji FA oraz szkoły  Mimir.  Ich  podstawową  grupą  docelową  byli  ludzie  którzy  nie  skończyli  „upper secondary”, czyli 3-4 letniej szkoły średniej. Można było jednak nawet ukończywszy szkołę średnią pójść na kurs na tym poziomie, np. kurs turystyki czy do Szkoły dla Osiedleńców. Po ukończeniu każdego takiego kursu uczeń dostawał certyfikat i potem mógł zdobyte punkty wpisać sobie do programu szkoły średniej, jeśli by do niej poszedł. Choć nie było statystyk dotyczących korzystania Polaków z tej formy edukacji, respondentki szacowały, że jest ich mniej więcej tyle, ile procent społeczeństwa stanowią (N20, 27.10.2009).
Podjęcie studiów na IslandiiZ informacji uzyskanych w szkole Mimir dowiedziałam się, że często kontynuacją kursów języka islandzkiego, który instytucja ta prowadziła były studia licencjackie na Uniwersytecie Islandzkim. Można tam było studiować język islandzki dla obcokrajowców, zaczynając od tego  poziomu,  na  którym  kończły  się  studia  w  Mimirze  (N16,  20.10.2009).  O  planach podjęcia  takiej  nauki  mówiło  troje  respondentów,  z  czego  jeden  na  pewno  niedługo  po przeprowadzeniu  wywiadu  rozpoczął  studia.  Wszyscy  troje  ukończyli  kilka  kursów  (4-7 poziomów) języka islandzkiego w szkołach językowych, jeden respondent uczestniczył też w indywidualnych korepetycjach. Teraz chciał rozpocząć studia: 

M3: Chcę iść w ogóle na studia za rok. M.Z.: A jakie?M3:  Filologia  islandzka  dla  obcokrajowców.  […]  Licencjat,  3  lata,  jeżeli  moja szefowa...  to  znaczy  moja  szefowa  się  zgodziła wstępnie.  [...]  przez  przypadek w ogóle złożyłem papiery, bo prawie bym ich nie złożył,  bo się okazało, że są do 01.02,  ja  bylem  nieprzygotowany,  wszystko  mi  szło  pod  górkę,  mojej  szefowej akurat nie było, żeby oddać mi moje dokumenty, bo ona je ma, musiała mi wypisać [...]  list  polecający,  moja korepetytorka też musiała mi napisać list  polecający,  po czym nie mogłem go wydrukować, no i generalnie złożyłem te papiery […], na razie się zapisałem. I może, jak mnie przyjmą, to ja zobaczę w ogóle czy ja pójdę na te studia czy nie. Nie mam ciśnienia, żeby tam iść bardzo.
Podobne studia rozpocząć chciała K2, ona jednak nie zdążyła ze składaniem podań:
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.[N]o na studia się nie dostałam, no bo się spóźniłam z podaniem, no moja wina, też nie problem. [śmiech] […] Na ten islandzki dla obcokrajowców. Ale z  drugiej strony, jakby na to nie patrzeć, to los mnie wybawił, bo jak ja bym się na nie dostała,  to by mi było przykro zrezygnować. A ja wtedy dostałam wypowiedzenie z pracy, a na zasiłku nie mogę studiować. Więc może lepiej, że się nie dostałam, niż żeby mi było przykro, że musiałam wiesz, ze względu na pieniądze podjąć taką decyzję,  że musiałam zrezygnować. (K2)
Oboje mieli problem, gdy zorientowali się, że na studia trzeba zgłaszać się z dużo większym wyprzedzeniem  niż  w  Polsce.  Jak  twierdzili  –  nie  zależało  im  też  szczególnie  na  tych studiach – choć może to być sposób narracji  spowodowany niepowodzeniem (u K3) lub niewiadomą, czy będzie się  przyjętym (M3) i  obniżenie w związku z tym oczekiwań.  K3 wskazywała  też  na  problemy  formalne  ze  studiowaniem,  czyli  niemożność  łączenia  go z otrzymywaniem  zasiłku  dla  bezrobotnych.  U  obojga  respondentów  (absolwentów polonistyki)  można  było  zauważyć  bowiem  zainteresowanie  językiem  islandzkim,  K3 mówiła  też  o  przyjemności  płynącej  z  uczenia  się  („Ja  po  prostu  lubię  i  to  mi  sprawia przyjemność,  a  ludzie  zazwyczaj  robią  to,  co  im  sprawia  przyjemność”  [K3]).  W  tym kontekście ich decyzje o podjęciu studiów filologicznych można postrzegać przez pryzmat nie „dokształcania siły roboczej”,  którego krytykę przedstawiłam w pierwszej  części  tego rozdziału, ale rozwoju osobistego. Była to też – biorąc pod uwagę, że K3 liczyła też na lepszą pracę  po  nauczeniu  się  języka  –  przestrzeń  wymiany  między  zdobywaniem  kwalifikacji zawodowych i rozwojem osobistym (Olesen, 1999). Uwarunkowania prawne dotyczące osób bezrobotnych lub możliwości łączenia studiów z pracą w publicznym przedszkolu ułatwiały lub – przeciwnie – utrudniały taki rozwój. . K9 np. łączenie pracy ze studiami wydawało się zbyt trudne i zrezygnowała z nauki na uczelni:

Myślałam  –  zapiszę  się  na  studia,  zrobię  islandzki  dla  cudzoziemców,  to  wtedy mając jakiś konkretniejszy papier... ale tak trochę... mi się nie chce. Myślałam, że można jako – to się nazywa to distance student – czyli zaocznie, ale to można tylko jeden rok zaocznie zrobić. Bo tam jednak się z pracy zwalniać, ja to nie mam takiej pracy,  w  sumie  we  dwie  jesteśmy  tylko  w kuchni,  to  nie  mogę  co  trochę  brać [wolnego], bo będę miała wroga, więc... […] W sumie te studia nie są aż tak bardzo uciążliwe, mało godzin tutaj. Myślę, że bym dała rade, gdybym... tylko boję się, że jakbym zaczęła studiować, zaczęłabym... jakbym miała tą pracę i bym sprzątała, no to można spokojnie studiować, jak się ma nienormowany dzień pracy albo pracę wieczorem. Ale znowu nie chcę takiej pracy. Specjalnie szukałam pracy... takiej, żeby była w stałych godzinach i od rana. Nie w weekendy i... nie wiem jeszcze. (K9)
Jak opisuję w Rozdziale IX, respondentka przede wszystkim mówiła o pragnieniu spokoju i jeśli studia miałyby stanąć temu na drodze, wolała z nich zrezygnować. Choć ona również zainteresowana była językiem islandzkim, uczyła się go już na zaawansowanym poziomie, to 205



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.spokój  i  unormowany czas  pracy były dla niej  ważniejsze  od rozwoju,  co może wynikać także z nieco starszego wieku i innej fazy życia respondentki (miała już dorosłe dziecko) w porównaniu do M3 i K2 (nie założyli  jeszcze rodziny).  W przypadku wszystkich trojga respondentów  ważne  były  rozwiązania  systemowe  umożliwiające  im  studiowanie  (np. studia  zaoczne),  jednak  K9  przejmowała  się  też  sytuacją,  w  jakiej  postawiłaby  swoją współpracowniczkę i to ostatecznie powstrzymało ją przed studiami.Warto tu przytoczyć też wywiad z M19, który wyjechał już wiele lat temu z Islandii,  a pojechał tam właśnie ze względu na możliwość studiowania języka islandzkiego, choć – jak twierdził – brał sobie dodatkowo różne inne kursy, studia przeciągał i po kilku latach zaczęły go już męczyć:
[W] 1993 zrobiłem tego mojego magistra nieszczęsnego po wielu latach  trudów 
i mozołów. Ostatnie dwa lata nawet obiłem się o ten Wydział Oddi, nauk socjalnych. Miałem tam dwa, czy trzy przedmioty, ponieważ moja praca magisterska była na temat cudzoziemców w sagach islandzkich,  [...]  bardzo liberalni  są,  można sobie 
studiować,  co  człowiekowi  do  głowy  przychodziło,  staroangielski,  Middle English,  studiowałem  starogrecki  przez  jakiś  czas.  W każdym  razie  w  tym  1991 
postanowiłem sobie wziąć dwa przedmioty z antropologii i tak utknąłem na dwa lata. (M19)

Respondent ten już wyjeżdżając na Islandię (formalnie jako student polskiej uczelni) był niejako „w trybie studiowania”, od razu zaczął też studia w Reykjaviku. Przeciągał je (trwały ok.  12  lat),  nie  tylko  ze  względu  na  pracę  zawodową  (w  tym  przez  jakiś  czas  –  na Kamczatce), ale też rozległe zainteresowania i prawdopodobnie – przyjemność i poczucie rozwoju  płynące  ze  studiowania  np.  języka  starogreckiego  czy  staroangielskiego. W sposobie,  w  jaki  opowiadał  o  swoich  studiach,  można dostrzec  samosterowność („postanowiłem  sobie”),  ale  też  trud,  jaki  wiązał  się  z  ukończeniem  całego  procesu i oddaniem  pracy  magisterskiej,  łączącej  wątki  antropologiczne  z  literaturoznawczymi. Uniwersytet  był  tu  portretowany jako liberalny,  umożliwiający rozwój  i  samosterowność oraz  całożyciowe  uczenie  się,  podczas  gdy  samo  zdobycie  tytułu  i  kwalifikacji  było  tu trudnym,  nieprzyjemnym  i odraczanym  obowiązkiem.  Warto  zauważyć,  że  po  studiach prawniczych w Polsce i filologicznych na Islandii, M19 ukończył następnie w Danii studia z dziedziny  pracy  socjalnej,  co  wskazuje  nie  tylko  na  wysoką  mobilność  respondenta (obecnie  mieszkającego  na  Grenlandii),  ale  też  na  coś,  co  można  nazwać  edukacyjnym nomadyzmem84 –  ciągłym  poszukiwaniem  nowych  pastwisk  –  w tym  przypadku intelektualnych. Wśród  badanych  pracowników  przedszkoli,  poza  filologią  islandzką,  część  osób 
84 Innym jednak niż w pracy Piotra Kowzana (2008), którego respondenci często odrzucali edukację formalną.206



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.rozważała  też  studia  pedagogiczne,  by  „czuć  się  na  swoim  miejscu”,  mieć  odpowiednie kwalifikacje do swojej pracy, choć takich kwalifikacji nikt od nich nie wymagał, a pracować w przedszkolu można było bez żadnego wyższego wykształcenia. Jedna opowiadała o swojej motywacji:
Chcę czuć się komfortowo z tego względu, że po prostu, że nie byłoby  pretekstu do 
tego, żeby mnie zwolnić z pracy, no i dla mnie samej, że być może bym się czegoś jeszcze  douczyła.  Jak się pracuje z dziećmi, no bo ja, przyznaję się bez bicia, nie wykonywałam tego zawodu w Polsce, studiowałam też już jakiś czas temu i tutaj nagle się stykam z takim nowym wyzwaniem, [...] wewnętrznie czuję, że nie chcę być tylko opiekunem chroniącym bezpieczeństwa tych dzieci,  tylko ja  czuję taką 
misję, że ja muszę też ich czegoś uczyć, prawda? Za każdym razem. No i to, jakby no  człowiek  całe  życie  się  uczy  i  szuka  różnych metod  i...  no  jestem  nauczycielem, prawda? [...]  jestem taką osobą po prostu rzetelną, obowiązkową (śmiech), która myśli o tym, że ja bym chciała i miałabym z tego naprawdę satysfakcję, widząc, że te dzieci się czegoś ode mnie nauczyły. Że to nie jest tylko taka funkcja opiekuńcza, nie? Bo to może każdy z nas wykonywać, będąc opiekunką do dzieci, prawda? Ja czuję, że to jest takie ponadto i chciałabym być […] na swoim miejscu (K1) 

Były to jednak tylko luźne plany, respondentka nie podjęła żadnych kroków, żeby rozpocząć studia. Co ciekawe, w tej wypowiedzi respondentka opowiadała o dokształcaniu związanym z pracą, ale z perspektywy własnych potrzeb, a nie wymagań pracodawcy. Jak widzieliśmy w pierwszej  części tego  rozdziału,  całożyciowe  uczenie  się  postrzegane  jest  przez  część badaczy  jako  dziedzina  polityki,  w której  od  jednostek  oczekuje  się,  że  będą “maksymalizować swoje szanse życiowe poprzez szkolenie się, jednocześnie minimalizując koszty państwa i pracodawców” (Ng i Shan, 2010, s.171). Wypowiedź K1 pokazuje jednak coś  innego  –  tu  sama  pracownica  ma  potrzebę  doszkalania  się,  mówi  o  swojej  misji  związanej  z  nauczaniem  dzieci.  Tę  potrzebę  zaspokoić  mogą  m.in.  studia  (choć  ich  nie podjęła) – na Islandii niemal bezpłatne, a w związku z możliwością robienia ich w czasie  pracy – będące kosztem zarówno dla państwa, jak i pracodawcy85.  K1 mówi jednak także o obawie przed zwolnieniem z pracy, ze względu na nieodpowiednie kwalifikacje. Jest to o tyle zadziwiające, że jej kwalifikacje zostały formalnie uznane za wystarczające nie tylko do pracy  w  przedszkolach,  ale  i  w  szkole,  wyróżniała  się  też  na  tle  innych  pracowników przedszkoli, mających często tylko średnie wykształcenie. Wypowiedź tę  można rozumieć więc  albo  jako  próbę  racjonalizacji  własnych  potrzeb  edukacyjnych,  przy  użyciu neoliberalnego  dyskursu  zorientowanego  na  wymagania  rynku  pracy86,  albo  jako wyniesione  jeszcze  z Polski  przekonanie  o  konieczności  ciągłego  doszkalania  się,  by 
85 Zarówno opieka zdrowotna, jak i  edukacja wyższa były na Islandii  płatne,  ale  opłaty te były niewielkie 

w porównaniu do zarobków.
86 Więcej o tym dyskursie można przeczytać np. w: Melosik, 2009; Potulicka, 2010; Rutkowiak, 2010.207



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.utrzymać  się przy pracy. Zgodnie bowiem z analizą systemów społecznych przedstawioną przez  Andreasa  Walthera  (2006),  polski  system  nosi  cechy  systemu  „nie  do  końca opiekuńczego”  (ang.  sub-protective),  o  wysokim  bezrobociu  młodzieży,  pracy  na niestandardowych  umowach  oraz  zdobywaniu  kolejnych,  nie  zawsze  potrzebnych kwalifikacji  przez  młode  osoby,  mające  problemy  ze  znalezieniem  pracy.  K1  pracowała w Polsce na stanowisku prekarnym (zob. Standing,  2011/2014) i mogło to wpłynąć na jej podejście do dokształcania, niezmienne mimo migracji i innych wymagań na Islandii. Z kolei K14, która krótko studiowała w Polsce, ale zrezygnowała, rozważała studia pedagogiczne na Islandii. Nie podejmowała jednak kroków w tym kierunku, gdyż nie znała dobrze ani języka islandzkiego, ani angielskiego:
No z językiem jest jak jest, ja nie mówię specjalnie po islandzku i nie odczuwam ogromnej  potrzeby  się  go  uczyć,  ale  poszłabym,  na  pewno  bym  poszła  tutaj  na studia.  Tutaj  fajne  studia  mają.  Znaczy  ja  ogólnie  bym  poszła  też  w  kierunku dzieciaków – albo przedszkole albo starsze dzieci. (K14)

Tu znów studia związane były z jednej strony z pracą (możliwością pracy w przedszkolu,  a nie przy sprzątaniu), a z drugiej – z zainteresowaniami – w Polsce K14 pracowała w jako wolontariuszka  w domu dziecka,  ale  nie  dostała  się  na studia  pedagogiczne.  Na  Islandii mogłaby  kształcić  się  w  tym  kierunku  (szczególnie  że,  bazując  na  opiniach  znajomych, uznała  studia  tam za  łatwe),  ale  przeszkadzał  jej  w  tym  brak  dobrej  znajomości  języka islandzkiego.  Takie  studia  natomiast  rozpoczęła  K4,  ale  musiała  z  nich  zrezygnować  ze względu  na  utrudnienia  organizacyjne  ze  strony  pracodawcy  oraz  samej  uczelni  –  np. obowiązek  odbycia  3-tygodniowych  praktyk  w  innym  przedszkolu  niż  to,  w  którym student/ka pracuje:
[P]oszłam  na  przedszkolne  [nauczanie]  […]  Zapisałam  się,  dyrektorka  wyraziła zgodę, przyszedł kryzys, brak ludzi, brak możliwości zatrudniania nowych, poszłam do niej z listą, że tu mam...  oni wyznaczyli od początku, w jakim terminie trzeba zrobić  praktyki.  [...]  kiedyś było tak,  że można było  robić  w swoim przedszkolu. W tej chwili jest to kompletnie zabronione, nie ma takiej opcji […]. No i dyrektorka powiedziała, że jest jej bardzo przykro, ale ona mi nie może na to pozwolić. Więc to... dlatego jestem... nie mówię, bo to na pewno by nie było łatwe, bo ja... kupiłam sobie książki,  zresztą stwierdziłam, że kupię nawet jak mi nie pozwala. Bo  mnie 
interesują.  A  zresztą  psychologia  była  po  angielsku...[...]  ja  zaczęłam  to  czytać, powtarzało  się  słownictwo,  więc  jakby  dało  się  to  zrobić.  Byłoby  to  trudne,  ale  dałoby się to zrobić. Tym bardziej, że otwarci ludzie, nauczyciele i profesorowie... […] Ale dyrektorka mi ułatwiła lenistwo i mówi: nie, nie ma takiej opcji. Jest ale... na pewno nie w tym roku, bo mamy problemy. Były 3 osoby w ciąży itd., itd. Więc jestem studentem na papierze. (K4)
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W związku z tym respondentka nie podjęła też studiów z języka islandzkiego, które również rozważała: „ale no jest to równoznaczne z tym, że musiałabym pracować na pół etatu. [...] Jest  tam do pierwszej  [godziny]  bodajże,  wiesz,  no  i  to już  dość  dużo komplikuje”  (K4). W przeciwieństwie do analizowanych dyskusji na temat edukacji dorosłych, szczególnie tych wskazujących na coraz większe powiązanie edukacji z pracą, przez co od jednostek wymaga się kształcenia, a edukacja staje się przymusem, nie wyborem i podejmowana jest ze strachu (Solarczyk, 2001, s.156-7), ta wypowiedź pokazuje zupełnie inną logikę. Tu to od jednostki wychodzi potrzeba kształcenia się, mówi ona o swoim zainteresowaniu tematem studiów, zgłębia  go  nawet,  gdy  musi  ze  studiów  zrezygnować.  Pracodawca  z  kolei  pełni  rolę ambiwalentną – nie nakazuje studiów, a jedynie na nie pozwala, choć tylko do czasu, gdy okazuje  się,  że  oznaczają  one  konieczność  trzytygodniowej  pracy  w  innym  przedszkolu. Dzieje  się  tak,  mimo  że  oba  kierunki  studiów  rozważane  przez  respondentkę  były bezpośrednio związane z jej pracą. Uczelnia z kolei przedstawiana jest jako otwarta (otwarci ludzie),  ale  jednocześnie  narzucająca  niezrozumiałe  ograniczenia  (praktyki  zawodowe w innym miejscu), uniemożliwiające respondentce edukację.Wśród moich respondentów tylko jeden w czasie prowadzenia wywiadów faktycznie studiował.  Był  to  M1,  który  bez  skutku  próbował  dostać  się  na  wymarzone  studia filologiczne w Polsce – nie udało mu się to z niezrozumiałych dla niego względów – był rozgoryczony i  było to głównym, jak twierdzi,  powodem jego wyjazdu z Polski.  Po kilku miesiącach pracy w Reykjaviku podjął starania,  żeby dostać się na studia na tym samym kierunku (sinologia) w Reykjaviku,  ale  i  w jego przypadku problemem okazał się termin składania dokumentów, na który nie zdążył. Spróbował jednak rok później i na studia się dostał, dzięki czemu zdecydował się zostać na jakiś czas na Islandii. Studia nie były jednak dla niego łatwe, przede wszystkim dlatego, że były w języku angielskim, którego respondent uczył się przede wszystkim pracując w Anglii i nie potrafił dobrze w tym języku pisać. Z tego względu  po  jakimś  czasie  postanowił  jednak  wrócić  do  Polski,  korzystając  z  wymiany z uczelnią polską. Ten przykład wskazuje znów na ogromną rolę umiejętności językowych w podejmowaniu  i  kontynuowaniu  studiów  –  nie  tylko  umiejętności  posługiwania  się językiem islandzkim, ale i angielskim. Wskazuje on też znów na przemieszanie motywacji związanej z zainteresowaniami i pasjami (od wielu lat respondent interesował się kulturą chińską) z planami zawodowymi. Podjęta przez M1 edukacja jest też w szczególny sposób transnarodowa  –  uczy  się  on  kultury  chińskiej  na  Islandii,  po  angielsku,  ze  względu  na łatwiejszy niż w Polsce dostęp do studiów.Poza studiami licencjackimi, jeden respondent (M6) był w trakcie aplikacji na studia 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.doktoranckie.  Jak twierdził:  „łatwiej  się  poruszać z  dyplomem.  A im on,  że tak powiem wyższy, tym łatwiej. I tylko po to jest mi to potrzebne. Nie jestem typem, że tak powiem, naukowca,  który  będzie  siedział  i  całe  życie  czytał,  przepisywał”  (M6).  W  Polsce  był nauczycielem, na Islandii nie chciał podejmować tej pracy, ale planował inne zajęcia, również związane z pracą z  dziećmi i do tego chciał mieć jak najlepsze dokumenty. Wskazuje to na bardzo instrumentalne podejście do edukacji, która sprowadzona jest tu do zdobywanego dyplomu (przeciwnie do wypowiedzi M19) – dyplom ten ma posłużyć do zdobycia lepszego stanowiska87.Co  znamienne,  wszyscy  respondenci,  którzy  podjęli  na  Islandii  kroki  w  kierunku rozpoczęcia studiów uniwersyteckich, mieli już za sobą pięcioletnie studia w Polsce. Studia na  Islandii  miały  im  pomóc  zaadaptować  się  językowo  (kontynuować  naukę  języka islandzkiego) lub uzyskać formalne potwierdzenie kwalifikacji do pracy, którą wykonywali. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę wcześniej przytaczane badania, według których najbardziej  znaczące  statystycznie  w determinowaniu  partycypacji  w  edukacji  dorosłych jest  wcześniejsze  doświadczenie  edukacyjne  (zob.  Brookfield,  1986;  Keogh,  2009).  Co więcej, o planach studiowania opowiadali przede wszystkim pedagodzy i inni pracownicy instytucji  edukacyjnych  (lub  osoby  aspirujące  do  pracy  w  tej  branży),  co  może  być spowodowane  szczególnym zainteresowaniem edukacją  wśród tych osób.  Warto  zwrócić uwagę,  że  uniwersytet  pełnił  tu  często  rolę  jednego  z  ośrodków  umożliwiających całożyciowe uczenie się, zintegrowanych z innymi placówkami, np. ze szkołami językowymi (studia były kontynuacją kursów językowych),  a nie miejsca zdobywania przez młodzież przyszłego zawodu.Wśród tych, którzy nie zamierzali podjąć studiów na Islandii, powody niestudiowania były podobne do problemów, z jakimi spotykali się wymienieni już respondenci. Był to brak czasu (zob. Rozdział VII), a także niska ocena swoich kompetencji językowych. K1, która, jak pisałam, chciała podjąć studia, by „być na swoim miejscu”, mówiła: „jeszcze absolutnie nie jestem na etapie takiej sprawności językowej, żeby z kolei zacząć te studia” (K1). Poza tym, dwie osoby, z którymi rozmawiałam (K6 oraz jedna z Polek uczęszczająca ze mną na kurs  językowy)  chciały  studiować  weterynarię,  ale  że  akurat  tego  kierunku  nie  można  było studiować na Islandii, zrezygnowały.
Szkolenia w pracyTakże w przypadku szkoleń w pracy jednym z problemów były niedostateczne – w opinii 
87 Podobnie mówili gdańscy studenci, respondenci Alicji Jurgiel-Aleksander, dla których znalezienie pracy było 

jednym z podstawowych celów studiowania, nieuniknioną aktywnością, prowadzącą do zdobycia pracy bądź 
pozostania w swoim miejscu pracy (Jurgiel, 2008).210



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.respondentów – umiejętności językowe (choć były też kursy po polsku, np. M6, pracownik domu  opieki,  wziął  udział  w  kursie  pierwszej  pomocy,  po  polsku,  który  zorganizował Czerwony Krzyż).  Co ciekawe, o problemach językowych mówili  pracownicy przedszkola, którzy jednocześnie na co dzień porozumiewali  się po islandzku z innymi pracownikami, z dziećmi  i  ich  rodzicami,  a  także  chodzili  na  kursy  językowe.  M3  opowiada  o  swoim uczestnictwie w szkoleniach z pracy:
M3: Byłem raz, bo było po angielsku.  Większość jest po islandzku,  dlatego nie chodzę. Bo to jest bez sensu,  nic bym z tego nie rozumiał. Ale mamy generalnie taki rozpis wszystkich szkoleń. No i można się zapisywać. I chodzić. U mnie z pracy chodzą. Są różne, niektóre fajne np. nauka gry na gitarze, albo coś takiego, można iść się nauczyć. M.Z.: No ale już no tyle lat jesteś, uczysz się islandzkiego na piątym poziomie, to może coś byś zrozumiał? M3: Tzn., nie wiem, szczerze powiedziawszy,  nie potrzebuję tego, nie potrzebuję 
tych kursów ich wszystkich,  nie  jest  mi to  potrzebne moim zdaniem,  żeby być lepszym w pracy.Postrzegany brak kompetencji  językowych był tu  tylko częścią wytłumaczenia,  być może wymówką. Można odnieść wrażenie, że wypowiedź ta była motywowana jakimś rodzajem dumy, przez który respondent nie chciał przyznać, że zna język zbyt słabo mimo kilku lat nauki. Z dumą odnosił się do szkoleń w ogóle („nie potrzebuję tych kursów ich wszystkich”) – choć wcześniej powiedział, że niektóre z nich są „fajne”. Niejasne jest więc, co było większą przeszkodą w uczestnictwie – język czy postrzeganie kursów jako niepotrzebnych. W tym kontekście  ciekawa  jest  wypowiedź  K1,  która  początkowo  odmówiła  uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym pracy w przedszkolu, tłumacząc, że i tak by nic nie zrozumiała („Ja  mówię do niej  tak – że [...]  ja chętnie poszłabym, właśnie z racji  tego,  że się gdzieś tam edukowałam, już trochę czasu temu itd. i poszłabym posłuchać, co nowego słychać, ale [...] jest bariera językowa i jakby uważałam temat za zakończony. [...] ja nie za bardzo widziałam sens ten, żeby pójść i spędzić te dwie godziny”), ale uświadomiwszy sobie, że jej szefowa jest organizatorką szkolenia i bardzo zależy jej na frekwencji, zdecydowała się jednak pójść na nie: 
No było fajnie, wesoło, co zrozumiałam, to zrozumiałam, czego nie zrozumiałam to już nie zrozumiałam, mogłam sobie dużo rzeczy jakby dopowiedzieć, czy domyślić się, bo... tam akurat było i o jodze dla dzieci i....[...] taki temat, który tam wiesz już znany  był  mi  wcześniej,  nawet  z  Polski.  [...]  później  o  jakimś  tam  pozytywnym myśleniu,  no  to  grafika  czy  jakieś  tam  obrazki  były  w  języku  angielskim przedstawiane więc też można było sobie... było tam nawet wesoło, nie? No jakieś masaże sobie nawzajem robiliśmy relaksujące... (K1)

211



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Jak się okazało – kurs był ciekawy, a respondentka wyniosła w niego wiele spostrzeżeń, np. na temat roli kościoła w społeczeństwie (bo tam też odbywał się kurs). Początkową jednak reakcją na propozycję kursu była odmowa i dopiero po długich namowach i zrozumieniu, że  – jak twierdzi – swoją odmową popełniła „faux pas” wobec szefowej,  zdecydowała się na uczestnictwo. W tej wypowiedzi dokształcanie się znów nie jest przymusem, pracownik ma tu wybór, do uczestnictwa przekonuje raczej szacunek do drugiej osoby, organizującej kurs i niechęć  do popełniania  wobec  niej  „faux  pas”,  a nie  nakaz  czy  wymagania  pracodawcy. Sposób  przekonywania  pracownicy  do  uczestnictwa  również  nie  był  oparty  na  strachu, a raczej  na prośbach i  przymilaniu się  („[S]iedziała  ze mną chyba tak z  10 minut z tymi maślanymi oczami...” [K1]).Inną sytuację natomiast opisywała K10, która chciałaby wziąć udział w podobnych kursach,  ale  nie  miała  takiej  możliwości  –  jak  mówiła  –  ze  względu  na  zbyt  wysokie wykształcenie (dla porównania – K1 miała ukończone studia wyższe):
K10: Ja na przykład mam maturę, którą mi uwzględniają tutaj w pracy, ale jest coś takiego, prawo tutaj w Reykjavikurborg [Urząd Miasta Reykjaviku], że po prostu oni 
nie mogą mnie wysłać na żadne kursy,  dlatego że ja  mam maturę.  Bo jestem w jakiś sposób trochę wykształcona, więc… nie mam żadnych szans. Kiedy zaczęłam tutaj pracę, to jedynie byłam na jakimś kursie języka migowego dla dzieci i tyle. To był koniec i więcej już nie.M.Z.: Czyli co, przez to, że masz maturę, to nie idziesz na kursy takie dodatkowe?K10: Nie.  Na przykład,  gdybym mówiła mało po islandzku,  mam szansę na kurs języka islandzkiego. Moja koleżanka właśnie, ona była około czterech-pięciu lat na Islandii i po prostu pani dyrektor ją wysłała, a ja nie miałam takiej szansy, bo ona stwierdziła, że ja mówię dobrze po islandzku, więc ja nie muszę. Ale wiesz, czasami to jest nawet  fajnie pójść na ten kurs, bo można ludzi poznać. W ogóle można 
coś więcej się nauczyć. (K10)

Interesujące,  że  sytuacja  tych  dwóch  respondentek  –  obu  pracujących  w  przedszkolach podlegających  Urzędowi  Miasta  w  Reykjaviku  –  była  tak  różna.  Jedna  miała  ukończone studia wyższe i próbowała „wymigać się” od dodatkowych szkoleń, szczególnie że uważała swoje umiejętności językowe za zbyt niskie. Druga miała ukończoną szkołę średnią, za to bardzo dobrze mówiła w języku islandzkim, ale nie dostawała żadnej propozycji kursów, mimo że chciała na nie iść. Być może było to zależne od dyrektorki każdej z instytucji i jej stosunku  wobec  szkolenia  pracowników.  W  przypadku  K10  znów,  tak  jak  i  u  K4,  to  od pracowniczki  wychodziła  inicjatywa  kształcenia  się  (kojarzonego  z  czymś  fajnym,  ze spotkaniem  towarzyskim,  z  możliwością  samorozwoju),  pracodawczyni  jednak  nie organizowała szkoleń, nie wysyłała na nie, ograniczając przez to możliwości dokształcania się respondentki.
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Kursy zawodowePoza szkoleniami w pracy, niektórzy moi rozmówcy uczestniczyli też w kursach dających im dodatkowe kwalifikacje i  uprawnienia.  Najciekawszym z perspektywy omawianych w tej pracy zagadnień był kurs dla przewodników, ukończony przez M5. Podczas tego kursu uczył się  on  o islandzkiej  historii,  rzeźbie,  florze  i  faunie,  a  że  zajęcia  odbywały  się  w  języku islandzkim, musiał nauczyć się wielu nowych pojęć – które, jak mówił, poznawał zarówno po polsku, jak i po islandzku. Z kolei K7 po przyjeździe na Islandię zrobiła kurs kosmetyczny i przez  pewien  czas  pracowała  w gabinecie  kosmetycznym.  Dodatkowe  uprawnienia  do pracy w ciężarówkach zrobił M12, kierowca autobusu. Związek zawodowy dofinansował mu 70% kosztów. Także inny kierowca, M13, zrobił sobie dodatkowe kategorie prawa jazdy i był zaskoczony ich niską ceną: „To sobie zrobiłem tutaj dosłownie po przeliczeniu za 400 zł. […]  No  to  normalnie  dla  mnie  jest  to  niesamowite.  Skoro  związki  zwracają  takie  koszta...! Fantastycznie! No to takie coś...!” (M13). Również M17 zrobił kurs zawodowy, choć nie było mu to potrzebne w obecnej pracy:  W przypadku budownictwa […] to właśnie firma wysyłała na kurs żeby te licencje sobie chłopacy porobili, żeby mogli tego sprzętu używać. Ja sam osobiście, mimo że to mi  nie było potrzebne zrobiłem sobie  kursy  na wszystkiego rodzaju  dźwigi wieżowe  małe,  koparki,  spycharki,  widlaki,  bo  tutaj  to  się  robi  za  bardzo  małe pieniądze. Bardzo małe – tak dla przykładu powiem wam dokładnie. Ja zapłaciłem za wszystko:  za  kurs,  za  egzaminy i  tak dalej,  za wydanie  licencji  chyba 80 000 koron – na polskie to jest...A: 2000?B: Dwa tysiące niecałe. Ale i tak z tych 80 000 koron 75% to mi związki zawodowe oddały. Także mnie to wyniosło 25%, także to jest śmiechu warte. [M17]
Czasami  respondenci  traktowali  zrobienie  jakiegoś  kursu  jako  okazję  –  był  tańszy  niż w Polsce, mimo że kurs ten nie był im obecnie potrzebny. Poszerzał jednak ich możliwości pracy w przyszłości – M12 podkreślił, że zdobyty certyfikat będzie honorowany w całej Unii  Europejskiej. Te dwie ostatnie wypowiedzi wskazują na – krytykowane m.in. przez Biestę (2007a) i Brookfielda (1986) – traktowanie edukacji dorosłych jak supermarketu. Można tu odnaleźć logikę promocyjnych zakupów – podjętych nie zawsze zgodnie z rzeczywistymi potrzebami,  ale  dlatego,  że  było  tanio,  w nadziei,  że kiedyś  zakupiony towar się przyda. Tanio było zwłaszcza w porównaniu z Polską i dzięki wsparciu związków zawodowych – członkostwo  w  nich  umożliwiało  tanie  zakupy  edukacyjne  i  podwyższenie  kwalifikacji honorowanych w wielu krajach.
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Inne kursy i poradnictwoNajczęściej  podejmowanym  kursem  był  kurs  języka  islandzkiego  –  tylko  sześć  osób  nie uczestniczyło w takim kursie ani razu – ci respondenci uczyli się języka „od ludzi” (4 osoby)  lub  nie  próbowali  uczyć  się  go  w  ogóle  (2  osoby).  Część  z  tych  kursów  organizowali pracodawcy,  inne  odbywały  się  w  szkołach  dla  dorosłych  –  centrach  kształcenia ustawicznego  (jak  Mimir),  technikach  i  innych  szkołach.  Poza  kursami  zawodowymi, szkoleniami i kursami językowymi, niektórzy uczestniczyli też w innych zajęciach. Jednym  z  kursów  podejmowanych  dosyć  często  (także  według  przedstawiciela związków zawodowych)  była  nauka jazdy samochodem,  choć  respondenci  mówili  raczej o znaczeniu samego egzaminu,  a nie uczenia się jazdy. Być może część brała udział tylko w egzaminach, bez wykupywania godzin nauki. Zajęcia i egzaminy prowadzone były często po polsku. W opinii respondentów były one proste, dużo prostsze niż w Polsce, co niektórzy interpretowali przez pryzmat tego, że były one prowadzone „dla ludzi”,  a nie „dla siebie”,  a więc dla zysku („Oni jak coś organizują,  to nie organizują dla siebie,  tylko dla ludzi.  To  prawo  jazdy ma być  dla  człowieka.”  [M15]).  Jednocześnie  były  to  zajęcia  wdrażające  do islandzkiej  kultury automobilizmu, którą opisywałam wcześniej,  a więc mogące stanowić pewien – choć nieoczywisty – element asymilacji kulturowej.K3 (wciąż ucząca się w szkole średniej) zapisała się na kurs przygotowujący na studia na wymarzonym kierunku, choć same studia zamierzała podjąć w innym kraju (co znów wskazuje  na  szczególnie  transnarodowy  charakter  takiej  edukacji).  Dwie  respondentki wzięły natomiast udział w kursie robienia na drutach88. Jedna z nich opowiadała: 
Jeszcze jakieś kursy robiłam... tak, na drutach po islandzku, ale ja nigdy nie robiłam na  drutach,  więc  to  było  dla  początkujących,  dla  takich  mniej  więcej  jak  ja, poszłyśmy z koleżanką z Francji i było bardzo sympatycznie, aczkolwiek... do mnie mogłabyś mówić po polsku na początku, co mam robić i tak bym nie wiedziała. Więc na początku jak patrzyłam na nią... nie powiedzieliśmy babce, że jesteśmy z innego kraju,  [...]  że  jest  nam  ciężko  zrozumieć,  co  ona  mówi,  że  trzeba  nam  przyjść pokazać. Tzn. ona pokazywała, ale... „tu prawy, tu lewy”, prawy nie był wcale słowo prawy, lewy nie był lewy i nagle wiesz, po pierwszej lekcji mówię,  nie daję rady. Wolę robić wszystko, ale nie będę robić na drutach nigdy. No i poszliśmy powiedzieć potem,  że  jest  nam  za  trudno. Więc  od  następnej  lekcji  –  bo  to  nie  był  dla obcokrajowców,  po  prostu  był  kurs  robienia  na  drutach  –  przyszła  i  nam pokazywała jak dzieciom. Bardzo śmiesznie, no do dzisiaj mam zrobiony tylko tył swetra, ale przyjdzie czas i pora... Nie, uważam, że dostępność kursów jest tu dużo łatwiejsza. (K4)

Warto  tu  zwrócić  uwagę  na  podkreślaną  przez  respondentkę  dostępność  kursów  – 
88 Robienie na drutach jest ważną częścią islandzkiej tradycji, ale i współcześnie można spotkać wiele kobiet 

i mężczyzn robiących na drutach w kawiarniach, na wspólnych spotkaniach czy na uniwersytecie.214



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.postrzeganą  jako  większa  niż  w  Polsce  –  a  także  na  podejmowanie  kursów  związanych z zainteresowaniami.  Zainteresowania  te  są  ściśle  związane  z  islandzkimi  tradycjami,  do czego wrócę w Rozdziale VI. Wypowiedź ta przypomina też o problemie, o którym pisałam już wcześniej w tym rozdziale – a więc o trudności prowadzenia zajęć z ludźmi o różnych kompetencjach  językowych.  Kurs,  o  którym  K4  opowiadała,  nie  był  przeznaczony szczególnie  dla  migrantów,  a  uczestniczące  w  nim  migrantki  nie  poinformowały prowadzącej o swoim pochodzeniu. W rezultacie zajęcia były zbyt trudne i zniechęcały do poruszanego  zagadnienia.  Rozwiązaniem  okazała  się  rozmowa  z  nauczycielką,  która podeszła  do  migrantek  indywidualnie  i ułatwiała  im  rozumienie  poprzez  pokazywanie wszystkiego, a więc – komunikację gestami, a nie przy pomocy języka. Jednocześnie dzięki  temu, że był to kurs dla wszystkich,  migrantów i  nie-migrantów, mógł stanowić element postulowanego przez McNaira uczenia się dla integracji (2009), choć nie wiadomo, na ile przemieszanie ludzi i zgromadzenie ich w jednym miejscu, bez skłonienia ich do kontaktów między sobą, rzeczywiście do takiej integracji wystarczyło.W  podobnej  formie,  a  więc  przez  pokazywanie,  odbywała  się  też  czasem  nauka korzystania  z komputera.  W  biurze  pracy  dowiedziałam  się,  że  migranci  sami  muszą wypełniać  wnioski  w  formie  elektronicznej,  a  często  tego  nie  potrafią.  Nie  ma  jednak pieniędzy na specjalne kursy, a te, które są, nie są dostosowane do migrantów. Pracowniczka „sadzała ich” więc przed komputerem, czasem coś pokazywała, ale dbała o to, by niczego nie robić za nich – licząc, że w ten sposób nauczą się umiejętności, która – jak uważała – jest niezbędna  w  islandzkim  społeczeństwie.  Jej  brak  sprawia,  że  migranci  „są  niejako wykluczeni ze społeczeństwa, z aktywnego uczestnictwa w nim” (N45, 29.03.2010). Choć nie  był  to  kurs,  ale  doraźna,  indywidualna  pomoc,  miała  ona  jednak  charakter instytucjonalnej  edukacji  nastawionej  na  integrację  społeczną.  Taki  rodzaj  szkolenia  „ad hoc”, odbywał się prawdopodobnie także w innych instytucjach czy miejscach pracy. Z moich badań wynika,  że Polacy uczestniczyli  też w poradnictwie,  zarówno w formie doradztwa zawodowego, prowadzonego np. przez centrum Mimir, jak i w formie indywidualnych próśb o  poradę,  kierowanych  do  polskiej  pracowniczki  centrum  edukacji  dorosłych  MSI.  Jak twierdziła, migranci nie chcieli zapisywać się na kursy dotyczące np. rozliczania podatków na Islandii, ale chętnie przychodzili po poradę na ten temat. Z kolei spotkania z doradczynią zawodową w Mimirze mogły  pełnić  funkcję facylitacji  wspierającej  stawanie  się  osobami samosterownymi,  aktywnymi i  upełnomocnionymi,  tak jak opisywał ją  Brookfield (1986, s.9-11). Po rozmowie z prowadzącą je osobą zanotowałam:
Spotkania są indywidualne lub „group therapy”. W spotkaniach grupowych ludzie 215



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.rozmawiają ze sobą na tematy – np. co lubią robić itp., ona [prowadząca] tego nie rozumie,  ale uważa, że to ważne,  że chwilę pozastanawiają się nad tym, co lubią robić. Mówi, że wiele osób nigdy nie zastanawiało się nad tym, co lubią robić, co chcieliby robić, pierwszy raz o tym myślą, wcześniej po prostu robili różne rzeczy. Dla niej ważne jest, żeby ludzie zaczęli kontrolować swoje życie, żeby „siedzieli za kierownicą” a nie na tylnym siedzeniu i jechali gdzie ich poniesie, i [mówi] że wiele osób nie jest do tego przyzwyczajonych, nie myśli o przyszłości. (N20, 27.10.2009)
Takie spotkania mogą więc uczyć samosterowności nie tylko w edukacji (doradztwo mogło prowadzić  np.  do  podjęcia  szkolenia  zawodowego),  ale  i  w  życiu.  Tu  znów  można przypomnieć postulaty  McNaira,  który pisał,  że  całożyciowe uczenie się  może zwiększyć spójność społeczną poprzez zwiększenie poczucia kontroli migrantów nad własnym życiem oraz „umożliwienie im budowania umiejętności i  wiedzy,  tak aby mogli  wnieść wkład do wspólnoty (poprzez płatną i niepłatną pracę)...” (2009, s.8). Opisywane tu doradztwo (samo w sobie będące jedną ze strategii pomocy migrantom, opisywanych przez McNaira [2009]) z jednej strony koncentrowało się właśnie na zwiększaniu kontroli  nad własnym życiem, a z drugiej – na ułatwieniu migrantom zdobycia pracy i przez to umożliwienie im wniesienia wkładu,  rozumianego  jako  praca  (o  innych  rodzajach  wkładu  będę  pisać  w  kolejnym rozdziale). Doradca zawodowy mógł więc również pełnić rolę profesjonalisty edukacyjnego, który – jak wskazywał Biesta – może pomagać uczniom odnajdywać i kształtować ich cele i potrzeby, pomóc im odkryć nowego siebie, zmienić się (2007a).
SamouctwoWśród  respondentów  pojawiały  się  też  informacje  o  samouctwie  –  było  to  szczególnie związane  z uczeniem  się  języków  (islandzkiego  i  angielskiego),  co  opiszę  dalej.  M4 opowiadał natomiast o tym, że nauczył się latać na paralotni:

M4: Skończyłem kurs, ale samodzielny. Sam się nauczyłem.[...] Paralotniarstwa. M.Z.: A dlaczego?M4: Poznałem ludzi, którzy się tym zajmują. Przedtem byłem totalnie zielony w tej kwestii,  zupełnie  nic  nie  wiedziałem.  Wiedziałem,  że  coś  tam,  gdzieś  tam,  coś w trawie  piszczy,  ale  poza  tym  absolutnie  nic.  Poznałem  ludzi,  którzy  się  tym zajmują, zobaczyłem, jak to jest na żywo, w realu, jak to działa itd. W formie zabawy zająłem się tym, zacząłem ćwiczyć. Zainteresowałem się tym na tyle, że cały czas przeglądałem jakieś  materiały,  filmy itd.  i  tak mnie  strasznie  wciągnęło,  że...  jak narkotyk. 
Z  kolei  M1  mówił  o  swoim  zainteresowaniu  sagami  islandzkimi  i  poznawaniu  ich samodzielnie. Zapytany, czy chciałby pójść na kurs na temat sag, mówił o ograniczeniach czasowych  związanych  z uczestnictwem  w  kursach,  co  szerzej  omówię  w  Rozdziale  VII. 

216



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Warto natomiast zwrócić uwagę na rolę samouctwa w uczeniu się miejsca bez przymusu i ograniczających ram organizacyjnych. Było ono przeciwstawiane także edukacji formalnej, szczególnie w wypowiedzi M2, który mówił: „Lubię zdobywać wiedzę wtedy, kiedy chcę ją zdobywać”  i  tłumaczył  tym  swój  „słomiany  zapał”  do  studiowania.  W  uczeniu  się paralotniarstwa – jak i w przypadku uczenia się robienia na drutach – możemy tu mówić o edukacji na temat swoich (powiązanych z miejscem) zainteresowań. Taka edukacja wydaje się wypełniać założenia tego, co cytowani wcześniej niemieccy badacze edukacji dorosłych nazwali  autentyczną  edukacją  –  wyrażającą  się  „w  bogatej  motywacji  kształcenia, w umiejętnościach  autodydaktycznych,  zainteresowaniach  intelektualnych,  w  stylu  życia zgodnym z  ideą ustawicznego kształcenia  i kulturalnym wykorzystaniem czasu wolnego” (Solarczyk, s.158). Badacze ci wskazywali na jej zanik, jednak przytaczane tu wypowiedzi wskazują, że taka edukacja nie znikła i odbywa się często właśnie w formie samouctwa.
Potrzeby edukacyjnePoza wymienianymi już planami pójścia na studia czy chęcią uczenia się języka islandzkiego,  którą opiszę w dalszej części pracy, niektórzy respondenci, zapytani czy chcieliby pójść na jakiś kurs, wskazywali na chęć nauczenia się innych języków. M10 mówił: „No chciałem, żeby mi dali [biuro pracy] dotację na angielski, to nie da rady, bo to jest niepotrzebne w Islandii.  [...] Bo jakby na islandzki, no to bym wtedy dostał” (M10). Sam respondent nie mógł opłacić tych kursów, gdyż utrzymywał się z zasiłku i zbierania puszek. Z kolei M6 mówił o potrzebie „uporządkowania” swoich umiejętności języka angielskiego, zwłaszcza, że planował studia doktoranckie: 

Angielski może tak, żeby sobie uporządkować na pewno, jeżeli sprawa ze studiami, że  tak  powiem  odpali,  to  na  pewno  będę  chciał  pójść  na  kurs  taki,  żeby 
uporządkować różne rzeczy. Ale też myślę o innym języku, jeszcze o francuskim. Po francusku też sobie radzę, ale też bym się chciał uczyć, bo różnie może być. Pojadę do Europy, może mi się przydać bardzo. (M6)

Również M12 rozważał naukę innych języków:
M.Z.: A teraz Pan nie chce na żaden kurs iść?M12: No może… To wszystko zależy jaki, no może jakiś inny język na przykład [...], gdybym  miał  poszukać  powiedzmy  tam  innej  pracy  w  innym  kraju.  Można norweskiego się uczyć, można duńskiego się uczyć, z tym że to są te chyba takie podstawowe tylko kursy jakieś, ale czasem to wystarcza, bo człowiek się przenosi do  innego  kraju  i  już  tam  jest  zorganizowany  ten  kurs  taki  bardziej…  dla zaawansowanych… jeszcze pod kątem zawodowym, już konkretnie.
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Fragmenty  tych  wypowiedzi  wskazują  na  inne  niż  lokalne  potrzeby  migrantów,  którzy czasem rozważają kolejne migracje, a czasem chcą mieć po prostu taką możliwość. Z tego też względu chętnie uczono się języka angielskiego, mogącego przydać się w różnych krajach, nie był on jednak dofinansowywany przez urząd pracy (jak powiedziano mi w tym urzędzie, edukacja musi być przydatna na miejscu, żeby została sfinansowana), a związki zawodowe refundowały  go  w  mniejszym  stopniu  niż  język  islandzki.  Było  więc  widać  napięcie pomiędzy  potrzebami  migrantów,  nastawionymi  w  dużej  mierze  na  to,  co  uniwersalne, a założeniami edukacji dorosłych na Islandii, w których koncentracja była na adaptacji do miejsca i uczeniu się tego, co lokalne. Wyjątkiem była szkoła MSS (ta, która oferowała wiele kursów po polsku), gdzie polska pracownica dbała o to, by kursy zapewniały umiejętności przydatne w różnych krajach (np. pisania CV) i dzięki temu żeby przyciągały Polaków do szkoły:
Zastanawiała  się,  jakie  są  najważniejsze  potrzeby  Polaków.  I  że  to  np.  język 
angielski, bo ci, którym do głowy nie wchodził islandzki, chcieli angielskiego. Ona ich motywowała, mówiąc im, że nie wiadomo, gdzie będziesz za 5 lat, a to ci się przyda –  szukanie pracy,  CV, tak samo  angielski.  Nieważne, czy jesteś tu,  czy 
w Polsce, czy gdzieś wyjedziesz, to takie umiejętności jak angielski ci się przydadzą. (N49 16.04.2010)

Wśród  potrzeb,  które  można  uznać  za  „uniwersalne”,  tzn.  mogące  przydać  się  w  wielu miejscach, można wymienić też kurs fotografowania, który rozważała K4, ale który na razie odłożyła ze względów językowych: „[M]yślę jeszcze o kursie – tylko nie wiem, czy dam radę, bo ja po angielsku nie znam wszystkich słów – fotograficznym. […] [I] tak stwierdziłam, że może  najpierw  po  polsku  przeczytam  więcej”  (K4).  Za  szczególny  rodzaj  kursu „odmiejscowionego” można uznać też kurs, o którym mówił M8: „Planuję. Iść na specjalne uprawnienia i kursy rybaka – ciągnie mnie na statek”. Był to kurs zawodowy, ale związany też z zainteresowaniami czy potrzebami respondenta („ciągnie mnie”). Miał przygotowywać do zawodu, którego sednem jest mobilność, choć pracodawca mógł tu być islandzki, a kurs przez to mógłby być dofinansowany przez biuro pracy.  O kursie specyficznym dla danego miejsca mówił natomiast M1. Chciał zrobić dodatkowy kurs pilota wycieczek, choć miał już podobny z Polski: 
[W] sumie myślałem o tym,  ale  to  już  zrobiłem go w Polsce,  to jest  kurs  pilota wycieczek, tutaj nie wiem […] czy by mi wystarczyło to, co zrobiłem w Polsce. Też w Polsce zrobiłem to, ale nie mam pieczątki postawionej, jako że mogę oprowadzać wycieczki zagraniczne, gdybym miał tam pieczątkę, to może by nie było problemu, żebym tu to robił, ale jeżeli nie, no to musiałbym tutaj robić od początku taki kurs. 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.To jeżeli już byłby taki, to bym był zainteresowany takim kursem, właśnie o – jako pilotaż wycieczek. I generalnie bym się na pewno skupiał na wycieczkach z Polski.  Żebym mógł to robić dla Polaków, ale musiałbym wtedy tutaj zdać ten egzamin, mi się wydaje. (M1)
Edukacja translokalnaWymieniłam  wcześniej  kilka  przypadków  edukacji  dorosłych,  mających  szczególnie translokalny  i transnarodowy  charakter(bazuję  tu  na  translokalnym  i  transnarodowym podejściu  do  studiów  migracyjnych  [zob.  np.  Gielis,  2009],  opisanym  w  Rozdziale  III)  – odbywają się one pomiędzy miejscami i pomiędzy krajami. Pisałam o postawie nomadyzmu edukacyjnego, mobilności związanej z podejmowaniem studiów w innych krajach oraz na temat innego kraju (np. sinologia na Islandii), a także o uczeniu się języków innych krajów (jak  widzieliśmy  wcześniej,  M12  chciał  się  uczyć  norweskiego,  a M6  francuskiego).  Ale zdarzały  się  też  inne  szczególnie  transnarodowe  i  translokalne  formy  edukacji.  Poza wymienionymi  wyżej  kursami  odbywającymi  się  na  Islandii,  niektórzy  uczestniczyli  też w kursach  online,  odbywających  się  w  Polsce.  Obie  respondentki,  które  o  tym  mówiły, kończyły kursy pedagogiczne dotyczące pracy z polskimi dziećmi zagranicą. Jedna z nich opowiadała:

K2: O, właśnie robię jeszcze kursy przez internet, więc na razie mi nie brakuje tego [uczenia  się].  Uczę  się  islandzkiego,  robię  kursy  przez  internet  dotyczące kształcenia zagranicą – teraz się zapisałam na dwa. Podejrzewam, że mnie na dwa nie przyjmą niestety, no trudno – język polski jako obcy na poziomie szkolnym – przedszkolnym  i  wczesnoszkolnym.  [...]  A  drugie...  techniki  informatyczne w nauczaniu – zdalne nauczanie, coś tam takiego. M.Z.: A gdzie to jest?K2: To też przez Lublin, Centrum Polonijne Nauczycieli w Lublinie, czy coś takiego i oni  też  organizują  kursy  online  właśnie.  Już  jeden  zrobiłam  –  w  grudniu skończyłam? I teraz się zapisałam... Bo to są fajne rzeczy... 
Druga  zaś,  K12  pisała  (wywiad  na  czacie):  „[O]prócz  islandzkiego  odbyłam  niejedno szkolenie  potrzebne mi  w pracy  jako nauczyciela  polskiego za  granicą […]  to  są  polskie kursy,  które  odbyłam  drogą  on-line  w  Polonijnym  Centrum  Nauczycielskim  w  Lublinie”. Kursy takie pokazują, że w edukacji dorosłych miejsce edukacji może być w pewnym sensie rozmyte – kurs odbywa się w Polsce, ale uczniowie uczestniczą w nim na Islandii. Migranci nie  są  więc  wyłącznie  zależni  od  oferty  edukacyjnej  w  kraju  przyjmującym89.  O  takim wykorzystaniu  kształcenia  korespondencyjnego  (choć  jeszcze  nie  w formie  e-learningu) pisała Elżbieta Zawacka, która twierdziła, że „edukacja zdalna” może być korzystna dla osób 
89  O  czym  świadczy  choćby  przykład  licznych  studentów  zaocznych  na  Uniwersytecie  Gdańskim 

mieszkających na co dzień za granicą. 219



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wyjątkowo zdolnych, wyjątkowo słabych, chorujących czy „przebywających poza granicami kraju”  (1975/2009b,  s.307).  Obecnie taka edukacja zdalna jest  coraz  częstsza,  zwłaszcza w obliczu  możliwości  uczestnictwa  w  masowych  kursach  online  odbywających  się  na uczelniach całego świata. Wśród moich respondentów nie było to jednak wciąż popularne rozwiązanie. Dwukrotnie pojawiła się natomiast informacja o próbie kończenia na Islandii studiów zaczętych w Polsce – w przypadku M19 nie udało się to,  ze względu na sytuację polityczną początku lat 80-tych. K4 z kolei pisała na Islandii pracę magisterską i zaliczała egzaminy, dzięki pomocy mamy, która dostarczała jej materiałów.Inną ciekawą formą edukacji translokalnej jest ukończenie przez M5 studiów MBA na Uniwersytecie  Gdańskim,  choć  było  to  trudne,  gdyż  w  tym  samym  czasie  pracował  na Islandii: „[W] 2007 roku rozpocząłem studia i te 2 lata mojego życia teraz, od lata 2007 do teraz, do czerwca 2009, miałem wyjęte z życia.  Ja miałem studia 2-letnie, łącznie z pracą pełną” (M5). Dzięki temu, że pracodawca zgodził się na pracę częściowo online, mógł on często przylatywać do Polski, zostawać dwa tygodnie, a potem wracać. Było jednak przez to ciężko angażować się w życie polonijne,  co wcześniej  było dla niego bardzo ważne.  Taka edukacja  możliwa była  dzięki  sprzyjającym pracodawcom,  ale  też  dzięki  aeromobilności, choć trzeba pamiętać, że – jak wskazywałam w poprzednim rozdziale – nie każdy mógł sobie na taką mobilność pozwolić, ze względu na wysokie ceny biletów.
Sposoby uczenia się językówJeśli chodzi o język islandzki, to część respondentów uczyła się go na różnych kursach, inni wybierali  uczenie się samodzielne,  „od ludzi”.  Wielu łączyło też oba sposoby uczenia się, chodząc na kursy, a potem lub w trakcie chodzenia uczyło się samemu. Poniżej  opiszę te strategie.
Samouctwo i uczenie się „od ludzi”Choć uczenie się języka często kojarzone jest z uczestnictwem w kursach (tak też kojarzone było  przez  część  respondentów),  to  warto  przypomnieć  przestrogę  Brookfielda,  by  nie faworyzować  formalnego  (czy  pozaformalnego)  uczenia  się  (1986).  Samouctwo  bywało równie skuteczne, a dla niektórych skuteczniejsze niż nauka instytucjonalna. Samodzielna nauka  zaczęła  się  u  jednego  z  respondentów  jeszcze  przed przyjazdem  na  Islandię,  gdy przygotowywał się do wyjazdu („słówek trochę poznałem, zdań, nauczyłem się pisać” [M2]),  po  przyjeździe  poszedł  na  kurs  i  dalej  łączył  naukę  na  kursie  z uczeniem  się  podczas konwersacji  z Islandczykami.  Inni  na  miejscu  zaczęli  się  uczyć  –  przy  czym  wśród  tych, którzy uczyli się języka islandzkiego jako drugiego (a więc w kraju, w którym się nim mówi), 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.a nie obcego (gdyby uczyli się go np. w Polsce czy Anglii, tak jak M2), przeważało uczenie się od innych ludzi,  poprzez uważną konwersację.  Nie było ono więc do końca samodzielne, gdyż zwykle  zawierało  aktywny udział  drugiej  osoby,  czasem powtarzającej  zdanie  kilka razy,  poprawiającej  błędy,  a więc  będącej  swoistym  nauczycielem.  Był  to  jednak  rodzaj samouctwa,  w  którym  migranci  wykorzystywali  dostępne  zasoby  –  różne  osoby  chcące z nimi konwersować,  słowniki,  podręczniki,  rozmówki,  a także telewizję czy prasę.  Robili czasem notatki  z  rozmów, zapisywali  nowe słówka,  sprawdzali  je.  Pytali  o  pewne słowa i próbowali się ich nauczyć. Dla niektórych był to jedyny sposób nauki, przede wszystkim dla kobiet, które przyjechały na Islandię w latach 90-tych. Jedna uczyła się islandzkiego z pracy i od męża: A języka to się uczyłam w sumie od mojego męża. Na początku rozmawialiśmy po angielsku, potem już po islandzku. […] po 2 latach jak z nim byłam, to powiedziałam mu, że ma do mnie mówić tylko po islandzku, nie po angielsku. […] Uczyłam się po prostu tak  sama z siebie  z... od ludzi. Tu w przedszkolu się też dużo nauczyłam. (K6)
Takie  uczenie  się  przypominało  przyswajanie  języka  przez  dzieci,  najpierw  uważne słuchanie,  by  potem  po  jakimś  czasie  móc  się  odezwać.  Wynikało  to  w  niektórych przypadkach z niedostępności kursów w miejscu i czasie, w którym znaleźli się respondenci:K10:  Tam po  prostu  nie  było  takiej  sposobności,  nie  było  wtedy kursów  dla Polaków.  Po  prostu…  Jedynie,  co  ja  się  uczyłam,  to  uczyłam  się  od  ludzi,  od Islandczyków.  […]  To  było  strasznie,  wiesz?  Ja  nie  znałam  angielskiego  wtedy i jedynie,  co  pisałam  pamiętam  maturę  z niemieckiego.  Nikt  tu  nie  mówił  po niemiecku,  to  była tragedia.  Nie  wiem,  trochę  na  migi,  trochę  tak.  Oglądając 

telewizję, to było coś takiego. M.Z.: Ale też nauczyłaś się na przykład pisać?K10: Ja teraz powiem ci, zaczęłam uczyć się pisać tak bardziej poprawnie, kiedy mój 
syn zaczął chodzić do szkoły. Od trzech lat, to już mogę powiedzieć, no i na pewno nauczyłam się dużo, pracuję w przedszkolu z dziećmi. (K10)Sytuację, w której człowiek rzucony jest niejako „na głęboką wodę”, nie może się porozumieć w żadnym języku, respondentka określiła jako straszną, tragiczną. Jednocześnie ta frustracja z niemożności komunikacji oznaczała, że determinacja do nauki była duża, w porównaniu do sytuacji  tych,  którzy  –  jak  pokażę  w  Rozdziale  VI  –  wszędzie  mogą  się  porozumieć  po angielsku czy nawet po polsku przy pomocy tłumacza. K10 wykorzystywała różne zasoby do nauki – telewizję, a nawet podręczniki syna90. K11 natomiast łączyła korzystanie z książek czy słowników z konwersacjami, w których niektórzy mieli przydzieloną rolę nauczycieli:

90 O tym, że sprzyjające środowisko domowe, takie jak posiadanie małżonka nie-migranta czy dzieci w szkole 
pomaga w nauczeniu się języka pisze m.in. Allan M. Williams (2006, s. 603).221



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Nie byłam na żadnym kursie  i  ja  nauczyłam się  słuchowo przede wszystkim od ludzi, książkę mam wtedy, jak potrzebuję nowego słowa, to mam wtedy ją w ręku. […]  mam  kilku  takich  przyjaciół,  którzy  mają  moje  pozwolenie,  żeby  mnie 
poprawiać,  to jest rzeczywiście kilku, bo gdyby mnie tak wszyscy poprawiali,  to bym  chyba  się  załamała.  A  oni  też  muszą  mi  dawać  troszeczkę  wolnego.  Może w ramach samoobrony używam takiej reguły, żeby jak najwięcej mówić sama. (K11)Respondentka dzieliła  tu  konwersacje na takie,  które można szczególnie  wykorzystać  do nauki poprawnego mówienia i takie, gdy nie chciała by traktowano ją jak uczennicę. Nie do końca zrozumiałe jest, czym dla respondentki jest samoobrona, może to być obrona przed poprawianiem, a może chodzi tu raczej o samokształcenie.,Mówienie jest bowiem sposobem aktywnego wykorzystywania języka, biernie uczyła się go K11 także poprzez korzystanie z mediów islandzkich.  Jeśli  chodzi o media, to szczególnie filmy z napisami były cenione, a w telewizji  islandzkiej  często  wyświetlano  właśnie  filmy  amerykańskie  z  islandzkimi napisami. Mówił o tym m.in. M8, który starał się też uczyć w pracy:Na temat pracy – nie mam problemu, mogę rozmawiać po islandzku, korekty jakieś, to... staram się pracować tylko z Islandczykami. [...] Przyjaciela mam Islandczyka. Po angielsku  do  niego  mówię,  to  on  mnie  zaraz  przestawia  na  islandzki  [...]  jak człowiek  pracuje  to  i  islandzki  się  łapie,  i  ciekawych ludzi  się  poznaje,  samych Islandczyków. […]  przeglądam gazety, słownik czy internet,  na internecie sobie słówka wpisuję, ja tam mam program. Po angielsku mówią [w filmach], a napisy po islandzku, to ja z czytania więcej zrozumiem nawet niż co on mówi po angielsku... (M8)Mężczyzna  korzystał  aktywnie  z  mediów,  sam  uczył  się,  a  dodatkowo  rozmawiał  po islandzku  w pracy  oraz  z  przyjacielem.  Obecnie  jednak  był  bezrobotny,  po  tym,  jak wstrzymano  wiele  projektów  budowlanych  w  kraju,  a  jednocześnie  wskazywał  na  wagę pracy w uczeniu się języka („jak człowiek pracuje to i islandzki się łapie”). Samodzielnie uczono się też języka angielskiego, szczególne że kursy tego języka nie były  w tym  samym  stopniu  dofinansowywane,  co  języka  islandzkiego,  i  nie  były  też organizowane  przez  pracodawcę.  M9  cieszył  się  z  nauczenia  się  języka  angielskiego  od podstaw  na  Islandii,  a  zapytany,  czy  chodził  na  kurs,  odpowiedział:  „Nic  kompletnie! Rozmowy z ludźmi, z filmów”. Także K14 uczyła się z rozmów i filmów i to do tego stopnia, że zaczęła tłumaczyć rozmowy między przełożonymi a innymi polskimi pracownicami:
[J]a  jestem  gadułą,  straszną  gadułą.  I  jak  nie  mogłam  po  polsku  z  nimi [pracodawcami] rozmawiać, no to jakoś musiałam, nie? No i tak poszło, przez te 2 lata tak w miarę się nauczyłam angielskiego. […] No i ogólnie rzecz biorąc myśmy 
strasznie  dużo  rozmawiali ze  sobą...  Ej  no  spędzasz  9  godzin,  dzień  w  dzień, świątek piątek w pracy...  No i tak poszło, nie? A potem poszłam do [nazwa firmy sprzątającej] i się okazało, że 50% ludzi, którzy pracują albo przyjechali do pracy,  
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.nie mówi w ogóle po islan...angielsku, ni w ząb. I za tłumacza zaczęłam robić. [...] no i tak się zdarzyło, że zaczęłam mówić dosyć dużo. […] Znaczy wiesz co –  metoda 
obserwacji, domyślania się...  ogólnie rzecz biorąc potem zaczęłam oglądać dużo filmów  bez  lektora.  To  się  trochę  osłuchasz,  no  i  tak  nawet  dużo  napiszę  po angielsku. I dużo rozumiem. (K14)W powyższych wypowiedziach można odnaleźć informacje wskazujące na samosterowność respondentów,  którzy  często  sami  podejmują  decyzję  o uczeniu  się  (choć,  jak  pokażę w Rozdziale  VI,  decyzja  ta  wynika  także  z  presji  społecznej  czy  nacisków  w  pracy),  diagnozują  swoje  potrzeby,  same  też  podejmują  się  „identyfikowania  zasobów  ludzkich i materialnych dla uczenia się,  wybierania i wdrażania odpowiednich strategii  uczenia się i oceniania wyników uczenia się.” (za: Leach, 2012, s.565). Takimi zasobami mogą być media czy inni ludzie, ale mogą to być także kursy, szczególnie jeśli wyniki samouctwa nie były dla jednostki satysfakcjonujące.

Łączenie kursów z samouctwemWiększość  moich  respondentów  łączyła  samouctwo  i  uczenie  się  od  innych  z  nauką  na kursach. Jeśli chodzi o język angielski, to K3 uczyła się go w szkole w Polsce, następnie sama już na Islandii, a w końcu zaczęła łączyć samouctwo z kursem:Ale to było tak...  przez  około  10 lat  się uczyłam w Polsce angielskiego,  nic  nie umiałam, przyjechałam tutaj,  parę miesięcy i  po angielsku mówiłam [śmiech] To jest to. […] jak przyszłam do tej szkoły, jak coś chciałam powiedzieć, to chodziłam cały  czas  ze słownikiem.  [śmiech]  I  każde  słówko  szukałam  i  żeby  powiedzieć jakieś  zdanie,  to  mi  zajmowało  5-10  minut.  […]  Powiedziałam  jedno  słówko, szukałam  następnego.  Ale  przez  to  się  nauczyłam.[...]  No  to  teraz  zaczęłam 
chodzić  właśnie  na  angielski tutaj  do  polskiej  szkoły.  I  też  sama  się  uczę, pościągałam sobie właśnie różne angielskie z internetu i tak powiedzmy za rok, czy tam rok i trochę, chcę napisać TOEFLa. (K3)

Uczenie  się  w  szkole  (głównie  podstawowej,  ale  też  w  szkole  polskiej,  do  której respondentka uczęszczała jako licealistka) jest tu przeciwstawione samodzielnemu uczeniu się,  które  wymagało  determinacji,  chęci  porozumienia  się  i  samodzielnego  korzystania z zasobów (słownika).  Dopiero samodzielne uczenie  się  przyniosło  oczekiwane rezultaty, a w  połączeniu  z  kursem  miało  doprowadzić  respondentkę  do  wysokiego  poziomu umiejętności  –  uzyskania  międzynarodowego  certyfikatu  TOEFL,  potwierdzającego umiejętności językowe umożliwiające studia w tym języku.Jeśli chodzi o język islandzki, którego nie uczono się w Polsce, to czasami zaczynano od nauki  samodzielnej  w  pracy  i kontynuowano  na  kursie,  jak  w przypadku  K11  (która uczyła się przed kursem prostych słówek potrzebnych przy zakupach) czy M6:223



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja. No na początku dużo się od nich nauczyłem [...] tak typowo oni pokazywali co chcą, mówili, ja zapamiętywałem, zapisywałem, no i na początku no tak właśnie sobie radziłem.  [...]  od  ludzi  się  nauczyłem  słówek  dużo,  natomiast  takie  podstawy gramatyczne,  budowa  zdania  i  jakieś  tam  właśnie  struktury  zdania  to  już  na 
kursie,  od ludzi się nauczyłem słów, zasób słownictwa mam całkiem przyzwoity z islandzkiego,  tylko żeby to właśnie połączyć z gramatyką,  to  kurs jest do tego 
niezbędny,  te  podstawy  trzeba,  przynajmniej  te  pierwsze  3 stopnie  trzeba opanować. (M6)Kursy miały szczególne znaczenie  właśnie  dla  nauczenia  się  zasad gramatycznych,  które ciężko zrozumieć samemu, a – jak wskazuję w Rozdziale VI – gramatyka islandzka nie jest prosta dla Polaków. No staram się czytać po islandzku, tam jest w komputerze Morgunblaðið [nazwa gazety] jest po angielsku, a jak coś jest bardziej zawiłe, no to trzeba się ludzi spytać co  tam.  Bo  czasami  to  nie  bardzo  wiadomo...  Ten  język  gazetowy  to  jest  taka nowomowa […]. Telewizja jest dobra do uczenia się, bo są napisy islandzkie, a filmy są często angielskie, amerykańskie [...] i to dużo daje, bo się rozumie co mówią, po angielsku  i  pisze  od  razu,  no  to  można  też  się  trochę  nauczyć  islandzkiego. Wiadomości no słucham, ale nie zawsze rozumiem. (K9)Inni  zaczynali  od kursu i kontynuowali  już samodzielnie,  jak M16 („Tak,  byłem na takim kursie podstawowym, tylko że... no trochę dało na pewno, jakieś podstawy... ale w większości to tutaj z pracy wynoszę...” [M16]) czy K5:[B]yłam na jednym kursie, na samym początku, jak tu zaczęłam pracę, czyli 1,5 roku temu byłam na jednym kursie... i na tym skończyłam. Ale dało mi to trochę podstaw i to co muszę, to nauczyłam się reszty tu w przedszkolu. Tych zwrotów, które są mi  potrzebne, jakieś tam... tego, co mi było potrzeba, to stąd się nauczyłam. Ale pomógł mi ten kurs islandzkiego, no bo... tak jak mówiłam, podstawy opanowałam i jednak coś tam mi zostało. (K5)O  takim  uczeniu  się  mówiło  też  kilka  przedszkolanek,  które  musiały  często  rozmawiać z dziećmi po islandzku, zanim zdążyły nauczyć się tego języka. Niektóre miały już rozpoczęty kurs, inne poszły na niego później. W ich uczeniu się widać aktywny udział innych ludzi, przede wszystkim dzieci:[J]a  pamiętam  pierwszy  dzień  i  siedziałam  z  nimi  [dziećmi],  bo  stwierdzili,  że najłatwiej będzie mi przy malowaniu, bo jakby najmniej trzeba mówić. [...] i dziecko mówi „ekki lima, bara hefta”, patrzę na to dziecko... i wzięło mi klej i pokazuje mi [...] „ekki – lima” i pokazuje mi „nie klej” i wzięło mi po prostu zszywacz i mi pokazuje „bara hefta” [tylko zszyj]. Wiesz, w taki sposób się dogadywałam i nie sposób było zapomnieć. (K4)Dzieci  były  szczególnymi  nauczycielami,  biorąc  pod  uwagę,  że  same  właśnie  uczyły  się języka – uczenie się i  nauczanie było więc obopólne w relacji islandzkie dziecko – polski  
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.nauczyciel. Co więcej, jak wskazywała K7, dzieci nie miały takich uprzedzeń, jak dorośli:
[D]zieci nie rozumieją, że ja źle mówię, czy źle wymawiam. One widzą człowieka, nie?  Bardziej  tak  mi  się  wydaje,  jak  7 lat  pracuję.  Bo  ja  do tej  pory  nie  mówię [dobrze] i czasami: „[Imię], ty źle mówisz”, nie? A ja mówię: „no to powiedz, jak to jest dobrze”. I one tam mnie poprawią zawsze […]; dzieci tego jakoś tak nie dały mi 
odczuć, że ja nie jestem z tego kraju albo że ja coś źle mówię. To my, dorośli, na to zwracamy bardziej uwagę. (K7)Choć wypowiedź respondentki nie jest do końca spójna – dzieci raz pokazane są w niej jako te, które wskazują na błędy językowe, innym razem jako te, które na te błędy nie zwracają uwagi  –  to  wydaje  się,  że  chodzi  raczej  o  nieprzykładanie  przez  dzieci  wagi  do błędów językowych. Dzieci były bowiem uważane za osoby zdeterminowane do komunikacji i nie mające  pod  tym  względem  zahamowań:  „[J]ak  to  dzieci,  dziecko  wszystko  zrozumie, przytupnie, pokaże, nakrzyczy, no ale już trochę czasu jednak, jednak to się człowiek może osłuchać  z  tym  językiem  i  samo  wpada”  (K8).  Polskie  przedszkolanki  słuchały  dzieci i współpracowników,  próbowały  zapamiętywać przydatne frazy  („Zaczęłam podsłuchiwać i jakby się uczyć pewnych takich też schematów mówienia, co się mówi przy stole, co się mówi, jak idzie się z dziećmi spać, co się mówi w jakichś takich tych... no i zaczęłam od tego”  [K1];  „Jak  przyszłam  pierwszy  dzień  do  przedszkola,  to  od  razu,  chyba  trzeci  raz  już siedzieliśmy przy stole, no to te same słowa, czy tam masło, czy coś tam z masłem, no to od  razu zaczęłam tam jakieś zdania sobie układać, tak się na mnie popatrzyły – ok! No dobra, już  łapie”  [K15]),  pomagały  w  tym  różne  piosenki  dla  dzieci,  wykorzystywane w przedszkolach, o czym mówiły K1, K15 i K7: „[U]czę [się] piosenek, po islandzku, nieraz bywa tak – mam tu teczkę założoną z tekstami piosenek po islandzku skserowanych...” (K1); „[O]d dzieci się prędzej nauczyłam i ze słuchu. Mieliśmy akurat 2-latki, to one też się dopiero zaczynają uczyć, więc mieliśmy dużo piosenek o kolorach, o częściach ciała. Bardzo dużo się nauczyłam w przeciągu, nie wiem, ze trzech miesięcy” (K15); „No najlepiej,  jak mi kazali śpiewać, nie? Po islandzku śpiewać. No z muzyką to u mnie to nie za bardzo […]; trzeba było  nauczyć się jakichś islandzkich piosenek takich i po prostu od tego się zaczęło, od jakichś najłatwiejszych,  od kolorów. Potem przysłowiowy nasz „Panie Janie”  i  tak to się  zaczęło” (K7).  Właśnie  piosenki  były  wymieniane  przez  przedszkolanki  jako  cenny  materiał edukacyjny, zawierający proste konstrukcje i słownictwo, powtarzane kilkakrotnie frazy (np. refren),  w  dodatku  niejako  wchodziły  one  w  ucho  dzięki  melodii  i  wielokrotnemu powtarzaniu, a mając tekst, można było go sobie w domu przetłumaczyć i nauczyć się go.  Przedszkole – przebywające w nim dzieci, współpracownicy, ale też materiały dydaktyczne stanowiły  więc  to,  co  Brookfield  (cytując  przede  wszystkim  Waynne  James)  nazwał 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wspierającym dorosłego otoczeniem, stanowiącym klucz do uczenia się (1986, s.38).O  uczeniu  się  od  ludzi  mówili  też  pracownicy  supermarketów.  Tam  to  szefowie i klienci  pełnili  rolę  nauczycieli.  M14  i  K16,  którzy  byli  na  jednym  kursie,  ale  nie kontynuowali go ze względów czasowych, wskazywali na dużą rolę swojej przełożonej w ich uczeniu się:M14: Ale oni z sami z siebie mówią do ciebie zdania...K16: I sami nas uczą!M14: Kurcze pięć razy jedno zdanie i czekają, aż ty się po prostu zorientujesz, o co jej chodzi, a ona mówi np. „podaj mi ten sok” np., taki banalny przykład podaję. I tak mówi, mówi, mówi pięć razy, a potem dopiero mówi po angielsku, żebyś zrozumiał: „Aha, ty to chciałaś”. I każe powtarzać. Często są takie sytuacje. K16: My mamy bardzo tolerancyjną szefową.M14: Także starają się sami z siebie czegoś nas uczyć,  no i jakoś powoli,  tak jak w sklepie,  no  to  mówię...  może  nie  dosłownie,  że  wszystko  wkoło  rozumiem, rozmawiam po islandzku,  tylko tyle,  że te podstawy, takie,  co oni ode mnie chcą i powiedzą po islandzku, potrafię ich zrozumieć i zrobię. Przełożona  w  tym  sklepie  nie  tylko  służyła  za  źródło  języka,  ale  też  celowo  mówiła  do respondentów proste zdania po islandzku, kazała je powtarzać, cierpliwie sama powtarzała te  zdania,  choć  prościej  byłoby  jej  porozumieć  się  tylko  po  angielsku.  To,  co  czasem irytowało pracowników – mówienie  do nich po islandzku,  gdy oni  tego języka nie znali,  odnosiło skutek, migranci powoli uczyli się tego języka. Pracująca w sklepie K11 mówiła:  „Ale  dzięki  temu,  że  miałam  kontakt  z  ludźmi,  którzy  mówili  wyłącznie  po  islandzku, szybciej uczyłam się jakichś słówek. […] byłam skazana na ludzi,  którzy mówią w innym języku. To też bardziej motywuje, że chce się bardziej dowiedzieć się więcej o czym mówią,  chcę im pomóc itd”.  Wskazywała też,  że sytuacja,  gdy pracuje się  z Polakami „ogranicza” człowieka, nie pozwala mu nauczyć się języka. I wreszcie trzeci pracownik supermarketu,  M15, uważał, że nie ma zdolności językowych, dlatego świadomie wybierał uczenie się od ludzi, a nie na kursie:
M.Z.: A był pan tu na jakiś kursach?M15: Byłem, byłem, tylko że ja jestem...  mogę powiedzieć –  ciężko przyswajam 
wiedzę. Znaczy no nie mam tak do języków, żeby... […] ja jestem bardziej osłuchany, jak  się  osłucham,  to  coś  tam  [zapamiętam].[...]  to  były  kursy  islandzkiego, organizowane  przez  „Bónus”,  a  też  byłem  na  jednym kursie  takim ogólnym,  nie z „Bónusa”,  tylko  tam  sam  za  niego  płaciłem.  To  był  pierwszy  etap,  takie przypomnienie takich podstawowych... Coś niecoś tam wiem, ale nie na tyle, żeby konwersować, czy coś. Tak że język jest naprawdę ciężki.M.Z.: Nie chciałby pan jeszcze gdzieś się uczyć?M15: Nie. Powiem pani, że nie chciałbym, bo raz, że chyba nie chciałbym tracić tego czasu, bo i tak bym go nie przyswoił... Ja więcej przyswoiłbym przebywając z nimi, nie? Niż tak się ucząc. Bo takie podstawowe sprawy „jak się czujesz”,  „co robisz”, 226



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.„gdzie  jesteś”,  „gdzie  masz  przyjechać”,  „weź  to”,  czy  np.  „coś  zrobić”,  to  są podstawowe sprawy, które np. już teraz rozumiem po islandzku. Nie ma dla mnie takich przeszkód. [...] To jest kwestia tego, że ten język już nie jest mi potrzebny, tylko dużo przebywania z Islandczykami. Nie wszystko – bo wszystkiego nie jestem 
w stanie ogarnąć. (M15)Rozmówca z jednej strony widział pewien sens kursów, a przynajmniej wady samouctwa, gdyż wskazywał, że nie jest w stanie „ogarnąć” wszystkiego sam. Chodził na kilka kursów, za jedne  sam  płacił,  inne  organizował  pracodawca,  ale  nie  wyniósł  z  nich  wiele,  poza przekonaniem,  że „ciężko przyswaja  wiedzę”.  Po wszystkich tych kursach i  trzech latach pracy  mówił  o  tym,  że  potrafi  porozumieć  się  w  podstawowych  sprawach,  ale  nie konwersować,  nie  potrafił  też  czytać  gazet,  jedynie  je  przeglądał.  Jednocześnie  miał świadomość  swojego  stylu  uczenia  się  (słuchowiec)  i  w  ten  sposób  uczył  się  właśnie poprzez konwersacje,  a  nie  na kursie,  który  nie  był  dostosowany  do jego stylu  i  tempa uczenia się (przypomnijmy jednak, że według Knoxa dorośli zwykle nie doceniają swoich możliwości uczenia się [Brookfield, 1986, s.27]). Przyjrzyjmy się więc samym kursom i tym, jak je oceniano.

Metody nauczaniaW  moim  projekcie  nie  badałam  samych  metod  nauczania,  gdyż  wymagałoby  to  przede wszystkim bardziej  systematycznej  obserwacji  różnych zajęć.  Moi  respondenci  natomiast opowiadali o swoich odczuciach dotyczących metod nauczania – dotyczyły one wyłącznie kursów językowych, gdyż uczestnictwo w tych było najczęstsze.W ocenie kursów dużą rolę odgrywali nauczyciele, to oni stosowali lepsze lub gorsze metody, przygotowywali materiały dydaktyczne. Dzięki nim kurs oceniano jako skuteczny i dobry lub zły, nudny, będący stratą czasu (M.Z.: „A podobało ci się tam w [nazwa szkoły]? M2: To znaczy i tak, i nie. Chyba bardzo zawsze zależy dużo od nauczyciela, jakiego masz”.).  Jedyną osobą, która wskazywała, że cechy nauczyciela nie są ważne, była K7. Dla niej liczyła się sama obecność nauczycieli, która była najważniejszym elementem kursu, tym co różniło kurs od samouctwa:
Ja znam ludzi, którzy po prostu sami się nauczyli islandzkiego, siedząc w domu, nie mając żadnej pomocy. To są ludzie, którzy po prostu są zdolni. Ja nie jestem taka zdolna.  Ja  muszę  mieć  nauczyciela,  który  będzie  za  mną  powtarzał  i  pisał  na szafkach,  co  jak  się  nazywa,  na  takiej  zasadzie.  Bo  język  jest  bardzo  trudny w wymowie. [...] mi się wydaje, że ci, co chcą się nauczyć, to się nauczą. Nieważne, jaki będzie nauczyciel,  czy dobry czy zły,  po prostu to zależy od samego siebie i  silnej woli po prostu. (K7) Nauczyciel był więc postrzegany przez niektórych jako ułatwienie, gdy samemu nie potrafiło 227



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.się  nauczyć  języka.  Respondentka  wskazywała  tu  zwłaszcza  na  ich  rolę  w  powtarzaniu słownictwa, nie zaś w wyjaśnianiu, choć pisanie na szafkach jest metodą uczenia się, którą z powodzeniem  można  stosować  samemu.  Mimo  że  K7  mówiła  o  braku  zdolności  do języków, to druga część jej wypowiedzi sugerowała raczej brak umiejętności zmotywowania się  do  samodzielnej  pracy,  czyli  podejmowania  stałych  wysiłków  powtarzania  słów  czy wyrażeń. Jak widać, przypisywany sobie brak zdolności czy umiejętności uczenia się języków mógł zarówno służyć do uzasadnienia rezygnacji z kursu (na którym trudno było się nauczyć języka, jak u M15), ale też konieczności uczestnictwa w takim kursie. Jedną  z  kwestii,  która  pojawiała  się  w  wypowiedziach  o  nauczycielach,  było  ich pochodzenie – polscy nauczyciele języka islandzkiego byli przez niektórych cenieni za dobrą atmosferę na zajęciach i to że jest na nich łatwiej (K14). Na zajęciach z polskim nauczycielem łatwiej  było  o  coś  zapytać  i poprosić  o  wytłumaczenie,  jeśli  ktoś  nie  mówił  dobrze  po angielsku by zapytać czy zrozumieć odpowiedź („Więcej mi dał kurs z polską nauczycielką, bo wiadomo, że dużo rzeczy można się zapytać, ona  wytłumaczy dosłownie,  bo to takie tłumaczenie jest z islandzkiego na angielski, z angielskiego na polski, to nigdy nie jest takie dosłowne,  jak  już  takie  bezpośrednie  tłumaczenie,  prawda?”  [M6]).  Natomiast  islandzcy nauczyciele  –  dzięki  temu,  że  sama  komunikacja  z  nimi  wymagała  wysiłku  –  pozwalali szybciej nauczyć się ambitniejszym uczniom:[T]o był taki bardzo fajny kurs, ja na pierwszy kurs tutaj poszłam – ona mówiła 
tylko  po  islandzku.  Oczywiście  nie  dało  się  mówić  tylko  po  islandzku,  więc używała  angielskiego,  ale  robiła  to  bardzo  delikatnie  i  np.  ja  się  osłuchałam z samymi jej  poleceniami w taki sposób, że było to dla mnie dużo łatwiejsze niż... dlatego do dzisiaj jakoś [...] jak mnie ktoś o coś prosi, jest mi dużo łatwiej, bo tak  naprawdę są to te  same słowa,  tylko trochę inaczej  ubrane.  Więc jak jestem jak najbardziej za tym, żeby... mnie odpowiada osobiście sam islandzki. Bo można – jeśli  ktoś  potrafi  ten islandzki i  potrafi  uczyć islandzkiego jako obcego,  to potrafi powiedzieć po islandzku to samo w inny sposób. (K4)[J]a  zaczynałam  z  Islandką,  co  było  fajne,  no  bo  tam  takie  podstawowe  zwroty i w ogóle,  jak  znasz  angielski,  potem  do  Polki  w  celu  nabycia  jakichś  tam interesujących  mnie  wiadomości  gramatycznych,  no  a  teraz  już  myślę,  że  mogę zawsze kogoś zapytać. Albo sama sprawdzić... Ale ciężko to idzie. (K2) Choć po islandzku prowadzić zajęcia mógłby też ktoś innej narodowości, to w ich przypadku było  łatwiej  zmienić  język  na  inny  i  przez  to  mniej  rozmawiać  po  islandzku,  co  przez niektórych  było  krytykowane,  zwłaszcza  jeśli  nauczyciel  schodził  z  tematu  („wcześniej więcej gadaliśmy po polsku, niż uczysz się islandzkiego na lekcjach. Bo on nam opowiadał o Islandii,  bo  on  już  tam  jest  ileś  lat...”  [M2]).  Respondenci  mówili  też  o  islandzkich nauczycielach,  którzy zamiast  uczyć,  opowiadali  o  swoich podróżach czy nawet w czasie 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.zajęć  przebierali  się  na  jakieś  wyjście.  Jednej  z respondentek  nauczyciel  zlecał  też tłumaczenia,  co  ona  oceniała  negatywnie  („A  ja  siedziałam,  czas  płynął  i  właściwie z islandzkiego, to nauczyłam się tyle, ile przy własnych tłumaczeniach” [K13]). M11 trafił na kilkoro nauczycieli bez kompetencji do uczenia (i Polaków, i Islandczyków) i dopiero ostatni nauczyciel  „faktycznie  był  prawdziwym  takim  nauczycielem”  i  kazał  uczyć  się  zwrotów i potem  nagrywał  uczniów.  W  wypowiedziach  tych  widać,  że  czasem  do  nauczania zatrudniany był ktoś, kto nie kształcił się jako nauczyciel, ale po prostu dlatego, że znał język islandzki  i  chciał  go  uczyć.  Wynikało  to  w dużej  mierze  z  sytuacji,  w jakiej  znalazła  się Islandia po 2006 r, gdy przyjechało wielu migrantów, a wykwalifikowanych nauczycieli nie przybywało w tym samym tempie (choć o braku kwalifikacji nauczycieli mówił też M5, który uczył  się  w latach  80-tych).  W rezultacie  oceny kursów były  różne  i zależne właśnie  od samych  nauczycieli:  „[B]ardzo  różne  kursy,  bardzo  różny  poziom  nauczycieli,  od  tych najlepszych, gdzie mogę mówić w superlatywach, po tych, którzy nie mieli najmniejszego pojęcia, jak to tłumaczyć i... czasami mieliśmy wrażenie, że sami byśmy lepiej wytłumaczyli,  niż on.: (K4); „[J]a odnoszę wrażenie, że oni dopiero teraz się uczą, jak to robić [uczyć]. To zależy od nauczyciela. No generalnie nauczyciele – trafiłem może na dwóch dobrych, którym naprawdę  się  chciało  i  to  miało  jakiś  ręce  i  nogi.”  (M3).  M3  wskazywał  na  uczenie  się nauczycieli wraz z przybyciem większej liczby migrantów – relacja uczenia się była więc tu wzajemna. Mówiła o tym też K11:
[W]iększość kursów tutaj jest prowadzonych przez osoby, które nie mają do tego 
przygotowania, w ogóle do nauki języka. Więc one niektóre rzeczy pomijają, bo to jest naturalne, że jak mówisz w swoim języku, to pewne rzeczy nie są dla ciebie istotne, bo nie widzisz tych różnic jakby. I tak idziesz według książki, którą ktoś 
napisał. Jak się jest takim prawdziwym nauczycielem, to on widzi jednak, co jest ważne  i  stara  się  to  przekazać.  A  taka  osoba  przypadkowa…  Ja  widzę,  bo  ja powtarzam trzeci kurs […]. [Z] tą nauczycielką zaczynałam od pierwszego poziomu, więc po tych czterech etapach, ja już widzę  zmianę też u niej,  bo ona pracuje też jeszcze  w innej  szkole  i  też  widzę,  że ona na pewne rzeczy  zwraca już bardziej uwagę  i  dużo  więcej  rzeczy  teraz  jakby  nam  pokazuje,  niż  wtedy,  kiedy  po  raz pierwszy miałam ten trzeci poziom. Za pierwszym razem ona szła podług tego, co jest w książce, teraz jest zupełnie inaczej. Inne rzeczy porusza w ogóle i inne rzeczy stara nam się przekazać, bardziej się przygotowuje do tego i bardziej jej zależy na tym. (K11)Dobry,  prawdziwy  nauczyciel,  to  zgodnie  z  tą  wypowiedzią  taki,  który  ma  świadomość problemów językowych, z jakimi stykają się uczniowie, nie koncentruje się też tylko na tym, co napisane jest w podręczniku. Cenieni byli np. ci, którzy sami tworzyli podręczniki: Na każdym kursie dostajesz jakąś tam książkę i tak naprawdę według tej książki,  według tego wzoru się uczysz. Tu jest tak samo, tylko że książka jest zupełnie inna,  229
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autorstwa tego nauczyciela, który mnie uczy i jest całkiem inaczej. […] Nauczyłem się takich rzeczy, które są bardziej przydatne człowiekowi, który przyjeżdża, nic nie umie.  Np.  przywitania,  pożegnania,  grzeczności,  dużo  słownictwa,  idziesz  do lekarza, jak powiedzieć, co cię boli, co ci dolega po islandzku, gdzie pracujesz, czym się zajmujesz, co chciałbyś robić... (M4)Wypowiedź  respondenta  świadczy  m.in.  o  tym,  że  dostępne  podręczniki  nie  zawierały przydatnego  słownictwa,  nauczyciel  musiał  sam  taki  podręcznik  stworzyć.  Jednocześnie wydaje się, że doceniany był też sam wysiłek nauczyciela w tworzenie materiałów. To, co natomiast  często  krytykowano  u nauczycieli,  to  skupianie  się  na  gramatyce,  a  nie  na ćwiczeniu komunikacji:
[Nauczyciel]  był  świetnym  po  prostu  wykładowcą, jeśli  chodzi  o  gramatykę. Natomiast my nigdy nie rozmawialiśmy na tym kursie. I nigdy nie było to w ten sposób ustalone, żebyśmy na przykład się nauczyli gramatycznych jakichś tam [...] przypadków czy czasów, czy jakiegoś jednego zagadnienia gramatycznego i potem w rozmowie uczyli się, korygowali. (K13)Doświadczył tego przede wszystkim M19, który przyjechał jeszcze na początku lat 80-tych, zainteresowany językiem islandzkim i uczył się go dalej na uniwersytecie:[P]rzez  pierwsze  półtora  roku,  dwa,  to  ja  bardzo  dużo  wiedziałem  o  języku islandzkim,  a bardzo  trudno  było  mi  mówić.  [...]  To  było  zbyt  lingwistyczne podejście,  naukowe  takie,  gramatyczne,  stąd  się  dowiedziałem  masę  o  języku polskim.  Bo  człowiek  nigdy  się  nie  uczy  języka  w  ten  sposób.  Ja  się  nigdy  nie uczyłem języka w ten sposób. [...] zacząłem biegle mówić po islandzku dopiero, jak zacząłem pracować na oddziale psychiatrycznym. […] No i nie było  tam wyjścia, trzeba było mówić bardzo szybko i bardzo sprawnie. […] Bo sama nauka języka, jak sobie przypominam, to uczyliśmy się z  jakichś skryptów drukowanych.  Nie  było wtedy żadnego podręcznika (M19)Przyjrzenie  się  metodom  nauczania  pozwala  zrozumieć,  dlaczego  tak  dobrze  mówiono o uczeniu  się  samodzielnym  od  ludzi,  podczas  gdy  sam  kurs  miał  tylko  „dać  podstawy” i ewentualnie  zmotywować  do  nauki.  Kursy  nie  spełniały  często  potrzeby  ćwiczenia mówienia, szukano realizacji tej potrzeby gdzieś indziej, choć np. dla K9 było to trudne, bo w pracy,  gdy  mówiła,  nikt  jej  nie  rozumiał:  „[J]uż  teraz  nawet  kursu  nie  potrzebuję,  ja potrzebuję chyba jakiejś  konwersacji, ja myślę, że z tym nauczycielem porozmawiać, żeby coś może, jeszcze kogoś znalazł, że nie tam, żeby ćwiczenia, który to przypadek, tylko po prostu mówić” (K9).  Jak wynikało z reszty wywiadu, respondentka miała duże problemy z wymową i potrzebna była jej raczej pomoc logopedyczna, ale zamiast tego wciąż uczyła się na kursach gramatyki. Sama podczas badań terenowych uczestniczyłam w kursach prowadzonych w jednej 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.instytucji,  nie  wymienianej  jednak przez respondentów jako ta,  w której  sami się  uczyli.  W tych samych kursach uczestniczyły też dwie inne Polki – obie brały udział w zajęciach w semestrze  zimowym,  a  w  semestrze  letnim  chodziły  już  rzadziej,  aż  w  końcu zrezygnowały z kursu. W obu semestrach zajęcia z języka islandzkiego składały się z dwóch kursów, każdy odbywał się dwa razy w tygodniu po 90 minut, w sumie kursy trwały 360 minut  tygodniowo  i  większość  studentów  chodziła  na  oba.  Jedna  z nauczycielek  uczyła w obu semestrach, drugi kurs prowadzony był przez inną nauczycielkę w semestrze letnim. Z moich własnych obserwacji wynika, że kursy w tej instytucji różniły się znacząco od siebie. W  semestrze  zimowym  jedna  z  nauczycielek  prowadziła  zajęcia  wykorzystując  aktywne metody nauczania, takie jak rozmowy w parach i grupach, efektywnie wykorzystywała też czas  zajęć  na  konwersacje  w  języku  islandzkim  i  ćwiczenie  nowych struktur.  W  drugim semestrze jej zajęcia zastąpione zostały przez inne i moje poczucie tego, że się czegoś uczę znacząco spadło. W ciągu 8 godzin zajęć tygodniowo zdarzało mi się nie powiedzieć nic po islandzku,  gdyż  nie  było  do  tego  okazji.  Na  sali  było  kilkadziesiąt  osób,  nauczycielki komunikowały się głównie z tymi, którzy siedzieli w pierwszych rzędach lub których znały lepiej.  Duża część zajęć była zużywana na rozmowy odbiegające od tematu zajęć oraz na przepisywanie z tablicy tabelek gramatycznych (które były też wydrukowane w książkach). Budziło to moją frustrację i w pewnym momencie zanotowałam: „Zajęcia są tak nudne, że usypiam.  Cały  czas  gramatyka,  bez  kontekstu  niemal.  Czuję  się  jak  na  torturach  i  chcę uciekać.  Jestem  bliska  podjęcia  decyzji  o  tym,  żeby  przestać chodzić.  Chyba  tylko najwytrwalsi,  najambitniejsi  lub  najmniej  czuli  na  ból  zostają”  (N48,  18.03.2010).  Sama doświadczyłam więc zniechęcenia do nauki, mimo dużej motywacji do nauczenia się języka, a pozostałe dwie Polki chodzące na ten kurs zrezygnowały z niego po pewnym czasie, choć większość innych uczniów została.  Być może było to związane z większym krytycyzmem polskich uczniów (o którym mówiła też przedstawicielka jednej ze szkół językowych), a być może znaczenie miała wysoka wartość, jaką moi rozmówcy przypisywali profesjonalizmowi i  dobremu  wykonywaniu  swojej  pracy  (często  podkreślanym  w  wywiadach),  w  związku z czym  mocno  krytykowano  metody  pracy  niektórych  nauczycieli,  niespełniających  tych wymagań.  Dobrze oceniano natomiast kursy, których nauczyciele byli  wymagający wobec siebie i uczniów oraz na których ćwiczono komunikację:
[Nauczycielka] podchodzi do tego rzetelnie, sprawdza zadania domowe. Zadaje je przede  wszystkim.  Podejrzewam,  że  jak  napiszę  tekst,  to  ona  go  przeczyta 
i poprawi.  Itd.  Nie wszystkim się  chce takie  rzeczy robić.  […]  np.  jak w [nazwa szkoły]  byłam,  30  kilka  osób,  pani  mówi,  mówi,  tłumaczy,  mówimy,  przez  te wszystkie zajęcia, może 3 zdania od siebie powiedzieliśmy. A tutaj – fakt, że jest  
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.mała grupa – ale  tutaj  to się  odbywa na zasadzie – że ona...  zadaje ci  pytanie – mówiliśmy o częściach ubrania i kolorach „Czy masz jakieś tam spodnie i w jakim są  kolorze?” i każdy po kolei mówi. Jakie ma spodnie, w jakim kolorze, jaką ma czapkę i w jakim kolorze. I wiesz, jak już do znudzenia ty to powtarzasz i jeszcze 10 osób, to zostaje to w głowie, nie ma siły. (K2)Należy jednak zauważyć, że choć jednoznacznie jako złe oceniane były niskie wymagania i zbytnie skupienie się na gramatyce (jedynie M3 czuł się oszukany, że nie przekazano mu pewnej informacji gramatycznej), to sposoby ćwiczenia komunikacji były różnie oceniane. Przypomnijmy, że zróżnicowanie to jedna z najważniejszych cech przypisywanych dorosłym (Brookfield, 1986, s.25-39). Przykładowo, rozmowy w parach (element popularnej  obecnie w  Polsce  metody  komunikacyjnej)  zostały  skrytykowane  przez  M4,  jako  forma nieprzykładania się samemu do pracy przez nauczyciela:
M4: [N]auczyciel był bardzo kiepski i nic nie pamiętam z tego kursu, tylko chyba 2-3 zdania. M.Z.: A pod jakim względem był kiepski?M4: Pod takim, że nie miałem motywacji ze strony nauczyciela, ani takiej zachęty,  tylko to było na takiej zasadzie: „dzień dobry, dzień dobry, wszyscy się witamy, no to teraz przywitajcie się  w parach,  no to teraz się zmieńcie, przywitajcie się znowu w parach, teraz tak: to znaczy to, to znaczy to, przepiszcie to, dobrze, dziękuję, teraz znowu przećwiczcie to w parach itd. itd., a teraz przerwa, a potem znowu to samo mniej więcej, no i teraz praca domowa, co robiłeś wczoraj, do widzenia, dziękuję”M.Z: Jakbyś wolał, żeby to było poprowadzone?M4:  […]  ucząc  się  języka,  po  pierwsze  ważny  jest  duży  zasób  słownictwa,  na 
pamięć po  prostu  trzeba  klepać  słowa,  setki,  czy  tysiące.  Jak  masz  duży  zasób słownictwa,  możesz  nawet  gadać  w bezokoliczniku cały  czas,  a  później  dopiero uczyć  się  zasad  i  gramatyki,  jak  to  ładnie,  poprawnie  mówić.  Nie  ma  sensu zastanawiać  się:  „hmm,  a  w  jakim  to  będzie  rodzaju,  z  jaką  końcówką  mam  to powiedzieć?”, jak ja tego słowa nie znam w ogóle, ej!Respondent  był  zwolennikiem  uczenia  się  na  pamięć  zamiast  ćwiczenia  komunikacji, negował też sens wczesnego tłumaczenia gramatyki.  Mówił też o tym, że ważne jest,  aby nauczyciel  motywował  uczące  się  osoby,  ale  dopytany  o  to,  jak  miałoby  wyglądać  to motywowanie,  mówił  znów  o  uczeniu  słownictwa  –  choć  wskazał,  że  nie  chodzi  tu o słownictwo z podręczników, tylko dodatkowo przygotowywane przez nauczyciela. Wydaje się,  że było to pokoleniowo związane z innym doświadczeniem w uczeniu się  języków – zarówno  M4,  jak  i  K9 oraz  M11,  którzy  cenili  sobie  uczenie  się  na  pamięć  przydatnych zwrotów,  większość  swojej  edukacji  odbyli  zanim  metoda  komunikacyjna  stała  się popularna w Polsce. Cenili więc znane sobie metody nauczania, a także znany sobie układ podręcznika:[N]o materiałów jest w sumie mało. I żeby były takie dobre czytanki, jak np. były 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.w „Aleksandrze”.  Jak  się  człowiek  nauczył  20  czytanek,  to  ja  te  zwroty  do  dziś pamiętam i one są dobrze dobrane, tak że są po prostu potrzebne w rozmowie, a tu nie ma takich czytanek, żeby się nauczyć na pamięć i człowiek potem pamięta, że „on jest taki jak,” „był uważany za”, takie zwroty są potrzebne, gotowe, jak się zna z 50 takich zwrotów na pamięć,  takich potrzebnych,  [...] no to łatwiej  się mówi, przynajmniej takie czytanki... ja tak się uczę... (K9)Podsumowując  ocenę kursów należy  wskazać,  że  w kursach  na podstawowym poziomie ceniono przydatność poznawanego słownictwa, choć postrzeganie czegoś jako przydatne lub nie mogło się różnić (np. jeden ze spotkanych Polaków denerwował się, że podczas kursu uczył się takich słów jak „mucha” czy „samolot” – „powiedział dziewczynie, która już tam dłużej była, że nie rozumie po co ma się uczyć takich słów, że chce języka, który przyda mu  się w pracy. No i zmienili, ale i tak nie mógł się nauczyć”. [N29, 14.11.2009]). Choć pewne podstawy gramatyczne były mile widziane, to zbyt duży nacisk na gramatykę postrzegano negatywnie. Taka ocena jest zbieżna z zasadami dobrej facylitacji,  przedstawionymi przez Brookfielda  (1986,  s.  9-20),  wśród  których  podkreślono  znaczenie  uczenia  się  poprzez praktykę i działanie – co w przypadku zajęć językowych oznacza właśnie mówienie, a nie uczenie  się  reguł  gramatycznych.  Respondentom  brakowało  możliwości  ćwiczenia poznanych  konstrukcji,  choć  nie  wszyscy  pozytywnie  podchodzili  do  samej  rozmowy w parach,  jako  takiej  –  M4  zaznaczał,  że  ważne  jest  zaangażowanie  nauczyciela w dostarczanie dodatkowego słownictwa, zaś samo rozmawianie w parach przytaczał jako rodzaj  pracy  słabego  nauczyciela.  Ceniono  wysokie  wymagania  nauczyciela  wobec kursantów  i  wobec  siebie  (przygotowywanie  materiałów,  sprawdzanie  prac  domowych), krytykowano  schodzenie  przez  nauczycieli  z  tematu  zajęć  czy  mówienie  zbyt  często  po polsku, choć posługiwanie się przez nauczyciela językiem polskim było dla niektórych ważne ze  względu  na  możliwość  zadania  pytań  i  zrozumienia  wytłumaczeń.  Co  ciekawe, w prezentowanych  tu  opiniach  nie  było  widać  podziału  na  osoby  z  długim  i  krótkim doświadczeniem  edukacyjnym  –  podobne  opinie  można  znaleźć  zarówno  u  M11,  który ukończył  szkołę  zawodową,  jak  i u  K9  z  wykształceniem  wyższym,  choć  jak  wskazują Andersson i Fejes na podstawie badań wśród imigrantów w Szwecji, migranci z wyższym wykształceniem  szybciej  uczą  się  języków,  prawdopodobnie  dlatego,  że  są  bardziej przyzwyczajeni  do praktyki  uczenia się  (2010).  Ci  na początku nauki zwracali  natomiast większą  uwagę  na  przydatność  nauki,  która  była  im  głównie  potrzebna  do  celów zawodowych, czasem rozumianych bardzo wąsko jako znajomość przydatnych fraz, nie zaś mówienie  poprawne  i  płynne  w języku  islandzkim  (jak  wskazywał  Brookfield,  cytując różnych badaczy edukacji  dorosłych,  koncentracja na przydatności jest jedną z typowych cech dorosłych uczniów [1986]). Wiele osób swoją ocenę kursów różnicowało w zależności 233



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.od spotkanych nauczycieli i to oni świadczyli o poziomie kursu, choć były osoby, które miały zdecydowanie negatywną opinię o kursach islandzkiego („Jeśli chodzi o naukę islandzkiego, są  beznadziejni  tutaj”  [M3]).  Pozytywną  opinię  o  kursach  w  ogóle  miała  tylko  K12,  respondentka, która nie wychowywała się w Polsce, a przyjechała tam dopiero jako dorosła osoba  („W każdej  ze  szkół  są  dobrze opracowane  podręczniki  do nauki  islandzkiego dla obcokrajowców.  Myślę,  że  Islandczycy  te  podstawy  mają  opracowane,  a  później  trzeba samodzielnie ćwiczyć poprzez nabywanie kontaktów z Islandczykami rozmawiając i ćwicząc żywą  mowę”.  [K12]).  Kursy  nie  były  postrzegane  jako  miejsce,  gdzie  można  ćwiczyć mówienie, do tego konieczne były kontakty z Islandczykami w pracy, a brak tych kontaktów utrudniał  nauczenie  się  języka  bezrobotnym  czy  osobom  pracującym  z  innymi obcokrajowcami.  Jeden  z respondentów  –  rencista  –  mówił  nawet  o  tym,  że  jego umiejętności  językowe  pogarszają  się,  w związku  z  tym,  że  nie  ma  kontaktów z Islandczykami. Ze  względu  na  to,  że  kursy  były  czasem  uznawane  za  nieprzydatne i nieodpowiadające potrzebom ucznia, niektórzy decydowali się na rezygnację z nich i albo rezygnowali  z  nauki  w  ogóle,  przekonani,  że  nie  są  w  stanie  nauczyć  się  języka,  albo decydowali  się  na  naukę  „od  ludzi”,  zdając  sobie  jednak  sprawę,  że  nie  będą  w  stanie wszystkiego  sami  „ogarnąć”  (M15).  Należy  tu  pamiętać,  że  –  jak  podkreślają  Janta  i  in. (2012) za Young Yun Kim – uczenie się języka, szczególnie na początku, charakteryzuje się dużym  stresem,  niepewnością  i  podatnością  na  zranienie,  dopiero  po  pokonaniu  ich przechodzi się stopniowo do fazy aktywnej komunikacji, również stresującej ze względu na nieuniknione popełnianie błędów. Niektórzy unikają wtedy komunikacji,  żeby zmniejszyć stres, na co wskazują też wypowiedzi respondentów, np. K2 („Z mówieniem mam problemy […];  nie robię tego często i  dużo.  [...]  ja chcę powiedzieć koniecznie dobrze i  poprawnie gramatycznie.  [...]  to mnie na pewno też hamuje”.)  czy K14 („Najgorsze jest  to,  że mamy blokadę  taką  wiesz,  bo  ja  ogólnie  rzecz  biorąc  coś  tam  bym  już  powiedziała  po  tym islandzku”). Ci, dla których już pierwsza faza była zbyt stresująca, bo nabrali przekonania, że uczą się wolno i nie mają zdolności językowych lub są zbyt starzy, rezygnowali z dalszych prób uczenia się języka (wątek wieku rozwijam w Rozdziale VII).W  wypowiedziach  respondentów  tylko  dwukrotnie  pojawiła  się  informacja o zajęciach, które zawierały element zabawy. Jeden z kierowców autobusu powiedział: 
Raz też [było] tak, że na kartce były zapisane tam pytania i odpowiedzi, i do kamery takie występy były, no też później było oczywiście śmiechu co nie miara, człowiek się nie widzi, nie jest w stanie się ocenić jak do tej kamery mówi, dopiero później się 

234



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.widzi,  jak  [niezrozumiałe]  jakieś  takie  dziwne  albo  się  jąka  albo  stęka  albo cieniutkim głosikiem mówi, wtedy pamiętam kupę radości z tego też mieliśmy. Bo to  tak śmiesznie  było.  No oczywiście  rozdanie  dyplomów tam też było  w takim śmiesznym gronie. (M11)
Był to opis jedynego kursu, który respondent uznał za wartościowy i w którym nauczyciel „faktycznie był prawdziwym takim nauczycielem” (M11). Druga informacja o zabawie padła z ust M4, gdy opisywał zajęcia języka islandzkiego odbywające się nie jako kurs, ale jako spotkania  w kawiarni,  organizowane  przez  prywatną  osobę  (choć  będącą  też  aktywnym działaczem jednego z kościołów): 

M4: [B]yłem raz na spotkaniu w [nazwa kawiarni].M.Z.: I co to było?M4: Dokładnie nie wiem, kto to organizuje itd., ale poznałem jakiś czas temu gościa,  Amerykanina, która uczy się islandzkiego i już dosyć dobrze umie islandzki, może nie perfekt, ale już dobrze. On zwołuje ludzi poprzez Internet, pocztą pantoflową, żeby  się  spotykali.  Robi  dla  obcokrajowców  takie  spotkania  w  formie  zabawy, jakichś  zgadywanek,  kalamburów  i takich  rzeczy  w  języku  islandzkim,  żeby  się uczyć islandzkiego. To jest takie spotkanie 2-godzinne.
Zarówno  w  tym  przypadku,  jak  i  w  przypadku  szkolenia  z  pracy,  o  którym  mówiła  K1,  wyjście poza klasę szkolną do kawiarni czy kościoła, połączone z elementem zabawy było dobrze odbierane, a spotkania takie mogły wydawać się ciekawsze niż zwykłe zajęcia. 
Organizacja kursówJeśli chodzi o organizację kursów, to dobrze oceniane było przede wszystkim finansowanie ich.  W porównaniu  z  innymi  państwami  nordyckimi  może  się  wydawać,  że  odpłatność kursów  ograniczała  chęć  uczestnictwa  w  nich.  Jednak  moi  respondenci  porównywali  je z kursami, które mogliby podjąć w Polsce i w takim porównaniu islandzkie kursy okazywały się  tanie.  Jak  pisałam  wcześniej  –  mogło  to  prowadzić  do  postrzegania  kursów z perspektywy  promocji,  co  było  elementem  krytykowanego  przez  wielu  badaczy konsumpcjonistycznego podejścia do edukacji dorosłych. Zwrot kosztów kursu oraz innych wydatków przez związki zawodowe był uważany za jedną z największych zalet mieszkania na Islandii, czasem spotykało się to wręcz z niedowierzaniem („jak poszedłem na ten kurs [...] islandzkiego […]. Poszedłem [do związków], pokazałem im rachunek, dyplom – aha, no to 75% z powrotem. Kopara mi tak [opadła]...!”  (M11)].  Choć zwracano tu też uwagę na różnice w związkach, jeśli chodzi o limity do wykorzystania: „Na islandzki no to tam 75% Efling zwraca, ale teraz przynależę do tych nowych związków, to jest po 30 000 na 3 lata, no to  co  to  jest?  Jak  za  miesiąc  trzeba  17  000  zapłacić...  To  już  praktycznie  mam  to 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wykorzystane i teraz już muszę płacić wszystko ze swojej kieszeni” (M10). Czasem kursy były zupełnie bezpłatne, jeśli finansował je pracodawca. Niektórzy dostawali też dodatki do pensji, zachęcające do uczestnictwa w edukacji:
[K]orzystałem z tych [kursów języka islandzkiego], które były…[...] w pracy i za to dostawaliśmy pieniądze, bonus taki do wypłaty za to, że na te kursy chodzimy. No to może część też takiej rekompensaty, fakt, że nic nie musieliśmy płacić, absolutnie. Wręcz jakieś  pieniądze były  wypłacane właśnie  za  to,  że  na ten kurs  chodzimy. Niektórych tam, którzy powiedzmy dużo mieli, znaczy słabą frekwencję, no to ich tam straszyli, że będą musieli coś tam zapłacić jednak za to, że nie chodzą, bo to raczej jest wymagane, coś takiego. Po to jest organizowane, żeby na to chodzić. [...]  ale czy ktoś tam płacił za ten kurs, to nie wiem. (M12).

Co  ciekawe,  w  porównaniu  do  kursów  obsługi  koparek  czy  jazdy  ciężarówką,  gdzie „promocja” mogła motywować do udziału w kursach, które mogą, ale nie muszą przydać się w przyszłości, kursy językowe traktowane były inaczej. Nikt nie mówił o tym, że uczył się języka islandzkiego,  dlatego że było  to tańsze niż w Polsce czy dlatego,  że miał  do tego niepowtarzalną okazję. Umiejętności, które nie przydadzą się w Polsce czy innych krajach (a za  takie  uważano  znajomość  języka  islandzkiego)  nie  były  dla  niektórych  warte poświęconego  im  czasu,  nawet  jeśli  ich  zdobycie  było  tanie.  Przeliczano  bowiem  na pieniądze czas,  który należało poświęcić na naukę – i  wtedy kursy okazywały się drogie  (rozwinę  ten  wątek  w Rozdziale  VIII).  Tymczasem  np.  kursy  operowania  wózkiem dźwigowym  czy  kierowania  samochodem  były  tanie  i  pod  względem  finansowym, i czasowym, a ich użyteczność nie była ograniczona do jednego miejsca. Dla zredukowania czasochłonności kursów pracownicy dostawali często wolne na czas uczestnictwa w edukacji (szczególnie w kursach językowych), co również miało do niej zachęcać. To mogło z kolei zachęcać do chodzenia na kursy dla samego chodzenia,  na co wskazuje wypowiedź M3:
Więc u mnie na poziom podstawowy przychodziły laski, byle by się tylko wyrwać z pracy,  które  są  np.  na  Islandii  8  lat,  one  mówią  po  islandzku  i  one  wiesz, przychodziły  sobie  na  kurs  języka,  nie?  I  taka  była  lekcja,  ja  tam  między  nimi siedziałem i no... ok. One tam sobie talały [mówiły] po islandzku, nie? Tak to jest, to jest  bardzo  często  tak.  Po  prostu  nikt  tego  nie  sprawdza,  to  jest  w  ogóle  źle rozwiązane, nie ma żadnych testów do której grupy... To oni powinni decydować, do której grupy pójdziesz. (M3)O  problemie  złego  przydziału  do  grup  mówiło  też  kilkoro  innych  respondentów, argumentując, że mieszanie się w jednej grupie osób o różnym zaawansowaniu, zwłaszcza jeśli znały one język na poziomie przewyższającym wymagania danego kursu, było dla nich 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.demotywujące. Jeśli chodzi o przydział do grup, to postulowano większą kontrolę – i takie pragnienie  większej  kontroli  można  znaleźć  też  w  niektórych  innych  wypowiedziach dotyczących np. spędzania czasu na zajęciach – M5 wskazywał, że uczniowie często siedzą razem według narodowości i przez to rozmawiają ze sobą na zajęciach w swoim języku (tak działo się też na zajęciach, w których sama uczestniczyłam). K1 natomiast mówiła o „luzach”, przez które nie nauczyła się dobrze języka na kursie:
Zresztą były jakieś takie luzy, wiesz? Też ludzi się dużo spotyka takich, którzy się niekoniecznie chcą uczyć... tego języka i śmiałam się, że akurat na pierwszym kursie spotkałam bardzo fajnych ludzi, bardzo fajną grupę, więcej czasu spędzaliśmy na plotkowaniu  niż  na nauce [śmiech].  Fajnie  było,  natomiast  my nie  skończyliśmy nawet książki, wiesz, tego materiału, który trzeba było przerobić (K1).Zarówno w tym przypadku i w opinii innej respondentki, winę za niepowodzenie w nauce przypisano nie  tylko samemu nauczycielowi,  ale  też  innym kursantom,  nie wkładającym wysiłku w naukę:
Na  pierwszy  kurs  poszłam  sama,  pieniądze  mi  zwróciły  związki  zawodowe,  ale z tamtego kursu się niczego nie nauczyłam. Była to totalna strata czasu. […] chyba prędzej się ta lektorka uczyła innych języków niż my islandzkiego. Więcej takiego gadania....  Bo  jak  ludzie  byli  tam  piąty  raz  chyba  z  rzędu,  to  normalnie  jak przyjaciółki przy kawie sobie gadały. Prędzej po angielsku niż po islandzku. Jedna dziewczyna była tam piąty raz i ona nic w ząb nie umiała. Mówię no, to bez sensu.  A później  był  kurs  organizowany  przez  miasto,  przez  naszego  pracodawcę i wszystkie przedszkolanki, które były z innego kraju, miały możliwość tam chodzić. No i trochę się nauczyłam, ale bardziej tak w sensie, żeby odmieniać słowa, czy coś. Myślę, że więcej się nauczyłam w pracy niż w ogóle na tych kursach. (K11)

Te fragmenty wywiadu wskazują na pewne napięcie między przymusem a dobrą atmosferą na  zajęciach.  Ten  temat  rozwinę  w  Rozdziale  VI,  gdyż  będzie  on  wiązał  się  nie  tylko z pojęciem  samosterowności,  ale  też  z  szerszymi  dyskursami  dotyczącymi  języka w islandzkim  społeczeństwie.  Będę  tam  również  odnosić  się  do  rozważań  na  temat dobrowolności uczenia się, o której pisałam na wstępie tego rozdziału i która powinna być podstawową cechą uczenia się dorosłych, według wielu jej badaczy.
Krytyczność z perspektywy migrantówJak pisałam na początku tego rozdziału, jednym z postulatów krytycznej edukacji dorosłych jest właśnie jej krytyczność, rozumiana jako podważanie obowiązujących praktyk i struktur oraz  status quo.  Przypomnijmy,  że według Brookfielda prawdziwa edukacja  różni  się  od szkolenia  tym,  że  „[w]szkoleniu  transmitowany  jest  zestaw  jasno  zidentyfikowanych umiejętności,  a  dorośli  zobowiązani  są  do  przyswojenia  ich  w  sposób  określony  przez 237



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.trenera, biuro pośrednictwa pracy czy organ certyfikujący. W edukacji przeciwnie – uczący się są zachęcani do zbadania założeń leżących za nabywaniem umiejętności, do rozważenia alternatywnych  celów  oraz  do  umieszczenia  uzyskiwania  umiejętności  w  szerszym kontekście” (1986, s. 17). Biorąc pod uwagę wymienione wyżej opinie Polaków dotyczące kursów, w których uczestniczyli, można powiedzieć, że – prawdopodobnie wbrew intencjom organizatorów i nauczycieli tychże zajęć – migranci byli  bardzo wobec nich krytyczni.  Za wyjątkiem  jednej  osoby –  polskiej  repatriantki  –  niemal  wszyscy  odmawiali  uczenia  się umiejętności w sposób określony przez nauczyciela, jeśli nauczyciel ten był uważany przez nich za słabego. Respondenci,  niezależnie od swojego poziomu wykształcenia, mieli duży wgląd w preferowane przez siebie metody kształcenia i krytycznie odnosili się do praktyk edukacyjnych,  które  nie  pozwalały  im  uczyć  się  w  taki  sposób,  jaki  by  chcieli  (np.  przydatnych słówek czy poprzez słuchanie).  Czy była  to  cecha typowo polska? W opinii reprezentantek bardzo popularnej szkoły Mimir, Polacy oraz inni uczniowie z tzw. Europy Wschodniej wyróżniali się tym, że wprost mówili o tym, co im się nie podoba. Opisani zostali  też jako zadziwiająco poważni i bez zahamowań krytykujący nauczycieli czy innych uczniów, co odróżniało ich np. od azjatyckich kursantów. Podobny stereotyp „wiecznie narzekających” Polaków  można  było  znaleźć  też  w  wypowiedziach  polskich  respondentów,  niektórzy mówili  wręcz  o naiwności  Islandczyków  i  potrzebie  nauczenia  się  od  Polaków  większej krytyczności wobec rzeczywistości. Można więc powiedzieć, że edukacja dorosłych jako taka nie uczyła krytyczności, ale wyzwalała ją w migrantach, którzy uważali jakość kształcenia za bardzo ważną, czasem ze względu na swoje niezadowolenie rezygnowali z kursu. Czy jednak poza  metodami  uczenia  się,  migranci  podważali  założenia  leżące  za  nabywaniem umiejętności,  rozważali  alternatywne  cele  i  umieszczali  te  umiejętności  w  szerszym kontekście? Same kursy do tego nie zachęcały, nikt też (ani migranci,  ani przedstawiciele instytucji  edukacyjnych)  nie  wskazywał  na  istnienie  zorganizowanej  edukacji demokratycznej, mogącej pokazać, że status quo nie jest nieuniknione – że „inny świat jest możliwy” (Martin, 2008, b.s.). Zmiana była raczej zorientowana na jednostkę i zwiększanie jej  kompetencji  czy  możliwości  „wkładu”  (McNair,  2009).  W  kolejnych  częściach  pracy zwrócę uwagę m.in. na to, jak dzięki nieformalnemu uczeniu się migranci zmieniali swoje własne  cele,  czego  uczyli  się  o  miejscu  i  od  miejsca.  Zacznę  od  przyjrzenia  się  różnym wymiarom miejsca i uczeniu się w związku z nimi.
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Wymiary miejsca





Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.W Rozdziale IV przyglądałam się miejscom pod względem ich funkcji i znaczenia dla ludzi (dom,  miejsca  trzecie,  miejsce  pracy)  oraz  związku  z  mobilnością.  W  tym  rozdziale natomiast potraktuję Islandię jako miejsce znaczące i spróbuję wskazać różne jej wymiary jako miejsca oraz to, w jaki sposób są one pedagogiczne, zgodnie z przytaczanym wcześniej twierdzeniem Davida Gruenewalda i Marii  Mendel  o pedagogiczności  miejsca.  Choć takie traktowanie kraju jako miejsca może spotkać się z zarzutami o metodologiczny nacjonalizm, związany  z  traktowaniem  państwa  narodowego  jako  jednostki  badań  (zob.  np.  Beck i Sznaider,  2006),  to  istnieją  przesłanki,  żeby  jednak  z  tego  nie  rezygnować.  Przede wszystkim, jak mówił Beck (2013), naród i państwo należą do tzw. kategorii zombie – tzn. już dawno ogłoszono ich koniec, a one nadal upierają się istnieć. Są one też nadal ważne dla migrantów, którzy – choć przekraczają granice i nie są przywiązani do jednego miejsca, to ich  sytuacja  może  bardziej  nawet  niż  nie-migrantów  zależna  jest  od  ich  pochodzenia, obywatelstwa  oraz  relacji  ich  przynależności  państwowej  i  narodowej  do  tych,  które dominują w ich nowym miejscu (np. jeśli pochodzą z kraju EU, mogą liczyć na ułatwienia formalne w podjęciu pracy i legalizacji pobytu). Zarówno moje badania, jak i badania wśród innych migrantów (np. Cekiera, 2014; Trąbka, 2014) pokazują, że kategorie te wciąż mają dla migrantów znaczenie. Nie zamierzam jednak rysować wyraźnych ram miejsca, o którym mówią respondenci, gdyż, jak pisze Doreen Massey (1994), takie ogradzanie nie ma sensu, skoro miejsca i tak otwarte są na wpływy z zewnątrz. Choć moi respondenci odnosili  się przede wszystkim do swoich doświadczeń z regionu stołecznego, to na ich opinie wpływały też  podróże  po  reszcie  kraju,  czasem  mieszkanie  w  innych  miejscowościach  przedtem, a wypowiadając  się  często  generalizowali  mówiąc  o  Islandii  i  Islandczykach,  nie  zaś o „mieszkańcach Reykjaviku”. Miejsca nie należy mylić z lokalnością (zob. Rozdział I oraz Mendel, 2010) – miejsca są też globalne, a analizowane niżej wymiary ulegają globalnym wpływom, jak będzie widać na  przykładzie  ludzi,  języka  czy  ideologii.  Choć  Islandia  wydaje  się  krajem  dosyć homogenicznym  kulturowo  (przynajmniej  według  obowiązujących  dyskursów  i  mitów; Bergmann,  2014;  Magnússon,  2010),  o małej  liczbie  mieszkańców,  przez  wieki  niemal odizolowanych  od  reszty  świata,  to  na  kulturę  i społeczeństwo  islandzkie  wpłynęła  np. masowa emigracja do obu Ameryk w XIX w.91 Miejsca zmieniają się więc i ulegają różnym wpływom,  tak  samo  też  zmieniała  się  islandzka  kultura  i  natura,  mimo  licznych  starań konserwatystów,  żeby  utrzymać  stary  porządek92.  Co  ciekawe,  nawet  wprowadzanie powszechnej  edukacji  czy  umożliwienie  kształcenia  się  kobietom  były  na  wyspie 
91  Uwolniła ona m.in. dużą część ziemi rolnej, co umożliwiło wcześniejsze usamodzielnianie się młodych ludzi 

(Magnússon, 2010).
92  Np.  w  XIX  w.  z  sednem  islandzkiej  kultury  utożsamiano  ściśle  hierarchiczny porządek  społeczny na 

farmach, który obecnie już nie istnieje (tamże). 241



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.przyjmowane  z  dużym  oporem,  a  z  jeszcze  większym  oporem  –  wszelkie  wpływy zewnętrzne  –  zarówno  w  sferze  kultury93,  jak  i  natury  –  ludzkiej  i  nie-ludzkiej.  Władze obawiały się m.in. kontaktów seksualnych między Islandkami a amerykańskimi żołnierzami, zwłaszcza między-rasowych, dlatego też poproszono stacjonującą w kraju w latach 1941-2006 amerykańską armię, żeby nie przysyłała do kraju czarnoskórych żołnierzy, a kobiety utrzymujące  kontakty  z zagranicznymi  żołnierzami  były  szykanowane  i  poniżane  przez władze. Dużą grupę młodych kobiet przesiedlono też na odległe wsie, by uniemożliwić takie kontakty  (Magnússon,  2010).  Wydaje  się  więc  zasadne  mówienie  o  tym,  że  kontakty międzyludzkie  zostały  sprowadzone  do  kwestii  biologicznych  –  do  czystości  rasowej,  co obowiązuje też rasy zwierząt – do tej pory niemożliwe jest wwożenie na wyspę koni czy owiec,  by  nie  zaburzać  czystości  rasowej  tych  gatunków94.  Potwierdza  to  zasadność przyglądania  się  ludziom  z posthumanistycznej  perspektywy,  biorącej  pod  uwagę  „zoe” (Braidotti, 2013/2014), czyli całość życia na Ziemi. Dyskurs czystości jest też bardzo mocny widoczny w sferze językowej,  o czym będę pisać dalej.  Także w dziedzinie sztuki można znaleźć prace odwołujące się do czystości, np. wystawę z 2008 r. ”Bæ Bæ Ísland” – jak pisze Sigurður Gylfi Magnússon “Tytuł wystawy […] możliwy [jest] do zinterpretowania jako „Bye-bye  Iceland”  lub  „Buy  Buy  Iceland”  […]:  kraj  został  wykupiony,  sprzedany  […].  Nazwa zakładała  pewien  romantyczny  pogląd  na  kraj,  w  którym  dawno  dawno  temu  istniała próżnia bez wpływu sił zewnętrznych” (Magnússon, 2010, s.267). Taki pogląd był mitem, nie dającym  się  obronić  naukowo,  ale  jednocześnie  mitem  rozpowszechnionym  w  kraju i oddziałującym na politykę, tak jak i silne przekonanie, że kraj przeżywał swoje najlepsze okresy,  gdy  był  niepodległy,  a  podupadł  w czasach  zależności  od  Norwegii  i  Danii (o ogromnym wpływie tego mitu na politykę i ekonomię pisze też Eirikur Bergmann [2014]). Dużo  łatwiej  przyjęto  natomiast  materialne  wpływy  z  innych  krajów,  takie  jak zaimportowane w 1920 r. kalosze (Magnússon, 2010, s. 226) czy urosłe już niemal do rangi narodowych przysmaków Coca-Cola i polskie Prince Polo. Opisywane poniżej wymiary nie będą więc „czysto islandzkie”, choć łączyć je będzie występowanie w konkretnym miejscu geograficznym.

93 Władze zadbały o to, żeby telewizja nadająca od 1954r. z amerykańskiej bazy w Keflaviku nie docierała do  
Islandczyków,  gdyż  dowodzono,  że  „mogłoby to  mieć  wyłącznie  szkodliwy wpływ  na  formowanie  się 
islandzkiej kultury” (tamże, s.237),

94 Importowanie innych żywych zwierząt, takich jak np. psy, możliwe jest tylko jeśli spędzą one kilka miesięcy 
kwarantanny na jednej z islandzkich wysp (tamże, s. 224).242
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Reykjavik, Obchody Dnia Niepodległości

Do  teoretyzacji  „wymiarów  miejsca”  znacząco  przyczynił  się  David  Gruenewald  (2003a) wychodzący  z założenia,  że  choć  miejsca  są  ostatnio  obiektem  badań  wielu  nauk  –  od geografii,  ekologii,  architektury  po  antropologię,  filozofię,  socjologię,  literaturoznawstwo, studia  kulturowe  czy  psychologię,  to  nie  istnieje  jedna  teoria  miejsca,  którą  można  by wykorzystać w naukach pedagogicznych.  A żeby zrozumieć relację człowieka z miejscem należałoby rozumieć,  czym to miejsce  jest.  Konkretyzując więc to pojęcie,  rozłożył  je  na pojedyncze wymiary, wspólnie składające się na miejsce – wymiary te przenikają się,  ich granice są nieostre, ale jednocześnie zwrócenie na nie uwagi pomaga lepiej zrozumieć różne aspekty  tego,  czym  jest  miejsce  dla  ludzi  i  czym  może  być  w pedagogice:  „Każdy z dyskutowanych tu wymiarów jest we wzajemnych relacjach z innymi, każdy jest na swój własny  sposób  wyrazem  fundamentalnej  idei  mówiącej,  że  miejsca  są  pedagogiczne.  Te wymiary to: a) percepcyjny, b) socjologiczny, c) ideologiczny, d) polityczny i e) ekologiczny” (tamże, s. 623). I  tak,  wymiar  percepcyjny  to  umiejętność  słuchania  miejsc,  które  „mają  coś  do powiedzenia”, dostrzegania ich oraz zauważania tego, że „miejsca żyją, zarówno w świecie ludzkim, jak i nieludzkim” (tamże, s. 624-5). Wymiar ten stanowi wyzwanie dla pedagogiki i ustanawia  konkretny  jej  cel:  „Ludzie  [...]  muszą  nauczyć  się  słuchać  (a  poza  tym 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.postrzegać)” (tamże, s. 624). Wymiar socjologiczny, społeczny, to zwrócenie uwagi na to, jak miejsca tworzone są przez człowieka. Gruenewald rozważa tu kontrowersyjną poniekąd tezę, jakoby miejsca były konstruktami społecznymi.  Taka teza wydaje się  z  gruntu antropocentryczna,  ale  też,  jak twierdzi  Gruenewald,  nie  jest  sprzeczna  z  myśleniem  ekologicznym,  w  końcu  „to  ludzie i kultury obdarzają miejsca – ekosystemy, dęby, samą naturę – znaczeniem” (tamże, s. 626). To ludzie tworzą bowiem pojęcia dzikości, pierwotności, rezerwatu i oni są odpowiedzialni za  dbanie  o  przyrodę,  tworzenie  odpowiedniego  prawa  oraz  tworzenie  miejsc  („place making”). Wobec obaw o zbytni antropocentryzm Gruenewald proponuje jednak zostać przy tezie o tym, że ludzie tworzą przestrzenie społeczne, a nie wszelkie przestrzenie. Pisząc  o  wymiarze  ideologicznym  miejsc,  Gruenewald  cytuje  Henriego  Lefebvre'a twierdzącego,  że  „Przestrzeń  została  ukształtowana  z  elementów  historycznych i naturalnych,  ale  był  to  proces  polityczny.  Przestrzeń  jest  polityczna  i  ideologiczna.  Jest produktem  dosłownie  wypełnionym  ideologiami”  (za:  Gruenewald,  2003a,  s.  628). Przestrzeń jest u Gruenewalda środkiem reprodukcji kultury, ale też i reprodukcji ideologii. Miejsca  podporządkowane  są  i wykorzystane  przez  globalną  ekonomię  i  dyskursy ideologiczne, ważne jest też to, jak władza wpływa na ludzi i miejsca, kontroluje je, zmusza do przemieszczania się.  Elementem wymiaru ideologicznego jest własność prywatna i  jej skupienie  w  rękach  niewielu,  ale  też  system  nadzoru  nad  przestrzenią,  foucaultowski panoptykon  (tamże,  s.  630).  W  edukacji  dotyczącej  tego  wymiaru  miejsc  chodzi  m.in. o zwracanie  uwagi  na  prywatyzowaną  przestrzeń  i  na  to,  jakie  są  funkcje  przestrzeni prywatnej i  publicznej,  czy i  jak się  zmieniały,  czy dane użycie przestrzeni związane jest  z zaangażowaniem politycznym; kto zyskuje, a kto traci na takim a nie innym wykorzystaniu przestrzeni (tamże, s. 639). Chodzi też o bycie świadomym swojego wpływu jako twórców miejsc  i „uczestników  społeczno-politycznego  procesu  tworzenia  miejsc.  Pod  względem edukacyjnym oznacza to rozwijanie połączenia z miejscami, które pozwolą nam obdarzyć je szczególnymi rodzajami znaczeń” (tamże, s.628).Pisząc  natomiast  o  wymiarze politycznym,  Gruenewald  odwołuje  się  do prac  bell hooks  (pisownia  oryginalna)  czy  Edwarda  Soi,  którzy  pisali  o  przestrzeniach  oporu, sprawstwa i polityce tożsamości (zob. np. Soja, 1996). Szczególnie hooks odwoływała się do marginalności  –  życia  na  marginesie  społeczeństwa  i przedostawania  się  do  centrum wyłącznie  jako  służba  –  życie  to  z  jednej  strony  przesycone  jest  biedą  i desperacją, a z drugiej  –  pozwala  ludziom  zmarginalizowanym  zrozumieć  zarówno  centrum,  jak i margines, daje im podwójną perspektywę patrzenia na świat (tamże, s.632).Z kolei wymiar ekologiczny łączy się z myśleniem kulturowym poprzez perspektywę 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.bioregionalizmu (tamże, s.634). Dla Gruenewalda szczególnie ważne jest to połączenie, bo – jak  pisze  –  myślenie  ekologiczne  krytykowane  jest  czasem  za  niezwracanie  uwagi  na nierówności  społeczne  i  na  ludzi  zmarginalizowanych.  Dlatego  jak  pisze  za  Bowersem, „ekologiczny  wymiar  miejsca  musi  więc  wysuwać  na  pierwszy  plan  relację  miedzy wykorzystywaniem ludzi i wykorzystywaniem ich środowiska” (tamże, s.634). Gruenewald uważa, że szczególnie istotny dla zrozumienia relacji między ludźmi a miejscem jest obecnie dyskurs  ekofeminizmu,  wskazujący  na  zależność  między  dominacją  nad  grupami marginalizowanymi a dominacją nad ziemią.  Męska kultura dominująca wpływa na ludzi i miejsca, wykorzystuje je i produkuje „wielorakie miejsca marginalizacji i opresji” (s.635). Praktyki  kulturowe  powinny  więc  „być  zestrojone  z  ekologicznymi  granicami  i  cechami miejsc” (tamże, s.634).W  moich  badaniach,  opierając  się  na  elementach  miejsca,  które  były  istotne  dla respondentów, stworzyłam nieco inną listę tych wymiarów. Oparłam się na wypowiedziach moich respondentów na temat tego,  co im się  na Islandii  podobało lub nie,  jak  spędzali  wolny czas,  co wzbudzało ich emocje czy takich elementach nowego miejsca,  które sami uznali  za  warte  omówienia.  Opisane  tu  wymiary  pochodzą  z  empirycznych  kategorii powstałych przy kodowaniu wywiadów, uporządkowanych następnie w kategorie główne, a także  z  moich  własnych  poszukiwań  jak  najlepszego  ujęcia  tych  zagadnień  (kategorie główne  można  było  bowiem  stworzyć  na  wiele  różnych  sposobów  i  sama  kilkakrotnie zmieniałam decyzje o nazwie danego wymiaru). Choć częściowo można wpisać wypowiedzi badanych w ramę stworzoną przez Gruenewalda, to brakuje w niej tak ważnych dla moich respondentów  elementów  miejsca,  jak  jego  język  czy  pogoda.  W  rezultacie  utworzyłam następujące kategorie – wymiary: 
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Zaznaczone tu na niebiesko wymiary – natura ludzka, natura nie-ludzka, kultura, polityka i komunikacja – to podstawowe wyróżnione przeze mnie wymiary miejsca.  Każdy z nich składa  się  z  wielu  elementów,  a  elementy  wymiaru  komunikacyjnego  jednocześnie  są elementami innych wymiarów – język łączy komunikację,  kulturę i  naturę ludzką,  media łączą komunikację z polityką i kulturą. Zaznaczone osobnym kolorem są też pewne elementy będące na przecięciu wymiarów, choć trzeba pamiętać, że wymiary te przenikają się na wiele różnych  sposobów,  a  podział  ten  jest  oczywiście  –  jak  każdy  tego  typu  podział  –  niedoskonały i subiektywny – prawdopodobnie opierając się na tych samych danych różni badacze  utworzyliby  inne  podziały95.  U  innych  badaczy  być  może  inne  miejsce  zajęłaby kultura, która czasem postrzegana jest jako przeciwieństwo natury, a więc jest czymś, co wiąże  się  z człowiekiem  i  jego  wytworami,  dla  antropologów  zaś  zwyczaje,  tradycje i wartości,  które  tu  zawarłam  w kategorii  natura ludzka,  byłyby  właśnie  częścią  kultury. 
95 W  niektórych  podziałach,  np.  w  pięciu  wymiarach  codzienności,  opisywanych  przez  Richtera  (czas,  

przestrzeń,  ludzie,  rzeczy,  społeczności)  ważną rolę  pełnią rzeczy (za:  Dzięgielewska,  2003,  s.173).  Nie 
ujęłam  ich  jednak  tutaj,  gdyż  nie  były  szczególnie  znaczącym  elementem  miejsca  opisywanym  przez 
respondentów. Rzeczami opisywanymi jako ważne były tylko samochody, będące jednak raczej środkami 
mobilności niż miejsca (zob. Rozdział IV). Pewną uwagę poświęcono też np. środkom medialnym (gazeta,  
telewizor),  ale  nie  ich  materialności,  tylko  przekazowi.  Innymi  wymiarami  miejsca,  mogącymi  mieć 
znaczenie, jest sport i nauka, ale wypowiedzi na ten temat pochodziły tylko od jednego respondenta, M6,  
który był trenerem i zdawał na studia doktoranckie. Ze względu na potrzebę zachowania jego anonimowości, 
nie będę rozwijać wątków opierających się tylko na jego biografii.246

Rysunek 2: Wymiary miejsca. Źródło: Badania własne.



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Tymczasem we współczesnym nurcie posthumanizmu kwestionuje  się  podział  świata  na naturę  i kulturę,  człowiek  jest  tu  częścią  szerzej  pojmowanego  życia,  zoe  (Braidotti, 2013/2014). Ja zachowałam jednak podział na naturę ludzką i nie-ludzką oraz kulturę – ten pierwszy wymiar stanowi to, co znajduje się na przecięciu natury i kultury, czyli człowiek – jego ciało i coś, co respondenci nazywali „mentalnością”, ale też relacje międzyludzkie, jako że  np.  otwartość  na  obcych  czy  towarzyskość  nie  są  wyłącznie  cechami  ludzkimi,  ale i cechami  zwierząt.  Rozdzielenie  dwóch  rodzajów  natury  pozwala  natomiast  na  ujęcie pewnych  zależności  między  tymi  wymiarami,  które  można  wyczytać  w  wypowiedziach respondentów (np. ucieczka przed ludźmi w świat przyrody). Wymiar natury przenika się z wymiarem  ludzkim  także  w  formie  zamieszkujących  naturę  częściowo  ludzkich  elfów i trolli – choć przez moich polskich respondentów były one postrzegane jako część wierzeń Islandczyków,  to wielu Islandczyków postrzegało  je  jako element rzeczywistości  –  istoty podobne do człowieka, ale chowające się np. w głazach i mogące współdecydować choćby o budowie drogi w danym miejscu (zob. Hołownia, 2009 i Pietrzkiewicz, 2009). Wydało mi się to na tyle interesującym fenomenem, że odstąpiłam tu od umieszczenia elfów i trolli na powyższym rysunku zgodnie z rozumieniem ich przez samych migrantów. Natura łączyła się też z wymiarem politycznym i ekonomicznym, np. w przypadku budowy hut aluminium, do której  nb.  zrekrutowano wielu  Polaków.  O współzależności  natury ludzkiej  i  nie-ludzkiej świadczy też choćby etos Islandczyków jako zmagających się przez setki lat z trudną naturą – jak pisze Sigurður Magnússon, emigranci wyjeżdżający do Ameryki byli oskarżani o bycie „słabeuszami  i  obibokami,  którym  brakuje  kręgosłupa,  żeby  stawić  czoła  trudnościom wiążącym się z życiem w srogim i bezlitosnym krajobrazie” (2010, s. 75). Innym przykładem z  Islandii  jest  istnienie  dwóch fenomenów  –  jeden  to  firma  DeCode  Genetics,  operująca danymi  medycznymi  i  materiałem  genetycznym  Islandczyków96.  Drugim  fenomenem  jest popularność  strony  internetowej  dotyczącej  genealogii  („Íslendingabók”  czyli  „Księga Islandczyków”, którą odwiedziło do 2010 r. ok. 2/3 Islandczyków [Magnússon, 2010, s.253]). Tak jak człowiek nie jest tylko bytem kulturowym, ale i przyrodniczym, tak natura nie jest tylko przyrodą – na co wskazuje m.in. Urry, pisząc o krajobrazie:
Krajobraz nie jest ani przyrodą, ani kulturą, ani duchem, ani materią. Jest to świat znany tym, którzy w tamtym miejscu mieszkali, tym, którzy teraz tam mieszkają, i tym, którzy będą tam mieszkać, oraz tym, których praktyczne zajęcia prowadzą w jego rozmaite miejsca i skłaniają do wędrówki po jego rozlicznych ścieżkach. Każdy taki  krajobraz  jest  też  miejscem pamięci  i czasowości.[...]  Krajobraz  [...],  mówiąc 

96 Eirikur Bergmann opisuje, jak premier kraju wraz ze swoim kolegą ze szkoły „sięgnęli do narodowego mitu 
Islandczyków  jako  unikalnej  rasy,  twierdząc,  że  poprzez  użycie  wyjątkowych  danych  genealogicznych 
Islandczyków w badaniach medycznych firma nie tylko wygeneruje zysk dla wszystkich Islandczyków, ale 
też przyczyni się do leczenia chorób na całym świecie” (2014, s. 66-7).247



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.słowami  Merlau-Ponty'ego,  to  nie  tyle  przedmioty,  ile  'ojczyzna  naszych  myśli'.  (2000/2009, s.186-9)
Samą wymienianą tu przez Urry'ego czasowość, choć może być postrzegana jako wymiar miejsca, ujęłam osobno w Rozdziale VII,  jako że jej znaczenie dla edukacji dorosłych jest szczególne.  Jeszcze  inny  wymiar,  który  można  by  tu  wyróżnić,  czyli  lokalizacja  miejsca i fizyczna jego odległość od innych miejsc, został przeze mnie omówiony w Rozdziale IV i nie będę  tu  do  niego  wracać.  Wiąże  się  on  zarówno  z  naturą,  jak  i  z  komunikacją  – przemieszczaniem się, można więc odnaleźć go na przecięciu tych wymiarów. Wszystkie opisane tu wymiary są ze sobą połączone – ja rozdzieliłam je do celów analitycznych,  ale  zdaję  sobie  sprawę z  krytyki  zbyt  mocnego rozdziału  tych wymiarów, o czym pisze np. Urry – ludzie mają dla niego sprawczość, ale w okolicznościach tworzonych przez  nie-ludzi  i  „to  właśnie  te  okoliczności  –  silne  i  coraz  bliższe  związki  miedzy podmiotami  i  przedmiotami  –  mają  kapitalną  wagę.  Innymi  słowy:  świat  ludzki  i  świat fizyczny są misternie ze sobą splecione i nie można ich badać oddzielnie jako społeczeństwa i przyrody bądź ludzi i przedmiotów” (tamże, s.29). Dopiero postrzegane jako całość miejsca są złożeniem różnych elementów – ludzkich i nie-ludzkich i jako takie mogą być postrzegane jako  podmiot  –  uczący  się  i nauczający.  Taka  perspektywa,  rozwijana  m.in.  przez Gruenwalda, jest czymś znacząco innym od perspektywy międzykulturowego uczenia się czy adaptacji  kulturowej  częstych  w  badaniach  nad  uczeniem  się  migrantów,  obejmujących jednak tylko ludzkie wymiary miejsca.Poniżej  przyjrzę  się  jednak  osobno  każdemu  wymiarowi,  by  w  pewnym  sensie zdekonstruować uczenie się w miejscach, od miejsc i  dla miejsc.  Każdy z tych wymiarów będę analizować pod kątem:

1) jak elementy tych wymiarów oceniali migranci, z czym wiązali emocje i co było dla nich ważne
2) czego i jak uczyli się migranci na temat tych wymiarów
3) postrzeganego wpływu migrantów na dany wymiar miejscaW pytaniu o postrzegany wpływ miejsce traktowane było całościowo i – jak zobaczymy dalej – najczęściej  postrzegany wpływ dotyczył relacji  międzyludzkich.  Pytanie o wpływ miało pomóc  zrozumieć,  na  ile  migranci  czują  się  twórcami  miejsca,  w  którym  żyją,  i  pojęcie wpływu wydało mi się do tego najbardziej  zrozumiałe.  Warto przypomnieć tu koncepcję środowiska życia, opisaną przez Helenę Radlińską, w której właśnie wpływ, rozumiany jako twórcza,  czynna  postawa  wobec  środowiska  „jest  najcenniejszą  [postawą,  przyp.  M.Z.] zarówno dla zachowania wartości kulturalnych, jak i dla tworzenia nowych, gdyż prowadzi do  przekształcania  środowiska  w  imię  urzeczywistniania  ideału”  (1935/1961,  s.34).  Jak 248



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.pisze Radlińska, nie jest to postawa częsta (częstsze są według niej postawa bierna, czyli uleganie  wpływom środowiska,  oraz  obronna,  która  „wyraża  się  w  odrzucaniu  pewnych wpływów, którym jednostka poddać się nie chce, w nadmiernie nieraz krytycznym stosunku do  otoczenia”  [tamże,  s.34]).  Tłumaczy  to  tym,  że  postawa  ta  „wymaga  najwięcej  sił wrodzonych.  Gdy one  nie  wystarczają  –  silnych  podniet.  Zawsze  umiejętnej  sprawności” (1935/1961, s.35). Choć nie każdy jest w stanie wnieść coś do nauki, kultury czy techniki, to „[k]ażdy jednak jest  współtwórcą życia  własnego i  gromadnego.  I  życia  nowej  generacji. Każdy musi zdobyć najtrudniejszą ze sztuk, sztukę kształtowania życia” (1935/1961, s.35),  pisze Radlińska. Także w rozumieniu wpływu na miejsce w tej rozprawie nie ograniczam go do  ludzi  szczególnie  uzdolnionych,  wychodząc  z  założenia,  że  każda  jednostka  w  jakiś sposób wpływa na miejsce, choć nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę – możemy tu badać jej  subiektywne poczucie wpływu. Tak samo w postrzeganiu różnych wymiarów miejsca trzeba pamiętać, że nie wszystkie elementy miejsca będą znaczące dla ludzi, nie wszystkie będą też doświadczane i dostrzegane. Radlińska dzieli tu środowisko życia na subiektywne (to, „co naprawdę istnieje w zasięgu używalności, co ma istotne znaczenie w życiu danych jednostek czy  grup  ludzkich”  [1935/1961,  s.32])  i  obiektywne  („to,  po  co  człowiek  sięgnąć  może z najbliżsego kręgu i z dala.  [...]  jest wspólne wszystkim, choć nie jednakowo rozpoznane i spożytkowane”.  [1935/1961,  s.33]).  Mnie  będzie  interesować  przede  wszystkim subiektywnie rozumiane środowisko/miejsce.
Natura nie-ludzkaDo wymiaru natury nie-ludzkiej miejsca zaliczyłam tu kilka różnych elementów. Wyróżniłam wśród  nich:  1)  pogodę,  2)  krajobraz,  3)  zwierzęta  i  rośliny,  4)  zjawiska  przyrodnicze  – fenomeny.
1) Pogoda – postrzegana była przede wszystkim jako zła, gorsza niż w Polsce, depresyjna zimą,  latem  niewystarczająco  gorąca.  Ale  były  też  osoby,  które  twierdziły,  że  islandzka pogoda odpowiada im bardziej,  niż polska („wolę zimę tutaj niż w Polsce” [M8]).  Czasem przed wyjazdem wyobrażano sobie mrozy, a rzeczywistość nie była taka zła: „Myślałem, że tu rzeczywiście będzie zimno, tak jak tam gdzieś na Grenlandii. Ale [...] klimat [...] jest [w] 200%  umiarkowany”  (M10).  Niektórych  wręcz  rozczarowywał  brak  śniegu:  „Już  nawet mówiłam do męża, Boże święty, może się przeprowadzimy do Polski z powrotem? [...] bo ja mam jobla na punkcie psich zaprzęgów i potrzebuję śnieg” (K6). 
2)  Krajobraz,  widoki  –  postrzegane jako piękne,  jako ważna i  bardzo wartościowa część miejsca:  „A  tutaj  tylko  warto  dlatego  tutaj  być  jeszcze.  Tutaj  są  fantastyczne  widoki, 249



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.a szczególnie w lato. Kuuuurcze!” (M13). Do krajobrazów zaliczano wodospady, gejzery czy lodowce, były one także widokami stanowiącymi o pięknie wyspy: „I na lodowcu [byłam] i te kry lodowe widziałam i wodospadów co niemiara, tam gejzery, nie gejzery. […] Naprawdę, krajobraz mają tutaj zadziwiający, ślicznie. Tutaj z jednej strony ocean, z drugiej strony góry, no… Nie no, jednak to jest piękna wyspa, pięknie położona”. (K5). Krajobraz ten był z jednej strony piękny, z drugiej dziwny, kojarzący się z Księżycem – zwłaszcza opisywano tak pola lawy leżące na drodze z Keflaviku do Reykjaviku („tu masz skały, tam masz ocean [śmiech]. Tak że czujesz się jakbyś była na Księżycu […] Keflavik, to tam jest istny Księżyc, same skały, nic więcej”. [M18]). 

Te skały były kontrastowane z resztą wyspy, do której zwiedzenia konieczny był samochód. Zapytany, czy coś mu się na Islandii bardziej podoba niż w Polsce, M10 odpowiedział: „Czy ja wiem... Oprócz krajobrazów... znaczy nie tych skał […], byłem dookoła Islandii, objechaliśmy [...]. To są miejsca piękne”. (M10). Choć, jak opisuję to w Rozdziale IV, las był dla Polaków czymś,  za  czym tęsknili,  a islandzki  las  nie  równał  się  według nich  z lasem w Polsce,  to jednocześnie przyroda islandzka w pewnej mierze im to rekompensowała: „[N]ie ma lasów. Ale to już przeboleję...[...] Przyroda jest piękna. Jedziemy w lato […] na najbardziej kolorowe góry świata, Landmannalaugar. […] Piękne po prostu, musicie pojechać, […] bo to jest strata czasu, nie jechać” (M2). Także lodowce – choć zimne i na pozór nieprzyjazne, uważane były za piękne:
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Pola lawy na Półwyspie Reykjanesbær, w oddali wulkan Keilir. 



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Pierwszy raz byłam na lodowcu, na tym największym lodowcu na Islandii dopiero w tamtym  roku.  Po prostu  nigdy  nie  było  sposobności.  To jest  cudowne,  to  jest  w ogóle bajka. Tak też trochę Islandię znam, ale to jest piękny kraj, to jest naprawdę bardzo  piękny  kraj.  Trochę  taki  zimny,  trochę  podobny  do  Marsa,  ale  coś  ma w sobie. (K10)Surowość  klimatu,  jego  podobieństwo  do  czegoś  pozaziemskiego  –  Księżyca  czy  Marsa, stanowiła o wyjątkowości tego miejsca. Było to coś, co trzeba było zobaczyć, co dostarczało niezapomnianych przeżyć, dostępnych tylko tam:
[M]oże nie wszystko mi się  podoba,  na pewno, ale  widziałem dużo europejskich krajów i […] jeśli chodzi o klimat i ukształtowanie terenu to jest to tak inny kraj niż reszta świata, że nie wiem, czy jest drugi taki inny kraj.[...] Taki ciekawy. Z jednej strony  przepiękny,  z drugiej  strony  budzący  nieraz  grozę.  Jak  jedziesz  w  nocy pustkowiem tym i ci się zrywa ta wichura, niebo jakoś sinieje, to są takie przeżycia,  które się zapamiętuje. (M6)Surowa,  groźna i  niebezpieczna natura przejawiająca się  i  w pogodzie,  i  w krajobrazach (wichura na pustkowiu) była jednocześnie postrzegana jako coś niezapomnianego, ważnego, świadczącego  o oryginalności  miejsca.  Dawała  przeżycia  inne  niż  w  pozostałych  krajach europejskich. Niektórzy wręcz mówili o tym, że taka surowość ich pociąga („właśnie taka surowa natura mnie zawsze pociągała. Mnie i moją żonę. Wszystkie te wodospady, gejzery” [M17]). Przeżycia te mogły mieć też charakter egzystencjalny, transcendetny, na co wskazuje Roman  Chymkowski,  cytując  wypowiedź  Ferdynanda  Goetla,  podróżującego  na  Islandię w 1927 r.: „Krajobrazu islandzkiego nie znosi się łatwo. Straszliwa niezmienność lodowców i skał, pomimo swojej wspaniałości, przerazi rychło słabą duszę człowieka. Jest to coś jak los” (Goetel, za: Chymkowski, 2009, s.145). 

3)  Zjawiska  –  fenomeny  islandzkiej  natury,  niewystępujące  lub  prawie  niewystępujące w Polsce, to np. zorza polarna, wybuchy wulkanu, trzęsienia ziemi czy gorące źródła – te ostatnie  były  elementem natury,  z  którym wchodzono w najbliższy  kontakt  –  dosłownie wchodzono  do  nich  w  celach  relaksacyjnych.  Gorące  źródła  były  w  dużej  mierze przetworzone przez człowieka  –  były  elementami  basenów,  były  też  wykorzystywane  w ogrzewaniu  domów,  produkcji  energii  oraz  w dostarczaniu  do  domów  ciepłej  wody.  Ale można  było  też  wejść  do  naturalnego  gorącego  źródła,  np.  ciepłej  rzeki  w Hveragerði. Wymienione tu fenomeny od elementów krajobrazu odróżniłam tym, że były dynamiczne, żywe,  często  nieprzewidywalne.  Choć  słowo  fenomen  oznaczało  w  grece  coś,  co  można zaobserwować,  zjawisko,  to  warto  zauważyć,  że  wymienione  tu  fenomeny  za  wyjątkiem zorzy  polarnej,  można  postrzegać  różnymi  zmysłami.  Zorza  polarna,  pokazująca  się zwłaszcza zimą była możliwa do zaobserwowania nawet w stolicy (jeden z napotkanych z 251



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.mieście bezrobotnych był dumny z tego, że mieszka w centrum i ma widok na zorzę polarną,  którą tak zachwycają się zagraniczni turyści, choć sama zorza wydawała mu się „marna”97 [N29, 14.11.2009]). Do innych najczęściej trzeba było podróżować. Wulkany – choć były też częścią krajobrazu, to traktowane były też jak byty mające niemal własną podmiotowość. Sprawiały, że przyszłość była bardziej nieprzewidywalna – nie wiadomo bowiem było nigdy do końca, kiedy jakiś wulkan wybuchnie, paraliżując samoloty czy zasnuwając niebo dymem („Gdyby nawet jakiś wulkan totalnie wybuchł, albo nas zalało, to byśmy nie mieli możliwości ucieczki  i  to  mnie  przeraża”  (K16)).  Dla  jednego  z  respondentów  był  to  element,  który zmieniał  jego  możliwość  planowania  przyszłości.  Zapytany,  czy  chce  zostać  na  Islandii, odpowiedział: 
No nie wiem, no chyba, że ten wulkan coś zmieni.  [śmiech] Wszystkich tu plany pozmienia na całej Islandii. Bo słyszałem że się Amerykanie już tam ustosunkowali, że nawet mogą ewakuować całą wyspę.[...] Że w razie gdyby...[...] Katla wybuchła. Jak Katla wybuchnie, to ma całą Europę przecież...[...] zadymić. Cienką warstwą. (M18)Wulkany były więc siłą, która mogła zmienić plany ludzi mieszkających na Islandii, być może nawet zmusić  ich do przeprowadzki  na inny kontynent.  Były  podmiotem i  dowodem na dynamiczność  miejsca,  o  czym  pisał  Cresswell  (2011).  Co  ciekawe,  nawet  islandzki prezydent  odwołał  się  do  możliwości  wybuchu  Katli,  traktując  ją  niemal  jak  gracza politycznego  (Grimsson,  2010).  Poza  wulkanami,  groźne  mogły  być  też  trzęsienia  ziemi. Dwaj bezrobotni mężczyźni dyskutowali o tym tak: 
M8: Tutaj to jest jedna wielka bomba zegarowa. [...] No przecież występuje średnio 33 trzęsienia ziemi dziennie. A przez ten w...M9: A i tak mamy szczęście, że nie jesteśmy na tym łamaniu....M8: Płyt tektonicznych.M9: To dopiero byłyby jaja! M8: No ale Islandia jest jak utworzona od dna oceanu? [...] W kształcie grzyba, trzon i płyta. […] Zwęża się po prostu i...  ten, a płyta jest,  tak jakby potężne trzęsienie ziemi przyszło do Reykjaviku...M9: Czyli jedno trzęsienie ziemi potężne i Islandia się zawali pod ziemię. M8: To tu przewidują, że nawet Reykjavik by mógł się odciąć. Reykjavik, Keflavik, te półwyspy. [...]M9: To jednym słowem jak będzie wielkie trzęsienie ziemi, to Islandia pod ziemię się  zawali,  jak  jest  pusta  przestrzeń  jakaś,  albo  jak  jest  miękka  ziemia  czy  coś innego...

Trzęsienia  ziemi  i  wulkany  były  więc  jednym  ze  źródeł  strachu,  związanego  z  próba zrozumienia,  jak  działa  wyspa  będąca  sama  w  sobie  wytworem  wulkanu,  leżąca 
97 Można  to  wytłumaczyć  tym,  że  zorzę  często  przedstawia  się  na  fotografiach,  do  zrobienia  których 

wykorzystuje  się  długi  czas  naświetlania.  W  związku  z  tym  zorza  na  fotografiach  jest  dużo  bardziej 
intensywna niż ulotna i słabiej widoczna rzeczywista zorza.252



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.jednocześnie na przecięciu płyt tektonicznych – amerykańskiej i europejskiej. Ale wydaje się, że  był  to  czasem  strach,  który  jednocześnie  dawał  adrenalinę,  opowiadanie  o  nim przypominało  opowieści  o  duchach  snute  przy  ognisku,  których  celem  było  ciekawe spędzenie  czasu.  Mimo  zagrożenia  płynącego  z  wulkanów,  zarówno  Islandczycy,  jak i migranci,  a  także  rzesza  turystów  –  udali  się  oglądać  dymiący  i  kipiący  lawą  wulkan Eyjafjallajökull.  Niedługo po jego wybuchu wiele osób jeździło samochodami, autobusami czy nawet helikopterami i  robiło sobie zdjęcia z  płynącą lawą.  Stało się  to wydarzeniem turystycznym,  z którego  starano  się  czerpać  zyski  i  które  przekuwano  na  kampanie reklamowe branży turystycznej. Zagrożenie było jednym z emocjonujących elementów tego wydarzenia,  choć  nie  wszyscy  zdawali  sobie  z  niego  sprawę  –  mimo  że  wulkan  był  na lodowcu,  daleko  od  osad  ludzkich,  niektórzy  wybierali  się  tam  bez  odpowiedniego przygotowania  –  ciepłych  ubrań  czy  zapasu  jedzenia,  co  skończyło  się  śmiercią  dwojga Islandczyków, którzy, jadąc samochodem, zabłądzili w drodze powrotnej. 
1) Flora  i  fauna,  czyli  rośliny  i  zwierzęta  również  stanowią  element  przyrody  nie-ludzkiej, ożywionej. Niektórzy Polacy opowiadali o zbieraniu grzybów i jagód, czym według siebie różnili się od Islandczyków, którzy tego nie robili,  ale też od innych migrantów, np. napotkanych Chinek, które zbierały purchawki i nie chciały dać się przekonać  do zbierania  pieczarek  (N1,  29.08.2009).  Jednocześnie  właśnie  grzyby, drzewa, lasy były czymś, czego brakowało na Islandii – brakowało niektórym nawet ptaków  („Drzew  mi  brakuje  i  ptaków”.  [K6]),  choć  akurat  tych  było  wiele, występowały  tu  różne  gatunki  –  od  znanych  w  Polsce  gęsi,  kaczek,  mew  po specyficzne  dla  Islandii  maskonury.  Być  może  respondentce  chodziło  o  brak konkretnych gatunków ptaków czy wrażeń zmysłowych z tymi ptakami kojarzonych, czyli ich ćwierkania za oknem. Jeśli  chodzi o zwierzęta, to wymieniano też ryby – M16 chwalił się, że złapał już w tym roku cztery pstrągi. 

Podsumowując  analizę  tych  czterech  elementów  przyrody,  można  zauważyć,  że  Islandia kojarzyła  się  z surowością  klimatu  i  natury,  brakiem  ciepła,  lasów  i  znanych  gatunków zwierząt.  Islandia  była  też  groźna  i  niebezpieczna  –  zwłaszcza  w  zestawieniu  pogody z krajobrazem,  a  także  w  związku  z drzemiącymi  w  niej  siłami,  wciąż  eksplodującymi w formie  trzęsień  ziemi  i  wybuchów  wulkanów.  Była  nieprzewidywalna,  w  każdym momencie wybuch wulkanu mógł pokrzyżować plany mieszkających tam osób.  W swojej wyjątkowości Islandia była jednocześnie czymś nieziemskim, kojarzyła się z jakimś innym światem,  Księżycem  czy  Marsem.  Było  to  w  dużej  mierze  pociągające  dla  migrantów i turystów,  świadczyło  o  wyjątkowości  tego  miejsca,  zapewniało  ciekawe  wspomnienia, 253



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.zwłaszcza jeśli mieliby wrócić do Polski.  Choć jednak same krajobrazy uznawane były za piękne,  to jednocześnie krajobrazom tym przeciwstawiana była pogoda.  Spytana,  czy coś z Islandii chciałaby przenieść do Polski K16 odpowiedziała: „No wodospady, tak? (…) Dobra naturalne. Jest naprawdę, co podziwiać. (….) Nigdy w życiu bym pogody nie przesłała do Polski, ani wiatrów, nic, nic z tych rzeczy”. Inna respondentka z przekąsem mówiła o tym, że pogoda  wpływa  na  zwiedzanie  krajobrazów  („Zawsze,  za  każdym  razem,  co  jadę  na wodospad, za każdym razem pada deszcz i wieje. Ale to jest urok. Błękitna Laguna, [...] jak jestem  w  Polsce  po  10  dniach,  już  zaczęłam  tęsknić  do  domu”.  [K7])  –  zła  pogoda  nie przeszkadzała jej jednak w uznaniu Islandii za swój dom, podczas gdy inni właśnie pogodą tłumaczyli brak zadomowienia (zob. też Rozdział IV). Ważnym wymiarem Islandii jako miejsca była jej geologia – to, że Islandia była wyspą wulkaniczną wpływało z jednej strony na krajobraz (księżycowy, inny niż w reszcie Europe),  a z drugiej – na zagrożenia i atrakcje płynące z wybuchów wulkanów. Samo to, że Islandia powstała  dzięki  aktywności  sejsmologicznej  na  przecięciu płyt  dwóch kontynentów było źródłem  grozy,  ale  też  było  symboliczne  –  jak  będę  wskazywać  dalej,  Polacy  zarzucali Islandczykom zbytnią fascynację Ameryką, jej kulturową bliskość do Ameryki, co kojarzono z kulturą masową, „śmieciowym” jedzeniem i konsumpcjonizmem. Bycie wyspą oznaczało też odcięcie od innych, bycie zdanym na siebie, co jedni określali jako „Alcatras” (stan, gdy samoloty  nie  latają  ze  względu  na  pogodę  i  jest  się  „uziemionym”)  inni  zaś  mówili o konieczności bycia w dobrych relacjach z innymi, od których nie da się uciec.Wśród migrantów rozpowszechnione było zwiedzanie – co kontrastuje z wynikami badań o migrantach z nowych krajów EU pracujących „na Zachodzie”, nie mających czasu na zwiedzanie  i koncentrujących  się  tylko  na  zarabianiu  (zob.  badania  wśród  Łotyszy  na turystycznej  wyspie  Guernsey  [Lulle,  2010]).  Niezależnie  od  wieku,  płci,  wykształcenia, statusu  społecznego  i  zawodu,  prawie  wszyscy  moi  respondenci  wspominali  zwiedzanie Islandii.  Część  osób  udała  się  na  wycieczkę  dookoła  Islandii,  uważaną  przez  wielu  za konieczność – „must see”. Inni wybierali krótsze wycieczki, np. do bliżej leżącego wodospadu Gullfoss  czy  do Thingvellir.  Co  ciekawe,  ze  względu na charakterystykę wyspy,  jej  niskie zaludnienie  kontrastujące  z  wieloma  ciekawymi  i unikalnymi  miejscami  przyrodniczymi (wodospady, wulkany, gejzery, lodowce, gorące źródła, pola siarkowe, skały, kolorowe góry, lodowa  laguna  i  in.)  –  opowieści  dotyczące  zwiedzania  kraju  związane  były  przede wszystkim  z przyrodą,  nie  zaś  ze  zwiedzaniem  zabytków,  miejsc  ważnych  ze  względów historycznych  czy  kulturowych,  jak  to  często  bywa  w innych krajach.  Czasem  miejsca  te miały dwojaki charakter, np. w przypadku Thingvellir – miejsca, w którym od X do XIII wieku odbywały się zjazdy islandzkiego Althingu,  czyli  parlamentu,  działającego do dziś,  potem 
254



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.funkcjonującego  jako  sąd.  Tu  przyjęto  chrześcijaństwo  ok.  1000  r.  i  tu  proklamowano niezależne  od  Danii  państwo  w  1944  r.  Miejsce  to  było  jednocześnie  terenem  pięknym przyrodniczo,  położonym  w  rozpadlinie  pomiędzy  dwiema  płytami  tektonicznymi  – amerykańską i europejską,  znajdowało się tu też największe na Islandii  naturalne jezioro o tej samej nazwie.

Być może to właśnie fakt, że Islandia była bogata w miejsca piękne, związane z naturą, a nie wymagające znajomości historii, języka czy integrowania się ze społeczeństwem sprawił, że tak  powszechne  było  zwiedzanie.  Niektórzy  wprost  mówili  o  tym,  że  podoba  im  się niewielkie  zaludnienie  kraju:  „W  pewnym  sensie  jest  dla  mnie  wyjątkowy  ten  kraj, w pewnym sensie. Piękne miejsca do zwiedzania, nie jest zaludnienie wielkie jak w Anglii,  jak w Irlandii” (M9). Inny respondent, M2, opowiadał, że uciekł z „betonowej dżungli”, jaką dla niego było miejsce w Anglii, gdzie pracował wcześniej, i przyjechał właśnie do Islandii, kraju  spokojnego,  w  którym  nie  ma  wielu  ludzi,  nie  czuje  się  też  społecznej  kontroli  (analizuję to szerzej w Rozdziale IX). Poza tym, że ludzie nie przeszkadzali, bo było ich mało, to nie naruszali też przyrody, dzięki czemu nadal było co oglądać, nadal były tam miejsca „dzikie”:[M]i się wydaje, że tutaj mimo wszystko, że jest taka surowa natura, nic tu nie ma, ani  tych  drzew,  ani  tej  przyrody,  ani  takiej  ciepłości  tych  lasów,  różnorodności zwierząt i roślin, to mimo wszystko czujesz, że masz bliższy kontakt z naturą. Taka surowość, jak wyjedziesz poza miasto to masz wrażenie, że to... - oczywiście masa turystów i tak dalej – ale są takie miejsca, że widać, że są nietknięte stopą człowieka. 
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Thingvellir, częsty obiekt wycieczek, miejsce łączące znaczenie  
historyczne i geograficzne.



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.(M4)Ta dzikość pozwalała na bliższy kontakt z  naturą,  na bycie właśnie w naturze,  z dala od innych ludzi.  Jedni osiągali  to przez zwiedzanie wyspy samochodem, inni wspinali  się na góry, jeszcze inni latali paralotnią czy jeździli psimi zaprzęgami. Można więc zaryzykować twierdzenie, że natura i brak ludzi były większymi zaletami Islandii niż to, co stworzyli tam ludzie  –  ich  kultura,  system  społeczny,  polityczny  czy  ekonomiczny.  Taki  wniosek wspierałaby m.in. wypowiedź 19-letniej respondentki: „już pół Islandii mam zwiedzone. […] Jeszcze tylko nie byłam na... na tym dużym lodowcu, na zachodzie no i tam za Akureyri, tam też nie byłam. [..] te wodospady, czy jakieś gejzery, to mi się podobają, oczywiście. Ale.... takie życie ogólnie, to tak....[mniej]” (K3). Jej sytuacja była jednak specyficzna, gdyż przyjechała na Islandię z woli rodziców. Charakterystyczne,  że  o  naturze  islandzkiej  uczono  się  niemal  wyłącznie  przez doświadczanie (pogoda, trzęsienia ziemi) i oglądanie (krajobrazy). Jedynym kursem na ten temat,  w  którym  uczestniczyli  respondenci  (a  właściwie  jeden  –  M5)  był  kurs  dla przewodników turystycznych. Pojedyncze instytucje edukacyjne oferowały wprawdzie kursy dotyczące  islandzkiej  przyrody,  ale  były  one  prowadzone  w  języku  islandzkim  i  nie znalazłam żadnego migranta, który by w nich uczestniczył (pracownicy ośrodków edukacji dorosłych potwierdzali niewielką popularność tego typu kursów). Migranci  nie  widzieli  też  swojego  wpływu  na  naturę,  która  pozostawała  poza wpływem człowieka. Nawet jeśli odwiedzali miejsca „nietknięte stopą człowieka”, zmieniając w ten sposób tę ich cechę, nie odnosili się do tego wpływu w wywiadach. Wpływ  na  naturę  i  ochrona  przyrody  łączą  w  sobie  zarówno  wymiar  naturalny (chroniona przyroda), jak i ludzki – związany z wartościami mieszkańców (wartościowanie natury  lub  nie),  a także  polityczny.  Andri  Snær  Magnason  (2010)  i  Jakub  Bożek  (2010) opisują relację między sytuacją ekonomiczną (boomem gospodarczym i następująca po nim recesją),  ideologią  neoliberalną  a  ochroną  przyrody.  Podstawowym  przykładem  jest  tu budowa  huty  aluminium  Alcoa  w  okolicach  Reykjaviku,  a następnie  budowa  tamy,  by zaspokoić zapotrzebowanie huty na energię elektryczną. Obie budowy były szkodliwe dla środowiska naturalnego – dla krajobrazu, flory i fauny, nie mówiąc nawet o takich skutkach jak przedostawanie się ogromnych ilości  CO2 do atmosfery.  Jak pisze Bożek:  „57 km kw. dzikiej  wyżyny zalano  na potrzeby  największej  elektrowni  wodnej  Europy,  Kárahnjúkar” (2010, s.173).98 Autorzy nie wspominają jednak, że przy obu budowach zatrudniano przede 
98 Było to związane z ideologią modernizacji wyspy kosztem środowiska, próbą „realizacji modernizacyjnego 

snu  o okiełznaniu  natury”  (2010,  s.  175).  Magnason  wskazuje,  że  miało  to  też  związek  z  kryzysem 
ekonomicznym: "Za załamanie islandzkiej gospodarki częściowo odpowiada to, że nasi politycy postanowili  
przeprowadzić  na  społeczeństwie  dwa  eksperymenty  naraz.  Jednym  z  nich  było  wprowadzenie 
rewolucyjnego  planu  pięcioletniego,  niemal  na  skalę  sowiecką,  polegał  on  na  podwojeniu  wytwarzanej 256



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wszystkim  Polaków,  z  czego  wielu  przyjechało  na  Islandię  właśnie  z  powodu  tych przedsięwzięć. Po ukończeniu budów część wyjechała z Islandii, a część została tam, tak jak M8, w czasie prowadzenia wywiadu bezrobotny. 
Natura ludzkaW zakres tej kategorii wchodzi przede wszystkim to, co moi respondenci myśleli o innych ludziach, czyli głównie stereotypy narodowe, zwłaszcza przekonania o „innej mentalności” ludzi pochodzących z różnych krajów. Głównie w „mentalności” dostrzegano naturę ludzką, choć  pojawiały  się  też  wypowiedzi  dotyczące  cielesności.  Stereotypizacja  była  dość powszechna, tak jak wypowiedzi o cechach Islandczyków czy Polaków, choć żadne pytanie w wywiadzie  tych  cech  nie  dotyczyło.  Zdarzały  się  jednak  wypowiedzi,  w  których respondenci  wskazywali  na  bezzasadność  takich  stereotypów i konieczność  patrzenia  na ludzi indywidualnie. Przykładem może być wypowiedź K7:

To  wszędzie  na  całym  świecie  są  ludzie  dobrzy,  źli  i...  inteligentni,  mniej inteligentni...  dobrzy, źli...  wiesz, nieważne, czy ty będziesz Polką czy Islandką, za każdym  razem,  wyjedziesz  na  Majorkę  i  spotkasz  Islandczyka,  który  jest  pijany, i Polaka, który jest pijany. I Islandczyka który ukradnie i Polaka, który ukradnie... nigdy tak raczej nie staram się dzielić ludzi na... że „O! Ten jest z Islandii, nie, ten jest lepszy”. Nie. „O, ten jest z Polski, to na pewno super ludzie” – nie. Są ludzie i ludzie i wszędzie  są  ci  sami.  Wiesz,  na  tej  zasadzie.  Nie  staram  się  dzielić  ludzi  na narodowość. Nie. I nigdy się nie wstydzę tego, ze jestem Polką, nigdy. (K7)Podobna  była  wypowiedź  K16,  młodej  pracownicy  supermarketu,  która  odnosiła  się  do postaw Islandczyków wobec obcokrajowców:
K16: Także to można podzielić,  tak jak i  w Polsce,  tak na Islandii  i  wszędzie na świecie  są  ludzie,  którzy  rozumieją  i  nie  rozumieją  i  są  ludzie,  którzy  popierają i jakoś mają do ciebie jakieś takie pozytywne nastawienie.  Mi się  wydaje,  że nie można  nawet  mówić  w perspektywie:  Islandia,  Polska,  Rosja,  nie  wiem,  Stany Zjednoczone,  to  się  mówi  w perspektywie  całego  świata,  tak?  Są  ludzie,  którzy rozumieją i popierają i którzy jeszcze ci pomogą, a są no tacy, którzy uważają, że ty masz wiedzieć i  masz potrafić.  [...]  wszędzie jest to samo, tylko że jest  inny kraj i inne języki.  Dla  mnie nie ma czegoś takiego „Jak Islandczycy odbierają…” – jak 

energii elektrycznej w celu zaspokojenia zapotrzebowania huty aluminium, której właścicielem była duża 
amerykańska firma Alcoa. (…) Budowa największej w Europie tamy, wysokiej na 190 metrów elektrowni  
wodnej  o  mocy  700  megawatów  wiąże  się  z koniecznością  zalania  wodospadów,  dolin  oraz  siedlisk 
reniferów i gęsi. (…) Według rządu budowa huty i tamy miała przynieść dobrobyt – ale było też całkowicie 
jasne, że kiedy budowa się skończy, gospodarkę czeka kryzys" (2010, s. 152). Jedną z przyczyn kryzysu było 
według Magnasona uzależnienie się gospodarki od wielkich inwestycji. Ponieważ budowa przynosiła więcej 
pieniędzy i miejsc pracy niż działające fabryki, zaraz po ukończeniu obu budów rząd planował kolejne duże 
inwestycje, żeby uniknąć spowolnienia gospodarczego. Gospodarka stała się więc „heroinowa”, uzależniona 
od kolejnych budów niszczących środowisko. Jak pisze Magnason: „Nagle islandzkie wyżyny i jeziora stały 
się polityczne” (2010, s. 156), znalazły się na pierwszych stronach gazet, zaczęli o nie walczyć naukowcy, 
aktywiści oraz ludzie kultury. Oba przedsięwzięcia zostały oprotestowane przez wielu mieszkańców, ale nie 
zmieniło to biegu wydarzeń. 257



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.ludzie odbierają? Bo jesteśmy jednak jakąś taką światową wspólnotą i… no tak mi się przynajmniej wydaje. Wszyscy się opierają na Islandii, bo mieszkają na Islandii.M14: Jesteśmy teraz tu i dlatego tak o.K16: Ale wszędzie jest tak samo, nie ma jakiś takich podziałów tylko i wyłącznie na kraj. 
Respondentka i jej partner mówili o tym, że nie powinno się oceniać ludzi ze względu na narodowość,  czy  nawet  analizować  ich  zachowania  pod  tym  kątem,  a  jednocześnie zaznaczali,  że  wypowiadają  się  o Islandii  i  Islandczykach,  bo  tu  mieszkają  –  była  to wypowiedź w związku z pytaniem o relacje z islandzkimi klientami sklepu.  Poza kilkoma wypowiedziami tego typu, w wywiadach pojawiały się oceny ludzi innych narodowości pod kątem ich zachowań, wartości, jakimi się w tych zachowaniach kierowali99, zwyczajów oraz relacji  z innymi ludźmi,  co można nazwać etnicznym redukcjonizmem (zob.  Beck i  Beck-Gernsheim, 2013). Oceniano przede wszystkim Islandczyków i innych Polaków. Obie grupy były ze sobą kontrastowane, więc i przypisywane im cechy były często przeciwieństwami. Jak pisze Agnieszka Trąbka,  „to,  co swojskie i  uznawane za oczywiste,  jest zdecydowanie trudniejsze do uchwycenia i opisania, dlatego grupę własną charakteryzuje się często przez odwrócenie  cech  grupy  obcej”  (2010,  s.  115).  Wypowiedzi  na  temat  ludzi  innych narodowości  mieszkających  na  Islandii  –  np.  Litwinów,  Duńczyków,  Amerykanów  czy Chińczyków – były pojedyncze, odosobnione i niewiele wnoszące, dlatego nie będę ich tu opisywać. Warte zauważania jest natomiast samo to, że Reykjavik uważany był za miasto bardziej różnorodne niż polskie miasta:

Mieszkałam w Reykjaviku i podobało mi się to, że to miasto, można powiedzieć, że po części cała Islandia jest taka, tak wielu ludzi z różnych krajów przyjeżdża, to jest  takie  fajne,  bo  można  dużo  różnych,  ciekawych ludzi  poznać,  gdzie  w Polsce  to naprawdę  trzeba  by  mieszkać  w  dużym  mieście  i  to  jeszcze  mieć...  nie  wiem w jakimś biurze podróży czy nie wiem... (K11)
W przypadku podawania opinii o Polakach, brano pod uwagę często tylko innych Polaków – kategoria  ta  nie  obejmowała  mówiącego  ani  jego  przyjaciół  czy  rodziny.  W  innych wypadkach respondenci mówili też o sobie np. w kontraście do Islandczyków. Odróżniłam od siebie  te  wypowiedzi,  oznaczając je  jako „my” (ja  i  inni  Polacy) i  „oni”  (inni  Polacy), nieliczne  były  wypowiedzi,  gdzie  trudno  było  ocenić,  kogo  respondent/ka  określa  daną kategorią lub gdy w kilku wypowiedziach cecha ta dotyczyła raz Polaków jako „my”, a raz jako „oni” (np. bycie wymagającym przełożonym). Trudno było natomiast odróżnić od siebie te  wypowiedzi,  w  których  respondenci  mówili  o  Polakach  w  ogóle  (np.  w  Polsce) 
99 Mówiąc  słowami  Radlińskiej,  były  to  składniki  środowiska  związane  z  ideałami  (wartościami),  jak 

i powszechnością (rzeczywistymi zachowaniami, które mogą od tych norm odbiegać [1935/1961, s.43]).258



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.i o Polakach  na  Islandii  –  te  wypowiedzi  mieszały  się,  czasem  nie  było  jasne,  kogo respondent ma na myśli. Najczęściej negatywne opinie dotyczące innych Polaków związane były z Polakami na Islandii, podczas gdy pozytywne opinie mówiły o pewnym charakterze narodowym  niezależnym  od  miejsca  obecnego  zamieszkania.  Ponieważ  jednak  opinie  te w większości dotyczyły Polaków na Islandii, a więc mieszańców ocenianego tu miejsca, same te opinie i relacje tworzone na ich podstawie były elementem tego miejsca. Kategorie, które powstały na bazie tych wypowiedzi,  prezentowane są w Tabeli  nr 2.  Część kategorii  jest cytatami z wypowiedzi respondentów, inne podsumowują sens czyjejś wypowiedzi. 
Tabela 2: Przekonania dotyczące Islandczyków i Polaków

Islandczycy Polacy (my) Polacy (oni)
Wartości, 
postawy, 
wierzenia i 
cechy 
charakteru

leniwi, powolni, śnięci, naiwni, różnią się, zimni, zamerykanizowani, zafascynowani USA, materialiści, nie interesują się światem, zamknięci w sobie, nieśmiali, wścibscy, przyzwoici, niedomyślni, rozpieszczeni, nierozważni finansowo, bogaci, profesjonalni, prawdomówni, nieobowiązkowi, uważają, że im się wszystko należy, zakompleksieni, megalomani, cenią pracę, nie cenią zasiłków, mają inną mentalność, inaczej patrzą na świat, beztroscy, cierpliwi, spokojni, weseli, wierzą w elfy, dumni ze swojego pochodzenia, pomysłowi, szanują wykształcenie, cenią ludzi z pasjami, bezkrytyczni, mało spontaniczni, nie radzą sobie z konfliktami, nie interesują się celebrytami, nietradycyjny model rodziny, głupi, bezradni, pocieszni, irytujący, mało kurtuazyjni, trudno ich zrozumieć, konsumpcjoniści

pracowici, punktualni, hardzi, nie chcą się dostosować, szanują pieniądze, ekspresyjni, uczuciowi, emocjonalni, ostrożni, zwłaszcza w sprawie kredytów, oszczędni, przezorni, zestresowani, niecierpliwi, obowiązkowi, krytyczni

brak godności, roszczeniowi, bez pomysłu na życie, chciwi, pazerni, zakompleksieni, chamstwo, nieroby, wulgarni, głupi, aroganccy, nieuczciwi, wyobcowani, lubią się pokazać, buractwo

wymagający jako przełożeni, narzekają, różnią się między sobą
Umiejętnośc
i, zdolności

mówią po angielsku, niezaradni, nie potrafią naprawić kranu, nie umieją się bawić, umieją się bawić zaradni, potrafią kłamać nie mówią w językach obcych, brak profesjonalizmu, mądrzy, sprytni
Zachowania 
i zwyczaje

na wszystko mają czas, nie dbają o strój, rozmawiają o wszystkim bez pruderii, wszystko przeliczają na pieniądze, niska kultura picia, kobiety nie mają zahamowań, nie 
okazują uczucia nie potrafią się zachować, kombinują, dużo piją, przeklinają, zrzucają winę na 259
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Islandczycy Polacy (my) Polacy (oni)dbają o zdrowie, dużo imprezują, biorą kredyty, spóźniają się, piją dużo kawy, mają dużo dzieci, pracują od dziecka do 67 r.ż., młodzi szybko się uniezależniają, nie szpanują, nie pracują za darmo
innych, nie chcą się uczyć, uciekają od problemów zamiast stawić im czoła, nie dbają o bezpieczeństwo, kradną, planują długo naprzód, dbają o strój, nie biorą udziału w życiu kulturalnym,kobiety „stoją przy garach”

relacje serdeczni, przyjaźni, mili, uprzejmi, życzliwi, tolerancyjni, traktują innych na równi, dobrzy dla innych, otwarci, ksenofobiczni, zarozumiali, nacjonaliści, wyrozumiali, nie tworzą dystansu, gęste relacje między ludźmi

nieufni, podejrzliwi zawistni, kłótliwi, nieżyczliwi, nietolerancyjni, zarozumiali, agresywni, kurtuazyjni, zamknięci na innych, szpanują samochodami i strojem
Ciało zdrowi, ładne włosy i zęby, inna budowa ciała, długo żyją, tyją na Islandii, wypadki w pracy
Widoczność 
w miejscach 
publicznych

 niewidoczni na ulicy widoczni wszędzie
Źródło: Badania własne
Jak  widać  w  powyższej  tabeli,  przekonania  dotyczące  innych  Polaków  były  najczęściej negatywne –  w wypowiedziach tych słychać było często  irytację związaną z tym,  że inni Polacy psują na Islandii opinię Polakom takim, jak respondent/ka. Należy tu jednak zastrzec, że kilka negatywnych cech innych Polaków pochodzi od jednego respondenta (M6), który mówił:

Myślę,  że  to  się  bierze  z  pewnej  mentalności  naszego narodu.  To  jest  jakieś... Polacy są narodem jakimś mocno zakompleksionym. I oni by chcieli, ja nie wiem... Ja widzę, po co tu są Polacy, oni tu nie przyjechali żyć i mieszkać. Oni tu przyjechali nabrać pieniędzy. Co im się jeszcze należy – zasiłki kombinować... nawet pracować nie przyjechali. Oni tu przyjechali po prostu po pieniądze! Po to, żeby pojechać do Polski i kupić samochód, żeby sąsiad widział! [...]  wstyd mi za nich! To są ludzie zupełnie  bez pomysłu na życie. […] oni nie wiedzą, ile tu jeszcze będzie […]. Dla mnie to jest straszne! (M6)Duża część wypowiedzi tego respondenta poświęcona była innym Polakom, którymi – jak 260



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.mówił  –  gardził  i  słychać  było  to  też  w  jego  głosie.  Pogarda  dla  osób  korzystających z zasiłków  czy  z pomocy  państwa  nie  przeszkadzała  mu  jednak  samemu  pojawiać  się w stołówce  z  darmowym  jedzeniem,  co  sugeruje,  że  wypowiedź  tę  można  analizować w kategoriach  przeniesienia  swoich  kompleksów  na  innych  (co  znamienne  –  w  jego wypowiedzi to inni Polacy są zakompleksieni). W pewnym momencie respondent zastrzega, że  nie  przypisuje  Polakom żadnych szczególnych cech,  ale  robi  to  w innych momentach swojej wypowiedzi, co można interpretować w kategoriach konfliktu klasowego (zob. Eade, Drinkwater i Garapich, 2006):
[D]użo Polaków po prostu psuje opinię i...  no i  tak jest,  jak jest.  Zresztą tak,  jak w całej Europie. Ja byłem, to... człowiek  ucieka, że tak powiem, do jakiegoś kraju, gdzie chciałby sam, bez Polaków i  za chwilę ten...  najazd.  Ja  tak bardzo liczę,  że Szwajcarzy nie otworzą tej granicy, że nie wpuszczą tej za przeproszeniem hołoty. I to nie, że Polaków, tylko tego typu ludzi. Bo ja nie mówię, że to Polacy przecież. Jestem Polakiem i chciałbym być dumny z tego.  Że papież był Polakiem, ale tego typu  ludzi,  bo  to  jest  taki  pewien  poziom...  tu  nie  ma  znaczenia  naród,  bo Islandczycy się tacy sami trafiają. Poziom... taki motłoch, który jak szarańcza, ja nie wiem, ci ludzie to... bez godności, bez niczego, bez chęci do pracy. (M6)

Inni respondenci bardziej przebierali w słowach, ale część była też krytyczna wobec innych Polaków. Natomiast wypowiedzi o Polakach rozumianych jako „my” były raczej pozytywne, choć nie zawsze dana cecha byłaby uznana za pozytywną przez inne osoby,  np.  hardość, niedostosowywanie się, umiejętność kłamania czy nieufność. Podawane cechy Islandczyków natomiast były różne – zarówno pozytywne, jak i negatywne – mieszały się one nie tylko na poziomie  całego  badania,  ale  też  w pojedynczych  wywiadach.  Niewiele  z  wymienionych w tabeli cech jest ze sobą sprzecznych (choć różnie mówiono np. o umiejętności bawienia się  – jedni wskazywali na dobrą zabawę na dyskotekach, inni na nudę spotkań towarzyskich), co sprawia,  że  przedstawiany  obraz  jest  dosyć  spójny  intersubiektywnie.  Sprzeczne  cechy dotyczą  lenistwa  i pracowitości  obu  narodów,  a  także  otwartości  i tolerancyjności Islandczyków – tę pierwszą kwestę rozwijam szerzej w rozdziale o spokoju, natomiast drugą rozwinę dalej w tym rozdziale. Cechy te były różne od tego, co pokazuje  raport na temat wizerunku Islandczyków z 2008 r., zamówiony przez rząd, w którym można przeczytać, że Islandczycy są  „pracowitym i  dumnym narodem, ukształtowanym poprzez walkę o życie w bezlitosnym  kraju”  (Magnússon,  2010,  s.266),  raport  zawiera  też  takie  cechy  jak „umiejętność  przystosowywania  się”,  „wytrwałość”,  „kreatywność”,  „niezachwiany optymizm”,  „zaradność”,  „osiąganie  niemożliwego”,  „wolność  wypowiedzi”  czy  „naturalna siła”  (tamże s.265).  Dyrektor islandzkiej  Biblioteki  Narodowej określił  Islandczyków jako „utalentowanych,  eleganckich,  uprzejmych,  wykształconych,  łaskawych  i poetyckich, 
261



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.gościnnych,  radosnych,  krzepkich,  zręcznych,  prostolinijnych  i  szczerych”  (tamże,  s.263), a prezydent  kraju  mówił  o  islandzkiej  wysokiej  etyce  pracy,  kreatywności,  odwadze w podejmowaniu  ryzyka,  zaufaniu  międzyludzkim  i  wadze  przywiązywanej  do  dobrej reputacji  swojej  i  kraju  (tamże  s.261),  co  Sigurður  Magnússon  przypisuje  islandzkiemu kompleksowi niższości i wskazuje, że to, co się na Islandii nie zmienia, to pełne narodowej  dumy wystąpienia polityków, opierające się na potrzebie akceptacji przez obcokrajowców. Niektóre wypowiedzi dotyczyły też cielesności ludzi, co – jak widać – pojawia się też w  wyżej  wymienionym  raporcie  (naturalna  siła).  Moi  respondenci  mówili  tu  o  zdrowiu i długim  życiu  Islandczyków  czy  wskazywali  na  zmiany  w  swoich  ciałach  (np.  „Ja  tu przytyłam 10 kilo. […] Nam nie służy tutaj. Ja nie znam dziewczyny, która by tu nie przytyła.  A  mam  naprawdę  strasznie  dużo  znajomych”.  [K14]).  Nie  odnosili  się  natomiast  prawie w ogóle (poza jedną wzmiankę o innej budowie ciała Islandczyków) do różnic w wyglądzie Polaków i  Islandczyków,  co sugeruje,  że dyskurs rasowy,  ważny dla  wielu migrantów na całym świecie (zob.  np.  Ng i  Shan,  2010),  nie był dla nich istotny.  Dlatego też analizując poniżej kwestię widoczności, wezmę pod uwagę także słyszalność.
Widoczność i słyszalnośćPisząc  o  widoczności,  będącej  kategorią  analityczną  w  części  badań  nad  mniejszościami (zob.  Birghenti,  2007)  mam  na  myśli  widoczność  w  miejscach  publicznych,  bycie zauważalnym jako przedstawiciel pewnej grupy dla innych ludzi. O takiej widoczności mówił m.in. M2, porównujący życie w Reykjaviku ze swoimi oczekiwaniami:

M2:  Zawiodłem  się  tylko  na  ilości  Polaków  i  na  ich  [Islandczyków] zamerykanizowaniu. M.Z.: Ilości – że myślałeś, że jest...M2: Mniej. Inaczej – wiedziałem, że jest tyle, ale nie spodziewałem się, że będzie aż 
tak bardzo widać,  bo...  no bo ich, Islandczyków nie widać. Mimo że jesteśmy na Islandii,  to ich tak nie widać bardzo – Islandczyków. Poza:  praca,  dom czy jakaś knajpa. (M2)

W przypadku Polaków na Islandii – jak pisałam wcześniej – kwestia widoczności nie jest jednak aż tak oczywista, jak w przypadku grup innych rasowo. Polacy na pierwszy rzut oka mogą  nie  wyróżniać  się  od  Islandczyków100,  choć  jedna  z  respondentek  –  pracująca wcześniej w szatni w barze – mówiła, że była w stanie odróżnić Polki po ubiorze, gdy szły na  imprezę („[Polka] musi mieć pasek do torebki dopasowany [śmiech], jak idzie na balety, i za dużo troszeczkę biżuterii” [K14]), choć sama, będąc Polką, tak jak one się nie ubierała („ja 
100 Sama  pewnego  dnia  czekając  na  swojego  respondenta  w  kawiarni  nijak  nie  mogłam  odróżnić,  czy 

wchodzący był Polakiem – początkowo próbowałam stereotypowo odróżnić go po wąsach, ale okazało się,  
że były one akurat tam wtedy modne. 262



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.zawsze w dresie chodzę do sklepu i nigdy się nie maluję, bardzo rzadko” [K14]). Poza tym, mówiąc o widoczności innych Polaków respondenci odnosili się raczej do ich słyszalności w przestrzeni  publicznej,  głośności  (np.  słuchania  głośno  muzyki),  czy  głośnych przekleństwach  słyszanych  na  ulicy  („Ich  [młodych  Polaków]  jest  wszędzie  pełno,  to  są Polacy,  którzy przeklinają w wielkich wiesz… aglomeracjach i  w ogóle.  Oni  się  czują,  jak u siebie”. [K10]). To, że ktoś był Polakiem, było przede wszystkim słychać. Jak wspominali niektórzy  –  przed  2006  rokiem,  gdy  słyszeli  język  polski  w  przestrzeni  publicznej, podchodzili  i  rozmawiali,  potem  już  mieli  niskie  oczekiwania  co  do  zachowania przypadkowo napotkanych Polaków (rozwijam to w Rozdziale VII). 
Polak Polakowi wilkiem?Warto tu zwrócić uwagę na częste postrzeganie innych Polaków jako zagrożenia. Popularne powiedzenie „Polak Polakowi wilkiem” (zob. np. Toruńczyk-Ruiz, 2008), występuje wśród Polonii  w wielu krajach. Ryan,  Sales i  Tilki  (2009),  badający Polaków w Wielkiej  Brytanii zauważają, że często są oni negatywnie nastawieni do innych Polaków, wyłączając z tej oceny swoją rodzinę i przyjaciół. Częste są (zarówno w innych badaniach, jak i w prezentowanej tu tabeli) głosy o zazdrości Polaków wobec tych, którym się coś udaje; o ich malkontenctwie i narzekaniu  –  w rezultacie  czego  bardziej  optymistycznie  nastawieni  migranci  czują  się nieswojo,  gdy  ich  pozytywne  nastawienie  natrafia  na  wrogość  i  niezrozumienie. Jednocześnie inni Polacy mogą być przez migrantów określani jako niechętni do pomocy, a nawet niebezpieczni – co mówili zarówno moi respondenci, jak i polscy migranci w innych krajach (zob.  np.  Ryan,  Sales i  Tilki,  2009,  s.161).  Rodacy mogą być też postrzegani jako zagrożenie ze względu na konkurencję o pracę – badani w Wielkiej Brytanii opowiadali np. o podkradaniu  pracy  jednym  Polakom  przez  innych  (tamże).  W  wypowiedziach  moich respondentów konkurencja o pracę pojawiła się tylko raz i dotyczyła ogólnie cech Polaków w innych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, nie zaś konkretnie na Islandii („Polak też jest taki, że tam gdzie diabeł nie może, to on tam też wejdzie [...] przeliczy sobie, czasem wręcz się podłoży czy drugiego wykopsa, żeby coś tam dostać, taka zawiść jest”. [M12]).W badaniach migrantów pojawia się też wątek nieporozumień i niechęci bazującej na różnym czasie przyjazdu do nowego kraju. Jest to szczególnie widoczne w krajach o wielu falach  migracyjnych  (Galasińska,  2010).  Jak  piszą  Ryan,  Sales  i  Tilki  (2009),  starsze  fale migracyjne  mają  ambiwalentny  stosunek  do  nowszych przybyszy.  Różni  ich  bowiem  nie tylko powód migracji (migracja przymusowa lub nie, polityczna lub ekonomiczna), relacje z Polską, ale też i zaangażowanie w życie Polonii – starsi migranci, którzy budowali z trudem polskie  instytucje,  takie jak kościoły,  szkoły czy kluby,  mogą z niechęcią patrzeć na tych, którzy nic nie wkładając od siebie, jedynie z nich korzystają (tamże, s.163).263



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Mimo stosunkowo niedawnej migracji Polaków na Islandię, również tam pojawiały się tego typu podziały. Wśród moich respondentów zaznaczał się podział na tych,  którzy przyjechali  przed  rokiem  2006  i  tych  z  „nowszej  fali”.  Ci,  którzy  przyjechali  wcześniej,  uważali się za „dobrze integrujących się” na Islandii,  „porządnych” i  samodzielnych (gdyż musieli  pokonać  wiele  przeszkód  biurokratycznych  na  swojej  drodze),  choć  niektórzy z Polaków, którzy przyjechali niedawno, tj. po 2006 roku, mieli im za złe odcinanie się od reszty  i  rzekome  wyrzekanie  się  polskości.  Ci  drudzy  zaś  uważani  byli  (zarówno  przez przybyłych wcześniej, jak i przez niektórych przybyłych niedawno) za oportunistów i ludzi,  którzy na wszystkim oszczędzają, czasem też za kryminalistów. Część migrantów przybyłych w 2006 próbowała zaprezentować się w wywiadach jako „stara migracja” i niejako stanąć po stronie  wcześniejszych,  lepiej  zintegrowanych  na  Islandii  migrantów,  jak  np.  M8,  który określany był przez M7 jako właśnie Polak ze starej ekipy, mimo że przyjechał w 2006 r.  Cieszył się z kontaktów ze „starymi Polakami”:
Ja to miałem szczęście, że trafiłem właśnie na tą ekipę tych starych Polaków, a wejść w nią to jest bardzo ciężko, się wgryźć, jak to można powiedzieć. Są nieufni, o. W ten sposób. [...] Po prostu oni mają swoje problemy, swoje życie tutaj, bo mieszkają na stałe,  mieszkania  mają.  Oni  już  całkiem  inaczej.  Po  części  pół-Islandczykami  są. (M7)

U migrantów z lat 90-tych pojawił się wstyd za innych Polaków, tych z „nowej fali”,  czyli  przybyłych po 2006 r. Był to w dużej mierze konflikt klasowy, kulturowy, spowodowany tym, że migracje „poakcesyjne” w przeciwieństwie np. do migracji z lat 80-tych przyciągnęły ludzi z bardzo  zróżnicowanych  środowisk.  Pojawiły  się  też  różnice  kulturowe  i  różnice w komunikacji.  Np.  K17,  będąca  na  Islandii  od  11  lat,  w  czasie  prowadzenia  wywiadu pracująca  w  branży  edukacyjnej,  opowiadała  o  tym,  że  nie  kontaktuje  się  z  Polakami z powodu ich zawiści. Ludzie zazdroszczą jej, że ma za dużo. Nie można im powiedzieć np.,  że  ma  się  nową  pracę,  bo  będą  patrzeć  z  zawiścią.  Tymczasem  M15,  pracownik supermarketu, od trzech lat na Islandii mówił:
Powiem pani, że Polacy są różni, są różni. Są tacy co przychodzą i tylko pierwsze zadają pytanie... ja mówię, byś się zapytał czy mnie nogi nie bolą, czy coś mi dolega, może  ten,  to  on  pierwsze  co,  to  on  mówi,  wiesz,  mówi,  bo  wczoraj  podwyżkę dostałem, to tamto... (M15)

Można  tu  mówić  o  pewnej  różnicy  kulturowej  –  którą widzą  np.  nauczyciele  języka101 – 
101 Ze swojego doświadczenia nauczania języków obcych wiem, że o ile łatwo jest Polaków nauczyć słówek  

i fraz  angielskich  czy  duńskich,  to  trudniej  jest  nauczyć  kultury  stojącej  za  językiem  i  tego,  żeby  na 
angielskie pytanie „How are you?” odpowiadać „I'm fine”, a nie opowiadać o swoich problemach.264



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wskazywała na to np.  nauczycielka języka islandzkiego,  z którą rozmawiałam – zapytana o to, czy ma jakieś problemy kulturowe z nauczaniem Polaków, odpowiedziała, że uczniowie z „Europy Wschodniej” są bardzo poważni, wszystko krytykują, dużo też narzekają, ciągle mówią,  że  są  zmęczeni  (N16,  20.10.2009)102.  Jednocześnie  dziesięcioro  moich  polskich respondentów krytykowało to narzekanie (np.  „Polacy to taki  marudny naród” [K8],  „my jesteśmy z kolei narodem narzekającym” [K2], „Polacy mają taką głupią mentalność, że tak źle  i  tak  niedobrze”  [K16];  „Najgorzej  nienawidzę  mentalności  Polaków  pod  względem narzekania”. [M8]) i nie było tu podziału na tych, którzy przyjechali wcześniej i na „nową falę”.  Wydaje  się,  że  mimo  pewnej  różnicy  kulturowej  między  kulturami  wschodniej i zachodniej Europy, wśród Polaków również istniał taki podział, a czasem element migracji odgrywał w nim rolę – np. M8 krytykował Polaków, że siedzą w swoim kraju i narzekają, że jest  im  źle,  zamiast  znaleźć  pracę  za  granicą.  Jednocześnie  wydaje  się,  że  stopniowo na Islandii  następowała  asymilacja  kulturowa  związana  z  tym,  jak  wyglądała  komunikacja i o jakich sprawach – pozytywnych czy negatywnych – migranci decydowali się mówić na początku rozmowy. Być może taką właśnie różnicę kulturową widzieliśmy w analizowanej tu opozycji starzy-nowi migranci. K17 mówiła też, że nie rozumie nowo przybyłych, np. tego, że wszystko przeliczają na złotówki, nawet jogurt, nic nie kupują. Wspomniany już M15 opowiadał o tym natomiast ze swojej perspektywy – on właśnie nie kupował prawie niczego na początku swojego pobytu, bo myślał, że wszystko jest drogie, nie mógł się doliczyć, ile kosztuje np. kanapka, a ponieważ nigdy nie miał większych pieniędzy, to „głupiał” i oszczędzał zanadto. Pracował aż do nocy fizycznie  –  taka  postawa  była  też  krytykowana  przez  K17  –  jej  zdaniem  duży  wysiłek fizyczny  należało  skontrastować  z niewielkim  wysiłkiem  edukacyjnym  czy,  mówiąc  jej słowami,  „mentalnym”,  jaki  nowi  polscy  migranci  podejmowali.  Uważała  ona,  że  Polacy często chcą dorobić się milionów i są gotowi pracować na to ciężko i długo, ale nie podejmą wysiłku, żeby się czegoś nauczyć, co mogłoby zmienić ich życie albo pomóc im w integracji.  M15  rzeczywiście  pracował  on  od  rana  do  nocy,  mimo  że  nie  zbierał  pieniędzy  na  nic szczególnego. Był jednak przekonany, że z kursów niewiele wyniesie, gdyż łatwiej uczy się w pracy i od innych ludzi.Klasowy  charakter  opisywanego  tu  konfliktu  wartości  widoczny  jest  także w aspiracjach  obojga  respondentów.  K17  wierzyła,  że  edukacja  jest  w  stanie  zapewnić człowiekowi lepszą pracę, lepszy byt, sama tego doświadczyła, ucząc się i zmieniając często 
102  Na to, że nie jest to cecha tylko polska, ale „regionalna” wskazała też pewna młoda migrantka z Litwy,  

z którą  podzieliłam  się  wnioskami  z  rozmowy  z  nauczycielką  –  w  notatkach  badawczych  zapisałam: 
„Krytykowanie [respondentka] uważa za lepsze niż fałszywość amerykańska, kiedy ktoś mówi, że wszystko 
fajnie, a po kątach mówi innym, że jest źle i krytykuje. Co do narzekania, to zgadza się, mówi, że kiedy 
dzwoni do rodziców, to zawsze narzekają […] w kulturze litewskiej dobrze widziane jest bycie pesymistą, 
wtedy człowiek nie wywyższa się, a zawsze coś dobrego może go spotkać” (N18, 22.10.2009).265



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.pracę. W swojej pracy zawodowej próbowała też przekonać do tego innych, zależało jej, żeby młodzi  i  zdolni  ludzie,  z zainteresowaniami,  nie  „wylądowali”  przy  rybach  (pracując w przetwórstwie),  gdyż byłoby to stratą dla wszystkich.  Zachęcała  ludzi  do uczestnictwa w kursach i myślenia o swojej przyszłości (o zmianie jej na lepsze) i była zawiedziona, gdy tego nie robili. Tymczasem M15 nie widział dla siebie perspektywy zmiany pracy. Zapytany, czy chciałby zmienić pracę, odpowiadał, że nie zastanawia się już nad tym, bo przyzwyczaił się już. Dodał: 
Z tą zmianą pracy, to myślę, że nikt by mi nie pozwolił, a z drugiej strony chyba bym  nawet nie chciał. Nieraz się tak zastanawiałem, jak jeszcze piechotą chodziłem do pracy,  że  chyba  bym  się  nie  nadawał  na  budowę.  Nie  nadawałbym  się  nigdzie indziej, bo to co się wydarza – no dzisiaj jest słońce, za pięć minut jest deszcz, za godzinę jest śnieg, a za godzinę pada grad. […] [Tutaj] ludzie mnie znają, każdy kto przychodzi to już wie, że tutaj jest taki jeden gościu, który zawsze jest i zawsze tam. (M15)

Jedyną alternatywą do pracy w supermarkecie była dla niego praca na budowie, uważał, że do niczego innego by się nie nadawał. A jednocześnie cieszył się z tego, że ludzie znają go w jego miejscu pracy, że jest tam dobra atmosfera, jest zżyty z innymi pracownikami i nawet klienci go znają. Warto zwrócić tu uwagę na element pozwalania komuś na zmianę pracy, który  wydaje  się  niezrozumiały.  Można  go  zestawić  z  wypowiedziami  niektórych respondentów  mówiących,  że  próbowali  się  zwolnić  z  pracy,  żeby  dostać  zasiłek  dla bezrobotnych i np. posiedzieć w domu z dzieckiem w tym czasie,  ale pracodawca się nie zgodził. Sam M15 użył podobnego określenia mówiąc o swoich planach na przyszłość: „Jak się  ma tą pracę i  nie chcą człowieka zwolnić,  to jest ciężko...  jest ciężko tak wszystko to  pizdnąć kurde i powiedzieć sobie: dobra, ja spadam”. Jest jednak zadziwiające, że respondent nawet zmianę pracy traktował jako zależną od innych. Ostatni  już  fragment  wskazujący  na  różnice  w  zachowaniu  i  wartościach  między niektórymi Polakami przybyłymi na Islandię dawniej  a  najnowszą falą  migracji  pochodzi również  z  terenu  supermarketu,  gdzie  obie  grupy  spotykają  się.  Młoda  para  pracująca w Bónusie opowiada: 
K16: [B]ardzo często są takie sytuacje, że pewni Polacy są za mocno wygórowani, bo np. Polak, który siedzi na Islandii 10 lat, czasami nie potrafi ci nic powiedzieć po polsku, chociaż wie, że jesteś Polką, tylko mówi do ciebie po islandzku. I takie rzeczy to jest dla mnie coś strasznego, bo jeżeli wychodzisz z korzenia, jesteś Polakiem103, to  nigdy  w  życiu,  chociaż  możesz  tu  siedzieć  pół  wieku,  nigdy  od  swojego 

103  Co ciekawe, o byciu Polakiem i niemożności wyjścia poza swoją tożsamość narodową mówiły K16 i K7 – 
obie respondentki, które na początku tego podrozdziału cytowałam jako niezgadzające się na szufladkowanie 
ludzi ze względu na narodowość. 266



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.pochodzenia się nie oderwiesz, tak? […] jest taka garstka, co niektórych, można ich wyliczyć  palcami,  np.  którzy  przychodzą  tutaj  do  Bónusa,  to  zachowują  się  po prostu,  w moim myśleniu,  to jest  takie  trochę karygodne,  prawda?  Bo nie  masz prawa wyrzec się swoich korzeni, swojego pochodzenia, bo się nie da, już ta blizna zawsze na tobie pozostanie. A oni chyba uważają, że… no nie wiem, że jest im teraz lepiej, jest im teraz dobrze, to…M14: …są kimś lepszym, niż byli. W Polsce może.K16: Nie wiem, jesteśmy takim zawistnym narodem. M14:  Ale  tak  naprawdę,  to  może  nie  zawistność,  ale  to  jest  prawda,  nie?  Kiedy podchodzi Polak i wie bardzo dobrze, że jestem Polakiem i on zaczyna po islandzku mówić. To jest to trochę takie denerwujące i śmieszne.
Wracając znów do wypowiedzi K17, możemy zobaczyć tę sytuację z innej strony – opowiada ona, że gdy idzie z synem do supermarketu, to on prosi, żeby nie rozmawiali przy innych po polsku, wstydzi się swojego pochodzenia, słysząc innych, wulgarnych, Polaków, chodzących po  supermarkecie  i „rzucających  mięsem”104.  Choć  same  przekleństwa  nie  są  wyłącznie sprawą klasową, to warto tu zauważyć, że K17 bardzo dbała o swój język polski oraz to, żeby nie  miał  on  naleciałości,  do  tego  stopnia,  że  nie  zgodziła  się  na  nagrywanie  wywiadu z powodu  obaw  o  jakość  swojego  języka.  Tymczasem  M15  w wywiadzie  używał  wielu wulgarnych sformułowań. W rezultacie wspomnianych tu różnic, Polacy, którzy przybyli na Islandię przed 2006 rokiem mówili o dobrych kontaktach z innymi Polakami, „ze starej ekipy”, jak np. M7, który zaprzestał integrowania się z „nowymi”, a skupił się na kontaktach ze starymi znajomymi.  Podobnie mówiły też kobiety, które przyleciały w latach 90-tych. K17 mówiła o tym, że ma wśród swoich przyjaciół  Polaków,  którzy długo już  mieszkają  na Islandii,  rozmawiają  co prawda po polsku, ale wtrącają islandzkie słowa, zwłaszcza mówiąc o uczuciach. Z Polakami z „nowej fali”,  o których wyrażała się raczej niepochlebnie, uważa, że nie miałaby o czym rozmawiać.  Z  kolei  Polacy  z  „nowej  fali”  sporadycznie  tylko  wspominali  o  kontaktach z Polakami przybyłymi na Islandię wcześniej. Inny konflikt między Polakami dotyczył pracy – jedni zgodnie ze swoim etosem pracy pracowali ciężko i tego samego wymagali od innych. Inni uważali, że nie należy się wychylać, czasem mówili, że właśnie takiego spokoju nauczyli się od innych. K14 mówiła o spięciach w pracy: 

Ciężkie to i strasznie smutne to jest, Bardzo smutne, dla mnie to jest tragedia, Że wiesz  swój  swojemu  takim  wilkiem  tutaj,  że...  na  obczyźnie  naprawdę  Polacy strasznie... ci którzy się tam trzymią w grupie, gdzieś tam razem między sobą, to są 
104  W jednej z notatek badawczych zapisałam taką właśnie obserwację: „Bónus, 03.10.2009, dwóch chłopców 

polskich w supermarkecie, wiek ok. 12-13 lat. Przeklinają, także rozmawiając przez telefon. Gdy odpinamy 
rowery  słyszymy  parę  Polaków  wychodzących  ze  sklepu  i  wchodzących  do  samochodu.  […]  Też 
przeklinają” (N9, 03.10.2009). 267



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.jacyś tam przyjaciele,  znajomi,  to tak.  Ale ogólnie rzecz biorąc obcy dla siebie – bardzo nieładnie...[...] taką świnię jaką potrafi podłożyć jeden drugiemu, to to jest nieporozumienie. O parę nadgodzin, czy o takie rzeczy, nie? Mnie to strasznie boli, nie?  Ja  próbuję  ten  stereotyp [...]  zmieniać,  że  są  wiesz,  fajne  dziewczyny,  które wiesz, tam się dopasują, i wiesz można się z nimi dogadać […]. Ludzie się powinni  nauczyć,  że jeśli  nie płacą,  to tego nie rób! Nie wyskakuj przed szereg,  bo to do niczego nie prowadzi, niczego nie pomoże, a ktoś przyjdzie zamiast ciebie na twoje miejsce będzie musiał to robić. Bo powiedzą: „Ta osoba wcześniej to robiła”, nie? No a dziewczyny mają straszny przerost ambicji, to jest okropne, i to wiesz do swoich, to nie jest ładnie. Jest smutne, że potrafimy gnębić swojego. Dobra, niech tam gnębią Islandczyków, oni nas gnębią, niech my ich! Wiesz, jak już tak chcą strasznie, nie? Ale swoich to nieładnie jest! (K14)Zmianę  związaną  z  „uspokajaniem  się”  i  zmniejszaniem  swoich  ambicji  opisuję  szerzej w Rozdziale  IX.  Tu warto  jednak zauważyć,  jak  duże znaczenie  odgrywały  na niektórych relacje  między  Polakami  –  jak  wskazuje  K14,  były  one  ważniejsze  niż  dobre  relacje z Islandczykami. Te drugie z kolei, wbrew twierdzeniu o „gnębieniu”, nie były postrzegane jako złe – co opiszę poniżej.
Relacje z IslandczykamiJak widać w Tabeli nr 1, relacje islandzko-polskie opisywane były diametralnie różnie, raz Islandczycy byli w wypowiedziach respondentów otwarci,  tolerancyjni i  serdeczni,  innym razem  byli  nacjonalistami  i  ksenofobami.  Przyjrzyjmy  się  jednej  takiej  wypowiedzi: „Naprawdę rzeczywiście ludzie są jacyś bardziej otwarci. Nie są jacyś tacy zamknięci, może nie jest tak, może nie są podejrzliwi jak w Polsce, że my ciągle jesteśmy nastawieni, że ktoś chce nas skrzywdzić” (K11). Respondentka mówiła tu o otwartości,  rozumianej jako brak podejrzliwości wobec innych. A jednocześnie niektórzy Polacy twierdzili, że Islandczycy są naiwni i  za mało podejrzliwi,  łatwo ich okłamać i oszukać. Jak wskazuję w Rozdziale VII, Islandia zmieniała się pod tym względem według respondentów – coraz mniej ufano innym, coraz  częściej  kontrolowano  innych  ludzi  (policja,  kamery,  nawet  zwracanie  uwagi  na podjadanie  w  pracy)  –  co  można  uznać  za  uczenie  się  przez  islandzkie  społeczeństwo podejrzliwości.  Nadal  jednak  w  momencie  prowadzenia  wywiadu  Islandczycy  byli postrzegani jako otwarci i tolerancyjni. Dwie osoby opowiadały też o tym, jak pomogła im obca  osoba,  bezinteresownie,  co  było  dla  nich  zadziwiające  i  stanowiło  podstawę  do twierdzenia, że Islandczycy są dobrym narodem. Przykładowo, M1, uważał, że Islandczycy są pomocni – opowiedział o sytuacji, gdy ktoś zatrzymał się na ulicy i mu pomógł. Chciałby,  żeby Polacy tacy byli:

[Ż]eby nauczyli się od Islandczyków tej dobroci dla ludzi, bo to jest bardzo rażące właśnie jak waży się zachowanie Islandczyków a Polaków, jest totalna, totalnie inna mentalność  ludzi  tutaj  Islandczyków  a  Polaków,  Polacy  [...]  może  że  nie  są 268
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nauczeni tolerancji, Islandczycy może dlatego są tacy tolerancyjni dla siebie, że są  małą społecznością,  oni  nie mają gdzie uciec,  oni co chcą zrobić,  to oni są zdani tylko na siebie i przez to no muszą się tolerować, [...] chcą się tolerować, żeby to życie było lepsze. I oni to mają jakby już z pokolenia na pokolenie to przekazane i wiedzą, i się uczą tego od małego. No i chciałbym, żeby tak było w Polsce, żeby tak Polacy traktowali innych Polaków, ale tak nie jest... (M1)Ciekawe  jest  w  tej  wypowiedzi  wskazanie  na  rolę  wychowania  w  byciu  dobrym i tolerancyjnym,  ale  też  na  pewną  konieczność  takiego  podejścia  –  Islandczycy,  według respondenta są małym krajem (relacje są gęste), a jednocześnie „nie mają gdzie uciec” – co można rozumieć przez  pryzmat  mieszkania na wyspie.  Polacy tymczasem – odwrotnie – mogą  zawsze  uciec,  zwłaszcza  ci,  którzy  już  mieszkają  za  granicą.  Ciekawy  wniosek przedstawiła jedna z respondentek, również odwołując się do wyspowości:
Śmieję się – taka  wyspa bez granic,  można powiedzieć105 [...] chodzisz, wszędzie mówisz od razu po imieniu, ze swoim szefem czy kimkolwiek, kogo poznajesz od razu  po imieniu,  później  się  okazuje,  że  jaką  funkcję  byś  wykonywała,  to  jesteś traktowana praktycznie na równi. (K1)

Poza tak pozytywnym postrzeganiem Islandczyków było też inne,  wskazujące na pewien nacjonalizm na wyspie:
Islandczycy są... znaczy teraz to się właściwie trochę zmieniło w ciągu kryzysu, bo im tak  szczęki  opadły...  Ale  generalnie  są  ksenofobami,  nie  rasistami,  tylko  są ksenofobami.  Uważają,  że  ich kraj  jest  najlepszy na świecie,  oni  naprawdę tak uważają, pomimo że to jest po prostu dziura na końcu świata. Nie jak Londyn albo Kraków,  tu się nic generalnie nie dzieje, ale to jest najlepsze miejsce na świecie. Oni są najlepszą nacją na świecie. Nie mają generalnie w ogóle pojęcia o świecie, większość  z  nich,  nie  wszyscy,  ale  duża  większość,  ponieważ  nie  ma  tego  we Fréttablaðið. (M3)Respondent  mówi  tu  z  przekąsem  o  postrzeganiu  Islandczyków  przez  siebie  jako „najlepszych  na świecie”,  podczas  gdy on sam ma o  nich zdanie  krytyczne  –  wyspa jest  nudna, a ludzie nic nie wiedzą o świecie (gdyż nic o świecie nie ma w codziennej gazecie Fréttablaðið, koncentrującej się na sprawach lokalnych – „Teraz zauważyłem, że jest tego trochę więcej, ale generalnie wcześniej mogłem sobie przejrzeć Fréttablaðið, a tam nie było nic z zagranicy” [M3]). W jego wypowiedzi słychać było rozgoryczenie – pochodził z dużego miasta,  podróżował  po  świecie,  a  na  Islandii  postrzegany  był  jako  biedny  migrant ekonomiczny – nikt poza innymi Polakami nie wiedział, z jak ciekawego miejsca pochodził106. Postrzeganie Islandczyków jako ksenofobów można interpretować jako projekcję własnych 

105  W innym sensie, ale podobnie pisał o Islandii podróżnik Edmund Chojecki w roku 1857 „na wyspie nie ma 
żadnych granic, przestrzeń jest jedyną rzeczą, jaka występuje tam obficie” (za: Chymkowski, 2009, s.128).

106  Dla kontrastu, pierwsi polscy podróżnicy byli raczej zdziwieni dużą wiedzą Islandczyków o Polsce, w tym 
Tadeusz Nalepiński, który w 1913 r. usłyszał tam wiersz o Józefie Poniatowskim (tamże, s.136). 269



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.kompleksów  i  spodziewanej  reakcji  na  migrantów  zarobkowych,  jednocześnie  jednak  – szczególnie przed kryzysem – może świadczyć o świadomości dyskursu, który krytykowali też  Islandczycy  –  w  okresie  boomu  nawet  prezydent  Islandii  opowiadał  za  granicą  o wyjątkowości islandzkiego narodu (Bergmann, 2014). O tym poczuciu wyjątkowości mówili też inni respondenci („o Islandczykach tak się mówi, że oni są tacy trochę zadufani jakby w sobie...  że  uważają,  że  są  najlepsi”  [K1];  „To  jest  takie  społeczeństwo  bardziej  chyba zamknięte. Oni są dumni z tego, że są Islandczykami, że są takim społeczeństwem… Oni się uważają, za kogoś wyjątkowego mimo wszystko. Nie wiem, dlaczego, z czego to się bierze, ale takie wrażenie odniosłem”. [M11]).  „Zadufanie w sobie” łączyło się z zamknięciem na obcych i trudnością w nawiązywaniu przyjaźni między Polakami a Islandczykami, o czym dalej mówił M3: 
[T]o nie chodzi o to, że oni nas nie lubią albo coś do nas mają, ale oni generalnie... większość  Islandczyków  –  oni  nie  potrzebują  obcokrajowców.  I...  ja  na  początku myślałem, że oni są tacy w stosunku do obcokrajowców, ale oni są tacy w stosunku do siebie. Że oni po prostu mają jakąś tam określoną rodzinę i określoną grupę ludzi i  oni trzymają się razem. I  nie dopuszczają tego kogoś innego,  np.  z innej  grupy. (M3)Problem z zaprzyjaźnieniem się z Islandczykami był dla niektórych respondentów bolesny, bo  podejmowane  próby  nawiązania  bliższych  relacji  okazały  się  nieskuteczne.  Inni  nie podejmowali takich prób, mając wystarczająco dużo przyjaciół wśród Polaków. Jeszcze inni mówili o tym, że udało im się zaprzyjaźnić z Islandczykami, z którymi pracowali. Poza pracą te  kontakty  były  jednak  utrudnione  –  jak  wskazywałam  wcześniej,  miejsc  spotkań międzykulturowych było niewiele, a kiedy do takich spotkań dochodziło, zapośredniczone były czasem przez alkohol i przez to kończyły się konfliktami. 

Uczenie się i wpływ na ludziUczenie się ludzi i od ludzi przebiegało wyłącznie w formie uczenia się z doświadczenia. Od ludzi uczono się wiele, respondenci mówili o uczeniu się spokoju i otwartości, tolerancji czy bycia miłym. Analizuję to szerzej w Rozdziale VIII i IX. Jeśli chodzi o wpływ na naturę ludzką,  to niektórzy  respondenci  zapytani  czy czują,  że  mają  wpływ na miejsce,  w którym żyją, opowiadali  o  pokazywaniu  Islandczykom  –  na  własnym  przykładzie  –  dobrego  obrazu Polaków,  innego  niż  funkcjonujący  negatywny  obraz  medialny  utożsamiający  Polaków z przestępcami.  Pracownicy przedszkoli  czuli,  że wnoszą dużo do życia dzieci,  z  którymi pracują, zaś jedna z nauczycielek za swój szczególny wpływ uznała pracę na rzecz dialogu i otwartości między polskimi rodzicami a islandzkimi nauczycielami. Zarówno nauczyciele, jak  i  przedstawiciele  innych  grup  zawodowych  twierdzili,  że  ich  praktyki  i sposób 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wykonywania pracy – inny od islandzkiego, były ich wpływem na miejsce, gdyż pokazywali,  jak można robić te same rzeczy w inny sposób. Biorąc pod uwagę postrzeganie miejsc przez Doreen Massey – jako wciąż tworzonych przez praktyki i relacje oraz „utkane z toczących się opowieści” (2006, s.9), można argumentować, że migranci tworzą miejsca poprzez relacje z innymi ludźmi oraz pokazywanie innych praktyk. Zmieniają też częściowo naturę ludzką – jak analizuję szerzej w Rozdziale VIII, Polacy zauważali, że Islandczycy stali się w ostatnich latach  bardziej  podejrzliwi  ze  względu  na  zły  wpływ  przyjeżdżających  m.in.  z  Polski kryminalistów.  Z  kolei  pracujący  szybko  i  bez  przerw  migranci  doprowadzali  do konieczności większego pośpiechu u innych ludzi, co omawiam w Rozdziale IX. 
KulturaW  swoich  wypowiedziach  respondenci  poruszali  też  kwestię  islandzkiej  kultury  –  którą rozumiem tu wąsko, jako kulturę duchową (dla większego rozróżnienia od strefy polityki i natury  ludzkiej).  Jest  to  „dziedzina  wartości  pozbawiona  praktycznej  użyteczności”, wartości  te  są  „uprawiane  i  rozwijane  bezinteresownie,  wiążą  się  z  wewnętrznymi przeżyciami człowieka” (Nikitorowicz, 2009, s.17, za Janem Szczepańskim). Można wyróżnić takie  jej  wytwory,  jak  literatura,  sztuka,  architektura  (o  niej  nie  wypowiadał  się  nikt z respondentów),  muzyka,  film  czy  sztuka  kulinarna.  Kulturę  rozumiem  też  jako  formę pamiętania,  „praktykowania pamięci”  i  kultywowania  pewnej  ciągłości  (Czyżewski,  2012, s.33). Za jej część można uznać historię, rozumianą nie jako przebieg wypadków, ale pamięć o nich, związaną z wyborem tego, co warto zapamiętać, a także z konkretnymi działaniami, których  celem  było  pamiętanie  pewnych  wydarzeń  przez  długie  pokolenia.  Choć,  jak wskazuje Bruno Latour, „Historia nie jest już po prostu historią ludzi, staje się także historią natury” (cyt. za: Massey, 2005, s.82), to w pamięci historycznej Islandczyków najważniejsza jest jej daleka przeszłość związana z tzw. „Złotym Wiekiem”, gdy powstawały sagi (ok. 1100-1400 r.) oraz czas, który sagi te opisywały (początki osadnictwa na wyspie, od X w. n.e.) –  opowieści  te  były  przez  całe  wieki  przekazywane  ustnie  oraz  przepisywane,  a  pierwsze programy radiowe w XX w. poświęcone były właśnie czytaniu sag (zob. Magnússon, 2010). Sigurður  Magnússon  pisze  też,  że  „[w]ydaje  się,  że  większość  Islandczyków  wyniosła ogromną siłę ze wspólnego kontekstu kulturowego, w którego centrum stoi wspólny język, jedenaście  wieków  zapisanej  historii  i  silna  tradycja  literatury  i  piśmiennictwa”  (2010, s.243).
Sagi i islandzka historiaJednym  z  fenomenów  kultury  i  historii  islandzkiej  są  sagi  –  unikalne  w  skali  światowej opowieści częściowo fikcyjne,  a częściowo oparte na faktach,  opowiadające o początkach 271



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.islandzkiego osadnictwa na wyspie. Sagi te pisane były w języku staronordyckim, zbliżonym do dzisiejszego języka islandzkiego, ale zostały też przetłumaczone na inne języki, w tym na język  polski.  W  Reykjaviku znajduje  się  muzeum sag  z  figurami  woskowymi,  można  też znaleźć  informacje  o  pierwszym  osadnictwie  w  Muzeum  Narodowym,  w  bibliotekach wypożyczyć same sagi, a ponadto wybrać się na wycieczkę śladami ich bohaterów. Odbywały się też festiwale przypominające o kulturze Wikingów, a symbolika z tym związana obecna była choćby w nazwach miejsc i produktów („[C]o druga restauracja, to wszystko Wiking, piwo  Wiking,  knajpa  Wiking”  [M12]).  Była  ona  też  ciągle  żywa  w dyskursie  polityczno-ekonomicznym,  w  którym  islandzkich  kapitalistów  kupujących  firmy  i nieruchomości  za granicą, ryzykujących sporymi sumami nazywano z dumą nowymi Wikingami. Mimo że był to  dyskurs  maskulinistyczny,  odwołujący  się  do  historii  przemocy  i  grabieży,  na  Islandii kojarzył  się  on  pozytywnie,  a  przynajmniej  do  czasu  kryzysu  finansowego  związanego bezpośrednio z przedsięwzięciami „nowych Wikingów” (Bergmann, 2014).Jeśli  chodzi  o  stosunek  do  sag,  to  w  przypadku  polskich  migrantów,  z  którymi prowadziłam wywiady, pojawiały się trzy podejścia:
1) Niektórzy byli obojętni wobec sag i historii islandzkiej, nie spodziewali się, by mogło to być coś ciekawego. Byli to ludzie, którzy przyjechali na Islandię głównie w celach ekonomicznych, o wyborze tego kraju zadecydowało to, że mieli tam już znajomych bądź rodzinę. K16, młoda kobieta pracująca w supermarkecie, uważała, że islandzka historia jest uboga i nieciekawa w porównaniu do polskiej:

K16:  [M]y  mamy  historię,  my  jesteśmy  Polakami,  my  dużo  przeszliśmy,  tak  jak ostatnio właśnie Katyń i pewne inne sprawy, i pewne inne rzeczy. My możemy się czymś jakoś tak wyróżnić,  bo  historia  o  nas  pamięta,  a  o  Islandii… Islandia  jest malutka. Tutaj nie było historii. 50 lat temu – jak ostatnio rozmawialiśmy z takim Islandczykiem  –  to  oni  nawet  nie  mieli  telewizora,  tak?  I  mieszkali  sobie w domkach...[...]M.Z.: Ale nie, ale mają tam te sagi i te wszystkie inne takie rzeczy typu..., nie wiem,  czy byliście – tutaj jest muzeum sag. W Perlan.K16: Nie,  nie byliśmy.  Byliśmy gdzieś w pobliżu,  ale nie zajechaliśmy.  […] mi się wydaje,  że  Islandia  się  wyróżnia  tylko  i  wyłącznie  swoimi  dobrami 
naturalnymi. […] Żebym słyszała o Islandii coś w stosunku historycznym, to tylko wikingowie  i  ich  te  dobre  duszki.  I  chyba  nic  więcej,  czym  by  się  mogli  tutaj  wyróżnić, oprócz tego, że Norwegowie, czy Duńczycy przyjechali i ich jakoś ruszyli  do działania, czy Stany Zjednoczone.Islandia  jest  w  tej  wypowiedzi  krajem  bez  historii,  a  o  jej  niższości  świadczyło  według respondentki to, że 50 lat wcześniej ludzie nie mieli tam telewizorów, co może świadczyć o słabym  rozeznaniu  respondentki  w  historii  w  ogóle.  Niewiele  też  wiedziała  na  temat kolonializmu na Islandii czy stacjonowania tam wojsk amerykańskich przez dużą część XX 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wieku. O tym, że islandzka historia i kultura są ubogie, mówili też inni respondenci, w tym M8 („mają ubogą kulturę w porównaniu do polskiej.[...] Historię uboższą mają, dużo, dużo uboższą”.) czy K3, która uczyła się w islandzkiej szkole średniej i też twierdziła, że historia islandzka  jest  „krótka”,  a literatura  islandzka  nie  interesuje  jej.  Kolejna  młoda  kobieta (zarówno K16, K3, jak i K5 nie przekroczyły 24 lat) również nie interesowała się historią, podobnie jak K16 zapamiętała tylko informacje mogące świadczyć o niższości Islandii wobec innych krajów. Zapytana, czy interesują ją sagi i historia islandzka, odpowiedziała:
Powiem ci, że nie. Nie,  nie wtajemniczałam się. Tam, jak raz byłam na wycieczce takiej zorganizowanej z pracy […], to trochę tam poznałam tej… ich ciekawostek, ale jakoś tak nie.  Nie interesuje mnie.  Co tam usłyszę, to usłyszę, ale jakoś tak  nie 
zapada mi to w pamięć. Nie, nie. Chyba pamiętam tylko to, że ostatni Islandczyk z jaskiń wyszedł niedawno. To mi się tak jakoś rzuciło w pamięć, że jeszcze, ktoś tam jeszcze w niedalekich czasach  mieszkał w tych jaskiniach i jeszcze żyje ten Islandczyk, który mieszkał w tych jaskiniach. (K5)W wypowiedziach tych kilku osób kultura islandzka dotycząca m.in. sag i źródeł islandzkiej państwowości  była  nieciekawa,  nie  wiedziały  też  o  niej  wiele.  Ciekawie  natomiast  była określona historia – była krótka lub w ogóle jej nie było. Historia – jako podmiot – o Islandii nie pamiętała, natomiast pamiętała o Polsce, niejako zsyłając na nią wydarzenia w rodzaju mordu  katyńskiego  czy  katastrofy  w  Smoleńsku,  która  zdarzyła  się  niedługo  przed wywiadem.  Rozdźwięk  pomiędzy  postrzeganiem  polskiej  i  islandzkiej  historii  tłumaczy Anna Wojtyńska:
W porównaniu z dziejami Polski, uwikłanej stale w konflikty z sąsiadami, zmuszonej do obrony granic i uzasadniania swoich praw do ziem, historia Islandii, w rzeczy samej,  wydaje  się  bardzo  skromna.  Jest  to  przede  wszystkim  kronika  zmagań z żywiołami natury.  W oddaleniu  od Europy i  wielkich wydarzeń,  Islandia  zajęta była swoimi własnymi bolączkami. W tym względzie trudno jest znaleźć Polakom płaszczyznę porozumienia z Islandczykami. (2009, s.162).

Wojtyńska wskazuje też,  że na ocenę islandzkiej  historii  i  kultury jako ubogich wpływać może  „brak  materialnych  śladów  historii  utożsamiany  […]  z  brakiem  dziedzictwa kulturowego,  brakiem  jakichkolwiek  tradycji”  (tamże,  s.161).  Takie  postrzeganie  można dostrzec już we wczesnych opisach Islandii przez Polaków – Wojtyńska cytuje tu polskiego prozaika Ferdynanda Goetla, który w latach 20-tych ubiegłego wieku pisał, że na Islandii „nie ma żadnych zabytków budowlanych, żadnych ruin, żadnych śladów po ruinach” (za:  tamże, s.161).  Przeszłość  istnieje  –  według  Goetla  –  tylko  w książkach,  jej  świadectwem  jest istnienie  człowieka  „doraźne  i  tymczasowe,  tak  samo  dziś,  jak  przed  wiekami”  (za: Chymkowski,  2009,  s.  142).  Podobnie  Roman  Chymkowski  opisuje  wrażenia  Edmunda 
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Jakkolwiek szeroko oczytany w literaturze i historiografii Chojecki [...] zdaje sobie sprawę z dziejów wyspy od czasów zasiedlenia, o czym świadczą obszerne partie tekstu,  to w jego relacji  Islandia  jest  krainą niehistoryczną w tym sensie,  że nie posiada ona żadnych materialnych świadectw przeszłości. „Reykjavik – powiada – nie ma przeszłości. Czy ma teraźniejszość?'” (Chymkowski, 2009, s. 129).

Podobnie w oczach podróżującego na Islandię w 1913 r. Tadeusza Nalepińskiego był to kraj „poza historią”, nie odzwiercedlający pośpiechu ówczesnej cywilizacji europejskiej, jej wojen, przewrotów i zegarów, tu „ziemia lodowa żyła swem prawem, trwała gdzieś w oddali, poza szlakami łodzi wojennych, zapomniana przez wszystkich, Sagami wichrowemi karmiona – rok  po  roku  i  wiek  po  wieku  wydzierała  ląd  swój  zagładzie,  wypisanej  tu  wszelkiemu stworzeniu...” (cyt. za: Chymkowski, 2009, s. 129). Być może więc same wrażenia zmysłowe na Islandii – lód zamiast zabytków – sprawiały, że przyzwyczajeni do innych widoków Polacy odczuwali brak historii i inaczej postrzegali płynący tu czas.2)  Druga  grupa  osób  mówiła  o  tym,  że  sagi  i  islandzka  historia  i  kultura  okazały  się interesujące  i stanowiły  ciekawy  element  tego  miejsca.  Mówił  o  tym  np.  M1,  pracujący w restauracji i studiujący kulturę i język innego kraju, zapytany, czy interesuje się sagami, islandzką tradycją, kulturą i historią:
Tak, jest to ciekawe. Ja to przeczytałem, ale z polskiego przewodnika albo właśnie z internetu też często czytam i jest to interesujące, interesuje mnie to właśnie saga 
islandzka,  właśnie  opowieści tych wikingów, jak tutaj jak się wyspa zaludniała, w jaki sposób tu to społeczeństwo powstało, jest to interesujące i ciekawi mnie to, to  jest  fajna  kul..  –  znaczy  fajna  –  no  ciekawa  kultura.  Czyta  się  to 
z zaciekawieniem. (M1)Na zainteresowanie sagami wskazywały też przedszkolanki, które stykały się z sagami także w pracy. Jedna z nich mówiła o tym, że sagami zainteresował ją mąż, Islandczyk: „O, lubię,  uwielbiam! [...] dużo jest właśnie dla dzieci takich książek o tych sagach wszystkich. Mąż mi  zawsze, jak idziemy gdzieś to mi dużo zawsze opowiada, on uwielbia te wszystkie sagi” (K6).  Inna respondentka, interesująca się archeologią, podróżowała nawet po Islandii, by obejrzeć miejsca, w których rozgrywały się wydarzenia z sag: 
Nawet byłam.... tutaj znaleźli niedaleko... […] była taka amerykańska ekspedycja [...] i tam właśnie  pojechałam tam zobaczyć, pojechaliśmy, to na podstawie tej sagi, według opisu – gdzie są tam strumienie, a gdzie góry, znaleźli to miejsce, tam do dziś jest farma i  odkopali  im ten taki długi dom, tak jak to budowali  w tamtym  czasie  i kapliczkę  i  cmentarz  znaleźli,  to  wszystko  według  sagi  jest.  W  takim miejscu byłam. No byłam w tym [nazwa miejscowości], tam gdzie wulkan zasypał – no też bardzo ładnie. Tzn. tam zabytków nie było, ale miejsce, muszę powiedzieć: 274



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.takie islandzkie Pompeje. (K9)Respondentka  zwiedzała  więc  miejsca  związane  z  islandzką  historią  i  kulturą  –  jedne z niewielu  miejsc,  w  których  były  ślady  materialne  po  dawnym  życiu  tam  –  wykopane fundamenty budynków czy zalane lawą sprzęty domowe („Tutaj [na Islandii] […] – jak się robi wykopaliska – nie ma skorup. […] Normalnie jak oni opuszczali dom, zabierali wszystko, nie ma żadnej uciechy dla archeologa [śmiech]. A tam to było ciekawe, bo wybuch wulkanu, to  oni  tak  jak  stali,  uciekli  i  wszystkie  sprzęty,  wszystko  zostało  przysypane  pyłem wulkanicznym” [K9]). I wreszcie już nie o sagach, ale o kulturze Wikingów mówił M6, który zaznajamiał się z tą kulturą już w Polsce:
M.Z.: A takie rzeczy jak np. kultura islandzka, czy to cię jakoś interesuje, czy tego się uczyłeś?M6:  Interesować  mnie  interesuje.  Ja  przed  przyjazdem  tutaj  czytałem  sobie w Polsce o Islandii. Jakoś tak specjalnie nie uczyłem się, żeby znać daty, kto kiedy tu przyjechał,  napadł  i wyjechał,  tak  jak  nas  w  Polsce  historii  Polski  uczono, natomiast  taki ogólny  zarys mam.  Bardzo  lubię,  spotkania  są  raz  w  roku w Hafnarfjörður,  znaczy  nie  wiem,  one  chyba  są  na  całej  Islandii,  ale w Hafnarfjörður jest taki... robią taki  skansen wikingów. I tam są walki rycerskie, pamiątki  po  wikingach  można...  dyskoteki...  ludzie  chodzą  przebrani  po mieście, dzieci,  dorośli  też  […],  to  jest  takie  fajne,  że  po  mieście  ktoś  wysiada  z  BMW w płachcie wikinga, no to jest takie... lubię to, ten klimat. I jedzą to jedzenie takie 
starodawne jakieś,  śmierdzi  jak cholera  to,  ale  fajny  ten klimat,  lubię  to,  może dlatego,  że  się  na wsi  wychowywałem i… [...]  chcąc nie  chcąc  uczestniczę  w ich 
świętach  narodowych,  ale  nie  wiem,  nie  mogę  wymienić  dat,  kiedy  one  są z pamięci, musiałbym w kalendarz spojrzeć. [...] I to jest fajne.Respondent odnosi się tu pozytywnie nie tylko do samej kultury związanej z Wikingami, ale też  do  form  jej  kultywowania,  podoba  mu  się  aktywne  uczestnictwo  dorosłych  i  dzieci w odgrywaniu  historii,  jej  mieszanie  się  ze  współczesnością.  Uważa  za  „fajny”  również sposób obchodzenia świąt narodowych, takich jak pierwszy dzień lata. O ile w przypadku pierwszej grupy respondentów historia islandzka uważana była za krótką, ubogą lub wręcz nieistniejącą – tu respondent patrzy na nią jako po prostu na inną niż polska. Ma ona inny charakter i inny jest też sposób pamiętania o niej – jest ona odgrywana, bierze udział we współczesności,  w  odróżnieniu  od  historii  Polski,  jej  znajomość  nie  polega  na zapamiętywaniu dat, które są tu mniej istotne.3) Trzecia grupa respondentów mówiła o tym, że kultura islandzka była jednym z powodów ich wyjazdu do tego kraju. Mówiła tak nauczycielka polskiego, K12: „chciałam zwiedzić ten 'dziwny' kraj i poznać pradawną kulturę Islandczyków”. Jednocześnie powodem jej wyjazdu była też chęć zmiany pracy na lepiej płatną. Ale warto tu też zwrócić uwagę na wypowiedź Dariusza Sobczyńskiego, który przyjechał na Islandię po raz pierwszy pod koniec lat 70-tych właśnie ze względu na fascynację sagami: 275
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Ja  Islandią  się  zacząłem  interesować  od  piętnastego  roku  życia.  To  było  wtedy w Polsce  dość  egzotyczne miejsce  świata.  Wiem,  że  zacząłem  mieć  akces,  parę książek  jeszcze  w liceum,  zacząłem  się  interesować  wieloma,  przede  wszystkim tłumaczeniami,  czytałem  po  polsku  […],  dopadłem  te  islandzkie  sagi,  zacząłem czytać  i mnie  zafascynowały.  Zacząłem  czytać  po  polsku,  potem  po  angielsku, a stwierdziłem, że jednak to trzeba poczytać w języku oryginalnym i w 1977 chyba roku zapisałem się, w Warszawie to chyba było to Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej [,...] No i stwierdziłem, że muszę pojechać, zobaczyć jak Islandia wygląda naprawdę. I w 1978 roku miałem chyba dziewiętnaście lat i pojechałem na Islandię, na trzy tygodnie czy na miesiąc. (M19)
Potem respondent przyjechał na Islandię jeszcze raz w 1981 roku i tam został przez ok. 10  lat,  studiując filologię islandzką i  zajmując się  właśnie sagami – studia ukończył broniąc pracę  magisterską  na  temat  obrazu  cudzoziemców  w  islandzkich  sagach.  Wymiar historyczno-kulturowy  był  więc  jednym  z kluczowych  aspektów  jego  pobytu  na  Islandii, choć pracował tu też zarobkowo w innej dziedzinie. Wśród moich respondentów nie było jednak innych – równie zafascynowanych sagami osób, były natomiast osoby fascynujące się islandzką muzyką.
Muzyka i filmMuzyka islandzka jest jednym z elementów jej kultury, który przynosi jej popularność na całym  świecie.  Światową  sławę  zdobyła  Björk,  czy  zespoły  Sigur  Rós,  Múm  i  GusGus107. Dwóch  moich  respondentów  wskazało,  że  to  właśnie  muzyka  islandzka  była  jednym z czynników,  które  zadecydowały  o  wyborze tego kierunku migracji.  Mówił  tak  M3 („Na Islandii jestem, ponieważ zawsze słuchałem Björk, która mnie fascynowała”), a także M2:

P]oznając Sigur Rós nie myślałem jeszcze o Islandii, a to był 2001 rok, a oglądając... tzn.  jak  już  zobaczyłem  „Nói  albinói”,  to  po  prostu...  [śmiech]  Rzuciło  mnie  to i powiedziałem – jeśli ludzie, tam ludzie tworzą taką muzykę jak Sigur Rós czy Mum i robią takie filmy jak „Nói albinói”, to sobie pomyślałem, że tam musi być wspaniale.  Ci ludzie muszą w pewnym sensie – nie wszyscy oczywiście, nie cały kraj, ale sam kraj i samo to, co oni tam dostrzegają, to co jest – jakby to powiedzieć – to co widzą,  gdzie żyją, w jakim otoczeniu, nie chodzi mi o społeczeństwo, chodzi mi o cały kraj, natura plus to... jak się do siebie odnoszą – coś w tym musi być, nie? (M2)Muzyka i  filmy („Nói  albinói”  – film opowiadający o mężczyźnie któremu lawina zabrała rodzinę; Kári, 2003) świadczyły o tym, że kraj – natura i relacje międzyludzkie są wyjątkowe, warte doświadczenia.  Dalej  mówił,  że wydawały  się  one emanować spokojem – co będę rozwijać  w  Rozdziale  IX.  Co  ciekawe,  M2  mówi  tu  o  zainteresowaniu  tym,  co  ludzie „dostrzegają”,  „co  widzą”  –  odnosił  się  więc  do  wymiaru  percepcyjnego  miejsca, 
107  Fenomen islandzkiej muzyki opisuje m.in. film „Screaming Masterpiece” (Magnússon, 2007).276



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.w kategoryzacji  Gruenewalda.  To,  co  ludzie  widzą,  to  ich  otoczenie  –  miejsce  właśnie, składające  się  z  wymiaru  naturalnego,  jak  i  z  relacji  międzyludzkich  („jak  się  do  siebie odnoszą”),  które tu opisałam jako natura ludzka,  jednocześnie są widoczne w kulturze – muzyce i filmie – respondent zauważył to jeszcze przed przyjazdem i stworzył sobie obraz wspaniałego  kraju.  Nie  mówił  o  rozczarowaniu  po  przyjeździe  –  fascynowała  go  nadal natura i kultura islandzka,  chodził często na koncerty, a także na festiwal filmowy. Muzyka była  więc  ważnym  elementem  miejsca  –  nie  tylko  zresztą  dla  miłośników  tzw.  muzyki rozrywkowej.  Polscy muzycy byli  zatrudniani w islandzkiej  orkiestrze (Wojtyńska,  2011), skrzypek  Szymon  Kuran  tworzył  muzykę  w  dwóch,  założonych  przez  siebie  na  Islandii kwartetach. Otrzymał tam tytuł Artysty Roku w 1994 r. 
Wydarzenia kulturalneNiektórzy  migranci  uczestniczyli  też  w  wydarzeniach  kulturalnych,  odwiedzali  wystawy w muzeach, a w czasie moich badań polscy fotografowie sami taką wystawę zorganizowali w bibliotece108.  O wyjściach  do  muzeów  mówił  m.in.  M2,  nieco  rozczarowany  ofertą kulturalną  („[B]yłem  w  każdym  muzeum,  ile  tu  można  chodzić  do  muzeum?”  [M2]). W wywiadach pojawiła się też kwestia języka – dla K2 niewystarczająca znajomość języka islandzkiego przeszkadzała jej w uczestnictwie w życiu kulturalnym: „[J]eżeli się dzieje coś w kręgu kultury, to zawsze warto jest iść to zobaczyć. Natomiast […] nie jest to mój język, no i właśnie nie wszędzie mogę pójść, nie wszystko zobaczyć, nie wszystko skomentować, nie mogę jeszcze poczytać gazet” (K2). Dla K14 tymczasem język nie był przeszkodą – znała bowiem inną migrantkę,  której córka mówiła dobrze po islandzku i wspólnie jeździły na różne wydarzenia:

 A jeżeli  chodzi  o  wydarzenia  kulturalne,  mamy specjalistkę  […],  ona jest  naszą skarbnicą  wiadomości  na  temat  wydarzeń  kulturalnych,  bo my wbrew  pozorom bardzo dużo jeździmy po wystawach, po muzeach, no strasznie jesteśmy kulturalni, nie? […] od niej się dowiadujemy wszystkich wiadomości kulturalnych, jeżeli coś wybieramy,  to  jedziemy  już  ekipą.  Także  nie  jesteśmy  tak  strasznie  bardzo wyobcowani. Ale jest... 70-50% Polaków, którzy tutaj są, są bardzo wyobcowani, tam żyją między tą pracą, domem, przedszkolem, tam szkołą i to by było búin [koniec],  nie? Ale nie, o nie jest z nami jeszcze tak źle. (K14)
Sztuka kulinarnaI  wreszcie –  sztuka kulinarna jako element islandzkiej  kultury budziła  mieszane uczucia polskich migrantów. Jedna z respondentek uważała ją za ważną:
108  Stowarzyszenie "Pozytywni" raz na jakiś czas organizuje wystawy, dyskusje, warsztaty i coś w rodzaju koła 

samokształceniowego (polscy fotografowie omawiają metody fotografii i publikują powstałe w ten sposób 
zdjęcia). 277
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Jestem maniaczką oglądania programów o jedzeniu. […] czasami jest tak, że biorę jakiś przepis [...] i sobie bezpośrednio z islandzkiego przepisuję na polski. Albo już tam zostawiam po islandzku, bo jeżeli chodzi o to, to już tak jakiś zasób słownictwa mam i sobie w tej materii radzę. (K11)Respondentka nauczyła się więc języka islandzkiego na tyle, żeby móc rozumieć przepisy kulinarne  (poza  tym  uważała,  że  nie  ma  potrzeby  znać  go  zbyt  dobrze).  Oglądała  też programy  kulinarne  i czytała  islandzkie  gazety  z  przepisami,  żeby  nauczyć  się  czegoś nowego.  Inni  natomiast  byli  dosyć krytyczni  wobec  islandzkiego jedzenia,  ich krytycyzm dotyczył zbytniego zamerykanizowania kuchni islandzkiej:
Zresztą po nich widać już te fast foody jak ich tam porozpychały, to też nawet i ci  nasi kierowcy tam czasem opowiadają, że dawniej to Islandczycy to jedli to, to i to, a teraz to tylko żrą, mówi, hamburgery, nie chce im się nawet gotować, tylko w nocy podjadą do jakiegoś Aktu Taktu [bar z hamburgerami]. (M12)Inni krytykowali przesładzanie jedzenia, nawet ci którzy żywili się darmowym jedzeniem na stołówce Samhjálp: 
[Obiad] żadna rewelacja,  ale przynajmniej coś gotowanego,  się nie chce w domu gotować... Ja i tak tam zawsze na kolację, to już taką obiado-kolację sobie robię po swojemu. No bo na tym to by człowiek nie wyrobił. To raz jest do zjedzenia, a nieraz to tak... nieraz się zje na siłę. Zależy co się trafi, a najczęściej zupka z tych... torebek. No ale przynajmniej smaczna jest, gęsta....[...] Najgorsze to, że to jest słodko-kwaśne wszystko [śmiech]. Wszystko słodkie. Niby kwaśne, ostre, ale słodkie. Tak jak dla mnie, to bez smaku. Dla mnie musi być ostre. […] słodkiego się już nie przerobi. My z kolegą próbowali śledzie przerobić po polsku, w occie. Trzy dni my moczyli, płukali,  zrobili  zalewę z octu...  z cebuli i  tak po polsku, nie? Co z tego, jak mięso słodkie... Nic tego nie wytępi. (M10)Wypowiedź ta wskazuje na to, jak migranci próbują „przerobić” jedzenie islandzkie na takie, które  byłoby  zgodne  z  ich  przyzwyczajeniami  kulinarnymi.  Ślad  islandzkich  przypraw jednak zostawał. Wiele osób kupowało więc gotowe produkty w polskich sklepach, cieszyli się z tego, że takie miejsca istniały („Kiedyś tak bardzo brakowało tych rzeczy z Polski, tego jedzenia”. [K10]). Przykład sztuki kulinarnej obrazuje, jak Polacy przenoszą swoją kulturę na Islandię. Nie tylko po to, by sami z niej korzystać, ale też by dzielić się nią z Islandczykami. Jedzenie było bowiem jednym z prostszych sposobów prezentacji kultury. Polskie jedzenie promowano  na  targach  studiów  zagranicznych  w  Reykjaviku  oraz  podczas  parady wielokulturowej, na stoiskach w ratuszu. Także indywidualnie migranci dzielili się polskim jedzeniem, np. K5, która przywiozła współpracownikom polskie słodycze czy K7, u której w przedszkolu pracownicy obcego pochodzenia na jeden dzień przynosili dania ze swojego kraju: 278
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[M]ieliśmy sobie wybrać jeden dzień i gotowaliśmy polskie dania. Na przykład ona zrobiła pierogi ruskie, on zrobił jakieś tam swoje te z Jugosławii byłej jakieś takie narodowe danie, ja zrobiłam naszą polską kiełbasę z cebulą, no po prostu tak mi się wydało, że najbardziej to będą jedli. [...] Nie wiadomo, kto co lubi, a kiełbasa zawsze wszystkim pasuje. (K7)To właśnie wędliny kojarzyły się respondentce z Polską, mogła też w Reykjaviku je kupić, dzięki polsko-islandzkiej firmie produkującej kiełbasy według polskich receptur – co samo w sobie jest ciekawym przykładem międzykulturowego uczenia się. Takie uczenie się, znów „przy udziale mięsa”,  występowało również na poziomie samych rodzin, gdzie część osób przejęła już islandzkie tradycje kulinarne, a część trzymała się polskich zwyczajów:
Tak  samo  jak  Wigilię  przygotowujemy  z  moją  siostrą.  Ona  robi  bardziej  po islandzku, mięso w ogóle. Chociaż, wiesz… u nas też jest to mięso już dozwolone w czasie  Wigilii,  ale  ja  zawsze,  wiesz… na przykład  robię,  bo  mi  się  wydaje  ten jedyny dzień w roku, to można właśnie zrezygnować z tego mięsa, prawda? Zawsze robię wszystko raczej po polsku. (K10)

K10 mówiła więc o kultywowaniu polskich tradycji,  a  więc zwyczajów pochodzących nie tylko z innego miejsca, ale i innego czasu („ u nas też jest to mięso już dozwolone”). 
Uczenie się o kulturzeUczenie się kultury islandzkiej miało głównie charakter nieformalny, były tu też elementy samouctwa, np. czytanie sag czy odwiedzanie muzeów. Pojedyncze osoby chodziły też na kursy związane zelementami kultury – były to jednak nie zajęcia z zakresu literatury czy muzyki  (choć i  takie istniały),  ale  opisywane w poprzednim rozdziale  kursy  robienia  na drutach – rękodzieła mającego swoje tradycje i specyficzne islandzkie wzory,  dostępnego niemal  każdemu  i  wykonywanego  masowo  w miejscach  prywatnych i  publicznych.  Choć jedna  z  respondentek,  pracująca  w  centrum  edukacji  dorosłych,  narzekała  na  brak zainteresowania Polaków takimi kursami („Islandki prowadzą koło gospodyń wiejskich od rana,  sztukowanie,  można  przyjść,  pogadać.  Zachęcała  Polki,  żeby  tam  poszły.  Wszystko pokażą,  jak szydełkować,  cuda na drutach robią.  I  można nauczyć się  języka od nich,  bo powtarzają:  prawa,  lewa.  Nikt  nie  chciał”.  [K17,  notatki  po  wywiadzie]),  to  trzy  moje respondentki (K4, K9 i K11) mówiły, że na Islandii zaczęły robić na drutach, w tym dwie poszły na związane z tym zajęcia. K9 opowiadała o tym tak:[W]  tym  internecie  czapeczki  mają  śliczne  dla  dzieci,  chciałam  się  nauczyć,  to mówię, jest przepis jak to zrobić na stronie związku kobiet islandzkich, wydrukuję sobie. Weszłam na tą stronę, jest spotkanie jak robić te czapeczki. Poszłam tam – się okazało,  że  tylko ja  przyszłam z całego Reykjaviku [śmiech],  a  tam siedział  cały zarząd  islandzkiego  koła  kobiet!  [śmiech]  Ja  z nimi  po  islandzku  przez  godzinę 279
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Ta rozmowa po islandzku na interesujący temat jest o tyle ważna, że respondentka nie miała na co dzień okazji ćwiczyć tego języka, poza rozmowami z jedną przyjaciółką. Jednocześnie wypowiedź ta pokazuje łączenie samouctwa z byciem nauczanym, co akurat przypadkowo okazało się raczej indywidualnymi konsultacjami niż zajęciami grupowymi.
Wpływ na kulturęWśród  respondentów  opowiadających  o  swoim  wpływie  na  miejsce  był  M1,  który odpowiedział:  „Jestem  takim  jakby...  kropelką  wody  w  morzu,  w  kulturze  polskiej,  my wprowadzamy,  Polacy  –  ja  jestem  jedną  częścią  tych  Polaków  –  tu  kulturę  polską”. Respondent wskazywał tu na kolektywny wpływ Polaków na Islandii. Kultura nie była tu zdefiniowana,  ale  mój  rozmówca  wspomniał  o  sytuacji,  kiedy  jego  islandzcy współpracownicy nauczyli się polskich kolęd i zaśpiewali je, co było dla niego szczególnie emocjonującym momentem: Jakie to było piękne! [...] po prostu to było niesamowite przeżycie. [...] No i właśnie  to jest  taki  wkład kulturowy,  no i  w sumie czuję się  taką,  no jakąś cząstką tego wkładu, bo jestem Polakiem, bo Polacy tutaj są [...] może nie to, że ja sam jedyny coś  tam wkładam, w to społeczeństwo, ale tak jako my Polacy.
Wielu polskim migrantom zależało na tym, by ich kraj cieszył się dobrą opinią na Islandii – opinia o Polsce niejako przekładała się  na opinię o nich samych.  Dlatego też  częste było wśród polskich migrantów (w tym moich respondentów) upowszechnianie filmów i zdjęć na Facebooku,  pokazujących  piękno  polskiej  przyrody,  zabytków,  jej  historię  (kończący  się szczęśliwie ciąg bitew i aktów odwagi) czy kulturę109.Polacy  stworzyli  też  na  Islandii  film  „Dialog”  (Iber,  2010),  dokument  o podróży polskich  fotografów,  robiących  zdjęcia  islandzkim  dzieciom  przedszkolnym.  Jego  pokaz 
109  Jednym z  podmiotów organizujących  takie  akcje  pokazywania  dobrych  stron  Polski  Islandczykom jest 

powstały w 2012 r. ProjektPolska.is, o którym w innym tekście pisałam tak: "Jako cele swojej działalności  
oddział  islandzki  […]  podaje  [...]  promowanie  polskiej  kultury  na  Islandii,  organizowanie  wydarzeń 
kulturalnych promujących polską literaturę, muzykę, film i sztuki wizualne, ale też promowanie islandzkiej 
kultury w Polsce.  Poza tym, celem jest też „uczenie się od siebie nawzajem, gdyż wierzymy, że wiedza  
o sobie  nawzajem zwiększa  rozumienie  i wspomaga  integrację”  (Projekt:polska.is,  b.d.)  Grupa  tworząca 
ProjektPolska.is  tworzy filmiki  na  temat  Polaków i  polskich  wydarzeń  na  Islandii,  organizuje  koncerty,  
bierze  udział  jako  drużyna  w  zawodach  sportowych,  promuje  Polskę  na  festiwalach  i spotkaniach 
międzykulturowych,  a  także  prowadzi  grupę  na  Facebooku  i  po  angielsku  informuje  na  temat  różnych 
wydarzeń i wiadomości mających związek z misją organizacji. W 2013 r. stowarzyszenie otrzymało nagrodę 
gazety  Fréttablaðið  za  walkę  ze  stereotypami.  Otrzymało  też  wyróżnienie  Rady  Miasta  Reykjavik, 
a burmistrz Jón Gnarr wziął  udział w organizowanym przez ProjektPolska.is wydarzeniu puszczania tzw. 
lampionów wolności (Zielińska, 2013a, s.176). Jednym z organizowanych przez tę organizację wydarzeń 
kulturalnych  było  np.  czytanie  przez  Islandczyków  wierszyka  „Kto  ty  jesteś?”  –  nota  bene  z  dość  
paradoksalnymi w tamtych warunkach słowami o mieszkaniu między swemi, w ojczyźnie zdobytej krwią 
i blizną. 280



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.odbył  się  04.02.2010  r.  w  kinie  uniwersyteckim  (Háskólabíó)  i  zgromadził  pełną  salę widzów,  głównie  Polaków.  Częste  były  też  pokazy  polskich  filmów  (dni  polskiego  kina w Reykjaviku, ale też pokazy pojedynczych filmów, np. filmu „Katyń” w kwietniu 2010 r.),  wystawy polskich fotografików, występy polskich kabaretów, koncerty polskiej muzyki – od muzyki poważnej (koncerty chopinowskie czy np. w 2006 r. koncert pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego w ramach Festiwalu Kultury Polskiej, organizowanego przez Annę Wojtyńska i Martę Macugę), przez koncert muzyki Krzysztofa Klenczona, zorganizowany przez Witolda Bogdańskiego,  muzykę  pop  (np.  występ  Moniki  Brodki  w  2013)  po  koncert  disco  polo w styczniu  2015  r.  Na  Islandię  przyjeżdżali  polscy  pisarze  (Hubert  Klimko-Dobrzyniecki napisał  tam dwie książki),  a  islandzki  teatr  wystawił  sztukę Doroty Masłowskiej  „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku”. Tych wpływów było dużo więcej i angażowało się w nie wiele osób ze środowiska polonijnego.
PolitykaKolejny wymiar miejsca nazwałam polityką, choć nie jest to jedyne możliwe określenie tego zbioru  podkategorii.  Do  kategorii  tej  włączyłam  bowiem  wypowiedzi  na  temat  systemu politycznego, społecznego i ekonomicznego oraz dominującą ideologię.  Choć można by te elementy  potraktować  oddzielnie,  to  zarówno  w  wypowiedziach  respondentów,  jak i w badaniach na temat islandzkiej  historii  i współczesności  (np.  Bergmann,  2014;  Boyes, 2009;  Magnússon,  2010),  systemy  te  są  połączone.  Przez  cały  XX  w.  islandzkie  partie polityczne były ściśle powiązane z największymi ekonomicznymi siłami w kraju. Po wejściu kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego w 1994 i akceptacji praw handlowych Unii Europejskiej polityka i biznes zostały częściowo rozdzielone (Magnússon, 2010), ale politycy islandzcy  (zwłaszcza  przedstawiciele  Partii  Niepodległości)  ukształtowali  system ekonomiczny poprzez „ręcznie-sterowaną” prywatyzację banków i wspieranie neoliberalnej wizji kraju, oni też ostatecznie ingerowali w przebieg krachu (Bergmann, 2014). Ale system polityczny  i  ekonomiczny,  to  nie  tylko  ideologia,  ale  też  funkcjonowanie  instytucji publicznych  czy  zabezpieczeń  społecznych.  Co  ciekawe,  mimo  że  badacze  wskazują  na dominację  ideologii  wolnego  rynku  w  czasie  przed  wybuchem  kryzysu  (potem,  gdy  do władzy  doszła  Partia  Socjaldemokratyczna,  nacisk  położono  na  kontrolę  kapitału i zabezpieczenia  społeczne),  moi  respondenci  opisując  różnice  między  Polską  a  Islandią, wskazywali  raczej  na  cechy  państwa  opiekuńczego.  Jak  będę  twierdzić  w  Rozdziale  IX, Polska ukazywana była często jako kraj pogoni za pieniądzem, wyścigu szczurów, państwo „nie  dla ludzi”,  charakteryzujące się  nierównościami  społecznymi i  hierarchią110,  brakiem 
110  Podobnie respondenci badań brytyjskich mówili o Polsce jako o kraju, gdzie ludzie dzielą się na biednych  

i bogatych (Eade, Drinkwater, Garapich, 2006). 281



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.pomocy dla innych, zwłaszcza dla ludzi w potrzebie. Islandia – w opozycji do tego – była ukazywana jako kraj „dla ludzi”, gdzie „kraj dba o naród”, gdzie każdy ma jakieś minimum, państwo  pomaga  rodzinom,  ludziom  zadłużonym,  ludziom  w  potrzebie,  bezrobotnym111. Mieszkający tu ludzie, choć z perspektywy niektórych migrantów byli bogaci i rozpieszczeni, mieli  duże  samochody,  to  nie  traktowali  tego  jako  wyznacznika  statusu  społecznego, szanowali  innych niezależnie  od ich pozycji  społecznej  i  stanu posiadania.  W tym opisie przeplatają  się  elementy,  które  poruszyłam  już  pisząc  o  „naturze  ludzkiej”,  z czymś,  co związane jest z systemem społecznym, państwem opiekuńczym, co jednak – jak widać – nie  jest tożsame z dominującą neoliberalną ideologią. Jednocześnie, choć wielu respondentów chwaliło opiekuńczy system państwowy, to ważna była dla nich też wolność i swoboda życia społecznego, brak kontroli jednostki przez państwo i resztę społeczeństwa.Moi respondenci opowiadając o swoich odczuciach z życia na Islandii, o tym, co było  dla  nich  tu  ważne,  co  chętnie  przenieśliby  do  Polski  czy  co  im  się  bardziej  lub  mniej podobało,  wskazywali  łącznie  na  elementy  życia  społecznego,  które  można  nazwać systemem społecznym, funkcjonowaniem instytucji państwowych, sposobem sprawowania władzy  i  kontroli  przez  instytucje  i  rząd,  zabezpieczeniami  społeczne.  Był  to  element społeczeństwa  czasem  kojarzony  z opisywaną  wcześniej  „mentalnością”  ludzi,  zwłaszcza w relacji do charakteryzującego oba te wymiary „spokoju”, ale też ewidentnie odrębny od samych  cech  jednostek.  Nazwałam  ten  wymiar  „polityką”  czerpiąc  tu  z dwojakiego  jej rozumienia  przez  Jacquesa  Rancière'a  –  jako  porządku  społecznego  (police  order)  oraz właściwej polityki (politics), czyli działalności mającej na celu przemieszczenie ciał z miejsc im przypisanych (Biesta, 2011, s. 144). Porządek społeczny zwany przez Rancière'a policją jest
...po  pierwsze  porządkiem  ciał,  definiującym  alokację  sposobów  działania, sposobów bycia i mówienia,  i  baczącym, by ciała te przypisane były imiennie do konkretnego  miejsca  i zadania;  jest  porządkiem  tego,  co  da  się  zobaczyć i powiedzieć,  baczącym,  by  konkretne  działanie  było  widoczne,  a  inne  nie,  żeby jakaś  mowa  postrzegana  była  jako  dyskurs,  a  inna  jako  hałas.  Jest  prawem policyjnym,  które  np.  tradycyjnie  zmienia  miejsce pracy w przestrzeń prywatną, nieregulowaną  przez  sposoby  widzenia  i  mówienia  odpowiednie  dla  czegoś,  co zwiemy domeną publiczną, gdzie udział pracownika jest ściśle zdefiniowany przez wynagrodzenie  za  jego  pracę.  Nadzorowanie  (policing)  nie  jest  po  prostu „dyscyplinowaniem”  ciał,  ale  raczej  regułami  rządzącymi  ich  pojawianiem  się, konfiguracją różnych zajęć (occupations) i cech przestrzeni, w których zajęcia te są rozdzielane”. (Rancière, 2004, s.29)

111  Tę różnicę pokazuje też analiza systemów społecznych przedstawiona przez Andreasa Walthera (2006),  
wskazująca  na  różnice  w  przejmowaniu  odpowiedzialności  przez  państwo  za  życie  obywateli,  a  także 
wpływie bezrobocia na postawy młodzieży, dotyczące m.in. kształcenia.282



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Policja to więc system legitymizacji i dystrybucji zajęć i zasobów (tamże, s.28), nie jest to określenie  pejoratywne,  nie  oznacza  tylko  aparatu  władzy,  przeciwstawianego społeczeństwu.  Jest  to  raczej  prawo  definiujące  rolę/udział  jednostki  w  społeczeństwie. Opisując  ten  element  polityki  poruszę  m.in.  kwestię  systemu  ekonomicznego dystrybuującego zasoby (np. do bezrobotnych, emerytów i in.), ale też kwestię miejsca pracy i roli pracownika w nim. Drugi rodzaj polityki (będący dla Rancière'a właściwym rozumieniem tego słowa) to to,  co  „przenosi  ciało  z  miejsca  mu  przypisanego  lub  zmienia  przeznaczenie  miejsca.  Uwidacznia to, co nie miało interesu w byciu widzianym i pozwala usłyszeć dyskurs tam, gdzie wcześniej było tylko miejsce na hałas; pozwala zrozumieć dyskurs, który wcześniej słyszany był tylko jako hałas” (tamże, s.30). Może być to działalność demonstrantów czy XIX-wiecznych  kolektywów  robotniczych.  Polityka  powstaje  dzięki  naruszeniu  porządku,  nie dzieje się dlatego, że biedni i bogaci stają przeciw sobie, ale odwrotnie – stają oni przeciw sobie z powodu polityki, która narusza dominację bogatych i która powstaje, gdy ci, którzy nie mają roli/udziału we wspólnocie (who have no part),  stają się  stroną,  partią (tamże, s.11). „Polityka dzieje się wtedy, gdy znajduje się miejsce i sposób na zetknięcie się dwóch heterogenicznych procesów. Pierwszym jest proces policji [...]. Drugim jest proces równości”.  (tamże, s.30). Polityka jest więc zetknięciem się procesów porządku i dążenia do równości, a przez  to  dążenie  jest  to  zawsze  polityka  demokratyczna  (Biesta,  2011).  Demokracja „w rozumieniu  władzy  ludzi,  władzy  tych,  którzy  nie  mają  szczególnych  uprawnień  do sprawowania  władzy”  jest  dla  Rancière'a  „podstawą  tego,  co  sprawia,  że  polityka  jest możliwa do pomyślenia” (Rancière, 2011,  s.79), jest jej przedzałożeniem. Takie egalitarne przedzałożenie  muszą brać pod uwagę nawet oligarchowie,  szukając legitymizacji  swojej władzy (tamże, s.79). 
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W tej części pracy opiszę postrzeganie przez migrantów porządku społecznego w miejscu, w którym się znaleźli, a następnie przejdę do analizy ich udziału w polityce jako dążeniu do zmiany.  Inny  rodzaj  polityki  związanej  ze  słyszalnością  i  dążeniem  do  równości  opiszę w podrozdziale  „Język  i równość”  w  dalszej  części  tego  rozdziału.  Zacznę  od  systemu zabezpieczeń społecznych, powiązanego z ekonomią, polityką i ideologią, który był częstym tematem wypowiedzi moich rozmówców (choć nie pytałam o niego). System ten opisywano używając następujących cech:
1) Dobra organizacjaTak  jedna  z  respondentek  określiła  system  zabezpieczeń  emerytalnych,  porównując  go z polskim: 

Tutaj  jest  np.  wszystko  –  i  na  rentę,  na  emeryturę  9%  odtrącają  tutaj  i  to  jest 
samofinansujące się i nie ma... może teraz jak już kryzys, to się zmieniło, ale oni nie mieli żadnego długu. Że w Polsce to pokolenie teraz pracuje dla tych, co teraz biorą emerytury. A tutaj tak nie było, tu każdy pracował na swoją emeryturę, nie mieli żadnego  długu  tutaj  w tych  funduszach.  I  9% pobierali...  a  w  Polsce  przecież czterdzieści... już nie wiem 46? Jakoś tak. To jak to? […] I emerytury też są i renty 
lepsze, to  nie  wiem,  co  się  dzieje  z  tamtymi  czterdziestoma...  co  potrącają 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.[w Polsce]. No to co oni mi wmawiają!? [...] Ale tutaj mają to lepiej zorganizowane i nie marnotrawią tak tego, nie idzie na tych prezesów, doradców czy ja nie wiem, co  oni  robią  z  tymi  pieniędzmi  w  ZUSie.  [...]  Tyle,  że  ludzie  tutaj  mają  inne 
nastawienie, bo tutaj ludzie zaczynają pracować – […] dla mnie to było szokujące, no jak może... 14-15 lat i pracuje. […] I pracują do 67. roku życia. To jest też powód. A w Polsce każdy stara się, żeby być albo na zasiłku, albo rentę załatwić [śmiech]. No to może dlatego... (K9)

Dobra organizacja systemu w oczach respondentki to jego samowystarczalność (bez długów i  bez  polegania  na  przyszłych  pokoleniach),  niewielka  odczuwalność  składek  przy jednoczesnych  lepszych  warunkach  dla  emerytów  i  rencistów  oraz  brak  marnowania pieniędzy  na  pensje  dla  zarządzających.  Ale  jest  ona  też  możliwa  dzięki  cechom mieszkających tu ludzi, którzy cenią sobie pracę, a nie starają się „załatwić” sobie renty czy zasiłku.  W  wypowiedzi  respondentki  słychać  było  też  rozgoryczenie,  że  w Polsce  była oszukiwana  („co  oni  mi  wmawiają!?”)  i  musiała  płacić  więcej  niż  było  potrzeba  do utrzymania systemu.
2) Negocjowalność W odczuciu K17, a także niektórych innych obcokrajowców spotkanych w Reykjaviku, na Islandii  wszystko  można  wynegocjować.  Co  prawda  system  społeczny  oparty  jest  na pewnych regułach, ale znając język, można te reguły ominąć. Respondentka mieszkała już na Islandii od kilkunastu lat, mówiła biegle po islandzku i stanowiła pewnego rodzaju łącznik między światem nowych polskich migrantów a światem islandzkiego systemu, którego była częścią,  pracując  w  instytucji  miejskiej.  W  razie  potrzeby  mogła  wynegocjować  coś  dla migrantów,  np.  gdy  polskie  dzieci  miały  problemy.  Takie  negocjacje  wymagały  jednak znajomości  języka  oraz  znajomości  systemu  (inna  respondentka  to  właśnie  na  Islandii nauczyła się negocjować, zob. Rozdział VIII). 
3) WszechwiedzaNa Islandii  każdy mógł  wpisać  na jednej  ze  stron internetowych czyjeś  imię  i  nazwisko i dowiedzieć  się,  gdzie  dana  osoba  mieszka.  Ponadto,  korzystając  z  opieki  medycznej, z obsługi w różnych urzędach czy z biblioteki, należało podać swój numer kennitala, czyli islandzki PESEL. W ten sposób „system” gromadził informacje o każdym mieszkańcu kraju. Pracownicy mający do niego dostęp mogli wpisać do systemu czyjąś kennitalę i otrzymać komplet  informacji  o  danej  osobie.  Taka  wszechwiedza  systemu  nie  była  jednak kontestowana przez migrantów. Jedna z respondentek krytykowała raczej  przypadki,  gdy system przestaje działać: 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Oni  mają  świetnie  zorganizowany  system  komputerowy.  W  sensie  samej teoretycznie  organizacji  i  tego,  że  ty  podajesz  swój  kennitala,  swój  numer ewidencyjny, oni  cię potrafią znaleźć wszędzie...  i  tu proszę, idziesz do lekarza, podajesz  swoje  kennitala,  my  wszystko  wiemy  o  tobie...  do  której  przychodni należysz, wiesz...  więcej wiedzą niż ja sama o sobie. Natomiast gubią się w tym. Ja mówię – macie 300 000 ludzi,  a byście mieli  30 parę milionów, co by to było w ogóle, czy by taki system mógł funkcjonować, to jest jeszcze takie pytanie. Ale oni potrafią  tak  namieszać,  tak  to  skomplikować i  zrobić,  że  ty  musisz  później dociekać swoich praw i prawdy całej [...] i rozstrzygać pewne sprawy. Pomagać im dużo trzeba. (K1)
System  jest  więc  wszechwiedzący,  ale  omylny,  czego  zresztą  doświadczyłam  sama,  gdy okazało się, że na Islandii mieszka osoba o tym samym, co ja imieniu i nazwisku, co wpłynęło na moje możliwości korzystania z różnych usług publicznych. 
4) Uprzejmość i wyrozumiałośćChoć porządek społeczny,  Rancièrowska policja,  opiera się na władzy – władzy instytucji  i rządów  nad  jednostką,  władzy  sprawowanej  za  pomocą  m.in.  instytucji  policji  (w  jej najpowszechniejszym  rozumieniu),  to  samo  to  sprawowanie  władzy  uznano  za  bardzo łagodne, bez uciekania się do przemocy fizycznej. Mówiono o tym szczególnie w kontekście traktowania osób pijanych przez policję: „[C]hoćby nawet i  policja jest uprzejma, nie tak jak u nas, że najpierw by spałowali i dopiero pytali. A tu jest odwrotnie, wszystko grzecznie [...]. Jak mu tam wytłumaczy... tłumacza wezwie, jak coś jest nie tak” (M10). Inny mężczyzna, również spotkany w stołówce Samhjálpu, wypowiadał się podobnie:

Policja tu ma inne podejście do człowieka w ogóle. Oni przecież broni w ogóle nie noszą. Pałki to rzadko który [...]. Ale to ja jeszcze przez tyle lat nie widziałem ani razu, żeby tu jakiś policjant kogoś uderzył. […] Pijanego, spotkałem, bo tutaj są tacy ludzie, że np. zobaczą, że ktoś się zatacza albo gdzieś śpi na ławce... simi [biorą za telefon] i już przyjeżdżają. I jeżeli da radę powiedzieć, gdzie mieszka, to nie ma tak jak w Polsce [gwiżdże] już wytrzeźwiałka. Już powieźli. A oni się najpierw pytają – gdzie ty mieszkasz […]. Będą wozić aż trafią. Cię zawiozą do domu, zaprowadzą cię do pokoju, bo tu na moich oczach to już były setki razy, takie coś widziałem. A już jeżeli nie dasz rady, no bo jesteś w takim stanie, no bo nie wybełkasz ani słowa, jak to się mówi, nie dasz rady nic powiedzieć, to wtedy no niestety, biorą cię, wiozą, maja swoje te... [...]. Po 8 godzinach cię wypuszczą, tutaj jest wszystko darmowe, się nie  płaci  tak  jak  w  Polsce...  [...]  Że  od  razu  wytrzeźwiałka  i  kasują,  komornik przyjeżdża i od razu cię z domu wyciągnie, no to jest więcej niż pewne... (M7)Dla  niego  i  dla  jego  znajomego,  biorącego  udział  w  wywiadzie  (M8)  ważny  był  brak przemocy ze strony władzy, rozumiany jako brak przemocy fizycznej,  ale też zniewolenia fizycznego  i ekonomicznego  przez  naliczanie  długu  za  pobyt  w  izbie  wytrzeźwień. Jednocześnie oceniali system jako sprzyjający osobom zadłużonym – nawet gdy popadło się 
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M8: I między innymi z takich powodów Polska mnie nie interesuje. Tu jest całkiem 
inne podejście do osób które mają zadłużenie, kredyty, nie spłacają...M7: Tu za kredyty w ogóle cię nie karzą. Nie wsadzają...M8: Nie ma takiego prawa...M7:... do kryminału czy tam tego, no w ogóle tutaj nie ma takiego prawa, […] że za […] zadłużenie od razu biorą i cię zamykają, jak w Polsce. […] Tutaj przecież ludzie całe życie jadą na długach, na kredytach. Znam takich, którzy mieszkanie kupowali ileś tam, x lat temu, i  na razie oni tylko same odsetki płacą,  a jeszcze nawet nie zaczęli spłacać tego...System  (w tym prawo)  jest  więc  –  w  odczuciu  badanych –  wyrozumiały  dla  dłużników, w przeciwieństwie do systemu w Polsce – choć jak wskazuje Piotr Kowzan (2013a), w Polsce więzienie za długi dotyczy zasadniczo tylko dłużników alimentacyjnych.Ale  system  był  też  uprzejmy  na  poziomie  zwykłych  kontaktów  z  nim  –  np. w urzędach,  z których  korzystanie  porównywane  było  w  kilku  wywiadach  do  obsługi „petentów” w Polsce: 
Druga sprawa też jest fajna – załatwianie spraw urzędowych w Islandii. To jest coś pięknego...  w Polsce to jest tragedia, nie? [...] numerków 50 i przemieszczanie się z miejsca  na  miejsce  i w każdym  kolejka.  Tu  każdą  sprawę  można  załatwić telefonicznie, internetowo czy pójść samemu i nie ma kolejki, przez 5 minut i już jest załatwione. To akurat w tym są najlepsi na świecie. (M15)Na tę różnicę wskazywał także M17, który sam był wcześniej częścią polskiego systemu, jako radny:
Mimo tego całego kryzysu i tego całego zamieszania [na Islandii], to lżej się tutaj trochę żyje niż w Polsce. […] tu się fajnie załatwia, lekko – nie ma czegoś takiego, że się idzie do urzędu i że trzeba się błaźnić przed jakimś tam urzędnikiem czy coś, tylko biegają koło ciebie jak koło złotego jajka.  […] Na pewno bym przeniósł  do Polski obsługę patentów w różnych urzędach, bankach i tak dalej. […] Bo trochę się właśnie też w tym klimacie w Polsce bywałem, byłem radnym. [...] Jezus, jak ja tego nienawidziłem,  kiedy ktoś  tam przychodzi  do urzędu miasta,  gminy itd.  [...].  Jak kogoś z góry traktują.  Tutaj to fajnie: „Może kawusi,  tego, siądź, tutaj ciasteczko” wiesz... [śmiech] […]. Tego można im pozazdrościć, choćby nawet nie wiadomo jak się źle działo, to cię z uśmiechem na twarzy obsłużą. (M17)Jednocześnie choć respondenci dobrze oceniali obsługę w różnych instytucjach pod kątem tego, jak traktuje się tam ludzi, bywali niezadowoleni z efektów tej obsługi, np. gdy system pracował zbyt długo („z jednej strony – uwielbiam, bo to jest fajnie,  tak miło, wszyscy ci otwarcie pomagają, [ale] potem się czeka np. 4 miesiące...[...] są dwie strony medalu”. [K4]; pewien Polak opowiadał mi też, jak od kilku miesięcy czekał na odszkodowanie po wypadku i nie mógł przez to wyjechać z Islandii) lub gdy nie przynosił oczekiwanych rezultatów, jak 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.w przypadku służby zdrowia: „[Lekarze] są bardzo uprzejmi, mili,  fantastyczni, tylko żeby jeszcze mogli człowieka wyleczyć albo pomóc”. (M13). Respondent źle oceniał umiejętności lekarzy i możliwości poradzenia sobie w trudnych przypadkach (swoją historię problemów z diagnozowaniem chorób opisywał też M11, można było o kilku innych takich przypadkach przeczytać  też  na forum iceland.pl).  A  jednocześnie  był  zadowolony z  uprzejmości  ludzi pracujących w służbie zdrowia – którzy mogliby wykorzystać władzę nad pacjentem i być niemiłymi, patrzeć na pacjentów z góry, ale tego nie robili. Taka uprzejmość była dla wielu zadziwiająca i zawracali na nią uwagę, oceniając miejsce, w którym się znaleźli:
Służba zdrowia jest  bardzo dobra –  super.  Opieka jest  naprawdę...  pozazdrościć. Czuje się tą opiekę, idąc do lekarza siedzi pani w okienku, jest bardzo miła: „Proszę bardzo,  proszę usiąść,  tu jest woda, itd”..  Lekarz tak samo – nie ma problemu. A w Polsce... szkoda gadać prawda? (M16)Choć  wizyty  lekarskie  były  częściowo  płatne,  to  nie  było  to  szczególnie  ważne  dla respondentów  –  napomknął  o  tym  M13  („Szkoda  mi  pieniążków  i  czasu,  kiedy  do  nich chodzę”), a nieco więcej powiedziała tylko K1, która starała się spojrzeć na to zagadnienie z dwóch stron:
[W]  tamtym  roku  [...]  dużo  pieniędzy  wydałam  na  opiekę  medyczną.  A  tutaj  to wszystko kosztuje. To się na przykład wielu osobom nie podoba, że to kosztuje. A ja z drugiej strony mówię: „A słyszeliście o jakimś tutaj szpitalu, żeby zbankrutował, miał  takie  problemy  jak  w Polsce?”  Przecież  w  Polsce  szpitale  mają  po  setki milionów długów! (K1)Znów  pozytywną cechą  systemu  okazała  się  jego samowystarczalność,  niezadłużanie  się służby zdrowia, tak jak i brak długów i samowystarczalność charakteryzowały według K9 system  emerytalny.  Oba  systemy  pobierały  pieniądze  od  obywateli,  ale  składki  te  były uważane za niskie. 

5) HojnośćWielu respondentów opowiadając o systemie społecznym na Islandii, wskazywało na jego hojność  –  to,  ile  daje  on  ludziom  w  potrzebie  –  bezrobotnym  czy  bezdomnym.  Temat bezdomności pojawił się znów w wywiadzie w Samhjálpie, gdzie prawdopodobnie można było spotkać osoby bezdomne – co nie znaczy, że spali oni „na ulicy”:
M8: No ale nie ma ludzi, którzy śpią na ulicach...M7: No  oczywiście, nie ma, tutaj się nie spotka...[...].  Tu są specjalne domy takie, noclegownie porobione [...] dla mężczyzn i dla kobiet też jest taka, normalnie masz,  zachodzisz tam, mówisz, że nie masz gdzie spać, oczywiście dostajesz pokój – rano śniadanie, wszyściutko to jest darmowe, tu nic za to nie płacisz. I znam takich ludzi,  288



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Islandczyków, którzy tam już kupę lat mieszkają po prostu, w tych noclegowniach, on  ma  swój  pokój,  swoje  łóżko...[...]  zależy  jeszcze  dużo  od  takich  inwestorów, którzy np. ktoś ma tu gdzieś restaurację swoją, czy tam też jakiś bar, czy tam tego, że przywożą jedzenie normalnie tam dla nich...Dla M7 to,  że bezdomni nie  śpią  na ulicach jest  „oczywiste”,  jest  to elementarną częścią systemu opiekuńczego. W systemie tym uczestniczą nie tylko instytucje państwowe, ale też prywatni przedsiębiorcy, dostarczając jedzenie zarówno dla bezdomnych, jak i na stołówkę Samhjálpu, gdzie żywiło się wielu migrantów:
Tak samo i  tutaj,  tu co teraz w tej  chwili  jesteśmy. Tutaj  finansuje to wszystko 
miasto. Ale bardzo dużo jest właśnie takich ludzi, którzy mają [...] te swoje zakłady gastronomiczne [...], Przecież bardzo często tutaj przywożą. [...] zakłady robią takie imprezy dla pracowników, nie? I np. to zostaje. Przecież tutaj były takie dni, w tym roku,  że  tu  tego  ciasta,  tych  tortów,  tego  wszystkiego  tu  była  masa  normalnie, przywozili, tych kanapek, bo jak tu zostało to wszystko, bo to wszystko nie ruszane oczywiście, no bo zaczętego ci nikt nie przywiezie., nie? No to tyle tego wszystkiego było. I to nie że tu zostało, [świst] do kosza, albo dobre na drugi dzień i  gdzieś tam ten. Nie, zostało – samochodami przywożą, jeden za drugim […] Tutaj właśnie z tej strony to oni są tacy właśnie dobrzy, co ma się zmarnować, jeżeli wiedzą, że tutaj ludzie przychodzą, na tę stołówkę i że to się przyda, no z miłą chęcią każdy zje. (M7)

Elementem systemu, współpracującym z miastem, są więc dobrzy ludzie – przedsiębiorcy,  przewożący  pozostałe  po  zakładowych  imprezach  jedzenie  osobom  potrzebującym. Istnienie takiego miejsca jak „Samhjálp” potwierdzało postrzeganie systemu jako hojnego i odróżniało go od systemu w Polsce („U nas to nie do pomyślenia, żeby można tak tu przyjść sobie zjeść”. [M7]). Tę różnicę w hojności i opiekuńczości systemu najlepiej było widać na przykładzie zasiłków:
Ale  mimo  wszystko  ta  wartość  zasiłku,  który  dostajesz  tutaj  jest  niczym  nie porównywalna  do  tego,  co  dostajesz  w  Polsce.  Dlatego  ludzie  tutaj  siedzą  na 
zasiłkach.  Bo w Polsce wiesz,  dostajesz,  to są przecież nieraz tragiczne sytuacje nie? I  dostaniesz zasiłek, ile tam 500zł? Nawet nie wiem, jak to teraz [w Polsce] wygląda, ale to są tak śmieszne pieniądze, że przyjdzie ci wiesz opłacić mieszkanie, jakieś  rzeczy i  nie ma pieniędzy,  nie?  A to są  np.  rodziny.  Rodziny żyjące w ten sposób. To ja w ogóle... dla mnie to jest niewyobrażalne... (K1)Zasiłki  na Islandii  pozwalają co prawda według K1 na lepsze życie niż w Polsce,  ale  też sprawiają, że ludzie „siedzą na zasiłkach” – to znaczy nie podejmują pracy lub nie wracają do Polski mimo braku pracy. Taka sytuacja była powodem napięć w społeczeństwie, gdy nagle część migrantów z osób pracujących dla społeczeństwa – budujących swoimi rękoma huty, elektrownie,  domy,  sprzątających  czy  pracujących  w  usługach  –  a  więc  –  służących porządkowi społecznemu i budujących go – zmieniła się w osoby korzystające z systemu, żyjące  z  jego  hojności.  Warto  tu  zauważyć,  że  przez  całe  stulecia  na  Islandii  osoby 289



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.korzystające z pomocy społecznej musiały wrócić do gminy swojego pochodzenia, która była odpowiedzialna za udzielenie pomocy (Magnússon, 2010), co mogło wpłynąć na istnienie podobnych  oczekiwań  wobec  obcokrajowców.  Poleganie  na  pomocy  społecznej  budziło niezadowolenie nie tylko wielu Islandczyków, ale i Polaków, którzy czuli, że opinia na ich temat pogarsza się. System nie okazał się elastyczny – nie ograniczył hojności do osób, które mogą mu być przydatne, ale wykazał się równością.
6) DobrobytDobrobyt związany był z jednej strony z gwarancjami społecznymi, a z drugiej – z niskimi cenami różnych dóbr, które z kolei zależne były m.in. od sytuacji gospodarczej Islandii. Mimo rosnących cen Islandię uznano za kraj tani do życia („W sumie tu jest  taniej chyba, mimo wszystko,  aż  zdziwiona jestem.  […]  Tak porównam jak ja  zarabiałam w Polsce z  mężem i tutaj,  to w sumie zarabialiśmy podobnie,  to tu  na więcej nas stać”.  [K9])  – niskie były przede  wszystkim  rachunki  do  zapłacenia  („No  woda to  jest  za  darmo.  Prąd jest  tani, a ponadto np. ogrzewanie mieszkania [...]  energia jest tania”. [K9]). Łatwiej było też sobie pozwolić na pewne luksusy („Ale tutaj nas stać, czy na wakacje pojechać... Na wszystko, co chcemy...  [...]  tutaj  można porządny samochód kupić w sumie za dwumiesięczna pensję” [K9]). Co znamienne – to właśnie natura islandzka (źródła geotermalne) sprawiała, że życie tu  było  tanie.  W  czasach  przed  kryzysem  stosunek  pensji  do  wydatków  był  wyjątkowo korzystny, ale nawet w czasie kryzysu, gdy było już „normalnie” (K9), był on postrzegany jako korzystniejszy niż w Polsce. To m.in. natura umożliwiała tanią rozrywkę (basen zasilany przez gorące źródła) nawet osobom bezrobotnym, dzięki czemu właśnie teraz uznawali, że żyją „normalnie”:

No przede wszystkim to, że tu się normalnie żyje. Jednak. [...] No... dostajesz zasiłek [śmiech] –  czy zarabiasz jakąś tam najniższa stawkę –  i...  nie  mając jakichś tam 
wygórowanych  wymagań możesz  normalnie  żyć [...]  I  tak  naprawdę  nie odmawiasz sobie takich rzeczy jak w Polsce, typu – nie wiem,  kino...  basen, który kosztuje 7 zł za godzinę, […] jakiś ekstra ciuch czasami, jakiś fryzjer, jakiś wypad gdzieś...(K2)

7) Dobre warunki pracyWarto tu także zwrócić  uwagę na stosunki  pracy w systemie kapitalistycznym – którego częścią była gospodarka islandzka. Choć, jak wskazywał Marks, kapitalizm dąży do wyzysku robotników i płacenia im jak najmniejszych pensji za jak największą ilość godzin pracy, na Islandii Polacy mieli odwrotne wrażenie. Część twierdziła, że płaci im się za więcej godzin niż faktycznie pracują. Inni wskazywali na to, na jak dużo mogą sobie pozwolić dzięki swojej 290



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.pensji.  Sytuacja  pracowników  fizycznych  na  budowie  była  w  mniemaniu  jednego  z  nich dobra, przynajmniej w porównaniu do tej w Polsce: „Moja żona nie pracuje, a ja sam pracuję,  [...] nie ma problemów, żeby po prostu wyżyć nawet i tam trochę odłożyć, czy tam kupić jakieś ciuchy, czy dla dzieci, czy... W Polsce to ja myślę, że to tak nie byłoby kolorowo” (M18). Ta  „kolorowa”  sytuacja  opisywana  była  przez  człowieka,  który  otrzymywał  pensję minimalną,  niewiele  wyższą  od  zasiłku  dla  bezrobotnych.  Ewidentnie  jednak  różne pozapłacowe dodatki były dla niego ważne. Zapytany o zarobki powiedział:  Znaczy no ogólnie no... no nie chcą podnieść, nie są aż za wysokie. Na przykład w tej firmie  wcześniejszej  jak  pracowałem,  to  miałem  wyższą  za  godzinę,  a  tu przyszedłem, to mam niższą. No mówię, że w granicach 180 000 to ja tutaj mam na miesiąc. [...] za mieszkanie płacę – wynajmuję 70 000, z czego połowa to mi państwo dofinansowuje do tego, czyli 35 000 za mieszkanie tylko płacę112. Gdzie mam 74 m, 3 pokoje – 2 sypialnie, salon, także to mieszkanie jest dosyć duże i za taką cenę to... bo ja np.  w Keflaviku mieszkam, [...]  w Keflaviku jest  taniej.  A tutaj  dojazd mam gratis... (M18)Warto  zauważyć,  że  zadowolenie  z  zarobków  i  warunków  pracy  migrantów  na  Islandii (pokazane  też  w badaniach  Gutowskiego  i  Maranowskiego  [2011],  których  większość respondentów mówiła o przyjemnej atmosferze pracy; 2011) nie jest typowe dla badanych migrantów  w innych krajach,  np.  badania  brytyjskie  wskazują  raczej  na  trudną  sytuację migrantów, pracujących i mieszkających w złych warunkach (zob. Ciupijus,  2011, Holgate, 2005). Warunki  pracy  uważane  były  za  dobre  lub  nawet  „zbyt  dobre”,  rozleniwiające pracowników113.  Choć zdarzały się wypowiedzi na temat wyzysku w pracy czy zmuszania respondentów  do  pracy  w trudnych  warunkach  (długie  godziny,  niebezpieczne  warunki atmosferyczne) czy o oszukaniu przez szefa niepłacącego pensji lub nadgodzin, to było to określane jako pojedyncze przypadki, które mogą zdarzyć się wszędzie („Niektórzy są, co nie płacą, oszukują... Tak jak i wszędzie, to jest tak jak i w Niemczech, czy gdzie, to jeden jest taki, drugi jest taki, zależy od człowieka”. [M10]) lub sytuacje, gdzie sami migranci byli częściowo winni, gdyż nie dochodzili swoich praw („Pewnie gdyby Islandczyk był taki mniej gramotny, też go może by chcieli oszukać […], dyskryminację bardziej tworzą nie Islandczycy właśnie, [...]  obcokrajowcy tak się zachowują, że oni tworzą”.  [K9]; „ludzie tutaj  często nie wiedzą o swoich prawach […]. A na Islandii jest tak, że np. jak cię zatrudnia pracodawca, to to twoim obowiązkiem  jest  się  dowiedzieć,  czy  wszystko  jest  legalnie”.  [M3]).  Zadowolenie z warunków pracy było jednak duże, szczególnie w porównaniu z Polską. Jeden z kierowców 
112  Przeliczając na złotówki po kursie z czasu prowadzenia wywiadu, respondent zarabiał ok. 4000 zł, a za 

mieszkanie płacił niecałe 800 zł.
113  O warunkach pracy i związkach zawodowych na Islandii pisałam też w artykule: Zielińska, 2013a.291
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[M]oja  firma  to  jest  po  prostu  fantastyczna,  ci  szefowie.  [...]  przede  wszystkim 
wymarzony szef. Tak samo cała firma, tu jak przyjechałem, to pisałem kolegom, „tu są  wakacje” naprawdę nie zastanawiać się,  tylko wyjeżdżać za granicę.  W takim stresie, co my pracujemy [w Polsce], to naprawdę nie opłaca się za takie pieniądze. [...]  Tu jest fantastycznie.  Jeśli  chodzi o to...  nie ma co porównywać, tylko można narzekać,  jak  pracuje  się  w  Polsce,  a  jak  zagranicą.  Chociaż  jesteśmy 
obcokrajowcami, ale jesteśmy dobrze... ja dobrze jestem traktowany, może w tej chwili mniej, itd. Natomiast w Polsce... no naprawdę, to nie da się tego opisać. [...] Tutaj to jest niesamowite. (M13).

Respondent  wskazuje,  że  jest  dobrze  traktowany  w pracy  mimo swojego pochodzenia  – jakby spodziewając się,  że powinien być traktowany gorzej – zgodnie z doniesieniami na temat pracy migrantów w innych krajach. Jego odczucia są wyjątkowo pozytywne, trudno mu wręcz znaleźć język by opisać tę sytuację – jest ona fantastyczna, niesamowita, nie do opisania.  Praca to  wakacje  –  co  ciekawe,  podobnie,  ale  o  szkole,  wypowiadała  się  część polskich  uczniów  ze  polskiej  szkoły  sobotniej  w  Reykjaviku  (zob.  Zielińska,  Kowzan, Ragnarsdóttir,  2014).  Sytuację Polaków można opisać tu jako „zadowolony proletariat”  – określenie,  którym Thomas Turner,  Daryl  D’Art  i  Christine  Cross  (2008)  opisali  Polaków w Irlandii,  gdzie,  według  ich  badań  68%  uważało,  że  jest  dobrze  traktowanych  przez pracodawców, 73% – przez bezpośrednich przełożonych, a 69% – przez innych irlandzkich pracowników (2008). Większość (64% – oceniła doświadczenie pracy w Irlandii jako dobre, a tylko 6% jako słabe). Na Islandii zaś zarówno w badaniach Gutowskiego i Maranowskiego (2011), jak i w moich szefowie oceniani byli jako pomocni i życzliwi, zwracano się do nich z prośbami o pomoc wykraczającymi poza samą sytuację pracy, integrowano się z nimi po pracy. Respondenci dużo uwagi poświęcili też związkom zawodowym. Poza opinią jednego respondenta, według którego związki były po stronie szefów w ewentualnych konfliktach, opinie o związkach były pozytywne. K1, zapytana, co najbardziej podoba jej się na Islandii,  odpowiedziała:
Właśnie  tutaj  np.  dużą  różnicę  widzę  w tym  jakby  funkcjonowaniu  związków 
zawodowych […]. W Polsce związek zawodowy kojarzy się dla mnie tylko z jakąś tam sytuacją, prawda, kryzysową, gdzie są jakieś bankructwa czy jakieś zwolnienia grupowe […] czy jakieś afery czy nieporozumienia w firmach... i wtedy ten związek zawodowy się ujawnia, że on tam gdzieś jest. Albo się zawiązuje dopiero […], no człowiek  może  uzyskać  tam  jakąś  pomoc,  ale  ta  pomoc  jest  dla  mnie  taka...  
nienamacalna... […] Tutaj możesz uzyskać pewne profity, no i jest to zwrot właśnie np. pieniędzy [...] za kursy językowe. [...] [W] jednym związku można uzyskać jakiś zwrot  pieniędzy  [...]  za  bilety  lotnicze...[...]  każdy  [związek]  rządzi  się  swoimi 292



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.prawami,  ma  różne  […]  przywileje.  Możesz  dostać  zwrot  pieniędzy  za  karnet wykupiony  na  basen,  na  siłownię,  za  zrobienie  sobie  okularów  […],  nawet  za zrobienie prawa jazdy... (K1)
Związki zawodowe kojarzone były właśnie często z profitami wiązanymi z przynależnością do  nich,  przede  wszystkim  z  dużymi  dotacjami  na  edukację,  w  tym  na  naukę  języka islandzkiego.  Ta  sytuacja  była  dla  migrantów  dziwna,  gdyż  związki  kojarzyły  im  się z konfliktami, kryzysami i walką. Związki były tu aktorem społecznym, dbały o człowieka:

No, ale Efling też zwraca wszystkie kursy, jakie się robi [...] Różne certyfikaty czy na język  islandzki  się  chodzi.  Trochę  tu  system  jest  inaczej  niż  w  Polsce,  tu  jakieś związki działają. No i mocne związki są. Może już nie te, co kiedyś były, bo kiedyś [...] to związki były tak mocne, że bossowie się bali firm, związków. Nie daj Boże nie wypłacił czy coś, to do związków.[...] bo tutaj jest zasada:  na pierwszym miejscu 
jest  człowiek.[...]  On  pracuje,  on  musi  mieć  za  to  zapłacone.  To  nie  interesuje związków,  że  szef  w  kulki  przegrał,  czy  jakaś  firma  nie  wypłaciła.  To  musi  być wypłacone. Jak nie, to związki wypłacają, jak firma zbankrutowała. Fakt, że nieraz to trwa do dwóch lat. A jak związki nie wypłacą, bo to większa suma jest, to państwo wypłaca. A w Polsce coś takiego jest? No. Złodziejstwo! (M8)

Islandia wydawała się krajem „dla ludzi”, gdzie mają oni zagwarantowane pewne prawa, co powodowało  złość  na  sytuację  polską.  Na  Islandii  związki  były  pełnoprawną  częścią systemu,  podczas  gdy  w  polskim  dyskursie  publicznym  traktowane  były  często  jako szkodliwe  dla  rozwoju  gospodarki  i wolnego  rynku  (zob.  np.  PKPP  Lewiatan,  2008). W obliczu zmian systemowych w Polsce działalność związków zawodowych kojarzyła się z przeszłością: „Pamiętam, jak tu pierwszy raz przyjechałem to, kurcze, się poczułem jak za starych czasów w Polsce, wszyscy o tych związkach zawodowych mówili, kurcze, to tak to prężnie tutaj działa, czy co? Ale faktycznie tak jest. Dają, dają radę” (M17). 
6) Równość i poszanowanie prawaW tych kategoriach określano system społeczny, opisując jego stan po wybuchu kryzysu, gdy wielu migrantów straciło pracę. M5, który mieszkał już na Islandii od lat 80-tych i śledził debaty w mediach, referował je tak: 

[T]eraz w tym całym kryzysie jest trochę nagonki niestety na nas, bo tracą ludzie pracę,  nie  tylko  Islandczycy,  ale  też  obcokrajowcy.  No  dzisiaj  artykuł  jest  taki w Morgunblaðið,  tekst,  ilu jest  chyba Polaków,  którzy są bezrobotnymi,  zdaje się 1300 Polaków bezrobotnych, a tu prawo, które daje te 3 lata [zasiłku] i tutaj też były takie no zakusy, czy telefony, do [...] radia, żeby zabrać te przywileje. Przyjęto nas,  chciano nas, mamy przepisy prawa, teraz co, nie macie prawa? Tak że ten Islandczyk w  radio  mówi:  no  chwileczkę,  spokojnie,  [...]  mają  takie  same  prawa jak Islandczycy i  te  prawa powinni  zachować.  Ale już powoli  Islandczycy są  niezbyt 293



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.szczęśliwi z tego powodu, bo uważają, że  niech wracają do siebie do domu, nie? (M5)Dyskurs równości i prawa ścierał się w mediach z dyskursem pożytku z imigrantów i ich uciążliwości dla systemu. Niektóre media, w tym Morgunblaðið (gazeta kontrowersyjna, od kiedy  jej  szefem  został  były  premier  i  były  szef  banku  centralnego  Davíð  Oddsson,  co spowodowało jej bojkot przez wiele osób, w tym K13: „przez właśnie sytuację polityczną nie chcę już więcej już więcej Morgunblaðið. […] Mamy całą grupę moich przyjaciół, którzy się zbuntowaliśmy  się  i  po  prostu  wypowiedzieliśmy  prenumeratę.[...]  są  to  stronnicze wiadomości”.)  podsycały  antyimigranckie  nastroje,  inne  próbowały  je  uspokajać.  Sami Polacy jednak zgadzali się częściowo z krytyką:
[N]a pewno częścią tego, że ten atak nie był taki pozbawiony racji, było to, że były osoby… no takich  osób się  dopatrzyłem na  początku,  bo Islandczycy są  do tego nieprzyzwyczajeni  [...]  ale  były  osoby,  które  [...]  brały  zasiłek,  ale  pracowały w Polsce […] no i teraz zmuszono ludzi,  żeby jeżeli ktoś chce ten zasiłek brać, to musi być tutaj na miejscu […]. Nie mówiąc o tym, że […] osoby które brały zasiłki,  pracowały na czarno, też do takiej osoby doszedłem.[...] ludzie zaczynają na to w ten sposób patrzeć, że [...] jeżeli ja pracuję i płacę podatki, zasuwam i ktoś sobie bierze zasiłek i jeszcze dorabia sobie, to na dobrą sprawę to on  mnie okrada z moich 
pieniędzy, bo ja pracuję na jego podatki, nikomu nie uwłaczając, no tak to wygląda. (M5)Inny respondent, M6, był dużo mniej wybredny w słowach: 
Natomiast  prawo tutaj  dla  imigrantów  na  Islandii  jest  kapitalne,  ten  kraj  daje 
równe szanse dla wszystkich. Od samego początku masz  takie same prawa jak Islandczyk  w  pracy,  wszędzie.  Uważam,  że  to  powinno  się  szanować,  a  nie krytykować i wyciągać łapę po jeszcze więcej. Bo jakby to wszyscy szanowali, to... Ja powiem ci tak: ja mam szczerze mówiąc dosyć, ja płacę 40% podatku tutaj. I ja muszę jakiegoś gamonia, gnoja utrzymywać, Polaka. Ja wyjechałem z tamtego kraju, żeby nie utrzymywać tych Kaczyńskich i tych innych nierobów. Przyjechałem tutaj i będę utrzymywał  teraz...  Ja  płacę  jeden zasiłek jakiemuś gamoniowi,  który  stoi i bimber pędzi i jeszcze ukradnie rower. Nie muszę tego lubić do końca. Wolałbym, żeby te pieniądze dano mojemu dziecku na dofinansowanie do wyjazdu do Anglii na jakąś letnią szkołę językową. A tego właśnie już teraz nie ma. Bo się utrzymuje 
stado baranów. (M6)

Respondent stanął tu  po stronie  systemu,  ale  też patrzył na niego z perspektywy osoby płacącej  podatki,  a  więc  zasilającej  system  i  niechętnej,  żeby  inni  z  niego  te  środki wyjmowali.  Zwłaszcza że czuł,  że jemu środki ograniczono (na szkołę letnią dla dziecka), a nie  ograniczono  ich  tym,  których  postrzegał  jako  „nierobów”  i  których  nie  chciał „utrzymywać”. Wolał, by państwo przeznaczyło te środki na jego rodzinę i krytykował brak elastyczności systemu, choć doceniał tkwiącą w nim równość:
294



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.M.Z.: A myślisz, że polityka imigracyjna powinna być tutaj inna?M6:  Chciałbym,  żeby  była  inna.  Myślę,  że...  ja  nie  wiem,  czy  powinna  być  inna, znaczy  ona jest  dobra,  tylko ona jest  dobra dla ludzi –  ona jest  bardzo dobra, żaden kraj nie otacza taką opieką obcych obywateli. Tylko że co innego jest kiedy ludziom naprawdę coś się dzieje, stanie, no krach krachem, ale pracy jest dużo, ci ludzie nie chcą pracować. Bo pracy jest dużo! (M6)Respondent widzi tu różnicę między ludźmi, którzy są naprawdę w potrzebie, a tymi, którym nie chce się pracować, „nierobami”, którzy według niego jeżdżą tylko po świecie, żeby nic nie robić: 
Ale oni i nie chcieli [pracować] w Polsce. I oni nie będą chcieli i w Anglii.  To jest część ludzi, która z Anglii przyjechała, bo tam ich już mieli dosyć. Tu jeszcze trafili  na to, że popracowali parę miesięcy i zasiłki podostawali na coś. To są ludzie, którzy 
jeżdżą po świecie, żyją od zasiłku do zapomogi. (M6)Respondent co prawda określał ich mianem ludzi, w jego wypowiedzi słychać było jednak pogardę, a w pewnym momencie odczłowiecza opisywanych tu Polaków („pozbyć się tego”, jak wyżej w zastrzeżeniu „ona jest dobra dla ludzi”):
Myślę,  że  oni  powinni  zrobić  wszystko,  żeby się  pobyć  tego.  Już  zaczęli,  podjęli pewne kroki.  Czyli wysyłają na kursy języka,  darmowe, na które Polacy nie chcą chodzić, bo przecież... oni uważają, że Islandczycy powinni się polskiego uczyć! I jak nie chodzą, to im zabierają zasiłek, no i chcąc nie chcąc oni muszą wyjeżdżać stąd pomału. […] Bo to jest katastrofalne, bo ten zasiłek tutaj to nie jest tak jak w Polsce pół  roku  czy  rok,  tylko  3  lata.  Oni się  ubabrali  strasznie!  I  zobacz  i  pomimo wszystko nie zmienili tych przepisów od nowego roku. To świadczy o ich jakimś... to jest  państwo jakiegoś prawa! […] mogli wszystko zrobić, mogli nawet odebrać te zasiłki, a Polacy jeszcze narzekają. To jest żałosne. […] Mając dostęp do biblioteki, wszystkiego, za darmo kursów. A tu oni siedzą i tu przez 3 lata nic nie będą robić, tylko po to siedzą, żeby siedzieć, żeby co miesiąc dostać pieniądze. To nie ma celu żadnego, to nie przyniesie żadnego efektu dla tego kraju, Islandczycy te pieniądze 
umoczą po prostu. (M6)Przeznaczanie  pieniędzy  publicznych  na  osoby,  które  tylko  „siedzą”,  nie  uczą  się  i  nie przyczyniają  do rozwoju  państwa oznaczało  dla  M6 ich „umoczenie”,  czyli  zmarnowanie, było  stratą  pieniędzy,  na  którą system godził  się,  by  pozostać  równym i  praworządnym. Takie wypłacanie pieniędzy osobom zbędnym systemowi, było – według innej respondentki – możliwe ze względu na skalę kraju: 
To jest mniejsze państwo, nie ma co porównywać do Polski, tak, to jest trzysta ileś tysięcy ludzi, a w Polsce jest 40 milionów, mają  lepsze zabezpieczenia socjalne, […] państwo potrafi pomagać im, jak coś się stanie, oni czują się  bezpieczni tutaj, tak? Zasiłek chociażby dla bezrobotnych jest wypłacany przez trzy lata, w Polsce to by  była  parodia,  bankructwo po dwóch miesiącach,  tutaj  trzy  lata  wypłacają  im zasiłki.[...] za duże jesteśmy państwo i za dużo przeżyliśmy wojen, nie-wojen. (K8)
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.System  jest  więc  w  jej  opinii  mały  i  dlatego  możliwy  do  utrzymania.  Daje  on  też bezpieczeństwo  mieszkańcom.  Bezpieczeństwo  było  też  związane  z  przewidywalnością systemu, w którym nie trzeba bać się utraty pracy czy eksmisji, które w innych systemach mogłyby doprowadzić człowieka do bezdomności i wykluczenia społecznego. Choć mówiono o równości i poszanowaniu prawa, to jednak niektórzy Polacy czuli się już  na  Islandii  nieproszonymi  gośćmi.  Bezrobotny  w  trakcie  wywiadu  mężczyzna  tak  to odbierał: „No teraz no to już oni traktują Polaków jak obcych, że już są niepotrzebni. Zrobili,  co mieli zrobić i tu już im nie pasuje, już by pasowało, żeby wszystkich wyrzucić. Żeby sami zostali.  Tak  jak  Amerykanów  wyrzucili  z  bazy,  tak  im  się  skończył  dobrobyt,  można powiedzieć”  (M10).  W  tej  wypowiedzi  widać  z  jednej  strony  żal,  że  migranci  są  już niechciani,  choć  ciężko  wcześniej  pracowali,  a  z  drugiej  strony  przekonanie,  że  takie traktowanie  jest  niesłuszne  i  niedobre  dla  kraju  –  tak  jak  niedobre  według  niego  było zamknięcie bazy amerykańskiej kilka lat wcześniej.
7) PrzekrętyChoć Polacy wskazywali na elementy systemu społecznego, które funkcjonowały – według nich – dużo lepiej niż w Polsce, to mieli też zastrzeżenia. Dotyczyły one przede wszystkim systemu politycznego, który doprowadził do kryzysu – nagle okazało się, że ludzie pracujący dla  systemu wcale  nie  byli  uczciwi,  że  dochodziło  do nadużyć  i  brakowało  kontroli  nad poczynaniami  różnych  aktorów,  w  tym  banków  (zob.  Bergmann,  2014).  Jeśli  chodzi o krytyczność wobec systemu, to wykształcała się ona powoli, wraz z długością pobytu na Islandii: 

[J]ak przyjechaliśmy tutaj całą rodziną, to uważałam, […] że jest to kraj uczciwy, że kraj, który nie zapomniał swojej tradycji, zresztą tradycji krajów północnych – że się karało  za  kradzież.  [...]  I  oni  maja  to  jakoś  jeszcze  w  pamięci  i  mają  to 
zakorzenione.  W swojej  psychologii  społecznej.  U  nas  jak  ja  się  wychowałam w komunizmie,  więc jak ktoś potrzebował,  to brał i  koniec. […] Więc też mi się wydawało, że [Islandia] jest to kraj, który jest bardzo uczciwy, czysty. Teraz wiem, że tak nie jest.  [...] kryzys jest międzynarodowy […] wszędzie gdzieś tam doszło do jakichś nadużyć, ale nie było takiego kryzysu ogólnego w postępowaniu, myśleniu, tak rozległego jak w Islandii. Przecież tutaj się wybroniły tylko 2 przedsiębiorstwa. Banki,  które  były  własnością  prywatną  i  ta  cała  olbrzymia  ilość  nadużyć, 
pertraktacji jakichś przedziwnych przekrętów niesamowitych! (K13)Błędy w systemie dostrzegali przede wszystkim ci, którzy czuli już się jego częścią, tak jak właśnie mieszkająca na Islandii od kilkunastu lat K13, która zaczęła też używać w kontekście islandzkiego społeczeństwa słowa „my”:
[D]oliczają nam procenty  do  tych  rzekomych  naszych  długów,  które  naszymi 296



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.długami nie są. […] odpowiedzialność islandzkiego społeczeństwa nie jest żadna w tym. A jest tylko głupi rząd, który przejął odpowiedzialność, ale też my wiemy, że przejął  banki.  Co  znaczy  „przejął  banki”?  Właściciele  banków  jacy  byli,  tacy  są, a rząd ma 15%. Jeżeli ma 15% to odpowiada za 15% długu, zarządza 15%-owym majątkiem  banku,  o którym  się  w  ogóle  nic  nie  mówi.  [...]  Dlaczego  się  nic  nie zmienia?  Bo jest  ta  kierująca grupa,  która ma duży wpływ na życie  polityczne i gospodarcze  Islandii  jest  dalej  przy  władzy.  I  mało  tego  –  korzysta  na  tym 
kryzysie. Ona  bardzo  dobrze  zarabia.  [...]  ludzie  którzy  przygotowują  to  całe sprawozdanie  kryzysowe,  ludzie,  którzy  likwidowali  jedne  banki,  żeby  powstały drugie, wszyscy ci, którzy się zajmują jakąkolwiek reorganizacją, jeszcze chcą takiej sytuacji dalej. I nie kończą swojej pracy, bo oni za tą pracę maja nieprawdopodobne pieniądze.  A  Islandczyk  Allmenning  [lud]  nie  chce  tego  wiedzieć,  nie  chce  tego słyszeć, żeby zachować swoją równowagę psychiczną. I zdolność do egzystowania w rodzinie,  do  dbania  o  dzieci,  po  prostu  żeby  zachować  swoją  normalną  ludzką wrażliwość. (K13)Respondentka była  rozgoryczona postępowaniem osób u władzy,  którzy  według niej  nie tylko doprowadzili do kryzysu, ale też korzystali na nim. Na kryzysie korzystali też według niej  ludzie  pracujący  przy  reorganizacji  społeczeństwa,  dlatego  była  ona  czasochłonna. Podobnie  mówił  M16,  który  wybudował  na  Islandii  dom  na  kredyt  i  uważał,  że  system kredytowy należy zmienić:
[R]ząd przejął wszystkie banki, kiedyś były wszystkie banki prywatne. [...] Więc ja nie wiem, czy oni tak sobie odrzucą tą wartość na przykład tych dochodów, co oni sobie zbierają z ludzi teraz. Sami sobie zabiorą pieniądze, więc...  […] No w ciągu jednej nocy w czasie tego kryzysu,  co był i  co jest  nawet dalej,  rząd postanowił przejąć  wszystkie banki.  Tylko na Islandii  może takie coś  się  zdarzyć.  […]  Teraz wychodzą  na  jaw  po  tym  raporcie  te  różne  machloje.  Większości  i  tak  się  nie dowiedzą, bo grubsze machloje nie są ujawniane, tylko pionki, mi się wydaje. […] Np. management banku mógł sobie wziąć kredyt na jakiś pakiet akcji danego banku. [...]  A  później  kryzys  przyszedł  i  wszystko  stracili.  A  w  tym  Kaupting  banku  ja słyszałem, że te właśnie po kryzysie zaczęli umarzać tym swoim ludziom. (M16)Respondent  wskazuje  tu  na  konflikt  interesów  –  choć  rząd  powinien  chronić  obywateli przed bankami, to w momencie, w którym sam przejął te banki (w kontrowersyjny sposób, w  ciągu  jednej  nocy,  co  było  dla  wielu  osób  sprzeczne  z  zasadami  państwa demokratycznego),  stał  się  wierzycielem  –  zmieniając  system  oprocentowania  kredytów, zabierałby  więc  sobie  sam  pieniądze.  Kryzys  ujawnił  różne  „machloje”,  ale  respondent spodziewa się,  że „grubsze machloje” są wciąż ukryte przed opinią publiczną.  W sytuacji  kryzysu  niektórzy  respondenci  zauważali  niedemokratyczność  systemu  i  jego wykorzystywanie  przez  ludzi  u  władzy,  podczas  gdy  inni  podkreślali  właśnie demokratyczność tegoż systemu, w którym ludzie mogli w referendum opowiedzieć się za spłacaniem zagranicznych zobowiązań banków z lokat IceSave lub przeciw niemu („Ten kraj jakoś  tak  naprawdę dba  o  ten  naród  tutaj,  bo  w  tym  kryzysie  no  gdzie  by  było  do pomyślenia,  żeby  zrobić  referendum  czy  spłacać  za  banki  angielskie  i  holenderskie? 297



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.W Polsce by to było nie do pomyślenia”. [M11]). W wielu aspektach rozwiązania islandzkie i islandzki system był „nie do pomyślenia” w Polsce, rozszerzał więc migrantom granice tego, co da się pomyśleć i wyobrazić, pokazywał inną organizację społeczeństwa i inne wartości stojące  za  tym  społeczeństwem.  Respondenci  nieustannie  zderzali  swoje  doświadczenia z Polski  z islandzkimi.  Również  jeśli  chodzi  o  zachowania  ludzi  u  władzy,  Islandia porównywana była z Polską. Mówiąc o aferze IceSave, K11 porównała ją do kradzieży: 
Stało się coś takiego, co chyba nikt... nikt nie umie tego nazwać tak naprawdę, że można  w białych  rękawiczkach  ukraść  pieniądze komuś  innemu.  W  białych rękawiczkach, zakładając sobie bank można wyciągnąć, ukraść te pieniądze, bo jak pójdzie złodziej i ukradnie coś w sklepie i go złapią, to jest złodziej. Ale jak nazwać teraz  takich  ludzi,  którzy  są,  wydawało  się,  szanowani  ludzie, na  wysokich stanowiskach i oni robią taki przekręt,  jeden wielki przekręt.  Po prostu mi się wydaje, że dużo osób się boi tak po prostu nazwać to co się stało, bo się nagle okaże, że to nie jest tylko to, to  cały czas się dzieje...  Po prostu w większości interesy, które się toczą, polegają na tym, że się kradnie komuś pieniądze. W taki czy inny sposób. Nie tak bezpośrednio, że sięgają do czyjejś kieszeni, czy wyciągają portfel. Ale poprzez tworzenie jakichś ustaw, właśnie ma to na celu, żeby ktoś miał jakieś 
zyski z tego materialne. Nie że to się robi dla ogółu dobrze, tylko dla pojedynczych osób. Wszystkie afery w Polsce, wydaje mi się, że też na tym polegają. (K11)

Respondentka  zaczęła  tu  od  krytyki  właścicieli  banków  jako  złodziei,  którzy  wyciągnęli ludziom pieniądze z kieszeni, i szybko przeszła do krytyki polityków – tworzących ustawy dla własnego zysku. Te dwie grupy ludzi były do siebie podobne – były szanowane, z pozoru warte tego szacunku, a jednak nielepsze od złodziei sklepowych. Ta cecha charakteryzowała jednak nie tylko islandzkich ludzi władzy, ale ludzi władzy w ogóle – na koniec wskazała na podobne zachowanie  polskich polityków.  Tak samo też jak i  w Polsce,  ludzie  stawali  się  nieufni wobec władzy, choć dopiero po wybuchu kryzysu, wcześniej była ona wielu osobom obojętna.  Kryzys  sprawił,  że  ludzie  poczuli  się  pokrzywdzeni,  a migranci  stracili  na  nim szczególnie  (zob.  Rozdział  VII).  Niektórzy  mieli  więc  pretensje  do  władzy,  że  zostali  oszukani:
Nie podoba mi się ta sytuacja, z której wyniknął kryzys, z tymi bankami prywatnymi [...]  Bo też się czuję w jakiś tam sposób wyrolowana.  [...]  my jesteśmy obarczeni jakimś długiem, to w ogóle są jakieś, nie wiadomo o co chodzi. No, ale w Polsce tak samo  też  jestem jakimś długiem obarczona,  i  może nawet  sobie  człowiek  sobie nawet nie zdaje sprawy jakim, prawda? (K1)

Z  jednej  więc  strony  kryzys  uwidocznił  „przekręty”  władzy,  z  drugiej  zaś  właśnie  to uwidocznienie było ważne, gdyż sprawiło, że problemy wyszły na światło dzienne, można było niejako grać w otwarte karty. Respondentka mówiła, że w Polsce też jest jakiś dług, ale nie  wiadomo  jaki  –  bez  kryzysu  i upublicznienia  sytuacji  ekonomicznej  państwa  i  jego 298
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Wpływ, partycypacja i dążenie do zmiany114Drugi  rodzaj  polityki,  czyli  działalność mająca na celu  „przemieszczenie  ciał  z  miejsc  im przypisanych” może być rozumiany różnie. Skupię się jednak przede wszystkim na tym, czy Polacy czuli, że mają wpływ na miejsce, w jakim żyli i czy chcieli mieć taki wpływ. Przyjrzę  się  ich  partycypacji  publicznej,  którą  można  za  Stuartem  Langtonem  cytowanym  przez Tadeusza  Kaźmierczaka  (2011)  podzielić  na:  1) Aktywność  publiczną,  czyli  lobbowanie, protest,  nieposłuszeństwo  obywatelskie,  edukację  obywatelską  i  rzecznictwo;  2) Angażowanie obywateli – czyli konsultacje społeczne działań podejmowanych przez władze; 3)  Partycypację  wyborczą;  4)  Partycypację  obowiązkową,  czyli  np.  płacenie  podatków. Poniżej omówię szczególnie typ pierwszy i trzeci, gdyż kilka pytań w wywiadach właśnie tego  dotyczyło  –  pytałam  między  innymi  o  głosowanie,  kandydowanie,  udział w demonstracjach, a także o samo zainteresowanie życiem politycznym115. 
Aktywność publicznaUdział w protestach ulicznych, jako przejaw aktywności publicznej migrantów, budził moje szczególne  zainteresowanie,  bowiem  w  Reykjaviku,  w  czasie  mojego  niemal  rocznego pobytu  co  tydzień  odbywały  się  demonstracje  przeciw  rządowi,  bankom  oraz Międzynarodowemu  Funduszowi  Walutowemu.  Przed  moim  przyjazdem,  na  przełomie 2008  i  2009  r.,  niedługo  po  rozpoczęciu  się  kryzysu  i ujawnieniu  nadużyć  władzy i bankierów, demonstracje te były masowe (pojawiało się na nich kilka tysięcy osób, część z nich  uderzała  w  garnki  i  patelnie,  dlatego  też  protesty  zostały  nazwane  „Rewolucją Garnkową”). Nikt z moich respondentów nie wziął jednak udziału w demonstracjach, mimo że  w  migrantów  kryzys  finansowy,  spowodowany  m.in.  ryzykownymi  działaniami islandzkich banków, uderzył szczególnie – część z nich straciła połowę oszczędności. Swój brak  udziału  w  protestach  tłumaczyli  np.  tak:  „Ja  tylko  słucham,  trzymam  się  z  daleka. Mówię:  nie mój kraj,  nie ciągnie mnie aż tak bardzo. Wiadomo, jestem tu na krótko. Ale słuchać,  słucham.  Interesuję się  tym,  ale  nie  wchodzę  w  to  dalej.  Nie.  Tylko  patrzę  tak z boku” (K5). Młode małżeństwo z dzieckiem wypowiedziało się podobnie: K15:  Chyba  nie czujemy się na tyle  częścią  tutejszej  społeczności, żeby brać udział  w czymś takim.  Nie mamy poczucia,  żeby to nas bezpośrednio dotyczyło. Nawet jeżeli nas to dotyczy, to nie jest nasza sprawa, żeby wyskakiwać.M13: Jesteśmy tu obcy i tak naprawdę zawsze będziemy. Nawet jeżeli tu zostaniemy, to szczerze mówiąc, zawsze będziemy obcy. Nie braliśmy udziału, nie mieliśmy na to ochoty. W Polsce też bym nie brał udziału w takich manifestacjach, ponieważ [to] 
114  W tym podrozdziale wykorzystałam fragmenty mojego artykulu: Zielińska, 2012a.
115  Kwestię angażowania (nie)bywateli opisałam we wspomnianym artykule (tamże).299
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nie ma sensu.

K2 również nie protestowała na Islandii, ale opowiadała o udziale w protestach i strajkach w Polsce: Wiesz co, nie, tutaj nie. Bo tutaj generalnie ja w tym życiu – tak jak ci mówiłam – islandzkim:  obywatelskim,  społecznym,  politycznym  właśnie  nie  uczestniczę  ze 
względów językowych i braku czasu jeszcze.  Przynajmniej na razie.  No dlatego nie... ale np. w Polsce pamiętam, że tak, demonstracje jak najbardziej. Jeżeli zabrali studentom  zniżkę  50%  na  pociągi,  to  byłam  pod  urzędem  wojewódzkim, oczywiście, wyszłam w połowie zajęć. Krzyczałam. (K2)

Swój brak zaangażowania tłumaczyła więc słabymi umiejętnościami językowymi,  a także brakiem czasu,  który  problematyzuję  w Rozdziale  VII.  Inny respondent  zaś  twierdził,  że chciał  pójść  protestować przed parlament,  ale  inna kultura protestu na Islandii  była  dla niego usprawiedliwieniem dla pozostania w domu: Miałem taki pomysł [żeby pójść], ale to nie wygląda tak, jak w Polsce. Oni są zimni – nie pokazują tych swoich emocji, tak jak w Polsce, że się wyrywa ławki, bruk i się pali  opony  i rzuca.  To  –  to  ja  rozumiem,  to  –  to  jest  jakiś  protest.  A  tutaj  jest  happening – ludzie przychodzą z dziećmi i krzyczą: „Nie chcemy tego!”.[...] To nie działa. Co z tego, że oni krzykną, jak mafia, że tak powiem – bo ja to nazywam mafią, bo definicja mafii to jest właśnie połączenie biznesu z polityką, prawda? A tu jest nepotyzm powszedni. Więc nie za bardzo oni mogą coś zmienić, chyba że spalą parę opon, wybiją trochę szyb i wywiozą kogoś na taczce. (M16)
Ta wypowiedź wskazuje, że protesty islandzkie były przez respondenta postrzegane jako mało  radykalne,  nieodpowiednie  do  powagi  sytuacji.  Jednocześnie  sam  nie  chciał zaangażować  się  w  bardziej  radykalny  protest,  mimo  że  był  rozgoryczony  systemem bankowym. Jedynie jeden respondent (M2) wyraził gotowość do udziału w protestach na Islandii, ale z różnych względów nie brał w nich udziału. Za to w Polsce często protestował we własnym mieście: Jakieś anty-McDonaldowe, antyfutrowe [protesty], jak się kiedyś tam było gnojkiem. [...]  Tutaj  bym  mógł  wspierać  [demonstracje].  [...]  Jakby  dotyczyła  tego,  czego wiesz...  [...]  No  sorry,  ale  trzeba  mieć  jakiś  swój  światopogląd.  Nie  pójdę  na manifestację  przeciwko rządowi  islandzkiemu,  bo mnie ten rząd nie  interesuje 

prawie w ogóle [...] Miałem iść na manifestację ′Wolny Tybet′, to nie poszedłem, bo chyba byłem w pracy czy coś, czy już było za późno. Czy jakieś inne manifestacje, jakie były, to oczywiście, jak najbardziej. [...] Mnie w ogóle nie interesuje polityka. Fakt faktem, 'Wolny Tybet' to też jest polityka, w sumie każde wyzwolenie jakiegoś kraju,  czy  takie  sprawy...  prawa  równości,  prawa  mniejszości,  od  gejowskich  po mniejszości  jakieś  narodowe,  to wszystko jest  polityka,  ale  to  już jest...  nie  taka dosłowna polityka. To coś za co mógłbym protestować. Oczywiście. (M2)
300



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Ciekawe jest tu rozróżnienie na „dosłowną politykę”, czyli dotyczącą rządu i politykę mniej dosłowną, czyli dotyczącą praw mniejszości, a więc dążeń do równości. Odbywające się na Islandii protesty były przez niego postrzegane jako te pierwsze, nie widział w nich swojego miejsca. Podsumowując – brak zainteresowania polityką islandzką oraz brak zrozumienia dla celów  i metod  protestu  powstrzymywały  Polaków  przed  udziałem  w  demonstracjach. Jednocześnie wielu czuło się na Islandii obcymi, gośćmi (wypowiadały się tak nawet osoby, które mieszkały tam od kilkunastu lat),  którzy nie tylko nie byli odpowiedzialni za to,  co działo  się  w  kraju,  ale  też  nie  czuli  się  zaproszeni  do  współdecydowania  (jeden z respondentów wprost powiedział, że nie sądzi, by Islandczycy chcieli, by Polacy mieszali się do tego typu spraw).
Partycypacja wyborczaTak  jak  w  powyższej  wypowiedzi,  tak  i  w  niemal  wszystkich  wypowiedziach  Polaków, polityka (zarówno polska,  jak i  islandzka) była postrzegane negatywnie,  a w najlepszym wypadku  obojętnie  –  innymi  słowy,  respondenci  wyrażali  niechęć  do  niej  bądź  brak zainteresowania  nią116.  Część  głosowała  wcześniej  w  Polsce,  ale  była  zawiedziona politykami,  inni  nie  głosowali  w  polskich  wyborach  ani  podczas  pobytu  na  Islandii,  ani wcześniej, gdy mieszkali w Polsce (np. „Polityka mnie śmieszy. [...] Nie wiem, nie ma tam nikogo [wśród polskich polityków], jak tam tak się patrzę, to nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, bo to i tak kogo się nie wybierze to i tak będzie... [...] [na Islandii:] Raczej tu na razie  mnie to nie interesuje”. [M18]). 

116  Jest  to prawdopodobnie związane z dość powszechnym, jak pisze Ewa Kurantowicz, przekonaniem, że 
„w społecznościach wschodnioeuropejskich (Polska, Bułgaria, Rosja) przeważa poczucie lokalnej alienacji 
politycznej (czyli poczucie bezradności jednostki wobec świata politycznego) nad postawami podmiotowości 
(czyli  bezpośredni[ego]  udział[u]  jednostki  w  lokalnej  scenie  politycznej  i  akceptacj[i]  istniejącego,  
lokalnego  porządku  politycznego),  a  poziom  uczestnictwa  politycznego  jest  relatywnie  niski  (czyli  
w aspekcie behawioralnym jako udział w wyborach, zebraniach, kampanii wyborczej” (2007b, s.384).301



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.

Na  Islandii  zdecydowana  większość  respondentów  nie  miała  obywatelstwa,  ani prawa  wyborczego,  ale  prawie  nikt  nie  wyrażał  też  zainteresowania  możliwością głosowania, choć niektórzy deklarowali chęć udziału w islandzkich wyborach „za parę lat”. Respondenci  tłumaczyli  tę  niechęć  polskimi  doświadczeniami  („Nauczyłem  się  w  Polsce tego, że nie wierzę po prostu. [...] nie wierzę w to, co mówią politycy, ale tego mnie Polacy  nauczyli”.  [M6]),  tym  że  wciąż  czują  się  jak  goście  na  Islandii,  że  nie  znają  jeszcze wystarczająco języka islandzkiego lub że są zdegustowani walkami politycznymi i nie chcą się  do  nich  włączać.  Czasami  jednak  tłumaczenia  te  wydawały  się  wymówkami, a respondenci zdawali się wręcz szczęśliwi z tego, że polityką na Islandii interesować się nie muszą. M4 twierdził: Ogólnie  to  jestem  antymedialny,  antypolityczny.  [...]  fajnie  jest  żyć  w  kraju, w którym  nie  musisz  nic  wiedzieć  o  politykach.  [...]  Gdybym  się  czymś  zajął  i głosował,  to  bym...,  jestem  taki,  że  musiałbym  to  kontrolować.  Ja  na  ciebie głosowałem człowieku i co ty ten [...].  Jeśli głosujesz, bo tak wypada, bo wszyscy głosują, to jesteś tylko takim narzędziem. (M4)
Podobnie  inny  mężczyzna,  młody  nauczyciel,  opowiadał  o  tym,  że  nieinteresowanie  się polityką ułatwiało mu życie : 302
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Ja do tej pory nie wiem, jak się tam ich prezydent nazywa, premier, znam twarze, ale nie interesuje mnie to w ogóle i...  [...]  Mi się  lepiej żyje,  jak ja nie wiem.  Ja na przykład... to mi w ogóle ułatwiało życie na początku, ja w ogóle nie wiedziałem, co się w tym kraju dzieje i ja myślałem, że ja żyję sobie w takim kraju wiesz, że tu się nic nie dzieje. (M3)
Wielu respondentów świadomie nie śledziło wiadomości, nie interesowało się polityką – ani w Polsce, ani na Islandii. Tylko jedna badana, kobieta mieszkająca na Islandii od kilkunastu lat uznała, że wiedza o polityce jest jednak wartościowa: Wszędzie jest to samo. Władza zmienia człowieka, pieniądze zmieniają człowieka. I to bardzo…[...] Dlatego jest to tak strasznie brudny obszar, [ale] jak powiedziałam, jest wiele osób, które chcą mimo wszystko się jak gdyby przeciwstawić, prawda? Są tak, jak w naszej literaturze Judymi. Wiele osób zapłaciło zbyt dużą cenę za to, bo jednak ta cała mafia polityczna jest na tyle silna i bezkrytyczna i nie zna żadnych granic własnego działania. [...] To są wszystko rzeczy, mnie się wydaje, o których to średnie powiedzmy środowisko wie, tylko na co dzień się tym nie chce zajmować, bo jest  to bardzo deprawujące,  jak mówimy o czymś,  wiemy o czymś,  rządzi  to naszym życiem, a nie jesteśmy w stanie, bo nie mamy takiej władzy, żeby to w jakiś  sposób naprawić, zmienić. Tak że odsuwa się to. Tak jak masa Islandczyków, tutaj  właśnie z mojego środowiska mówi, że nie wie w ogóle, co się dzieje. Oni wolą nie  wiedzieć,  co  się  dzieje.  Ja  uważam,  że  to  nie  jest  dobre  wyjście,  no,  ale  jest  to wyjście,  które broni system psychiczny.  [...]  ja nie mam takiego charakteru,  żeby uciekać przed problemami, czy bronić się jakąś niewiedzą. Jakoś wolę wiedzieć. [...]  Trzeba wziąć urlop po takich wiadomościach niektórych. Ale świadomość musi być. Świadomość w jakimś tam procencie,  ja uważam, że nie da się żyć bez, prawda? I trzeba to analizować, oceniać, znaleźć swoje miejsce w życiu, pracować nad tym, żeby to nam dało jakąś satysfakcję, zadowolenie. (K13)
Wypowiedź ta wskazuje na trudność związaną z interesowaniem się polityką – jest to obszar problemowy, źle nastawiający człowieka, groźny dla jego psychiki – a jednak angażowanie się w niego jest konieczne, bez tego życie jest niepełne i niesatysfakcjonujące. Angażowanie się jest poświęcaniem siebie i przeciwstawianiem się systemowi, za które płaci się wysoką cenę – choć nie do końca jasny jest tu związek między świadomością a zaangażowaniem.Jeśli chodzi o kandydowanie w wyborach, to tylko jeden respondent wyraził na nie gotowość: Nie wiem, na pewno chciałbym, bo trochę mi tego brakuje. Bo w Polsce trochę się w tym angażowałem.  Tutaj  właśnie  ta  praca mnie  trochę za  bardzo absorbuje – muszę coś z tym zmienić, bo za długo tutaj [w pracy] czasu spędzam. [...] Na razie właśnie  tak  jak  w Polsce,  bo  tak  leciałem  szczeblami,  małe  gminki,  później  tam powiat  [...].  I tutaj  chyba  właśnie  bym  tak  chciał  podobnie  –  najpierw zaaklimatyzować się tak u siebie w tym małym miasteczku, może później tutaj. Nie wiem, czy mi czasu na to wystarczy, ale plan taki jest. (M17)
Inny mężczyzna, mieszkający na Islandii od ponad 20 lat, wspomina, że dwukrotnie partie 303



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.islandzkie proponowały mu kandydowanie. On jednak się nie zgodził: Ja jestem dziwny, dlatego że [...] mnie polityka nie interesowała, może teraz bardziej by interesowała, ale do tego trzeba dojrzeć… w Polsce mnie nie interesowała, tym bardziej wydaje mi się, że [...] w obcym kraju, który jest naszą drugą ojczyzną, nie jest łatwo,  bo to naprawdę jest trudne. Wydaje mi się po drugie,  że  musiałbym 
znać język perfekt. Ja uważam, że ja nie czułbym się na siłach. (M5)

Z  kolei  K2  tłumaczyła  brak  swojego  zaangażowania  politycznego  niechęcią  do  polityki w ogóle: Nie, nie, nie angażuję się w życie polityczne, ponieważ... to nie jest dobry obszar do działania. Jak jesteś  dobrym człowiekiem,  który chce robić coś dobrego w życiu i chcesz  żyć  zgodnie  z zasadami  moralnymi,  to  nie  powinieneś  zajmować  się polityką. Bo potem... to znaczy ja nie mówię, że wszyscy politycy są źli, aczkolwiek to jest ciężka sprawa... tam trzeba mieć pewne cechy, których ja nie posiadam... [...] ja  np.  nie  skłamałabym.  W  celu  uzyskania  czegoś,  jakichś  profitów  czy  takich rzeczy... [...] nie, nie, wszyscy wiedzą, co to jest polityka. (K2)
Jednocześnie angażowała się w działania polskiego stowarzyszenia oraz w życie polonijne. Działania na rzecz polskiej społeczności na Islandii były najczęstszą formą zaangażowania publicznego, poza tzw. partycypacją obowiązkową, czyli np. płaceniem podatków, co jednak, z definicji, nie było ich wyborem.Podsumowując,  niewielu  Polaków  chciało  angażować  się  w  politykę.  Przede wszystkim polityka jako taka, ale też polityka islandzka postrzegana była negatywnie lub była moim rozmówcom obojętna. Pytani o swój wpływ mówili, że na Islandii wciąż czują się  gośćmi, że nie znają zbyt dobrze języka islandzkiego lub że Islandczycy nie chcieliby, żeby oni  wpływali  na  ten  kraj.  Wracając  do  konceptualizacji  polityki  przedstawionej  przez Rancière'a, warto zwrócić uwagę na opisywane przez niego sytuacje, w których poprzez akt mowy ludzie postrzegani jako niezdolni do mowy, plebs, nie mający udziału we wspólnocie,  nagle stawali na równi z innymi i tworzyli przez to politykę (2004, s.25). W tym wymiarze niezdolność do zrozumiałej wypowiedzi eliminowała jednak migrantów ze sfery politycznej. Nie wyrażali oni też potrzeby uczestnictwa w niej – w kilku wypowiedziach słychać było, że wybierają oni raczej strategię ucieczki (np. do innego kraju) niż głosu (Hirschman, 1970), do czego  być  może  bardziej  byli  skłonni  właśnie  jako  migranci,  z  których  część  już  raz zdecydowała się uciec od trudnej sytuacji życiowej. Polityka i system społeczny były też dla  niektórych same w sobie opresyjne:

Takie hasło było za moich czasów, [...] że system jest zły i trzeba go zwalczać. To prawda  i jest  coś  w tym,  bo  każdy  system  powoduje  to,  że  ludzi  się  klasyfikuje i ocenia, a to nie jest dobre moim zdaniem. [...] chyba nie da się wyjść z systemu.  304



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Jesteś w tym, po prostu tkwisz i wszędzie cię dopadnie. […] w tych czasach to jest nie do ogarnięcia, wszędzie jest system. (M4)Choć  system  „jest  wszędzie”,  to  jednak  respondent zdecydował  się  mieszkać  na  Islandii, gdzie  wskazywał  właśnie  na  niewielką  opresyjność  systemu,  a  najlepiej  czuł  się w islandzkiej  naturze,  zwłaszcza  oglądając  świat  z  góry,  podczas  lotów  paralotnią.  Na Islandii było według niego tego systemu jakby mniej („Jak wyjedziesz w góry gdzieś, to nie czujesz tego systemu na plecach”), mniej też czuł kontrolę społeczną („tutaj każdy może być inny, jaki chce. Tak mi się wydaje” [M4].)Co zaskakujące, mimo że Polacy byli często zapraszani na Islandię by uzupełnić braki na  rynku pracy,  rzadko  wskazywali,  że  ich  obecność  miała  wpływ  na  gospodarkę  kraju. Niektórzy twierdzili,  że ich wkładem jest dobrze wykonana praca, pewien mężczyzna zaś dowiedział się, ku swojemu zaskoczeniu, że jego zaproszenie na Islandię było spowodowane zwolnieniem  strajkujących  islandzkich  pracowników  w  jego  branży,  z  czym  nie  czuł  się dobrze.O sytuacji politycznej i ekonomicznej migranci dowiadywali się z wielu źródeł – od innych  osób  i  z  mediów,  a  także  poprzez  doświadczanie  tychże  sfer  życia  –  pobieranie zasiłków,  pracę  w  takich,  a nie  innych  warunkach,  przy  określonej  funkcji  związków zawodowych i  pracodawcy.  Odczuwali  też wpływ kryzysu i  inflacji,  co budziło często ich gniew  –  ale  gniew  ten  nie  był  przekładany  na  inne  działania  niż  planowanie  wyjazdu z wyspy. Nikt z respondentów nie uczestniczył w zorganizowanych formach nauczania na temat polityki,  ale jedna osoba wyraziła pewną potrzebę uczestnictwa w spotkaniu, które pozwoliłoby jej  lepiej  zrozumieć  sprawę pożyczek  IceSave,  co  do której  miało  odbyć  się referendum: 
[W poprzedniej pracy] miałam takiego pana, który zawsze na tematy jakieś tam, właśnie  kryzys  był,  to  on  nam  tłumaczył,  co  o  tym  myśli...[...]  A  tutaj  ...  tutaj [w nowej pracy] za bardzo nie mam też czasu na taką rozmowę. [...] a nie byłam nigdy  na  żadnym  takim  właśnie  też  spotkaniu,  żeby  wytłumaczyć,  coś 
powiedzieć... znaczy nie ja, tylko Islandczycy nam, także nie bardzo wiem, z tego co słyszę, tylko, no to że różne są nastroje... (K2)

KomunikacjaTak jak polityka, tak i komunikacja to pojęcie bardzo szerokie. Kwestie komunikacji miejskiej  i komunikacji  między  krajami  (loty,  promy,  samochód,  autobus)  rozważałam  wcześniej, analizując  zagadnienie  miejsc  i  mobilności.  Teraz  skupię  się  na dwóch innych aspektach komunikacji, a więc mediach i języku.
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Media Wyniki moich badań na temat korzystania z mediów przez migrantów i ich opinii o mediach opisałam w jednym z artykułów, w którym zostały one zestawione z wynikami badań Helgi Ólafs (Ólafs i Zielińska, 2010). Prowadzone przez nią w 2008 r. badania na temat korzystania z mediów przez Polaków na Islandii były ilościowe – wzięło w nich udział 649 Polaków, którzy otrzymali kwestionariusze od pracodawców, mailowo lub poprzez konsulat. Łącząc badania  ilościowe  z jakościowymi  udało  nam  się  zauważyć  i  lepiej  zrozumieć  pewne zależności, a jednocześnie sprawdzić, na ile są one częste w badanej populacji. Choć badania prowadzone  były  w  odstępie  dwóch  lat  i  miały  inny  zasięg  geograficzny  (cala  Islandia w pierwszym i okręg stołeczny w drugim badaniu), to ich wyniki są podobne. Ponadto, Helga Ólafs  przeprowadziła  też  badania  dyskursu  o migrantach  w  mediach,  a  także przeanalizowała  raporty  i  badania  na  ten  temat.  Podsumuję  tu  najważniejsze  wnioski z naszych badań: 1)  Islandzkie  media,  szczególnie  prywatna  telewizja,  tworzą  negatywny  stereotyp obcokrajowców jako groźnych – najczęściej jest to obraz mężczyzny z Europy Wschodniej,  powiązanego  z  siatkami  przestępczymi.  Pozytywne  tematy  związane  z  imigrantami  lub tematy  związane  z  problemami  samych  migrantów  nie  są  tak  częste,  jak  informacje o przemocy i konfliktach, wiążących się z cudzoziemcami. 2)  Wśród  badanych  ankietą  prawie  70%  powiedziało,  że  śledziło  islandzkie  media,  zwłaszcza przeglądało gazetę Fréttablaðið (a w niej głównie kursy walut, prognozę pogody, ogłoszenia,  zdjęcia  i nagłówki).  Jak wynikało  z  moich  badań –  jeśli  któryś nagłówek lub zdjęcie wydały  się  interesujące,  ci  migranci,  którzy  nie  znali  dobrze języka islandzkiego, prosili o pomoc znajomych z pracy czy szukali informacji w internecie. 3) Ok. 60% badanych miało polską telewizję satelitarną, a jej posiadanie było pozytywnie skorelowane z długością pobytu na Islandii.4)  Im  lepiej  Polacy  oceniali  swoją  znajomość  języka  islandzkiego  (na  skali  słabo-dosyć dobrze-dobrze), tym bardziej negatywnie postrzegali dyskurs medialny na temat Polaków – 43% z tych, którzy ocenili swoja znajomość języka jako dobrą, uznało dyskurs za negatywny, 23% za pozytywny.  Wśród osób,  które język znały słabo,  ponad 70% uznało dyskurs za neutralny, a mniej niż 20% za pozytywny lub negatywny. Wśród osób znających język dosyć dobrze przeważała  opinia,  że  dyskurs  jest  neutralny,  ale  tylko  kilka  procent  osób  mniej  uznało  go  za  negatywny.  Postrzeganie  dyskursu  jako  negatywnego  było  skorelowane z długością  pobytu  na  Islandii  –  im  dłużej  migranci  mieszkali  na  wyspie,  tym  gorzej postrzegali  dyskurs.  Tę  zmianę  w jego postrzeganiu  może  obrazować fragment  wywiadu z K4:
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[W]iesz co, ja zaczęłam się tu gorzej czuć, jak zaczęłam dużo więcej rozumieć , wiesz, jak zaczęłam czytać gazety, i tak... ja nie mówię, że ja czytam wszystkie gazety i potrafię to robić, ale jakby rozumiem główną myśl artykułu. I czasami to jest za dużo, ja czasami wolę nie przeczytać tych gazet, bo to co mi się wydaje do dzisiaj nie do końca dobre,  że tak naprawdę  piszą dużo złego,  bo zło jest  głośne,  tak? A bardzo mało dobrego. (K4)5) Jeszcze gorzej niż dyskurs o samych Polakach respondenci postrzegali dyskurs o innych obcokrajowcach – ponad połowa tych, którzy dobrze znali język uznało ten dyskurs za często niesprawiedliwy  oraz  niecała  połowa  tych,  którzy  po  islandzku  mówili  dosyć  dobrze. Tymczasem  większość  tych,  którzy  mówili  po  islandzku  słabo  lub  w  ogóle,  nie  było przekonanych co do niesprawiedliwości dyskursu. Dyskurs był częściowo usprawiedliwiany przez Polaków tym,  że  faktycznie  na Islandię  przyjechało  sporo przestępców lub ogólną naturą mediów, koncentrujących się na negatywnych informacjach („[N]ikt nikogo nie chwali za to, że uczciwie żyje, prawda?” [K13]). 6)  Jeśli  migranci  czują  się  bardziej  dyskryminowani  wraz  z  lepszą  znajomością  języka islandzkiego,  może  ich  to  zniechęcać  do integracji  ze  społeczeństwem (Ólafs  i  Zielińska, 2010). 
Niektórzy  moi  respondenci  wspominali  o  strategiach  radzenia  sobie  z  negatywnym dyskursem, takimi jak np. dystansowanie się do negatywnych wiadomości:

[N]ie można tego brać personalnie, nigdy w życiu i ja tego nigdy nie odbieram... Tutaj [...] zawsze się zaczyna [dzień] co tam nowego we wiadomościach itd. Tutaj np. ludzie bardzo dużo podają, że Polacy jako pierwsi dali pożyczkę Islandii, także wiesz: „Dziękujemy ci [imię] bardzo!”.  Dlatego oczywiście,  że  Islandia jest mała, więc jak coś się stanie, czy coś się wydarzy, to jak to zrobi cudzoziemiec, nieważne skąd on będzie, no to będzie się o tym mówić, a wiadomo, że naszej narodowości 
jest  najwięcej na  Islandii,  także  będzie  się  o  tym,  zawsze  będzie  się  coś 
przydarzać, ale jest bardzo dużo wiadomości, które np. ... Polka urodziła w domu […],  że  kupili  sobie  tam  dom,  że  mieszkają  […].  Ja  nigdy  nie  biorę  tego 
personalnie, że jakiś tam Polak przejechał islandzkie dziecko […], jakby u nas ktoś 
przejechał, Islandczyk,  polskie dziecko, to by się o tym mówiło i  my też mamy 
złą...  mówimy  o  Cyganach,  my  źle  mówimy  o  naszych  dobrych  przyjaciołach  ze Wschodu,  […]  i  to  też  trzeba  rozdzielić  –  czy  mówią  tyko  o  Polakach,  czy  są o Litwinach, którzy przewożą narkotyki i cały czas w tą i z powrotem, […] czy są Tajlandczycy, wiesz, ludzie muszą wiedzieć, że nie tylko o nich się mówi, i że to nie jest bezpośrednio do ciebie […]. Oczywiście zawsze  zaboli serce  jak tam coś się zrobi o Polakach, bo wiadomo, że zawsze by się chciało być dumnym, tak jak z tej pożyczki, nie? (K7)

Respondentka – jedyna,  która próbowała usprawiedliwiać islandzkie media,  stosowała tu szereg  strategii  –  dystansowanie  się  („nie  brać  personalnie”  -  choć  jednocześnie 307



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.przyjmowała podziękowania za pożyczkę), usprawiedliwianie skalą („Islandia jest mała”), statystyką  („naszej  narodowości  jest  najwięcej”),  przeciwnymi  przykładami  wiadomości o Polakach,  które  były  traktowane przez nią  jako pozytywne (rodzenie  dziecka w domu, osiedlenie  się  na  Islandii,  udzielenie  pożyczki),  ogólnymi  prawami  ludzkimi  (reakcja  na przejechanie  dziecka),  porównaniem  do  mediów  polskich,  które  nie  są  lepsze  (dyskurs o Cyganach i ludziach „ze Wschodu”),  a także bagatelizowanie dyskursu o Polakach przez porównanie go do dyskursu o innych migrantach, np. Litwinach kojarzonych z przemytem narkotyków. Jednocześnie mimo tych wszystkich zastosowanych strategii  bagatelizowania negatywnego dyskursu widać było, że miał on dla niej duże znaczenie – przyznała, że gdy słyszy coś negatywnego, to „zaboli serce”, a informacja o tym, że Polacy chcą udzielić Islandii  pożyczki była dla niej źródłem dumy i elementem dowartościowującym. Poza strategiami radzenia sobie samemu z negatywnymi wiadomościami, można było też podjąć konfrontację – jak zrobiła to K4: 
Ja  kiedyś  zadzwoniłam  raz  do  gazety,  raz  to  zrobiłam  bo  coś  bardzo  mnie 
wkurzyło, konkretna rzecz. Ja zadzwoniłam i dali mnie w ogóle – to było dla mnie 
niesamowite, połączyli mnie z osobą, która ten artykuł napisała, niesamowite, co? Po  prostu...  co  u  nas  wiesz,  zanim  byś  doszła  do  takiej  osoby...  ja  to  nawet  nie planowałam  dojść  do  tej  osoby,  ja  chciałam  tylko  powiedzieć,  żeby  się  poczuć 
lepiej,  powiedzieć,  co na ten temat sądzę,  broń Boże nie wykrzyczeć,  po prostu 
powiedzieć to, co ja uważam co do tego artykułu, że się zgadzam z tym, a się nie zgadzam  się  zupełnie  z  tym  i  z  tym  i  on  mówi...  i  rozmawialiśmy  i jakby wymieniliśmy swoje zdanie na temat tego artykułu, po czym on mówi „A powiedz mi, dlaczego wy do nas nigdy nie dzwonicie?” Bo ja mówię, że same złe rzeczy są, a on mówi – a jak mam wiedzieć o dobrych? Jak wy się do nas nie odzywacie. Wy – patrz: Polacy, bo te zarzuty były konkretnie narodowościowe, co mi się wydawało, że  jest  jakby  nożem  w  naszą  stronę i  to  nawet  nie  miało  związku  ze  mną, aczkolwiek miało, tak? […] były momenty, kiedy ja mówię: „Boże, jakie to wszystko 
niesprawiedliwe!” (K4)

Respondentka  była  zdenerwowana  z  powodu  artykułu  negatywnie  opisującego  Polaków, który  uważała  za  niesprawiedliwy.  Z  jednej  strony  zarzuty  nie  miały  „związku”  z  nią osobiście,  a z drugiej  strony  miały  z  nią  głęboki  związek,  dotyczyły  ważnej  części  jej tożsamości.  Jej  chęć  wyrażenia  opinii  na  ten  temat  spotkała  się  z  zadziwiającą  dla  niej bezpośredniością kontaktów i  otwartością na rozmowę autora tekstu z jego czytelniczką.  Autor bronił się  niewiedzą o innych,  pozytywnych aspektach migracji  Polaków na wyspę oraz  zrzucał  winę  na  samych  migrantów  –  nieinformujących  go  o  dobrych  rzeczach dziejących się  wśród nich.  Zapytałam o reakcję  na ten zarzut  K13,  osobę biorącą udział  w polskich wydarzeniach kulturalnych. Ona również okazała się rozgoryczona dyskursem: 
308



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.[B]ardzo łatwo się krytykuje i bardzo łatwo się mówi o rzeczach niedobrych. Do tego nie trzeba nikogo namawiać. Natomiast jeżeli się dzieją dobre rzeczy, to już grają  inne  aspekty.  Jak  nie  Islandczyk,  to  po  co  mówić  o  jakiejś  innej 
narodowości, prawda?  To  już  jest  kwestia  jakiegoś  takiego...  że  oni  nie  będą firmować  czy  promować  kogoś,  kto  nie  jest  Islandczykiem,  więc  to  jest  też odpowiedź na pytanie, dlaczego nie ma prasy [na polskich wydarzeniach]. Dzieje się coś  dobrego,  są  zapraszani,  ale  jeżeli  nie  ma  udziału  Islandczyków,  to  oni  tego promować nie będą, jest jakaś mała zawiść tu. (K13)Respondentka nawiązywała tu m.in. do nieobecności islandzkich mediów podczas projekcji polskiego  filmu  nakręconego  na  Islandii  (wymianiany  już  „Dialog”  [Iber,  2010]),  ale odwoływała  się  też  do  swoich  kilkunastoletnich  doświadczeń,  w  tym  związanych z działaniami  w  dziedzinie  kultury.  Jak  wspominałam  wcześniej,  poza  przypisywaniem mediom ignorancji  wobec wydarzeń dziejących się  wśród migrantów, niektórzy (np.  M5) widzieli  też  pewną  ich  rolę  w  sterowaniu  nastrojami  społecznymi  wobec  migrantów (podsycanie obaw i niechęci lub ich hamowanie). Wszystko to powodowało, że media nie były  uważane  za  obiektywne,  ale  za  stronnicze.  Co  więcej  –  media  (szczególnie  polskie i międzynarodowe)  były  też  oskarżane  o  przekłamywanie  informacji  (np.  o  kryzysie  czy o wybuchu wulkanu), co analizuję szerzej w następnym rozdziale. Islandzkie media z kolei były  uważane  za  stronnicze  ze  względu  na  swoją  polityczną  rolę,  szczególnie  rolę  ich właścicieli lub redaktorów:
Fréttablaðið jest w posiadaniu faceta, który doprowadził do kryzysu, czyli dobrze się do tego dołożył. Teraz wczoraj chciał kupić DV, kolega jego jest w Morgunblaðið, czyli na dobrą sprawę się nic nie zmienia. Dlaczego się nic nie zmienia? Bo jest ta kierująca grupa, która ma duży wpływ na życie polityczne i gospodarcze Islandii jest dalej przy władzy. (K13)

K13, mieszkająca na Islandii od dawna i korzystająca z islandzkich mediów była najbardziej ze  wszystkich  respondentów  krytyczna  wobec  mediów.  Sam kryzys  był  dla  niej  bowiem szokujący,  wcześniej  uważała  Islandię  za  kraj  charakteryzujący  się  uczciwością  i  kryzys zachwiał w niej tę wiarę. Była bardzo krytyczna wobec roli polityków i bankierów – całej  „elity” odpowiedzialnej za doprowadzenie do kryzysu, nie ufała przez to też mediom:
[S]ą  to  stronnicze  wiadomości,  więc  jak  coś  chcę  się  dowiedzieć,  to  korzystam z Internetu  i czytam  tam  tłumaczenia  angielskie  i  znowu  żałuję,  że  nie  jestem właśnie  biegła  bardzo… nie  jestem bardzo swobodna  w angielskim i  nie  jestem bardzo swobodna w islandzkim.[...] I  przy właśnie konfrontacji  takich artykułów, które mnie w tym dniu bezpośrednio interesują, zaczęłam znowu albo żałować, albo wątpić,  że  coś  tutaj  jest  nie  tak,  bo  wersja  angielska  jest  zupełnie  inna, a tłumaczenie  islandzkie jest  zupełnie  inne.  No,  ale  generalnie  właśnie  śledzenie tych informacji i staranie się mieć jakieś własne pojęcie o tym, w jakiej sytuacji w tej chwili  żyjemy, to jest bardzo załamujące.  Więc przy jeszcze normalnym systemie 309



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.pracy, to można sobie dawkować może dwa razy w tygodniu. […] gdybym miała to robić codziennie, to bym po prostu chyba nie mogła pracować. (K13)Warto  tu  zwrócić  uwagę  na  znaczenie  znajomości  języków  dla  krytycznego  korzystania z mediów, ale też na związki między świadomością polityczną a pracą – praca uniemożliwia codzienne interesowanie się polityką i odwrotnie. Opisanej tu krytyki mediów nie należy natomiast  interpretować  z  perspektywy  jednostkowej  podejrzliwości  –  jak  wskazują badacze  kryzysu  (np.  Boyes,  2009;  Bergmann,  2014),  ale  też  powszechne  dyskusje w społeczeństwie i niektórych mediach (np. w „Reykjavik Grapevine”) ci sami ludzie, którzy kontrolowali  banki  i  całą  islandzką  ekonomię  i  którzy  byli  odpowiedzialni  za  kryzys, kontrolowali też media. Nieprzypadkowo też Davíð Oddsson, jedna z osób, które osobiście przyczyniły się do kryzysu, po utracie stanowiska w Banku Centralnym został szefem jednej z największych gazet, Morgunblaðið, bojkotowanej przez K13.Migranci próbowali więc wpływać na rynek medialny m.in. poprzez bojkot, a także kontaktowanie  się  z  autorami  krzywdzących  artykułów  i  zapraszanie  dziennikarzy  na organizowane wydarzenia. O mediach uczono się przede wszystkim poprzez samodzielne studiowanie tekstów, obrazów i filmów, choć były też zorganizowane działania edukacyjne dotyczące mediów – pomoc migrantom przy zrozumieniu islandzkich gazet oferowana przez Bibliotekę Miejską.

JęzykTylko jedna respondentka uznała, że język jest trudny do oceny („język islandzki taki... nie 310
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wiem, czy jest łatwy czy trudny, taki... ciężko mi powiedzieć, czy go lubię czy nie lubię, po prostu, jest bo jest. [K5]), najczęściej respondenci mieli swoje zdanie na jego temat. Język islandzki określany był jako trudny, choć i ciekawy, niepozbawiony swojego czaru. Poniżej wskażę przypisywanie mu cechy.
Trudny Jeśli  chodzi  o trudność języka,  respondenci  nie  byli  jednak zgodni,  co tak naprawdę jest w nim szczególnie trudne. Wymieniali tu:1) gramatykę – jedni wskazywali  tu ogólnie na „schemat językowy” („Z pewnością [język jest]  inny,  polski  nie  należy  do  rodziny  języków  germańskich,  może  stąd  te  trudności. spowodowane  całkiem  innym  schematem  językowym  itd  itp”.  [K12]),  inni  na  konkretne aspekty  języka  –  M3,  który  przeszedł  pięć  poziomów  języka  islandzkiego  w  szkołach językowych,  a następnie  zapisał  się  na  lekcje  indywidualne,  mówił:  „Ten  język  jest nienormalny...(...) nie ma tego w ogóle na kursie, ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że np. jak masz czasownik 'to be' i potem użyjesz go drugi raz w zdaniu, w tym samym zdaniu, to już nie będzie ten czasownik 'ađ vera',  tylko on się zmienia na 'sé'.  (M3). M16 natomiast twierdził,  że  gramatyka islandzka jest  łatwiejsza  od polskiej,  ale  wskazywał  na problem z długimi złożeniami, takie jak nazwa słynnego wulkanu – tu wskazywał na wymowę takich złożeń, choć samo ich istnienie należałoby zaliczyć do cech gramatyki języka: 

[J]a się zastanawiam, ten angielski jakoś wchodzi – usłyszy się wyraz, prawda, to można go powtórzyć, a usłyszy się islandzki wyraz, to jest trudność z powtórzeniem nawet, Eyjafjallajökull, np. [...] Też mają odmiany przez przypadki, jak u nas. Też jest mianownik,  tylko  że  oni  mają  zamieniony  biernik  z  dopełniaczem.  Jest  biernik drugi. Mianownik, biernik, celownik i dopełniacz. Myślę, że polska gramatyka jest trudniejsza trochę. (M16)2) wymowę – przez dwie osoby uważana była ona za trudną, dla K7 była trudniejsza od gramatyki („Język jest  bardzo trudny w wymowie.  Sam język nie jest  trudny,  tak jak my mamy odmianę”. [K7]), a wspomniany już M16 na istnienie innych liter [„Może [wymowa] nie jest jakaś tam super trudna, ale są te ichnie litery, których gdzie indziej – przynajmniej w Polsce się nie używa”. [M16]).3) trudne słowa (leksykę) – według M17 sama ortografia i przełożenie języka pisanego na czytany jest proste,  ale zrozumienie słów jest trudniejsze („Paradoksalnie więcej  potrafię czytać niż zrozumieć tego co czytam [śmiech]. Wiem, że czytam poprawnie, ale kurcze, co ja czytam to ja nie wiem”. [M17]).4) problem z rozumieniem ze słuchu – na to wskazywał M12, dla którego szybkość i melodia mówienia utrudniały rozumienie: 311



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.

[C]zasem jest tak,  że no łapie się od razu za pierwszym razem coś tam, od razu wpadnie do głowy, resztę się tam na przykład dołoży, domyśli się i potrafi nawet odpowiedzieć, a czasem [nie] […], bardziej właśnie tekst pisany, no szybciej mi tam podchodzi te słowa, gdzieś tak mi się szybciej układają, a tak ze słuchu no to.... [...] czasem ciężko wychwycić, oni jeszcze tak szybko trajkoczą, jakiś taki ciąg takiego szczekania,  że  nie  wiadomo,  o  co  im  za  bardzo  chodzi.  Czasem  wystarczy powiedzieć,  żeby powtórzył to wolniej  i  już się  łapie.  Albo czasem zrozumie się jedno,  czy  dwa  słowa  z  tego  szczekania,  [...]  jest  człowiek  w  stanie  złapać, odpowiedzieć coś tam albo zaimprowizować... (M12)Kilka osób nie mówiło konkretnie, co jest ciężkie, ale ogólnie wskazywało na trudność języka („język  jest  naprawdę  ciężki”  [M15];  „Nie  jest  łatwy  język”.  [K8],  „On  nie  jest  łatwym językiem niestety i trzeba poświęcić mu dużo czasu i nauki” [K1]; „Najgorzej to początek islandzkiego jest, to dla mnie była czarna magia. Jezu, jak oni mówią! Yyyy!” [M8]). Niektórzy wskazywali na to, że im szczególnie ciężko (w porównaniu do Niemców czy Skandynawów) nauczyć  się  islandzkiego,  gdyż  należy  on  do  innej  rodziny  językowej  niż  język  polski („[Niemiecki] jest podobny […] Germańsko jakiś tam nordycki to jakieś tam są powiązania, tak że im łatwiej... A nasz to już jest całkowicie, ani z Niemcami, ani z tym...” [M10]), choć należący również do innej  rodziny językowej język hiszpański  uważany był za łatwy („Ja byłem w Hiszpanii, to w ciągu 2 miesięcy, to już bym się dogadał prawie z każdym, tylko że  hiszpański  jest  bardzo łatwy język w sumie,  […] takie  popularne te słowa,  to się  można dogadać, ja miałem 16 stron takiej rozmówki [...] i po 2 miesiącach już rozmawiałem”. [M10])Tej trudności doświadczyłam też sama. Znałam już język duński, szwedzki i norweski, więc nauczenie się kolejnego języka skandynawskiego wydawało się proste, zwłaszcza, że jego naukę rozpoczęłam już w Polsce, korzystając z dostępnych samouczków. Po przyjeździe na  Islandię  ze  zdziwieniem  zauważyłam,  że  mimo  znajomości  innych  języków skandynawskich,  niewiele rozumiałam z mediów. Nawet w bibliotece nie byłam w stanie odnaleźć odpowiednich działów związanych z nazwami nauk. Pod koniec niemal rocznego dosyć intensywnego kursu byłam w stanie poprowadzić krótką rozmowę na temat pogody, jedzenia,  mojego pochodzenia i  planów, ale  niewiele więcej.  Nawet zamówienie kawy na stołówce uniwersyteckiej, choć ćwiczone często, przerastało moje możliwości ze względu na odmianę liczebników przez przypadki i rodzaj, dodatkowo utrudnioną tym, że odmienia się nie  kawy,  ale  kubki.  Po  niemal  roku  na  Islandii  byłam  już  w  stanie  zrozumieć  prostsze artykuły w prasie, choć nie rozmowy otaczających mnie osób. Ten osobisty przykład podaję, by wskazać na trudność, jaką przysparza Polakom nauczenie się języka islandzkiego – języka trudnego,  nie  tylko  gramatycznie,  ale  też  ze  względu  na  niechęć  Islandczyków  do zapożyczania słów z łaciny czy języka angielskiego. Dla osoby nie znającej innych języków skandynawskich, nie mającej długiego doświadczenia w uczeniu się języków obcych, a do 312
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Konserwatywny117Jednym z powodów tej trudności w uczeniu się islandzkiego jest to, że jest to język, którym rządzą bardzo konserwatywne zasady – społeczeństwo islandzkie starało się go utrzymać w formie  niezmienionej  od  czasu  zasiedlenia  Islandii.  W dyskursie  publicznym  jest  on przedmiotem dumy narodowej właśnie dzięki tej niezmienności – dumę przynosi też to, że współcześni Islandczycy czytają ze zrozumieniem teksty sprzed tysiąca lat. Język jest więc jednym z dóbr narodowych, dziedzictwem mieszkających tam ludzi – w obliczu zarzutów migrantów o „brak historii”  na Islandii  jest  on właśnie nosicielem tej  historii,  zastępując obecne w innych krajach zabytki czy ruiny. Jest też określany sednem islandzkiej tożsamości narodowej  (Þórarinsdóttir,  1999;  Czarnecki,  2009).  Jak  wskazuje  Michael  T. Corgan: „Niewiele krajów włożyło tyle wysiłku co Islandczycy w zachowanie języka narodowego na tak  wielu  poziomach  –  rządu,  administracji  średniego  szczebla,  elit  językowych  oraz codziennych  użytkowników  zajmujących  się  handlem”  (2004).  Hallfríður  Þórarinsdóttir pisze też:

W  dzisiejszej  Islandii  język  islandzki  uważany  jest  za  najbardziej  wartościowe dziedzictwo kulturowe, przekazane przez przodków narodu. Dlatego też pierwszym obowiązkiem  i wyrazem  lojalności  wszystkich  dzisiejszych  Islandczyków  jest według hegemonicznych przekonań ochrona tego skarbu przed skażeniem. (1999, s.4)
Jednocześnie  dzięki  temu konserwatyzmowi  jest  to  język  trudny do nauczenia  się  przez innych – o ile większość języków europejskich,  niezależnie od rodziny językowej,  z której pochodzą, łączy pewien zasób podobnych słów wywodzących się z łaciny, greki czy języka angielskiego (np. telefon, komputer, policja, biologia, radio, film czy festiwal), to w języku islandzkim  zamiast  korzystać  z  zapożyczeń,  słowa  te  zastąpione  zostały  islandzkimi neologizmami  (odpowiednio:  sími,  tölva,  lögreglan,  líffræði,  útvarp,  kvikmynd  i  hátíð). Utrudnia to orientację w przestrzeni publicznej,  a  także szybkie nauczenie się języka.  Ta niechęć do zapożyczeń była jednak nie tylko postrzegana jako cecha językowa, ale jeden z respondentów  wyciągnął  z  niej  wnioski  na  temat  stosunku  Islandczyków  do  obcych wpływów. Opowiadając o problemie ze zgodą sąsiadów na montowanie anteny satelitarnej powiedział:

I  doszedłem  do  wniosku,  że  oni  po  prostu  mają  swoje  jakieś  takie  dziwne, 

117  W tym podrozdziale wykorzystuję fragmenty mojego artykułu: Zielińska, 2010.313
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wydumane poglądy na wszystko i ściśle się tego trzymają, jako społeczność, no nie? Nie chcą dopuścić do siebie jakichś obcych naleciałości, tak jak w polskim np. w polskim języku jest coś takiego, że jak wchodzą jakieś obce nazwy, to my to od razu łapiemy i od razu używamy, jak np. „pendrive”, nie? U nich czegoś takiego nie ma. […] Oni mają swoją nazwę na to, islandzką. Antena satelitarna ma swoją nazwę. 
Na wszystko mają swoją nazwę. […] Ja myślę, że oni nie są tacy chętni do tego, żeby przyjmować takie właśnie jakieś obce naleciałości, żeby jakiś obcokrajowiec 
im narzucał coś swojego,  jak oni są społeczeństwem takim, a nie innym, a jakiś tam przyjedzie skądś, będzie nam tutaj mówił, co mamy robić, nie? W tym sensie. Ja  myślę, że oni tego nie chcą. (M11)

Była to odpowiedź na pytanie o wpływ Polaków na Islandię – respondent posłużył się tu przykładem języka,  by wskazać,  że obce wpływy są niechętnie widziane na wyspie.  Jego wypowiedź jest spójna z tym, co nazwane zostało dyskursem czystości (purity) na Islandii, obejmującym nie tylko język, ale i inne elementy społeczeństwa. Jest on widoczny choćby w broszurach turystycznych,  odnoszących się  do czystości  wody,  natury,  ale  też  czystości rasowej owiec i koni (z tego też względu na wyspę nie wolno przywozić innych zwierząt tych gatunków). Hallfríður Þórarinsdóttir pisze, że dyskurs czystości jest centralnym elementem kształtowania się tożsamości narodowej,  ale też jest „centralnym elementem islandzkiego postrzegania swojego kulturowego i  rasowego pochodzenia,  jak wynika to z  narodowych strategii  obrony  islandzkiej  kultury  i  narodu”  (Þórarinsdóttir,  1999,  s.3).  Językiem islandzkim  mówi  niewiele  ponad  300  000  osób,  z  czego  tylko  kilkanaście  tysięcy  poza Islandią, co powoduje, że Islandczycy obawiają się o jego przyszłość w świecie dominacji  języka  angielskiego118 –  gdy język  angielski  staje  się  np.  językiem  nauczania  w  szkołach wyższych. Wskazywała na to też jedna z respondentek:
[M]nie się wydaje, że oni się czują  zagrożeni, że ten język ich może  zaniknąć, że jest  na  tyle  dużo imigrantów i  my czujemy jakąś taką swobodę,  że  możemy się wszędzie porozumieć po angielsku, że nie dbamy już właśnie o ten ich język i [...] oni się czują w pewien sposób zagrożeni, […] że angielski tutaj wejdzie i że nikomu się nie  będzie  chciało  uczyć tego  języka  [islandzkiego].  On  nie  jest  łatwym językiem, niestety, i trzeba poświęcić mu dużo czasu i nauki (K1).

Samo  to,  że  język  islandzki  uważany  był  za  trudny  i  konserwatywny,  było  jednocześnie pewną  jego zaletą  dla  niektórych respondentów,  którzy  podkreślali  właśnie  jego starość i pewną dziewiczość. Mówiło o tym troje respondentów: „[T]o jest bardzo ciekawy język. Bo ja taką trochę historią języka to ja jestem zachwycona i formami, i że niektóre słowa są 
118  Poczucie zagrożenia jest tu relatywne – za zagrożone języki uważa się te, którymi nie mówią już dzieci  

w danym kraju, a czasem i poprzednie pokolenia. Język islandzki jest więc w grupie języków bezpiecznych,  
jako że jest  językiem narodowym, oficjalnym i  mówią nim wszystkie pokolenia (zob. UNESCO, 2003). 
Tymczasem dużo większy od islandzkiego język duński, którym mówi kilka milionów osób też jest uważany 
przez  wielu  Duńczyków  za  zagrożony przez  dominację  języka  angielskiego,  co  wiąże  się  z  nastrojami 
społecznymi wobec migrantów. 314



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.podobne i tak mi się podoba, ale wymowa dla mnie jest bardzo trudna” (K9); „[M]i się język podobał  ogólnie.  Nie  powiem  że  nie.  Ma  tą  swoją  taką...  Że  jest  jednym  z najbardziej 

niezmienionych  w  Europie  chyba  od  wielu  wielu  wieków.  Ma  tą  swoją  zaletę”.  (M2); „Pamiętam,  że  pierwszy  raz  usłyszałem  w samolocie,  stewardessa jak mówiła,  to  mi  się spodobało,  tak  mi  się  skojarzył  ten  język  z  czymś  takim  starym jakimś,  jakimś  takim 
odległym,  takim  średniowieczem,  wczesnym”.(M12).  Mimo  więc  trudności,  jaką przysparzał konserwatyzm języka, stanowił on o jego atrakcyjności. Później wszyscy troje zapisali  się  na  kursy  tego  języka,  mając  do  niego  pozytywy  stosunek,  ale  M2  w  końcu przerwał naukę, gdy przyszedł kryzys. To, czy ktoś się tego języka uczył, czy nie, zależało bowiem głównie od jego własnych chęci oraz nacisku, jaki odczuwał ze strony pracodawcy, społeczeństwa oraz od własnych przekonań – co opiszę dalej. Samo postrzeganie języka jako ciekawego nie wystarczyło do tego, by się go uczyć, na co wskazuje wypowiedź M2:

[N]ie wiedziałem, czy po prostu zostanę. I tak jak [...] kiedyś powiedziała [imię] – ja nie będę się uczyła języka, którym włada tylko 300 000 ludzi na świecie. Coś w tym jest. […] Jeśli nie wiesz, że tu zostaniesz, no kwestia tego, czy ktoś się lubi uczyć języków, nie? [...] Ale ja chyba za bardzo... jeśli chodzi o języki to nie za bardzo. (M2)
Język i władzaW  kwestii  władzy  związanej  z  językiem,  część  literatury  przedmiotu  (np.  Van  Houdt, Suvarierol i Schinkel, 2011; Shohamy, 2009) skupia się na bezpośrednim nacisku ze strony państwa  i  jego  instytucji  na  migranta,  np.  warunkowanie  prawa  pobytu  nauką  języka i zdaniem testu językowego.  Taka zasada nie obowiązuje jedna wewnętrznych migrantów EWG,  dla  których –  tak jak właśnie  dla  Polaków na Islandii  –  znajomość języka nie jest konieczna, dopóki nie chcą starać się o obywatelstwo. Przed 2006 rokiem wymagań było więcej, co opisuje M7:

No tak, no bo potrzebna zielona karta później już była. A żeby zieloną kartę mieć, to trzeba  było  jednak  pracować.  […]  Oczywiście  zaraz  do  zielonej  karty  była wymagana szkoła. Trzeba było do pracy jechać, jak to się mówi z tymi zeszytami.  […] Po pracy po 2, po 3 godziny jeszcze potem szkoła, trzeba było do szkoły iść. No i później trzeba było iść na drugiego stopnia.  No i  oczywiście nie poszedłem. Od razu poszedłem na egzamin,  bo można było zdawać od razu egzamin,  była taka możliwość. No i poszedłem na ten egzamin, oczywiście zdałem. (M7)
Respondent czuł, że zmuszony był do nauki, ale niekoniecznie na kursie, część wymaganych umiejętności zdobył sam i od razu po pierwszym kursie poszedł na egzamin. Co ciekawe, o takich wymaganiach nie mówili inni respondenci.  M5 opowiadał,  jak przez wiele lat po przyjeździe nie uczył się islandzkiego, dopóki nie wymagał tego szef,  podobnie K7, która 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.zaczęła się uczyć dopiero, żeby zmienić pracę. Gdyby M7 przyjechał sześć lat później,  nie musiałby już żadnego egzaminu zdawać ani chodzić na kursy, chyba że wysłałby go na nie urząd pracy pod groźbą utraty zasiłku. Także w kontaktach z instytucjami państwowymi język islandzki nie był wymagany, choć – jak twierdzą respondenci  – dobrze widziany („W jakichś urzędach to oczywiście,  staram się [mówić po islandzku], bo czasami głupio mi, jak nie umiem islandzkiego. Jednak tak inaczej jest, jak mówi się po islandzku, a inaczej jak przechodzi się na angielski” [K5]). Niektórzy doświadczyli niechęci urzędników, gdy przechodzili na angielski („Jak byłam teraz załatwić sprawę w urzędzie skarbowym z podatkiem, to jedna [urzędniczka] była miła, jak zaczęłam po islandzku, skończyłam po angielsku, już tak nie było miło”. [K1]); ale robili to, by  mieć  pewność,  że  dobrze  rozumieją  rozmówcę  („Czasem  człowiek  musi  niestety przeskoczyć na bardziej język taki kumaty, bo no nie zawsze się łapie,  [...] i oczy robi się wielkie i trzeba się delikatnie zapytać, czy mogłaby powtórzyć… po angielsku” [M12]). Jeden z respondentów rozważał też podjęcie pracy w instytucjach władzy, ale tu też trzeba było dobrze mówić po islandzku („w islandzkim rządzie można pracować. I tam właśnie nie dbają o narodowość tylko o posługiwanie się językiem islandzkim. […]  Kto żyw byleby się znał, byleby mówił po ichniemu” [M17]). Migrant mówiący dobrze po islandzku mógł więc stać się częścią instytucji władzy i m.in. pośredniczyć między innymi migrantami a instytucjami („Tutaj  jest  właśnie  pełno  Polaków,[...]  którzy  dobrze  znają  islandzki  łącznie  z  tym  ich akcentem, no to właśnie często ich wykorzystują w tłumaczeniach – na policji, dla szkół, dla kursów,  wszędzie  tam,  gdzie  są  Polacy  potrzebni  to  są.  W urzędzie  pracy  nawet  Polki obsługują już teraz”. [M17]). Takie zatrudnianie migrantów i ułatwianie przez to życia innym migrantom,  a  więc  sprawianie,  że  instytucje  publiczne  były  dla  nich  bardziej  dostępne, niezależnie od ich umiejętności językowych,  było dla niektórych wyrazem „kulturalności” i tolerancji w kraju, w którym się znaleźli:
K16:  Bo  oni  są  bardzo  tolerancyjnym  narodem  i  bardzo  kulturalnym.  [...]  A  my Polacy jesteśmy naprawdę krajem zawistnym i mi się wydaje, że nie mielibyśmy tyle tolerancji, co oni. […] I samo to, że wiadomo – są np. różne[...] ogłoszenia itd., itd. Jest po polsku, jest po islandzku i po angielsku. Tak jak u nas w Polsce […] nigdy w życiu nie będzie napisane po angielsku, tylko wszędzie jest po polsku i nigdy w życiu nie będzie w języku tego obcokrajowca, którego, wiadomo, odrębek [odsetek] jest największy. No może dlatego, że Polska jest duża, tak że...M.Z.: A tutaj gdzie jest to napisane, tzn. w tych trzech językach?K16: [...] bardzo często się spotyka! […] czy idziesz załóżmy do banku i po polsku mają np. kwitki. […] Prawo jazdy po polsku. [...] W wielu instytucjach są Polki, Polacy. 

Ale język odgrywał też rolę w relacjach władzy symbolicznej. Wskazywała na to Hallfríður 316



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Þórarinsdóttir,  pisząc,  że  celem  dyskursu  puryzmu  jest  legitymizacja  władzy  osób mówiących poprawnie po islandzku (1999,  s.3),  co można odnieść do różnych dialektów i odmian języka,  ale  też  do niepoprawności  wynikającej  z  uczenia  się  języka jako  języka drugiego. W Rozdziale VII cytuję Roberta M. DeKeysera, który twierdzi, że w porównaniu do dzieci,  które  kontynuują  naukę,  dopóki  nie  nauczą  się  języka  na  poziomie  „native speakerów”, dorośli przerywają naukę w pewnym momencie (2013), nigdy więc nie mówią do końca tak, aby nie dało się odróżnić ich od rdzennych mieszkańców. Stwarza to sytuację,  w której migrantów zawsze można odróżnić po sposobie mówienia, nawet jeśli  poświęcą długie lata na naukę języka islandzkiego. Na tej podstawie mogą być wykluczani w różnych sytuacjach  życiowych.  Ułudą  można  nazwać  więc  marzenia  niektórych  migrantów,  żeby zasymilować  się  z Islandczykami  i  nie  być  rozpoznawalnymi  („Może  czujesz  się  bardziej pewny siebie,  gdy […]  mówisz  do nich po islandzku.  A nie  po angielsku,  bo [...]  oni  już wiedzą, że nie jesteś Islandczykiem. A chciałbyś jakoś się z nimi zjednoczyć.[...] I to przez język przede wszystkim”. [K16]; „Bo oni np. mogą nie wiedzieć, że się jest obcokrajowcem, jak się jeszcze tak w miarę dobrze mówi, [...] też są bardziej otwarci jak się po islandzku mówi, niż np. po angielsku czy w ogóle się nie mówi”. [M18]). Można to odnieść też do walki o hegemonię lingwistyczną, za Pierrem Bourdieu:
By  jedna  forma  ekspresji  istniejąca  wśród  innych  form  (konkretny  język w przypadku dwujęzyczności, konkretne użycie języka w przypadku społeczeństwa klasowego) narzuciła się jako jedyna legitymizowana, rynek lingwistyczny musi być zunifikowany,  a  różne  dialekty  (klasy,  regionu,  grupy  etnicznej)  muszą  być praktycznie  przymierzone  do  legitymizowanego  języka  lub  użycia.  Integracja  do pojedynczej „wspólnoty lingwistycznej”,  będącej produktem dominacji  politycznej bez  końca  legitymizowanej  przez  instytucje,  mające  możliwość  narzucenia uniwersalnego uznania języka dominującego, jest warunkiem dla ustalenia relacji dominacji lingwistycznej. (1983/1991, s.45-6)

Dominacja przejawiająca się w języku może mieć jednak różne wymiary, przede wszystkim to relacje władzy określają, który język w danym kraju jest znaczący – który liczy się, a który nie. Migranci szybko orientowali się, jakie języki były na Islandii cenione, a jakie nie miały wysokiego statusu. Polski wysokiego statusu nie posiadał (nie uczono się go w szkołach,  a jeśli  istniał  w  przestrzeni  publicznej,  to  wtedy gdy komunikaty  przeznaczone  były  dla migrantów),  miał go natomiast język islandzki – dziedzictwo narodowe, język angielski – język dominujący na świecie i  język duński,  czyli  język byłej  władzy kolonialnej,  którego znajomość umożliwiała komunikację z  innymi mieszkańcami Skandynawii,  także podczas spotkań Rady Nordyckiej.  To w odniesieniu do cenionych języków określano to,  czy ktoś „mówił  w  językach  obcych”,  czy  nie.  Za  tych,  którzy  „nie  mówią  żadnym  językiem” 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.(określenie spotykane w odniesieniu do słabiej wykształconych Polaków ze strony innych Polaków) uznawano także tych, którzy mówili np. w trzech językach – po polsku, niemiecku i rosyjsku –  gdyż żaden z  nich  nie  był  przydatny na Islandii.  Komunikacja  z większością społeczeństwa przebiegała tu po islandzku lub angielsku – sporadycznie po duńsku, gdyż był to język, który większość Islandczyków znała (uczono się go w szkołach), ale nie znali go Polacy. O ile islandzki i angielski Polacy po pewnym czasie pobytu zaczynali jakoś rozumieć, to  duńskiego nie  uczyli  się  i  nie mogli  brać udziału  w konwersacjach w tym języku.  Na Islandii prawie w ogóle nie przydawał się natomiast francuski i niemiecki, których uczyła się K14 czy rosyjski, który jako tako znał np. M11 i jedynie od czasu do czasu wykorzystywał rozmawiając  z  rosyjskojęzycznymi  pasażerami  autobusu.  Także  M10  mógł  wykorzystać rosyjski tylko podczas konwersacji z innymi migrantami, np. w kawiarni Samhjálp [„Jest tu trochę ruskich, się pogada. I tych rusko-pochodnych, oni też wszyscy po rosyjsku...” [M10]), ale nie w innych miejscach. Z kolei podstawy hiszpańskiego i niemieckiego, których nauczył  się mieszkając w innych krajach, nie przydały mu się nigdy na Islandii. Mimo podstawowej znajomości trzech języków obcych mógł więc uchodzić za nieznającego żadnego języka. Sytuacja  języka  angielskiego  wiązała  się  z  pewnym  konfliktem  i  walką  o  władzę. Z jednej  strony,  jak  wskazywali  respondenci,  Islandczycy  po  angielsku  mówili  dobrze i chętnie.  Z  drugiej  strony  –  obawa  przed  zdominowaniem  języka  islandzkiego  przez globalnie  hegemoniczny  język  angielski  sprawiała,  że  niektórzy  naciskali  na  mówienie z migrantami po islandzku. Relacje władzy na poziomie globalnym przekładały się więc na relacje na poziomie lokalnym. Bardzo możliwe,  że istniały tu też różnice dotyczące tego, z kim chciano, a z kim nie chciano mówić po angielsku – np. choć byłam na Uniwersytecie Islandzkim gościem przez kilka miesięcy, to były osoby, które cały czas próbowały mówić do mnie  po  islandzku,  a  nie  po  angielsku,  podczas  gdy  nie  doświadczyli  tego  amerykańscy profesorowie, również będący tam gośćmi. Jest to dowód anegdotyczny i choć jest on łatwy do  interpretacji,  jeśli  chodzi  o  status  różnych  migrantów,  wymaga  jednak  głębszego zbadania.  Respondenci  wskazywali  na  zmienność  w  czasie  takich  postaw,  zwłaszcza w obliczu kryzysu finansowego:
Np. w autobusie kilka razy miałem takie sytuacje, że ja np. próbowałem mówić po islandzku, początkujący miałem ten islandzki wtedy, bo to było jakoś po pierwszym kursie. To od razu, nie zdążyłem powiedzieć słowa, dobra, no to po angielsku może, co? Nie mieli czasu, nie chcieli... A teraz możesz się produkować...[...] Czekają, ale to nie z grzeczności czekają, tylko po prostu jesteś na Islandii, to mów po islandzku. 
Mają rację przede wszystkim. (M13)

Respondent wskazuje tu na zmianę w zachowaniu Islandczyków, ale też zgadza się z ich 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.nową  postawą  –  która  była  zgodna  z  postrzeganiem  państwa  narodowego  i  języka narodowego przez większość Polaków, z którymi rozmawiałam (np. „Większość rozmawia po angielsku i można się dogadać, ale no ten islandzki język, no wypadałoby znać. [...] Trzeba dokładać  starań”.  [M16]).  Co  ciekawe,  nacisk  na  język  jest  przez  niektórych  (zob.  np. Bergmann, 2014) postrzegany jako element postkolonialnego nacjonalizmu, związanego z potrzebą  pokazania  innym  narodom  swojej  wartości  –  nacjonalizmu,  który  –  jak  pisze Bergmann  –  kształtuje  politykę  wewnętrzną  i  zewnętrzną.  Przyglądając  się  językowi z perspektywy  postkolonialnej,  jako  elementowi  tożsamości,  który  ocalał  mimo kolonializmu i w którego ocalenie trzeba było włożyć dużo wysiłku, narzuca się porównanie z językiem polskim, który również próbowano ocalić pod zaborami przed germanizacją czy rusyfikacją.  Wskazuje  to  też  na  istnienie  konfliktu  językowego  między  dwoma  językami o kluczowej  roli  dla  postkolonialnych  tożsamości  narodowych119.  Jednocześnie  dzięki  tej wspólnocie  historii,  respondenci  mieli  pewne  ramy,  w które  mogli  ująć  konflikty  między językami – np. porównywali sytuację języka angielskiego na Islandii do języka rosyjskiego w Polsce – również związanego z historią władzy i dominacji:
Ale na pewno w przyszłości będę chciała jeszcze pójść na islandzki, czyli pewnie tu zostać, bo jednak z islandzkim jest lepiej. Mimo tego, że wszyscy cię zrozumieją po angielsku, jeśli znasz islandzki, Islandczycy nawet inaczej do ciebie podchodzą, 
inaczej cię traktują i  to jest widoczne.  Tak jak my w Polsce […],  my jesteśmy 
komunistyczny kraj i wszyscy uczyli się wcześniej rosyjskiego. Jeżeli ja mam np. słuchać kogoś po rosyjsku, wolałabym, żeby ktoś mówił do mnie po polsku niż po rosyjsku,  to  jest  logiczne.  Także  rozumiem Islandczyków,  że  czasami  coś  tam burkną  czy  jakoś  się  inaczej  spojrzą.  A  jak  mówisz  po  islandzku  są  na  pewno bardziej zadowoleni niż jak mówisz np. po angielsku. (K16) Preferencja używania języka lokalnego była tu określona jako logiczna, a negatywne reakcje na  niemówienie  po  islandzku  (burknięcie,  patrzenie  „inaczej”,  inne  traktowanie)  za zrozumiałe, tak samo respondentka traktowałaby osoby niemówiące po polsku w Polsce. Żądanie wyłącznego użycia języka narodowego, dominującego, było logicznym, naturalnym prawem, wynikającym z postrzegania spójności narodu,  państwa i  języka.  Dla niektórych jednak samo porównanie i wczucie się w sytuację lokalnych mieszkańców nie wystarczyło, czasem  pojawiał  się  opór  wobec  oczekiwań,  np.  wtedy,  gdy  były  one  nierealistyczne. Pokazuje to sytuacja młodej kobiety, która przyjechała kilka miesięcy wcześniej na Islandię i uczęszczała razem ze mną na kurs języka islandzkiego (8 godzin lekcyjnych tygodniowo), jednocześnie pracując w supermarkecie. Język islandzki, jak pisałam wcześniej, jest trudny do nauczenia się i  zrobienie tego w ciągu kilku miesięcy przy jednoczesnej pracy na etat 

119  O tym, jakie znaczenie ma język dla tożsamości narodowej polskich migrantów pisze m.in. Bogusia Temple 
(2010). 319



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.graniczyło  z  niemożliwością.  Tymczasem  w  pracy  część  klientów  oczekiwała  od  niej,  że będzie ona mówić w tym języku. W moich notatkach po naszej rozmowie odnotowałam: 
„[M]a  gdzieś”  to,  że  „islandzkie  staruchy”  wymagają  od  niej,  żeby  mówiła  po islandzku.  Kiedyś nie trzeba było  znać islandzkiego,  więc dlaczego teraz  trzeba? [pytała]  Nie  zna  jeszcze  liczb,  ale  się  tym  nie  przejmuje.  Wszystko  mówi  po angielsku.  Wie,  że w Polsce może ludzie chcieliby,  żeby w sklepach mówiono po polsku, „ale to jest Polska”. „A tu jest Islandia”. I skoro można było po angielsku, to dlaczego nie. Robi tak, jak jej wygodniej (N12, 06.10.2009)

Presja spotykała się więc z oporem, zwłaszcza jeśli reguły zmieniały się w czasie i można było  czuć  się  pokrzywdzonym  w  związku  z  czasem  swojego  przyjazdu.  Jednocześnie nierealistyczne oczekiwania co do szybkości nauki języka islandzkiego kazały respondentce zaprzeczać zasadom etycznym, które można by skrótowo sprowadzić  do zasady „nie rób drugiemu, co tobie niemiłe” i sprowadziły je do rozróżnienia – „ale to jest Polska”, „a tu jest Islandia”. Oczekiwania te były – co ciekawe – często skierowane właśnie do ludzi pracujących w supermarketach,  które  jednocześnie  były  miejscem,  gdzie  pracowano  niedługo  po przyjeździe na wyspę i z których dopiero po nauczeniu się języka próbowano czasem podjąć pracę w innych sektorach (wspomniana kobieta odrzuciła jednak póki co ciekawszą pracę,  właśnie ze względu na wymagania językowe). W supermarkecie pracowała też K16, która wskazywała  na  różne  zachowania  klientów  wobec  niemówiących  po  islandzku pracowników:
[J]eżeli pomożesz im [...] i oni wiedzą, że ty  potrafisz im pomóc, że oni mogą do ciebie podejść itd., to mają do ciebie bardziej pozytywne nastawienie, niż wtedy, kiedy nie potrafisz im pomóc. I pewnie na początku zdarzały się takie sytuacje, że byli oburzeni: „Boże jesteśmy w Islandii, dlaczego tutaj nikt nie gada po islandzku?”, a tutaj jest strasznie dużo Polaków. Ale po półtora roku poznali się może i na nas, na niektórych ludziach i wiedzą, co potrafimy, a czego nie potrafimy. [...] czasami, np. jak  czegoś  nie  wiesz,  to  czasami  się  oburzą,  bo  to  jest  chyba  nawet  taka 
prawidłowa reakcja, bo gdy idziesz do sklepu, chciałbyś, żeby wszystko... aby ktoś ci  doradził  itd.  Ale  są  też  tacy  trochę  Islandczycy  z  korzenia,  że  ja  jestem Islandczyk, Islandia jest Islandią i ty musisz mówić po islandzku. I nie dopuszcza do siebie takiej świadomości, że ktoś po islandzku nie potrafi,  a mówi po angielsku, prawda? I wtedy są np. różne sytuacje,  takie jak np. wczoraj koleżanka miała na kasie,  że  Islandka  przyszła  i  ona  mówi  po  angielsku  swoją  cenę.  Strasznie  się 
oburzyła i powiedziała: „Dlaczego ty nie potrafisz po islandzku?”. (K16)Sytuacja w supermarkecie jest w pewnym sensie szczególna – jak wskazuje respondentka – jest to miejsce, w którym szuka się porady, ale też miejsce codzienne, gdzie bywa się często, niemal domowe i gdzie obcość jest zauważana. Jednocześnie, jak twierdzi,  ludzie uczą się tam siebie nawzajem, uczą się, czego mogą oczekiwać od innych, a czego nie, choć dotyczy to raczej  stałych  klientów.  W  miejscu  tym  stykają  się  ze  sobą  różne  grupy  ludzi  – 320



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wykształconych  i niewykształconych,  zarówno  wśród  pracowników,  jak  i  klientów  – przykładowo  K11  pracowała  w supermarkecie  mając  wyższe  wykształcenie  i  obsługując oraz obserwując ludzi o różnych postawach i umiejętnościach. Ona niechęć do mówienia po angielsku tłumaczyła nieśmiałością: 
Ja miałam np. takie śmieszne sytuacje w pracy, że kiedy odezwałam się w języku angielskim i ktoś próbował odpowiedzieć mi po angielsku, a nie umiał zbyt dobrze, zacinał  się,  to  wręcz  wybiegał  ze  sklepu,  naprawdę  miałam  takie  sytuacje.  […] Właśnie dużo jest takich ludzi, którzy może by pomogli, tylko nie wiedzą za bardzo jak i właśnie mi się wydaje, że to jednak wynika z tej nieśmiałości. (K11)

Z czasem nauczyła się  mówić komunikatywnie w języku islandzkim, na początku jednak starała  się  pomóc  klientom  mimo  braku  znajomości  tego  języka.  Co  więcej,  musiała  też radzić sobie w sytuacji, gdy jej pracodawca nie mówił po angielsku:
[Z]nał  tylko  jakieś  pojedyncze  słowa,  więc  porozumiewaliśmy  się  za  pomocą 
jakichś pojedynczych słów w języku angielskim. […] Bo też były różne sytuacje, ludzie tak dziwnie się na nas patrzyli, tym bardziej, że się ich nie rozumiało, nie 
chcieli  rozmawiać  po  angielsku.  Ale  to  miało  też  dobre  strony...  Zdarzały  się 
nieprzyjemne sytuacje, ale to były tylko pojedyncze przypadki. Ale dzięki temu, że  miałam  kontakt  z  ludźmi,  którzy  mówili  wyłącznie  po  islandzku,  szybciej uczyłam się jakichś słówek. Starałam się zrozumieć ich, co mówią. [...] Z Polski przywiozłyśmy taką  chęć niesienia pomocy innym, niezależnie od tego, czy ktoś nas rozumie,  czy my rozumiemy kogoś.  Zawsze po prostu,  jak nie wiedziałyśmy, o czym  mówią,  co  chcą  ludzie,  to  zawsze  chodziłyśmy  do  naszego  szefa,  go ciągnęłyśmy za sobą i to się tak ludziom podobało, że jednak jest ktoś, kto ich nie olewa  mimo  trudności  w komunikowaniu  się,  ale  zawsze  jakaś  taka  chęć wykazania pomocy była i może dzięki temu ludzie bardziej  nam wybaczali to, że nie mówimy w ich języku. (K11)Respondentka  wykształciła  pewną  strategię  radzenia  sobie  w  przypadku  braku porozumienia językowego, zdała się też na ogólnoludzkie wartości, takie jak chęć pomocy innym. Dzięki  temu czuła,  że jej  braki  komunikacyjne zostały wybaczone – co jest o tyle ciekawe,  że  wskazuje  jednoznacznie,  po  której  stronie  występował  brak  i  komu  należy wybaczać.  To nie klienci  musieli  starać się  dobrze skomunikować i  liczyć na wybaczenie w razie niepowodzenia (w razie czego mogli wyjść, jak pokazuje wypowiedź wyżej). Wiąże się  to  ze  statusem  języków  i  relacjami  władzy  w społeczeństwie,  ale  jest  to  też charakterystyka bycia pracownikiem w społeczeństwie kapitalistycznym, w którym rządzi zasada „klient – nasz pan”. Nieznajomość języka klienta sprawia, że nie świadczy się, według tej logiki, odpowiedniej usługi.  Wskazuje na to też  Hallfríður Þórarinsdóttir (2011), która cytuje wywiady z przedstawicielami globalnych firm mających siedzibę na Islandii. Według tych pracowników normalną sytuacją jest to, że w firmie mówi się po angielsku, gdy pracuje 321



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.się dla angielskojęzycznej klienteli. Migranci pracujący w supermarketach czy restauracjach powinni natomiast mówić po islandzku, gdyż w tym języku mówią ich klienci. Na działanie  władzy w tym kontekście wskazują też Per Andersson i Andreas Fejes na podstawie badań edukacji dorosłych migrantów w Szwecji, gdzie konieczność uczenia się języka szwedzkiego była  przedstawiana  przez  nauczycieli  jako  ważna  dla  zaistnienia  na  rynku  pracy  – dogadywania się ze współpracownikami i klientami. Autorzy badania piszą:
Bez  wystarczających  umiejętności  językowych  mówi  się,  że  ryzykujemy  bycie wykluczonymi  ze  społeczności  w  pracy  oraz  istnieje  ryzyko,  że  nasza  praca  nie będzie dobra.  Poprzez takie stwierdzenia  widzimy,  jak działa  władza,  a  poprzez swoje działanie, definiuje ona, co trzeba koniecznie znać, a czego nie. (2010, s. 211)Skoro więc praca osób bez znajomości języka klientów nie przez wszystkich jest uważana za dobrą, a niektórzy nie mogą wręcz dogadać się z pracodawcą, to dlaczego te osoby jednak zatrudniano?  Zrozumienie  islandzkich  pracodawców  jest  łatwiejsze,  jeśli  weźmiemy  pod uwagę  sytuację  islandzkiej  gospodarki  przed  kryzysem.  Brakowało  wtedy  pracowników, gdyż  wiele  osób  pracujących  wcześniej  w innych  branżach,  nawet  bez  wykształcenia ekonomicznego, zostało zrekrutowanych do banków, rozwijających się w szalonym tempie i prowadzących ekspansję (outvasion) do innych krajów (np. poprzez słynne lokaty IceSave w  Wielkiej  Brytanii  i  Holandii).  Gdy  banki  zbankrutowały  i  zostały  znacjonalizowane, gwałtownie  zwiększyło  się  bezrobocie  i  –  jak  wskazują  moi  rozmówcy  –  nagle  w wielu miejscach trzeba było znać język islandzki, by móc znaleźć zatrudnienie (więcej w Rozdziale VII oraz w Wojtyńska i Zielińska, 2010). Nie dotyczyło to jeszcze tak bardzo supermarketów (K16  i M14  znaleźli  tam  pracę  tuż  po  wybuchu  kryzysu  mimo  nieznajomości  języka islandzkiego), ale wskazywano na wyższe wymagania np. w przedszkolach. Także K14, która przyjechawszy na Islandię  nie  mówiła  po angielsku ani  islandzku.  W pracy  nauczyła  się  języka  angielskiego  rozmawiając  z szefami  („moi  szefowie  ze  mną  rozmawiali  tylko  po angielsku, bo myśleli,  że ja się uczyłam angielskiego” [K14]),  a po islandzku nie potrafiła  porozmawiać ze starszymi klientami („Oni nie mówią po angielsku albo nie chcą mówić po angielsku. No i tam były ostre akcje z tymi dziadkami. Ja się potrafiłam plecami odwrócić, no i poprosić 3 razy „Czy mógłbyś mi to powiedzieć po angielsku?” [...] Niestety nie mogłam tam pokonwersować  po  islandzku  z  nimi”  [K14])  –  w  czasie  kryzysu  straciła  tę  pracę,  gdyż szefowie zastąpili ją własnymi dziećmi, które z kolei straciły pracę gdzieś indziej. Być może nawet gdyby znała język islandzki, pracę by straciła, ale ten brak umiejętności porozumienia z klientami  mógł  również  odegrać  pewną  rolę  w  decyzji  pracodawców.  Wielu  innych respondentów zdążyło w tym czasie nauczyć się podstaw języka islandzkiego, więc na czas kryzysu mieli lepsze zabezpieczenie przed zwolnieniem (ryzyka nie należy wyolbrzymiać, 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.biorąc pod uwagę,  że bezrobocie w czasie kryzysu wzrosło  tylko do 9% i  objęło  przede wszystkim branżę budowlaną, zob. Wojtyńska i Zielińska, 2010, s.1). Wymagano  również  znajomości  języka  islandzkiego  w  firmie  transportowej,  dla której  pracowali  polscy  kierowcy  autobusu.  Wymagania  te  postrzegali  oni  jako  w  dużej mierze zdeterminowane dbałością o dobro firmy, np. jako zabezpieczenie przed oszustwami. M11 wspominał, że początkowo porozumiewał się z klientami tylko po angielsku – nawet niepełnosprawni potrafili mówić w tym języku, co go zdziwiło:
W szoku byłem prawie! Więc po angielsku była rozmowa, z tym że na początku szczególnie młodzież widziała, że jesteśmy obcy, że nie bardzo kumamy i nas robili 
w  konia,  jeśli  chodzi  o  te  płatności...  A  potem  szefowa  zorganizowała kurs islandzkiego,  40  godzin,  tylko  to  jest  takie  –  pic  na  wodę  trochę,  bo  żaden z kierowców nie chciał się uczyć. Tam tylko kilku faktycznie się przykładało, żeby się czegoś nauczyć. Bo w sumie to jest też... ja wychodziłem z założenia, że to jest 
w naszym  interesie,  żeby  się  i  dogadać  z  pasażerami,  i  dogadać  z  innymi kierowcami,  którzy  nas  wzywają  przez  radio  [...].  Żeby  być  jakimś  takim 
przydatnym w tym, co robię, nie? (M11)Respondent ten miał więc też wewnętrzną potrzebę uczenia się,  by być „przydatnym”, by móc komunikować się z innymi. Podobnie M14, który mówił: 
Nawet lepiej się człowiek czuje [...], że mogę, potrafię  pomóc. Coś ode mnie chcą, kurcze, ale co? I potem siedzę i myślę, kurde, a może ze mną jest coś nie tak? Ja nie mogę im pomóc... chciałbym pomóc, ale nie mogę. Może też tak by było fajniej, nie? (M14)

Nauka języka była więc też wewnętrzną potrzebą, nie tylko wynikała z presji zewnętrznej. Co znamienne, respondent nie kontynuował nauki na kursach, co tłumaczył brakiem czasu – wewnętrzna potrzeba nie wystarczyła więc w tym przypadku, a sam M14 mówił też o swoim braku motywacji do nauki (rozwinę to dalej). Poza presją ze strony pracodawcy czy klienta, respondenci mówili też o presji ze strony współpracowników. Było to widoczne zwłaszcza w niektórych przedszkolach, o czym wspominała K8: „Na początku było ciężko, bo ja w ogóle nie  mówiłam  po  islandzku,  a  one  [współpracowniczki]  nie  chciały  ze  mną  mówić  po angielsku, bo stwierdziły, że jak nie będą mówić po angielsku, to ja się szybciej islandzkiego nauczę”.  Presja  wywierana  przez  inne  przedszkolanki  miała  na  celu  przyspieszenie u respondentki nauki języka islandzkiego. Mówiła ona co prawda, że w jej przypadku się to nie sprawdziło, ale z drugiej strony, sama nie miała motywacji, żeby nauczyć się języka (bo zamierzała wracać do Polski), a jednak nauczyła się mówić w stopniu komunikatywnym. Ta presja „dla jej  dobra” wywierana była zwłaszcza przez „kilka takich starszych pań,  które rzeczywiście nie chciały rozmawiać w żadnym innym języku, tylko w islandzkim, no to więc 323



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.nie rozmawiałyśmy i tyle” (K8).  Jednak przez kilka lat  pracy zdążyła się już zintegrować, mówiła, że czuje się częścią zespołu: „My taką mamy swoją starszą ekipę, która jest już tu parę lat  i  tutaj  nie ma problemów żadnych z  kontaktami,  traktują mnie na równi”  (K8).  Historie przedszkolanek są do siebie dosyć zbliżone, choć ich wewnętrzna motywacja i plany na przeszłość są różne. W przeciwieństwie do K8, młodsza od niej i mniej zdecydowana co do planów K4 zaczęła uczyć się języka islandzkiego tuż po przyjeździe do nowego kraju. Nawet jej było jednak trudno poradzić sobie z presją współpracowniczek:
[P]rzez pierwsze 2 tygodnie były jeszcze osoby wakacyjne. [...] to były młode osoby,  które mówiły do mnie po angielsku i bardzo mi to pomogło pierwszy krok zrobić, rewelacyjne osoby. Po czym po dwóch tygodniach nagle patrzę, nie ma tylu osób. [...] I nagle wszyscy zaczęli mówić do mnie po islandzku, poza dyrektorką.[...] Tzn. część osób mówiła zawsze po islandzku. Ale ja rozmawiałam z tymi, którzy mówili do mnie po angielsku, rozumiesz, żeby było łatwiej […]; mam takie osoby, które 35 lat w  przedszkolu  pracują  i  mają  swoje  reguły  […].  I  ja  np.  pamiętam  jedno  takie „starcie” to było, że ktoś mi powtarzał po islandzku to samo zdanie. Ja mówię po angielsku: „Ja nie rozumiem, możesz mi powiedzieć jeszcze z 15 razy i ja cię nadal nie zrozumiem, bo ja nie rozumiem słów konkretnych”. A ta osoba się uparła, że nic  do mnie nie powie po angielsku i do dzisiaj tak jest. A to była moja szefowa działu.  (K4)Szefowa działu traktowała więc respondentkę tak, jak traktuje się dzieci w przedszkolu – powtarzała jej zdanie kilka razy, licząc, że ta w końcu zrozumie. Jak twierdzi respondentka, osoba ta znała język angielski przynajmniej w stopniu komunikatywnym, ale nie chciała go używać. Takie narzucanie swojego języka było dla wielu migrantów trudne, o czym mogą świadczyć  przytaczane  w  Rozdziale  IV  wypowiedzi  o  poczuciu  „nadmiernej  integracji” w pracy  i  potrzebie  odpoczynku od języka.  Jedna  z  przedszkolanek  powiedziała: „[J]jeśli siedzą jedna albo dwie osoby w tej kaffistofie [jadalni],  to [...] jest szansa, że będą z tobą mówiły po angielsku, natomiast zauważyłam taką prawidłowość, że jeśli jest już grupa – ty mówisz po angielsku, a oni ci odpowiadają po islandzku. No i zaczyna się taka bariera” (K1).  Jak wynika z  tej  wypowiedzi,  im większa była  grupa,  tym bardziej  składające  się  na nią jednostki  decydowały  się  mówić  w swoim języku.  K1 była  w swojej  pracy  jedyną Polką i czasem udawało jej się poprowadzić rozmowę po angielsku, a czasem nie. Uczyła się języka islandzkiego, ale nadal nie mówiła nim dobrze, nie czuła się w nim pewnie i lepiej rozumiała język angielski. Na co dzień używała islandzkiego w pracy, ale na poziomie dzieci i uważała to  za  poziom  niewystarczający  do  swobodnej  komunikacji  z  dorosłymi.  Winiła  siebie  za brakujące umiejętności, ale też postanowiła walczyć o swoje prawo do czasu wolnego i do odpoczynku od presji językowej: „to jest mój czas wolny i ja sobie mogę zrobić z nim, co ja chcę. I powiedziałam im – to w takim razie ja będę wychodzić w ogóle” (K1) – wolała wyjść z budynku,  żeby  mieć  chwilę  spokoju  i wolności  od  języka  islandzkiego.  Jeszcze  inna 324



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.przedszkolanka natomiast (K10) mówiła, że męczyła się dopóki była w przedszkolu jeszcze jedna Polka, gdyż ciągle musiała zmieniać język. Mimo że dyrektorka zabroniła im mówić po polsku („po prostu niektórym osobom się wydawało, że kiedy my mówimy w naszym języku, to obgadujemy inne osoby, ale to nie zawsze, bo na przykład możesz wymienić imię jakieś tam koleżanki, ale nie zawsze człowiek po prostu mówi coś źle” [K10]), to jednak to robiły („Dlatego, że ona właśnie nie mówiła po islandzku i [...] ja stwierdziłam, że ja też do niej nie  będę mówić po islandzku, bo [...] niektóre rzeczy też do końca jeszcze człowiek nie umiał  wytłumaczyć”. [K10]). Gdy druga Polka zmieniła pracę, sytuacja stała się już mniej męcząca („Człowiek się bardzo męczy mówiąc dwoma językami, wiesz? [...] teraz się cieszę, bo mówię tylko jednym i wiesz… jest super” [K10].). Takie zabranianie dwojgu ludzi rozmawiania ze sobą  w  swoim  języku  było  przez  polskie  dzieci  na  Islandii  i  w  Anglii  uważane  za dyskryminację  (zob.  Zielińska,  Kowzan,  Ragnarsdóttir,  2014),  K10  potraktowała  to natomiast jako neutralną informację, nie towarzyszyły tej wypowiedzi dostrzegalne emocje, dopiero  po  kilkukrotnych  dopytaniach  wyjaśniła  cel  takiego  zakazu  (brak  obgadywania) oraz jego tło: „Oni na przykład to tak tłumaczą, że po prostu jesteś na Islandii, mówcie tym językiem” po czym dodała, że co do samej zasady, to nie zgadza się z nią zupełnie, bo w domu z synem mówi po polsku. Choć przedszkola były takimi miejscami, gdzie przedszkolanki czuły się zmuszone do mówienia po islandzku, to inaczej było np. w firmach budowlanych, gdzie M17 mówił:
[O]ni próbują z nami rozmawiać po swojemu, ale my im odpowiadamy po angielsku [śmiech]. Nie, tam, jakieś luźne rozmowy, kiedy gadamy o różnych bzdurach, to tam możemy  rozmawiać  po  islandzku,  no  ale  kiedy  już  chodzi  o  konkretnie  rzeczy: rysunki,  dane,  wymiary,  pomiary,  no  to  już  raczej  po  angielsku,  żeby  nie  było później, że budynek miał mieć pięć pięter, a ma cztery, bo ktoś pomylił wymiary. Już wtedy staramy się po angielsku. M17)Z tego fragmentu wynika, że tu też występowała pewna presja ze strony Islandczyków, żeby rozmawiać po islandzku, ale migranci mogli ją odeprzeć albo ze względu na to, że sami byli  w grupie („my im odpowiadamy”), albo po prostu przez tę samą strategię, którą stosowały przedszkolanki,  czyli  odpowiadając po angielsku,  gdy zwracano się do nich po islandzku. Niemówienie po islandzku w tym przypadku usprawiedliwiali też profesjonalizmem, czyli dbałością o jakość pracy – używanie języka, którym mówiło się słabiej mogło powodować błędy i brak precyzji. Z czasem jednak presja do mówienia – choć początkowo irytująca – mogła sprawić, że migranci faktycznie uczyli się języka islandzkiego. Brak takiego przymusu utrudniał  natomiast  według niektórych nauczenie  się  języka:  „[J]akbym trafiła  na osobę,  która by nie mówiła po angielsku,  to ja  pewnie bym już mówiła po islandzku.  Nie mam takiej... nie jestem postawiona przed faktem, że muszę mówić” (K9).325
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PrzymusGdy  wewnętrzna  potrzeba  nie  wystarczała,  żeby  podjąć  naukę,  bardziej  efektywna  była presja zewnętrzna np. wymagania pracodawcy, choć musiały być one podtrzymywane, gdyż czasem nauka kończyła się, gdy tylko pracodawca przestawał jej wymagać:
Na początku […] w ogóle się nie starałam mówić po islandzku, nawet w tej piekarni, co  pracowałam.  Dopiero tutaj  [w przedszkolu]  przeszłam półtora roku temu,  to miałam  taki  warunek.  Dobrze,  dostaniesz  tę  pracę,  ale  musisz  nauczyć  się islandzkiego [...]. No to od razu się zapisałam na ten islandzki […]. I tylko jedynkę skończyłam [pierwszy poziom],  bo  później  już  nie  wymagali  ode mnie,  już  tak zaniedbałam troszkę i  tyle,  co umiałam, to  dogadywałam się właśnie,  zaczęłam rozumieć  te  słowa,  co  do mnie  częściej  mówią i  już  zapamiętywałam.  [...]  jakby naciskali, zrób więcej, bo musisz, no to bym chodziła dalej, ale już  nie naciskali. A mi też tak nie zależało... (K5)Uczenie  się  języka  było  tu  bardzo  mocno  połączone  z  naciskiem  pracodawcy.  Bez  niego respondentka  wolała  wykorzystać  czas  na  dodatkową  pracę  zarobkową.  Taki  problem z motywacją wewnętrzną do nauki języka (postrzeganego często przez te same osoby jako ważną  umiejętność,  ale  mniej  ważną  niż  maksymalizacja  dochodów)  i  zależność  od zewnętrznej  motywacji  prowadziły niektórych do postulowania konieczności zwiększenia przymusu i presji na nauczanie. Nie chodziło tu o zmuszenie Polaków do uczenia się przez odgórną politykę, ale m.in. o większe wymagania nauczycieli. Mówi o tym K11, wspominając najlepszą swoim zdaniem nauczycielkę języka islandzkiego:
K11: [B]yła wymagająca pod tym względem, że zawsze zadawała dużo  pracy do 
domu, były sprawdziany, które miały nas bardziej zmotywować.M.Z.: I to generalnie ci się podobało czy nie?K11: Hmmm…Generalnie tak, bo akurat przez to, że ta nauczycielka zadawała dużo prac i ciągle mówiła: „no przynieście, przynieście”, to jakby bardziej  motywowało, żeby  coś  zrobić.  A  w  przypadku,  kiedy  nie  było  takiego  obowiązku,  tylko  się przychodziło i  uczyło tego, co było na lekcji,  to było złe,  bo nie było właśnie tej  motywacji przez to, tylko tak, jakby ktoś sobie przyszedł i nabił jakieś dodatkowe godziny  pracy  i  tyle.  […]  Dużo  zależy  od  nauczyciela,  właśnie  bardziej 
wymagający... Może jakby... ktoś zaczął nas  oceniać, to jeszcze bardziej by nas to motywowało do pracy. […] kiedy mieliśmy sprawdziany, to nam wstawiała  oceny. Była jakaś punktacja. Myślę, że to robiło wrażenie na kimś, bo jak ktoś miał za mało punktów, to sobie przemyślał: „A mogłem się nauczyć”. M.Z.: A jakie były konsekwencje złej oceny?K11: No żadne. Tylko tyle, że było napisane, że nie uzyskało się pozytywnej oceny.Ewidentnie dobrą nauczycielką według respondentki jest ta, która „motywuje” uczniów do nauki, robiąc im sprawdziany, zadając prace domowe, stosuje punktację i ocenianie, mimo że nie mają one konsekwencji poza klasą, takich jak np. wydalenie z kursu. Sama motywacja 326



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wewnętrzna  do  nauki  (np.  motywacja  respondentki,  która  nie  mogła  porozumieć  się w pracy) najwyraźniej nie wystarczała, żeby stworzyć sobie reżim, w którym poświęca się na naukę pracę w domu („tylko się przychodziło i uczyło tego, co było na lekcji”). Podobnie mówił partner K11:
[C]hciałbym mieć egzaminy. Lubię. […] myślę, że powinno tak być. Szczególnie […] jeżeli idzie się z urzędu pracy, to powinny być jakieś sprawdziany. Większość sama 
chce,  się  zapisuje  itd.,  ale  znam osobiście  dużo osób,  które  pokończyły  już trzy, cztery kursy i one nic nie umieją. To jest strata pieniędzy po prostu. (M4)W wypowiedzi M4 sprawdziany mają służyć do kontrolowania ludzi  wysłanych na kursy z urzędu pracy, tak aby nie marnotrawili poświęconych na nich pieniędzy państwowych. Co ciekawe, sam M4 był właśnie taką osobą i sam cenił sprawdziany. Mówił też, że je lubi, co należałoby połączyć z jego pozytywnym stosunkiem do edukacji  w ogóle – sam skończył studia pedagogiczne. Z perspektywy urzędu pracy sprawa wyglądała jednak inaczej – tam dowiedziałam się,  że testy i sprawdziany są niemile widziane na zajęciach, gdyż osoby ze złymi doświadczeniami edukacyjnymi i bojące się szkoły będą na nie źle reagować (N45, 29.03.2010). W obu wypowiedziach – K11 i M4, ale także w wypowiedzi M11 („ostatni kurs był w sumie najlepszy [...],  bo  nauczyciel  faktycznie był  prawdziwym takim nauczycielem i [...] pisał takie typowe zwroty […], kazał się nauczyć tego czytać i [...] potem to nagrywał na kamerę, więc to był dodatkowy bodziec i potem kazał się tego nauczyć na pamięć […], tak że  już  co  po  niektórzy  byli  zmuszeni do  tego,  żeby  jednak  się  czegoś  nauczyć”.  [M11]) i u kilkorga  innych  respondentów  widać  było  pewną  tęsknotę  za  motywowaniem zewnętrznym, zmuszaniem do nauki w obliczu problemów z motywowaniem siebie samego do uczenia się, nawet jeśli chciało się nauczyć języka. Wracając do wypowiedzi M14, który chciałby  znać  język  islandzki  i  być  pomocny  w  pracy,  a  jednocześnie  mówił  o braku motywacji do uczenia się – można zinterpretować tę wypowiedź właśnie jako tęsknotę za zewnętrznym  motywowaniem.  Nie  chodzi  tu  o  brak  motywacji,  rozumianej  jak  brak wewnętrznej  potrzeby  uczenia  się  (respondent  mówił  bowiem,  że  chciałby  się  języka nauczyć),  ale  o  konieczność  bieżącego  pilnowania  tego,  czy  ktoś  się  uczy  (np.  poprzez sprawdziany i oceny, prace domowe, punktację), zachęcania do wysiłku czy wręcz zmuszania kogoś do nauki.  Co  ciekawe,  samosterowność  i autonomia w uczeniu  się,  na  której  brak wskazują  powyższe  wypowiedzi,  jest  jednym  z  wyznaczników  edukacji  dorosłych, opisywanych przez Brookfielda czy Knowlesa. Brookfield mówi tu z jednej strony o uczeniu się technik alokacji zasobów oraz właśnie planowania nauki, a z drugiej strony – o uczeniu się „jak zmieniać nasze perspektywy, paradygmaty i zastępować jeden sposób interpretacji 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.świata innym” (1986, s. 19). Na poziomie uczenia się języka to drugie rozumienie nie było artykułowane  w wypowiedziach  moich  rozmówców,  ale  planowanie  czasu  na  naukę, wyznaczanie sobie na to godzin w czasie wolnym od pracy było dla wielu respondentów problemem.  Co  istotne,  ten  właśnie  problem  może  być  charakterystyczny  dla  polskich migrantów czy – szerzej – migrantów z krajów, w których był reżim totalitarny. Brookfield pisze,  że  samosterowność  jest  ukształtowana  kulturowo  i  zależy  m.in.  od  struktury społecznej.  W społeczeństwie  islandzkim,  charakteryzującym  się  według  moich respondentów  większą  swobodą  i brakiem  presji  (zob.  Rozdział  IX)  oraz  z  długimi tradycjami  samouctwa  (zob.  Rozdział  V)  edukacja  jest  mniej  nastawiona  na  kontrolę i ocenianie, uczeń powinien sam chcieć się nauczyć i umieć znaleźć na to czas. Tymczasem przyzwyczajeni do ukształtowanej w reżimie totalitarnym edukacji Polacy120, którzy nawet na  studiach  wyższych  spotykają  się  z  licznymi  kolokwiami,  kartkówkami,  ciągłym ocenianiem  i  innymi  metodami  motywowania  zewnętrznego  do  nauki  –  na  Islandii  nie potrafią się często odnaleźć w sytuacji, gdy nikt od nich niczego nie wymaga. Widać to np.  w wypowiedzi M3:
[G]eneralnie nikt tego nie sprawdza, nie weryfikuje potem twojej wiedzy, są niby jakieś egzaminy, ale to jest po prostu jedno wielkie udawanie. Więc nic z tego kursu generalnie nie wynika. Więc czy ktoś się na Islandii uczy islandzkiego i chce się go nauczyć, to jest tylko jego... dobra wola. I on musi chcieć się nauczyć. A tak to się nie  nauczy. Ale to jest myślę podobnie, jak tutaj w szkołach. (M3)

Jak wynikało z moich rozmów z polskimi dziećmi, edukacja szkolna na Islandii postrzegana była – z pewną radością,  ale i  pogardą wobec niskich standardów – często jak „wakacje”,  uczono  się  prostych  rzeczy  i  nie  było  wysokich  wymagań  co  do  prac  domowych  (zob. Zielińska, Kowzan, Ragnarsdóttir, 2014). Ani dzieci, ani dorośli nie postrzegali tego jako inną kulturę  edukacji,  umożliwiającą  im  właśnie  samosterowność  i  traktującą  ich  jak  ludzi dorosłych, ale jako błędy nauczycieli, którym się nie chce czy którzy nie są „prawdziwymi”  nauczycielami. W obliczu spadku wymagań czuli się „rozleniwieni”:
[T]en kraj  totalnie ludzi  rozleniwia.  Bo tu  nic nie muszę.  […] po prostu idę do pracy, przychodzę z tej pracy i mam free, czy chcę się uczyć, czy nie chcę się uczyć, to jest  tylko  i wyłącznie  moja  sprawa,  nikt  mnie  tam  do  takiego…  bo  gdyby  to powiedzmy było tak: słuchaj, bo musisz to zrobić, musisz tamto, bo jak nie, to my ci tutaj  obetniemy trochę zarobki albo coś takiego, chociaż czasem tam sygnały się  pojawiały: "Uczcie się tam języka, bo to z czasem będzie wymagane i może nawet weryfikowane,  czy wy coś tam umiecie  czy  nie".  No to  wiadomo,  że  tam się  do 

120  O tym jak system edukacji dorosłych, nawet kształcenia korespondencyjnego, zmieniał się z akcentującego 
samosterowność  uczniów na  radziecki  system ciągłej  kontroli  ich  pracy pisała  m.in.  Elżbieta  Zawacka. 
Szczególną rolę odegrała tu reorganizacja szkolnictwa dla dorosłych w 1950 r. (1967, s.75)328



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.książki przysiadło i  trzeba było się uczyć, no. Ja też tam staram się do tej książki zaglądać,  ale  to  nie  zawsze  się  tak chce,  nie  zawsze  wchodzi  do  tej  głowy,  bo czasem się  powiedzmy,  przeczyta,  coś,  jakieś  ćwiczenie  zrobi,  no i… a,  to resztę jutro. I tak jutro robi się za tydzień… no i jest… nie jest to właśnie na bieżąco, bo gdyby było na bieżąco, i było sukcesywnie, no to wiadomo... (M12)Gdy nie ma przymusu zewnętrznego (np. groźby obcięcia zarobków) i wszystko zależy od woli  migrantów,  to  w  codziennym  życiu  wygrywa  często  chęć  odpoczynku  po  pracy  – sugerował mój rozmówca. Wskazywał też, że niektórym brakuje wewnętrznej motywacji do nauki: 
Bo jednak gdyby,  no część ludzi na przykład tu została,  znaczy została… oni już zaplanowali sobie, że jednak tu zostaną, z Polski wycofali wszystko, co mieli, ale też nie zawsze im się  chce uczyć.  No bo to też jest też  śmiesznie tak,  że dużo jest instytucji,  które  na  przykład już  mają  dokumenty  po polsku jakieś  i  nie trzeba wcale tego języka znać, w razie czego konsulat nawet pomaga w niektórych takich poważniejszych sprawach i można się tam do nich zwrócić i jakiegoś tam tłumacza załatwią,  czy pomogą wręcz coś załatwić,  […] czasem jeden drugiemu po prostu pomaga, ja pamiętam, na początku, jak tu przyjechałem, to część tam, powiedzmy takich, którzy nie umieli w ogóle się dogadać, zorientowała się, że ja tam coś tam tego,  „chodź  tu  mi  pomóc”  albo  „weź  mi  tam  zadzwoń”.  Inny  powiedziałby  na przykład: „Wiesz co, cmoknij Ty się w nos, siądź do książki i poucz się trochę” [….] Ma to swoje granice, no. Raz, dwa, czy trzy, ale nie powiedzmy tam codziennie, żeby tam  chodzić,  biegać  za  niego,  coś  tam  załatwiać  i  się  pocić,  a  on  sobie  stanie i zadowolony, bo już ma wszystko załatwione. A weź też trochę pobiegaj, zobaczysz, jak to jest, czy poucz się, czy popytaj, czy próbuj, nie? (M12)Niechęć do nauki jest tu opisana jako żerowanie na czasie innych, nadmierne korzystanie z pomocy.  Dla samych korzystających z tej  pomocy było to jednak naturalnym sposobem radzenia sobie:
[C]zasem przychodzi ci  pismo po islandzku i uuu...  ciężko to w Google Tłumacza wklepać całość... za dużo roboty, człowiek z natury leniwy jest, nie? Więc wtedy ja posyłam  emisariusza  do  [imiona  znajomych]  gdzieś  tam.  I  mówię  weź  to przetłumacz, bo się trzeba dowiedzieć. Tak samo [...]  z zapisywaniem dziecka do przedszkola, wpisywaniem na listę, wszędzie to zrobisz po angielsku, ale jednak po islandzku łatwiej, nie? (K14)

Skoro można było  skorzystać z  pomocy innych i  języka islandzkiego nie  trzeba było  się uczyć,  więcej  dawało  nauczenie  się  języka  angielskiego,  który potem  byłby  użyteczny w innych miejscach (zob. Rozdział V). K14 mówiła dalej: 
[T]utaj ogólnie mówiąc wszędzie cię zrozumieją. Nie licząc tego, że połowa urzędów i tak ma już polski jako drugi urzędowy,  nie? [śmiech].  Wszystkie papiery dasz radę  zrobić  po  polsku,  wszędzie  się  dogadasz  po  angielsku,  nawet  tą  swoją angielszczyzną, jaką posiadasz,  więc gdzie jest sens [uczyć się islandzkiego]? […] 329



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.[L]udzie tak za bardzo tu nie wiedzą, czy będą tu zostawać czy nie. Dużo Polaków tutaj uczy się angielskiego. Stwierdzając, że angielski się im bardziej przyda, bo tu się dogadają, a jak pojadą gdzie indziej, to i tam się dogadają. (K14)Jak wynika z tych wypowiedzi, Polacy mogą odczuwać brak wymagań wobec siebie, gdyż spodziewają się wymagań, które znają z Polski, takich gdy ktoś zmusza ich do podjęcia nauki, a następnie, gdy już chodzą na kurs, zmusza ich do uczenia się i odrabiania prac domowych. Takich bodźców jednak często nie otrzymują. Nie zauważają jednak często, że wymaga się od nich,  żeby  sami  podjęli  i  kontynuowali  naukę oraz  wykazali  się  wewnętrzną  motywacją. Czasem  sprowadzają  wymagania  do  starszego,  a  więc  przemijającego  już  pokolenia („Widziałem  wiele  razy  takich  Islandczyków  –  tych  starszych,  którzy  nie  mówią  po angielsku. Widać taki dystans – 'nie gadasz po islandzku, to ja z tobą nie rozmawiam'. Także myślę, że to starsze pokolenie jest takie bardziej zamknięte, młode jest bardziej otwarte”.  [M16]) Jak wskazuje wypowiedź K1, niezrozumienie wymagań społeczeństwa co do języków mogło wiązać się właśnie z samym nierozumieniem języka islandzkiego, a więc i dyskursu w tym  języku –  podobnie  jak  to  było  w przypadku dyskursu medialnego.  Respondentka odniosła się do zasłyszanej opowieści o tym, jak pewien Islandczyk zwrócił obcokrajowcowi uwagę, że „regułą na Islandii jest to, że mówi się po islandzku” (K1):
Ja  takich  uwag  np.  nie  lubię  [...].  Chociaż  pewna  osoba,  która  jest  tu  dłużej, powiedziała mi po prostu, że oni to mówili  zawsze, że zawsze tak wiesz, jakby się starali, żeby ludzie uczyli się po islandzku, tylko ja tego może nie rozumiałam. Być może... Teraz po prostu więcej rozumiem i wyłapuję, co mówią, nie? (K1)

Jak pokazuje wypowiedź cytowana na początku rozprawy, to nieuczenie się języka spotykało się  z nieprzychylnością  mieszkańców  Islandii,  którzy  nieuczenie  się  języka  uznają  za nieszanowanie ich kultury i dziedzictwa narodowego. Presja do uczenia się więc występuje, choć nie jest związana bezpośrednio z karami za nieuczenie się, takimi jak obniżenie pensji, strata pracy czy wydalenie z kraju. Jest ona dużo bardziej subtelna. Bez przymusu jednak nie uczą się nie tylko te osoby, które nie chcą się nauczyć („Może gdyby ktoś mnie zmusił tutaj,  żeby to był przymus, musisz iść i koniec, to bym poszła, bo bym musiała, tak? Ale nie chcę  zaśmiecać swojej głowy tym językiem w tej chwili” [K8]), ale też część tych, którzy nauczyć by się chcieli (np. M14). Czy sama presja zewnętrzna, bez własnych chęci, wystarczy jednak, żeby  języka  się  nauczyć?  Powątpiewali  w to  niektórzy  respondenci  wskazując,  że  osoby wysyłane przymusowo na kursy nie przykładały się do nauki. Mówiła o tym m.in. K7:
[W]szędzie gdzie poszłam, trzeba było znać islandzki, więc poszłam na kurs i było bardzo dużo osób, bo […] było [wtedy na Islandii] bardzo mało cudzoziemców i oni byli  wysyłani  za  darmo z pracy,  najczęściej  praca fundowała im kursy  i  oni  nie 330
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chcieli  się  uczyć.  To  było  po  prostu  przymusowe.  A  ja  się  chciałam nauczyć języka, więc poprosiłam moją nauczycielkę, żeby mi poleciła jakąś inną panią, która przychodzić będzie do domu na prywatne lekcje. (K7)Co ciekawe, sama K7 języka nie chciała się uczyć z wewnętrznej potrzeby, ale poczuła się zmuszona przez okoliczności – trzeba było znać język, żeby znaleźć lepszą pracę czy zrobić prawo jazdy (zanim zaczęto organizować kursy po polsku). Czuła się zmuszona naprawdę nauczyć się języka, a nie tylko się go uczyć (siedzieć na kursie), dlatego dołożyła starań, żeby  nauka była skuteczna i zrezygnowała z grupy, która ją opóźniała, gdzie ludzie tylko siedzieli z przymusu („siedzenia”, a nie nauczenia się). Wskazuje to na różne rozumienie konsekwencji przymusu w zależności od tego, czy przymusowe jest samo chodzenie na kurs czy rezultat tego  uczestnictwa.  To  rozróżnienie  nie  pojawiało  się  jednak  w przypadku  dyskursu dotyczącego bezrobotnych. Po rozmowie z przedstawicielką biura pracy zapisałam:
Rozumie, że niektórzy ludzie boją się wrócić do nauki, uważają, że to nie dla nich, więc często najlepszym wyjściem jest zmuszenie ich do tego. Nie chcą nikogo do niczego zmuszać, ale to dla ich dobra. Nie chce też, żeby ludzie siedzieli na kursach niezainteresowani,  ale  uważa,  że zwykle jak już ludzie idą na kurs,  to  się jakoś 
angażują i zwykle wychodzi dobrze. [N45, 29.03.2010]Przymus został tu ukazany – tak jak i w opinii niektórych migrantów cytowanych wcześniej –  jako  działający  dla  dobra  przymuszanych,  dający  im  umiejętności  konieczne  na  rynku pracy, co byłoby trudne do zrobienia w inny sposób ze względu na obawy migrantów („boją się  wrócić  do  nauki”).  Samo  uczestnictwo  w  kursie  miało  powodować  zaangażowanie bezrobotnych i dać pozytywne skutki. Podobnie uważał jeden z Polaków, sam mający pracę, ale nie uczący się intensywnie języka:
I wszystkich tych (...) bezrobotnych właśnie Polaków, obcokrajowców, obojętnie – wysyłają na kursy językowe. I mają z tego dwie korzyści: jeden – unikają tego, że te  osoby pracują na czarno, że biorą zasiłek i szukają pracy na czarno, bo są zajęci, bo zajęcia mają cztery razy w tygodniu. A dwa – no dokształcają ich, że w końcu będą się mogli kiedyś z nimi dogadać. I takie osoby chcąc, nie chcąc muszą się tego języka nauczyć.  […]  jak tam spędza w ciągu tygodnia,  co najmniej  osiem godzin...[...]  to choćby nie chciał, […] zawsze mu tam coś zostanie, jak mu tam tłuką „góðan daginn” [dzień dobry] i takie inne. (M17)

Uczący  się  był  w  tej  wypowiedzi  traktowany  jako  bierny  uczestnik  nauczania,  któremu nauczyciele  „tłuką”  w  głowę  różne  wyrażenia.  Chodzenie  na  kurs  mimo  braku zaangażowania  było  cenione  jako  możliwość  dopilnowania  tego,  żeby  ktoś  „odbierał” edukację, choćby biernie, a jednocześnie stanowiło w oczach respondenta element kontroli nad czasem bezrobotnych, którzy w innym wypadku mogliby pracować na czarno. Biorąc pod uwagę przekonanie M6, że „im więcej tych Polaków na bezrobociu, tym bardziej wzrasta 331



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.przestępczość,  kradzieże,  rozboje”  oraz  stereotypowe  postrzeganie  Polaków  jako przestępców,  rozpowszechniane przez  media,  można powiedzieć,  że  zmuszanie  do nauki mogło również pełnić rolę takiego angażowania czasu bezrobotnych, żeby odwieść ich od zachowań antyspołecznych. 
Język i równośćO tym, że migranci nie uczą się języka mówili najczęściej inni121. W moich badaniach, choć rozpowszechnione były przekonania o nieuczeniu się przez Polaków języków, to sami badani najczęściej  przytaczali  informacje  o  próbach  nauczenia  się,  chodzeniu  na  jakiś  kurs  czy próbie uczenia się w pracy. Wyjątkiem było tylko dwóch młodych mężczyzn (ich sytuację analizuję  szerzej  w Rozdziale  VII).  Ich  wypowiedzi  wskazują  na  podejście,  które  za Rancièrem  można  nazwać  zakładaniem  i  testowaniem  równości.  Przyjrzyjmy  się wypowiedzi młodego bezrobotnego: 

Właśnie tak jest, jak kolega powiedział, że człowiek musi się angielskiego uczyć. Bo my nie znamy – prawie nikt nie zna islandzkiego, a z kolei Islandczyk nie zna polskiego ani innych języków. No to międzynarodowy jest angielski – chcesz czy nie chcesz, musisz [się] uczyć, umieć angielski. (M9)Wbrew  pozorom,  które  mogłaby  stwarzać  informacja  o  niepodjęciu  żadnych  wysiłków dotyczących uczenia się islandzkiego, nie jest tak, by respondent po prostu nie lubił czy nie chciał się uczyć lub był leniwy,  na co wskazują stereotypy dotyczące ludzi takich, jak on. Wręcz przeciwnie – w swojej wypowiedzi akcentuje on właśnie, paradoksalnie, konieczność uczenia się. Nie dotyczy ona jednak języka islandzkiego, ale angielskiego, który jest według niego językiem międzynarodowym, a więc służącym do komunikacji między narodami, jeśli  ludzie nie znają swoich języków (uczył się go sam na Islandii, od podstaw). Za naturalne uważa założenie, że ludzie – niezależnie od tego, czy są migrantami czy nie, powinni uczyć się  angielskiego,  żeby  porozumieć  się  z  ludźmi  z  innych  kultur.  Zakłada  więc  równość wymagań wobec ludzi wbrew powszechnym oczekiwaniom, że to migranci powinni uczyć się języka lokalnych mieszkańców. Wychodzi z założenia o równości wbrew dominującym opiniom  o wyższości  języka  islandzkiego  na  Islandii  –  ignorując  je  lub  będąc  ich nieświadomym, a więc można powiedzieć – będąc prawdziwym ignorantem, nawiązując tu do  koncepcji  nauczyciela-ignoranta  stworzonej  przez  Jacquesa  Rancière'a  (1991)  czy obywatela-ignoranta Gerta Biesty (2011). Dla Rancière'a ważne są idee równości, demokracji i emancypacji, ale rozumie je na 
121  Np. w reportażach na temat polskiej migracji do Wielkiej Brytanii nieuczącym się jest zawsze ktoś inny – 

partner,  sąsiedzi,  podczas  gdy sami respondenci  mówią raczej  o  tym,  że z  językiem mają  mniejsze  lub 
większe kłopoty, każdy podjął choćby niewielki wysiłek (Winnicka, 2014). 332



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.swój  sposób.  Emancypacja  (np.  robotników)  oznacza  u  niego  pokazanie,  że  jest  się partnerem  do  rozmów,  a nie  tylko  istotą  skłonną  do  niskich  popędów  (Biesta,  2010). Oznacza upodmiotowienie siebie, a właściwie – pokazanie, że zawsze było się podmiotem i że jest się człowiekiem równym innym, o równej inteligencji. Ta równość inteligencji jest przedzałożeniem,  jakie  według  Rancière'a  powinno  być  podstawą  każdego  działania edukacyjnego122.  Edukacja  emancypacyjna  nie  może  bowiem  zakładać,  że  z  początkowej nierówności  dzięki  działaniom  pedagoga  człowiek  zostanie  wyemancypowany  –  to złudzenie, które według Rancière'a powoduje tylko większą nierówność – stawianie bowiem ucznia jako tego, kto nie wie i nauczyciela jako tego, kto wie i kto może wyemancypować ucznia tworzy zależność, a więc przeciwieństwo emancypacji. Nauczyciel koncentrujący się na  wyjaśnianiu  postrzega  ucznia  jako  niezdolnego  do  rozumienia,  przez  co  złudnie potwierdza konieczność swojej pracy, tym samym ogłupiając/ośmieszając (stultify) ucznia (Rancière,  1991).  Emancypacja  w edukacji  dzieje  się  natomiast  przez  samo  założenie równości i jego testowanie. Założenie to nie jest jednak hipotezą, która należy zweryfikować. Testowanie nie polega tu na tym, by sprawdzać czy założenie to jest prawdziwe, ale poprzez samo to założenie ma ono stać się prawdziwe, testowanie jest tu praktykowaniem równości (Biesta, 2010). Jak miałoby to założenie równości wyglądać w przypadku uczenia się języka, gdzie z założenia nauczyciel jest tym, kto wie (zna język), a uczeń tym, kto tego języka musi się nauczyć? W historii nauczyciela Jacotota, opisywanej przez Rancière'a, nauczyciel nie jest ekspertem  w nauczanym  przedmiocie,  więc  też  łatwo  mu  minimalizować  swoją  rolę i porzucić „wyjaśnianie”, samo w sobie bardzo mocno krytykowane przez Rancière'a. Jacotot nie nauczał, uczniowie (nie znający francuskiego) sami uczyli się poprzez zaangażowanie w materiały,  np.  czytanie  francuskiego  wydania  „Telemacha”  (Rancière,  1991).  Zamiast wyjaśniania potrzebna była według Rancière'a uwaga poświęcona uczniom, próba odkrycia ich  inteligencji,  kierowania  nią  poprzez  zadawanie  odpowiednich  pytań.  Prawdziwą emancypacją  było  to,  że  człowiek  sam  dochodził  do  wiedzy.  Choć  we  współczesnym nauczaniu języków obcych (np. w metodzie komunikacyjnej, CLT, jednej z najpowszechniej obecnie  stosowanych  w nauczaniu  języków  obcych)  wyjaśnianie  nie  jest  podstawą nauczania, a nacisk kładzie się na interakcję, to nauczyciel dalej jest tym, kto wie (zna język),  a uczeń tym, kto musi się go nauczyć i kto w razie potrzeby prosi nauczyciela o wyjaśnienia. Nawet  jeśli  nauczyciel  założy  równą  inteligencję  ucznia,  to  sama  sytuacja  edukacyjna zakłada nierówność, a nauczyciel nie może dochodzić do tego, co uczniowie już wiedzą na dany temat,  jeśli  wcześniej  nie  mieli  kontaktu  z danym  językiem.  Równość  –  rozumiana 
122  Co ciekawe, podobne założenie można znaleźć u Heleny Radlińskiej, która wskazuje na równość inteligencji  

każdego  człowieka,  niezależnie  od  pochodzenia  społecznego  i  krytykuje  wszelkie  testy  porównujące 
inteligencję.  Nie  są  one  bowiem  w  stanie  „uchwycić  składników  mądrości  i  twórczości  życiowej, 
wyrażającej się raczej w uczuciach i czynach niż w słowach” (1935/1961, s.55).333



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.zgodnie z powyższym rozumieniem może więc nastąpić tylko poprzez odrzucenie edukacji. Co znamienne, Rancière pisze m.in. o pedagogizacji społeczeństwa i infantylizacji jednostek poprzez  edukację  ustawiczną,  polegającą  na  rozszerzeniu  wpływów  instytucji wyjaśniających, co dzieje się mimo, że celem takiej edukacji jest doprowadzenie do równości (Biesta, 2010, s.56). Odrzucenie instytucji edukacyjnych i uczenie się samemu (jak u M9 – który  języka  angielskiego  uczył  się  nie  na  kursie,  ale  oglądając  filmy  i komunikując  się z obcokrajowcami, z którymi mieszkał) oznaczałoby więc emancypację – wzięcie edukacji w swoje  ręce  i  odrzucenie  autorytetu  nauczycieli  –  jak  widzieliśmy w Rozdziale  V,  wielu migrantów  decydowało  się  na  samodzielne  uczenie  się  języka  islandzkiego.  Rancière odwołując  się  do przykładu uczniów  Jacotota  podkreśla,  że  uczniowie  mają  inteligencję, która pozwala im nauczyć się najpierw swojego języka ojczystego, a potem języka obcego z książki „przez obserwowanie i zapamiętywanie, powtarzanie i sprawdzanie, przez łączenie tego,  czego próbują  się  dowiedzieć  z  tym,  co  już  wiedzą,  przez  działanie  i  refleksję  nad swoim działaniem” (1991, s.10). Takie uczenie się wynika, tak jak i w przypadku uczenia się  „od ludzi”,  urzeczywistnianego przez część moich respondentów, z autentycznej potrzeby komunikacji:  „Wszystkie  ich  starania,  wszystkie  ich  poszukiwania  są  wysiłkiem skierowanym  ku  temu,  że  ktoś  skierował  do  nich  słowa  i  oni  próbują  je  rozpoznać i odpowiedzieć na nie,  nie jako uczniowie czy uczeni,  ale jako ludzie;  w ten sam sposób, w jaki odpowiada się temu, kto do nas mówi, a nie temu, kto nas egzaminuje: pod znakiem równości”  (1991,  s.11).  Z  kolei  nauczanie  koncentrujące  się  przede  wszystkim  na wyjaśnianiu  gramatyki,  wciąż  rozpowszechnione  na  Islandii  (zob.  Rozdział  V),  nie  tylko nudzi, ale też może być kojarzone w ramach przedstawianej tu teorii – z „ogłupianiem”. Co  więcej,  zgodnie  z  logiką  emancypacji,  opisywaną  przez  Rancière'a  i  Biestę,  również  odrzucenie  uczenia  się  języka  islandzkiego  może  być  rozumiane  jako praktykowanie równości.  W jednym z tekstów Biesta sugeruje usunięcie czasu z edukacji (2013).  Czas  –  jak  wynika  z  moich  analiz  w  Rozdziale  VII,  jest  kluczową  kategorią w rozumieniu edukacji – zarówno jako czas liczony w latach koniecznych do nauczenia się czegoś, w godzinach poświęcanych codziennej nauce kosztem innych aktywności, jak i czasie życia  –  dorastaniu  i  starzeniu  się  człowieka,  wpływających  również  na  jego  potrzeby i możliwości uczenia się. Tymczasem według Biesty czas w edukacji jest tym, co dzieli to, co  jest, od tego, czego (jeszcze) nie ma. Czas wskazuje więc właśnie na nierówność. Uczeń jest  w stosunku  do  nauczyciela  „opóźniony”,  a  rozwój,  zmiana  i  uczenie  się  postrzegane  są linearnie.  W związku  z  tym  „współczesne  dziecko  jest  rozumiane  jako  'jeszcze-nie',  jako 'w rozwoju'  i 'potrzebujące  edukacji'”  (tamże,  s.79).  Tak  samo  uczeń  „definiowany  jest właśnie  jako  ten,  którego  jeszcze  nie  ma,  ten,  któremu  czegoś  brakuje,  kto  potrzebuje 
334



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.edukacji i kto potrzebuje, żeby nauczyciel wypełnił ten brak – albo bezpośrednio poprzez nauczanie,  albo  pośrednio  poprzez  dawanie  zadań,  które  będą  skutkować  uczeniem  się wypełniającym ten brak” (tamże, s.79). Podążając dalej według tej logiki można zdefiniować migranta jako tego,  kto jeszcze nie jest (pełnoprawnym mieszkańcem, obywatelem) i kto dopiero poprzez edukację,  w tym językową stanie  się  pełnoprawnym podmiotem.  Biesta próbuje  zanegować  tę  logikę,  twierdząc  że  nawet  małe  dziecko  jest  już  podmiotem w rozmowie,  zwraca  się  ono  bowiem  do  innych,  nawet  jeśli  nie  w  pełni  poprawnie  czy zrozumiale. Przez to staje się podmiotem, pokazuje że jest równe:
W mówieniu nie chodzi już o to, by stawać się kompetentnym rozmówcą; nie jest to już kwestią rozwoju i  przyswajania kompetencji.  Nie jest  nawet kwestią tego,  że staram się mówić i być rozumianym. Moja „możliwość” mówienia zachodzi wtedy, gdy zwracam się do kogoś w mojej wypowiedzi. (tamże, s.86)

Założenie,  na  którym  budowana  jest  edukacja  zakładająca  równość  –  na  wzór Rancièrowskiego założenia o równości inteligencji – polega na tym, że nauczyciel zakłada, że dziecko mówi, zakłada jego kompetencję w mówieniu. Samo to jest według Biesty aktem edukacyjnym.  Radykalnym  aktem  edukacyjnym  związanym  z  praktykowaniem  równości byłoby więc założenie, że migrant jest podmiotem mówiącym, niezależnie od tego, w jakim języku mówi, wyłącznie na podstawie tego, że chce mówić, że zwraca się do kogoś w swojej  wypowiedzi. Nie musi on wchodzić w relację nierówności i zależności od nauczyciela tylko po  to,  żeby  kiedyś  móc  stać  się  równym  i prawomocnym  podmiotem,  ale  może  wyjść z założenia, że tym podmiotem już jest i że – na wzór omawianych przez Rancière'a i Biestę robotników czy  sufrażystek,  jest  partnerem do rozmów.  Emancypacja  według Rancière'a w przypadku robotników oznacza ich „wyjście […] ze statusu mniejszości” i „udowodnienie, że  naprawdę  należą  do  społeczeństwa,  że  naprawdę  komunikują  się  ze  wszystkimi  we wspólnej  przestrzeni”,  zaś  autoemancypacja  to  „afirmacja  siebie  jako  współudziałowca wspólnego  świata”  (cyt.  za:  Biesta,  2010,  s.52).  Jak  pisałam  wcześniej,  wielu  polskich migrantów niechętnie zabiera głos w przestrzeni publicznej.  Jednak w dzielonej  z innymi przestrzeni  pracy,  sklepu,  ulicy  czy  domu  (np.  gdy  mieszkają  z  Islandczykami  czy innymi obcokrajowcami) niektórzy zabierają głos, mimo że według dominującego dyskursu nie  mają  odpowiednich  umiejętności.  Odmawiają  jednak  uznania  siebie  za  „jeszcze-nie” podmioty, opierając się dominującym relacjom władzy w dziedzinie języka. Odbywa się to poprzez założenie równości wymagań poprzez wspólny język pośredni (angielski) lub nawet poprzez mówienie  do Islandczyków po polsku,  tak jak oni  mówią do Polaków w swoim języku.  O  takim  przypadku  wspominała  młoda  Islandka  w  relacji  medialnej,  którą zacytowałam  na  początku  tej  rozprawy.  Podobne  sytuacje  opisują  też  niektórzy  moi 335



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.rozmówcy, np. mężczyzna spotkany podczas rozdawania darmowych posiłków przez Food not Bombs. Po rozmowie z nim zanotowałam:
W pracy Islandczycy chcą, żeby mówić do nich po islandzku, jeśli  próbuje się po 
polsku,  to  odwracają  się  i  nie  chcą  słuchać  (powtarza  to  kilka  razy,  jakby  był 
zaskoczony).  Więc  trzeba po  islandzku.  Można  też  po  angielsku,  ale  on angielskiego nie zna za bardzo. (N29, 14.11.2009)

Mężczyzna ten próbował do islandzkich współpracowników mówić po polsku i dziwił się, że nie chcą z nim rozmawiać – próbował więc praktykować pewien rodzaj  równości (każdy mówi w swoim języku), ale skutkowało to brakiem komunikacji i prawdopodobnie niechęcią opisywanych Islandczyków. Podobnie równość próbowała praktykować K8, przedszkolanka, która nie chciała „zaśmiecać sobie głowy językiem”, nauczyła się go tylko na tyle, żeby radzić sobie w pracy, więcej nauczyłaby się tylko, gdyby pracodawca ją zmusił. Opowiadała jednak o frustracji związanej z niemożnością komunikacji:
K8: [T]o takie jest smutne, bo człowiek by chciał pokazać, co potrafi, a nie może. Nie  może,  bo jest  zdołowany,  nie mówi,  nawet jak zacznie  mówić,  to musisz się nauczyć pisać [...] nawet czasem nie potrafisz wyrazić tego, co chcesz powiedzieć, bo nie dasz rady i  złość taka jest, że chcesz powiedzieć, a nie wiesz jak. I po polsku wiązanka. Ja mówię „nie rozumiecie?”, to weźcie słowniki i  sobie przetłumaczcie, tak jak wy do mnie mówiliście na początku. M.Z.: Tutaj tak robisz?K8: No a co?! Nie, to… Na takiej stopie może razem tutaj pracujemy, że tak śmiechem wszystko bierzemy. Ale jak ja czegoś nie rozumiem i one czegoś nie rozumieją, ja mówię: „to weźcie słownik i sobie potłumaczcie, no ja przecież też mam słownik, ja mogę  wam  pożyczyć,  mam  polsko-islandzki,  nie  ma  problemu”.  Także  takie przekomarzanie się, ale no trzeba pracować gdzieś, nie będę siedzieć w domu.Ta wypowiedź wskazuje z jednej strony na potrzebę równości i praktykowanie założenia o niej  poprzez  odwracanie  wymagań  i  mówienie,  że  teraz  Islandczycy  mogą  „sobie przetłumaczyć”.  Z drugiej  strony wskazuje jednak,  że „trzeba pracować gdzieś”,  co można rozumieć  jako  uświadomienie  sobie,  że  jednak  równość  nie  jest  możliwa,  gdyż  to pracodawca dyktuje warunki i to od niego zależy, w jakim języku mówi się w pracy i które języki  są  w  niej  niedozwolone.  Wyjątkiem  był  trenujący  w  latach  80-tych  islandzką reprezentację piłki ręcznej Bogdan Kowalczyk, o którym mówiono, że stworzył nowy język – „bogdanska” – mieszankę języka niemieckiego, polskiego i islandzkiego. Jego pozycja władzy oraz  charakter  pracy  umożliwiały  mu narzucanie  swojego języka:  „[T]rening nie  jest  tak trudno poprowadzić w każdym języku. Dosłownie po miesiącu czy półtora jest kontakt, już wszyscy  wszystko  wiedzą,  co  się  za  tymi  poszczególnymi  hasłami  językowymi  kryje” (Bogdański,  2015,  b.s.).  Sam  nie  uczył  się  języka  islandzkiego  ze  względu  na  ciągłą 336



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.tymczasowość swojego pobytu, do czego wrócę w następnym rozdziale. W przypadku moich respondentów  natomiast  niemówienie  po  islandzku  mogło  wiązać  się  z różnicą w wynagrodzeniu  („Z takim bossem rozmawiałem. Mnie się pyta: 'Ile na godzinę masz?' Ja mówię  –  1600.  On  mówi:  'Angielski  byś  znał,  to  byś  miał  1800  do  2000  na  godzinę, a islandzki byś znał, to byś miał ponad 2000. […] Dokumentacja przychodzi po islandzku”. [M8]). Wypowiedź K8 wskazuje, że założenie o praktykowaniu równości poprzez uznanie dziecka czy migranta za równy podmiot mówiący jest mrzonką – o równości nie może być mowy nie tylko ze względu na wymagania społeczne dotyczące tylko jednej ze stron, ale też ze względu na to, że sami migranci zwracając się do innych w swoim języku czy nawet po angielsku (jak w przypadku K14 mówiącej po angielsku do starszych osób w pralni czy K11 mówiącej  w  sklepie  do  klientów  nie  znających  dobrze  angielskiego)  trafiają  na  barierę komunikacyjną,  są  czasem  sfrustrowani  niemożnością  porozumienia  („złość  taka  jest,  że chcesz powiedzieć,  a nie wiesz jak” [K8]).  Co więcej,  niemożność porozumienia się może podważać  założenie  o  równości  inteligencji,  gdyż  utrudnia  jej  manifestację.  Niektórzy mówiąc  „łamanym”  językiem  islandzkim,  nie  mogąc  wyrazić  swojego  zdania,  czuli  się postrzegani jako głupsi,  woleli więc mówić językiem, który im na to pozwalał.  Świadczyć o tym może historia córki jednej z respondentek, którą opisałam w notatce po wywiadzie:
Atakowano ją, czasami nieprzyjemnie, że nie mówi po islandzku... a ona nie miała kiedy się nauczyć, a poza tym mówiła, że nie będzie się wygłupiać, bo jak nie jest  w stanie powiedzieć tego, co chce, to nie chce, żeby ludzie myśleli,  że jest głupia,  tylko dlatego, że nie umie czegoś powiedzieć. A tu tak jest, że jak ktoś słabo mówi, to się  myśli,  że  nie  ma  nic  do  powiedzenia.  Wolała  już  mówić  po  angielsku.  (K17, notatka)Satysfakcjonująca komunikacja możliwa jest tylko, jeśli choćby jedna ze stron poświęci czas na naukę języka drugiej strony, usunięcie czasu z edukacji, jak chciałby tego Biesta, nie jest  alternatywą dla migrantów. Czy zawsze muszą to być Polacy uczący się islandzkiego, a nie odwrotnie?  Niektórzy  moi  rozmówcy  wskazywali  na  Islandczyków  uczących  się  języka polskiego.  W centrum edukacji  dorosłych Mimir  języka polskiego jako obcego uczyło  się w październiku 2009 ok. sześciu osób (N16, 20.10.2009), niektórzy respondenci przytaczali informacje  o  uczących  się  polskiego  mężach  Polek  (czasem  żona  nie  nauczyła  się islandzkiego), po polsku mówił też przełożony M15 w supermarkecie („on już lepiej mówi po  polsku  niż  my  po  islandzku.  […]  on  po  polsku  to  normalnie  gada.  Każdy  jest  pod wrażeniem”.  [M15]);  w  niektórych  przedszkolach  promowano  też  języki  pracowników i dzieci,  np.  poprzez wypisywanie  pojedynczych słówek na tablicach (K5),  a  w zakładzie pracy, w którym pracował M1, Islandzcy pracownicy nauczyli się polskiej kolędy. Po polsku mówił  też  Islandczyk,  sprzedający  w sklepie  z  polskimi  produktami  (znów  można  to 337



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.tłumaczyć logiką biznesową).  Praktykowanie równości poprzez opór wobec mówienia po islandzku,  czasem  przynosiło  skutek  taki,  że  Islandczycy  faktycznie  zaczynali  uczyć  się języka  polskiego,  a  więc  rzeczywiście  zwiększała  się  równość  między  tymi  językami. Niektórzy Islandczycy uczyli się polskiego z bezsilności, nie mogąc dogadać się po islandzku z pracownikami, jak pewien szef firmy remontowej, który przysłał polskich pracowników do jednej z moich rozmówczyń:
[S]zef firmy […] mówi: „Może on się przy tobie czegoś nauczy, bo  ja go nie mogę 
nauczyć,  ja  już  się  zacząłem”,  mówi,  „uczyć  po  polsku”.  […]  Jak  prosiłam,  tam mówię im, żeby się nauczyli,  że to się nazywa tak, czy to… bo tak ten szef firmy prosił, żeby im powiedzieć, jak jest „proszę”, „dziękuję”, „do widzenia” itd. Niechęć kompletna. [...] to jest ewidentny przykład na to, jak się Polak tutaj zachowuje. Jest mądrzejszy od wszystkich innych. Robi mu się krzywdę tutaj. Nie umie się obronić,  bo  nie zna żadnego języka. Ciągle mu jest mało, w związku z tym pozwala sobie i na kradzieże, prawda? I na wszystko, co w tym kraju nie było popularne. Broni się swoją niewiedzą. I swoją głupotą, prawda? I arogancją. (K13)

Sytuacja,  w  której  to  szef  uczy  się  języka  pracowników,  a  nie  odwrotnie,  oznaczała  dla respondentki  arogancję.  Brak  znajomości  języka  prowadził  do  niewiedzy,  ignorancji. Oznaczał też głupotę. Inni respondenci mówili też o roszczeniowości: 
Jesteśmy bardzo roszczeniowi. Naprawdę. Przykład z Islandii, gada se dwóch kolesi w sklepie i nie mogą się dogadać i on mówi do drugiego. [...] „Kurwa, czemu oni nie mówią  po  polsku!”  […]  Naprawdę,  to  nie  był  żart.  Po  prostu  my  jesteśmy roszczeniowi i to za bardzo. (M2)Roszczeniowość  i  arogancja  charakteryzowały  według  niego  część  migrantów,  podobnie było  to  też  postrzegane  przez  samych  Islandczyków,  np.  mężczyznę  pracującego w związkach zawodowych, po rozmowie z którym zanotowałam:
Ostatnio  zorganizowano  grupę  fokusową.  [...]  Spotkanie  było  po  polsku z tłumaczem.  Wiele  osób  powiedziało  wtedy,  że  nie  chcą  się  uczyć  islandzkiego, a mogłyby nauczyć się angielskiego zamiast tego. Zgodnie też twierdzili, że chcieliby, aby informacja i obsługa była po polsku, żeby tłumaczono na polski wszystko, ulotki itp.  Że  to  obowiązek  związku.  Ale  sami  nie  chcieli  się  uczyć  islandzkiego.  [imię rozmówcy]  nie  powiedział  tego  innym  członkom  zarządu,  np.  [imię  polskiego działacza związkowego], bo to nieprzyjemna informacja, świadczy o tym, że to, co część ludzi robi, nie działa. (N37, 15.02.2010)Propozycja Polaków, żeby wysiłek komunikacji był po stronie związków, a nie po ich stronie była dla mojego rozmówcy wręcz nietaktem, czymś, o czym lepiej zapomnieć, żeby nie psuć atmosfery,  nie  smucić  tych,  którzy  wierzą  w  podejmowanie  wysiłków  dla  stopniowej integracji. Z drugiej strony, dla K14 odmowa uczenia się islandzkiego była objawem silnego 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.charakteru,  nieulegania  presji,  która  –  jak  sama  mówiła  –  była  naturalna  w  związku z oczywistą dla wielu logiką o tym, że to migranci powinni uczyć się języka lokalnego:
[Islandczycy] nie chcą mówić [po angielsku],  nie chcą rozumieć, oni 'eg ekki skil' [nie rozumiem] i... 'tala íslensku' [mów po islandzku]. No ale... ja się im nie dziwię... no  w  sumie  myśmy  się  tu  przywlekli,  nikt  nas  tu  w  sumie  wiesz...  owszem 
zapraszali, oj zapraszali! zapraszali, kusili, no, ale też no oni są u siebie, no dziwne żeby oni u siebie nie mogli używać tylko i wyłącznie swojego języka, jeżeli mają taką ochotę, to życie jest, nie? To myśmy się powinni dostosować, nie? Tylko, że Polacy są dosyć  twardzi i my uparcie się nie chcemy dostosować. I koniec, nie? No ja tu mam dziewczynę, która już ma męża Islandczyka, dwoje dzieci z nim i nie mówi po islandzku, bo cała rodzina męża ją terroryzuje i ona mówi: „nie – dlatego, że oni 
ode mnie wymagają, żebym ja mówiła, a ja nie będę mówiła i koniec”. I z mężem rozmawia tylko  po angielsku w domu.  Z  czego dzieci  mają  taki  ubaw,  bo dzieci w przedszkolu wszystkie już mówią po islandzku, a ona twardo po angielsku. Może to  jest  anty-edukacyjne, ale  wiesz...  Charakterna dziewczyna,  mi  się  bardzo podoba [śmiech]. (K14)

W wypowiedzi tej poruszonych jest kilka istotnych kwestii.  Po pierwsze wskazuje ona na sytuację migrantów i odmowę zrozumienia ich po angielsku przez niektórych Islandczyków. To znów sprawia,  że  „praktykowanie równości”  poprzez mówienie „neutralnym” dla obu stron językiem, tzn. takim, który dla żadnego z rozmówców nie jest językiem ojczystym, nie udaje się ze względu na opór jednej ze stron, chcącej zachować przywilej mówienia w swoim języku.  Ale ten przywilej  mają prawo zachować Islandczycy – uważa K14,  ze względu na miejsce, w jakim są i swoje prawa do tego miejsca – większe niż innych. Są „u siebie”, a więc mają  prawo  do  mówienia  w  swoim  języku  –  jak  już  pisałam  wcześniej,  ta  logika  była rozpowszechniona.  Zgodnie  z  nią,  migrant  jest  gościem,  to  on podjął  decyzję  o  migracji, a więc musi liczyć się z jej konsekwencjami, czyli koniecznością uczenia się języka. Była to logika  dominująca,  hegemoniczna,  dla  wielu  tak  oczywista,  że  aż  nie  podlegająca wątpliwościom. Ale w wypowiedzi K14 były dwie wyrwy w tej logice – jedna to moment, kiedy respondentka  zauważyła,  że  sprawczość  była  też  po  stronie  Islandczyków,  którzy zapraszali  i  kusili  (jak  wskazują  inne  wywiady  –  w zaproszeniu  sugerowano,  że  języka islandzkiego znać nie będzie trzeba),  a  więc nie są tylko biernym gospodarzem i  ich też mogłoby dotyczyć wymaganie mówienia w innym języku. Druga wyrwa to sprzeciw, opór wobec  wymaganiom,  który  –  jak  pisałam  już  wcześniej  –  pojawiał  się  szczególnie,  gdy oczekiwania były nierealistyczne,  np.  oczekiwano,  że ktoś,  kto niedawno zaczął się uczyć języka, podejmie rozmowę po islandzku. To frustrowało i zniechęcało do dalszej nauki, choć uczące  się  przez  ten  czas  dzieci  zdołały  już  opanować  język.  Taki  opór  spotykał  się z podziwem  innych,  być  może  dzięki  istnieniu  w  polskiej  kulturze  mitu  oporu  wobec germanizacji czy rusyfikacji. 339



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Pojedyncze  osoby  opierały  się  też  nauce  języka,  wskazując  na  płynące  z  tego zagrożenia – w notatce z rozmowy z kilkoma Polakami spotkanymi na ulicy zanotowałam: „Gdy mówię, że chcę się zapisać na islandzki, jeden mówi, że zapomnę polskiego, inny, że języki mi się pomieszają” (N2, 30.08.2009)123. Na taki zanik języka polskiego wskazywała też część respondentek, które przyjechały w latach 90-tych („Ja bardzo rzadko używam polski język i jest to dla mnie wstyd, że nie mam czasu na polską książkę […]. I pierwszy moment jest taki bardzo dla mnie przykry, że muszę szukać słowa. […] Słowa mi po prostu gdzieś tam wylatują”.  [K13]).  W sposobie mówienia kilku z nich słychać też było islandzką intonację zdań. K14 mówiła  też,  że  języka  islandzkiego  lepiej  czasem  nie  znać,  gdyż  rozumie  się wtedy  nieprzyjemne  uwagi  czy  fałszywe  oskarżenia  wobec  Polaków  („Zawsze  najpierw oskarżają  nas  […].  I często  wiesz  co,  lepiej  nie  rozumieć,  bo  jak  nie  rozumiesz,  to przynajmniej  nie  wiesz,  nie?  I  jest  dużo  takich  sytuacji  teraz,  jest  bardzo  dużo  takich wrednych  sytuacji”  [K14]).  Taką  „wredną  sytuacją”  było  np.  niesłuszne  oskarżenie  Polki o kradzież obiadu w miejscu, gdzie sprzątała – czego nie rozumiała, dopóki nie poproszono K14 o przetłumaczenie jej oskarżenia na język polski. Choć sama respondentka dopiero na Islandii zaczęła uczyć się języka angielskiego (poprzez rozmowy po angielsku), a islandzki rozumiała  bardzo  słabo,  to  po  jakimś  czasie  zaczęła  pełnić  rolę  tłumaczki  w  firmie sprzątającej  i  przez  to  musiała  poznać  sytuacje,  których  lepiej  byłoby  jej  zdaniem  nie rozumieć. Podsumowując omawianie związku uczenia się języka z wymaganiami społecznymi, polityką i relacjami władzy, można zastanowić się, czy język islandzki był tylko narzędziem władzy czy też umożliwiał emancypację bądź upełnomocnienie/empowerment. Weźmy pod uwagę definicję upełnomocnienia przedstawioną przez Zygmunta Baumana:
Panuje szeroka zgoda co do tego,  że  “empowerment”  […]  jest  osiągany,  gdy ludzie zdobywają  zdolność  do  kontrolowania  lub  przynajmniej  w  sposób  znaczący wpływania  na  siły  osobiste,  polityczne,  ekonomiczne  i  społeczne,  które  w  innym wypadku  dotknęłyby  ich  trajektorii  losu;  innymi  słowy,  bycie  ”upełnomocnionym” oznacza możliwość dokonywania wyborów i efektywnego działania związanego z tymi wyborami, a to z kolei oznacza możliwość wpływania na zakres dostępnych wyborów oraz  środowiska  społecznego,  w  którym  dokonuje  się  wyborów  i je  realizuje.  […] Upełnomocnienie  wymaga  budowania  i  odbudowywania  więzi  międzyludzkich, wymaga chęci i  możliwości  angażowania się  z  innymi w ciągły wysiłek zmieniania ludzkiej kohabitacji w gościnne i przyjazne środowisko dla obustronnie wzbogacającej kooperacji między kobietami i mężczyznami, walczącymi o poczucie własnej wartości, o rozwój swojego potencjału i  o właściwe wykorzystane swoich możliwości. (2005, s.23)

123  Nie jest to zgodne z powszechną wiedzą o uczeniu się języków, według której mówienie w jednym języku 
nie prowadzi do zapominania innego języka, za to brak mówienia w danym języku może prowadzić do jego 
zaniku. 340
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W wywiadach z respondentami można znaleźć wiele wypowiedzi, mówiących o tym, że to właśnie znajomość języka islandzkiego umożliwiła im poprawę swojej sytuacji zawodowej (awans, zmianę pracy), a więc dokonywanie wyborów i działanie na ich podstawie, rozwój swojego potencjału i wykorzystanie możliwości. Widzieliśmy też, że znajomość języka daje dostęp niektórym migrantom do instytucji publicznych, w tym do pracy w rządzie, a więc i do wpływu na politykę, choć wpływ ten ze względu na niewielką liczbę migrantów w tych instytucjach  jest  raczej  niewielki.  Wreszcie  druga  część  definicji  Baumana  mówi o budowaniu  więzi  międzyludzkich  i  kooperacji.  Czy  jest  ona  większa  dzięki  znajomości języka? Na podstawie prezentowanych tu badań trudno wskazać, czy osoby, które posługują się językiem islandzkim, a nie angielskim są bardziej zaangażowane społecznie i towarzysko. Kilkoro  moich  respondentów  było  zaangażowanych  w  pracę  społeczną  w  instytucjach polonijnych, do tego jednak niepotrzebny był język islandzki. Jak  piszą  Ryan,  Sales  i  Tilki,  język  jest  kluczowym  czynnikiem  rozwoju  sieci migracyjnych.  W przypadku ich badań wśród Polaków w Wielkiej  Brytanii,  ci,  którzy nie znali dobrze języka angielskiego, otrzymywali wsparcie praktyczne i emocjonalne wyłącznie z gęstych i wąskich sieci znajomych i rodziny. Z tego względu bywali ograniczani wyłącznie do  sektorów  zatrudnienia  skupiających  migrantów,  przez  co  rozwijała  się  rywalizacja i zazdrość między nimi (2009, s.164). McNair wskazuje zaś, że brak umiejętności językowych (w tym przypadku również języka angielskiego) jest „znaczącym czynnikiem wykluczenia społecznego i barierą dla integracji dla większości grup migrantów” (2009, s.29).  Według niego nauczenie się języka angielskiego znacząco wpływa na możliwości życiowe migrantów oraz możliwość uniknięcia wyzysku,  wykluczenia,  zamknięcia się w swojej  grupie czy na możliwość pełnego udziału w życiu w Wielkiej Brytanii.Jeśli chodzi o poziom towarzyski, to o przyjaźniach z Islandczykami mówili zarówno ci, którzy posługiwali się językiem islandzkim (K10, K13), jak i ci,  którzy mówili tylko po angielsku i  to słabo,  jak np.  M15.  Ci,  którzy  znali  język słabo i  tak mówili  o  jako takim dogadywaniu się np. za pomocą gestów („Jakoś sobie radzisz. W ogóle rękami można dużo dopowiedzieć, tak że nie jest źle”. [K14]) czy „wspólnego języka”, który być może zawierał zarówno gesty, jak i elementy języka angielskiego i islandzkiego, z którymi M15 powoli się „osłuchiwał”:Ja  np.  mam  znajomych Polaków,  ale  mam  też  dużo  Islandczyków.  Spotykam  się z nimi, pomimo tego, że nie rozmawiam ani po angielsku, ani po islandzku, ani nic. I jakoś tam się dogadujemy. Jakoś tam wspólny ten język... […] Mam dwóch takich kolegów, mogę nawet powiedzieć: przyjaciół. […] Islandczyków. (M15)
341



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.O braku kontaktów towarzyskich z innymi ludźmi niż Polacy mówili zaś zarówno ci, którzy język  islandzki  znali  dosyć  dobrze  (M7),  jak  i  ci,  którzy  go  nie  znali  (M18).  Kontakty z osobami  innych  narodowości  niż  te  dwie  nawiązywały  się  często  w  pracy  lub  we wspólnych mieszkaniach,  do  czego  przydatny był  język  angielski.  Umożliwiając  kontakty międzyludzkie,  ułatwiał  on  więc  współpracę  z innymi,  choć  w  obliczu  niskiego zaangażowania w działalność społeczną inną niż polonijna, trudno mówić tu o prawdziwym angażowaniu  się  „z innymi  w  ciągły  wysiłek  zmieniania  ludzkiej  kohabitacji  w gościnne i przyjazne środowisko”124 (Bauman, 2005, s. 23). Część osób mieszała też język angielski z islandzkim, na pewnym etapie nie mogąc nawet  samemu  ich  rozdzielić  („Mówię  pół  po  angielsku,  pół  po islandzku,  już  sama nie potrafię tego kontrolować, jestem na takim etapie, że chciałabym powiedzieć po islandzku wszystko,  a  jeszcze  nie  wszystko  wiem…”  [K8];  „Ja  mówiłem  częściowo  po  angielsku, częściowo po islandzku. Na szczęście [Islandczycy] znają ten i  ten, to jakoś to rozumieli” [M11]). Niektórzy korzystali też z własnych strategii ułatwiających im komunikację np. gdy nie potrafiło się odmienić islandzkich czasowników:[W]idzę podobieństwo jak w języku angielskim np. się konstruuje czasy, że mówisz np. ja jestem – dajesz czasownik – ja jestem robić coś tam. Możesz tak wybrnąć i tak to powiedzieć.  I  wystarczy że znasz odmianę czasownika „być”,  prawda? […] tak samo można zrobić... można się posłużyć czasem przyszłym...[...] jest pole do popisu, można kombinować na wszystkie strony, nie? [śmiech] (K1)
Były to jednak tylko etapy w nauce, umożliwiające komunikację,  gdy nie znało się języka islandzkiego  dobrze.  Wszystkie  trzy  powyższe  wypowiedzi  wyrażone  były  z  niejakim wstydem,  że  nie  zna  się  języka  lepiej,  co  wskazuje  na  to,  że  dobra  znajomość  języka islandzkiego  łączyła  się  z lepszą  samooceną  i poczuciem  „mocy”,  również  związanymi z „upełnomocnieniem”. 
PodsumowanieW poniższej tabeli podsumuję niektóre ustalenia związane z wymiarami miejsca.
124  Jedną z inicjatyw o zbliżonych celach do tych wymienionych przez Baumana była grupa „Food not Bombs” 

(FnB), antykapitalistyczna organizacja oddolna działająca przeciw marnotrawieniu żywności i na rzecz osób 
zmarginalizowanych. Choć sama idea FnB została stworzona w USA, to każdy mógł rozpocząć swoją własną 
„odnogę” i dostosować ją do lokalnych warunków. W Reykjaviku żywność zbierana była z kontenerów na 
odpady,  a po  przygotowaniu  posiłki  spożywane  były  zarówno  przez  ludzi  ubogich,  jak  i  turystów  czy 
zwykłych mieszkańców miasta. Każde spotkanie przy jedzeniu było okazją do rozmów i poznawania innych, 
tym  bardziej  było  nią  spotkanie  przy  gotowaniu.  Rozmowy  wtedy  toczyły  się  przede  wszystkim  po  
angielsku, a grupa gotująca składała się przede wszystkim z migrantów z Europy kontynentalnej i Ameryki  
Północnej. Językiem rozmów był angielski i brak znajomości tego języka mógł wykluczać z komunikacji.  
Dla jednego z respondentów była to okazja do poznania Islandczyków i mówienia z nimi po angielsku.342
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Tabela 3: Wymiary miejsca – podsumowanie

Wymiar Opinie Uczenie się Wpływ
natura  nie-
ludzka

zróżnicowane opinie, krajobraz i fenomeny  postrzegane  raczej pozytywnie;  pogoda  często negatywnie
poprzez doświadczenie różnymi zmysłami niezauważany

natura ludzka dosyć  negatywne  opinie  o innych  Polakach,  mieszane o Islandczykach przez doświadczenie zmniejszenie ufności społeczeństwa, wpływ na relacje, praktyki
kultura od  zupełnego  braku zainteresowania  do  fascynacji kulturą poprzez uczestnictwo  w wydarzeniach i samouctwo,  kursy rękodzieła

próba promowania polskiej  kultury na  Islandii, szczególnie sztuki kulinarnej
polityka polityka  jako  porządek społeczny i system opiekuńczy postrzegana  raczej pozytywnie, choć krytykowano „przekręty”;  aktywność polityczna  raczej  nie podejmowana

poprzez doświadczenie i media dominująca niechęć  do wywierania wpływu  w sferze politycznej
komunikacja media  postrzegane  jako niegodne  zaufania, stereotypizujące,  ale  gazety przeglądane;  język  islandzki uważany  za  trudny i konserwatywny,  dla  jednych ważna  była  jego  nauka,  inni koncentrowali  się  na  języku angielskim

język:  samouctwo oraz  korzystanie z kursów;  media: samodzielny  odbiór tekstu i obrazu
media:  bojkot, kontakt z autorami;  język: używanie  języka angielskiego i polskiego i promowanie jego  użycia  w społeczeństwie; poczucie,  że ingerencja w język  nie  jest mile  widziana (np.  w  związku z zapożyczeniami w języku)Źródło: Badania własne

Jak wynika z przeprowadzonych badań, wielu migrantów polskiego pochodzenia czuło swój wpływ na miejsce,  w którym mieszkało,  ale  był  to  przede wszystkim wpływ  kulturowy, związany m.in. z łamaniem istniejących stereotypów czy pokazywaniem polskich zwyczajów. Jednocześnie odnosili się oni negatywnie do partycypacji publicznej rozumianej jako udział w  wyborach  poprzez  głosowanie  czy  kandydowanie.  Często  było  to  związane 343



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.z rozczarowaniem polskim życiem politycznym, ale też prawdopodobnie z chęcią ucieczki od polityki  czy  nawet  od  odpowiedzialności.  Może  to  wiązać  się  z tym,  że  pojedynczy respondenci  opisywali  Islandię  jako  swego  rodzaju  azyl,  w  którym  odpoczywali  od problemów, których doświadczyli  w Polsce.  Jednocześnie  jednak polscy  migranci  chętnie brali  udział  w życiu  społeczno-kulturalnym,  a  nawet  sami  zajmowali  się  działalnością animacyjną w stowarzyszeniach polskich czy zrzeszających obcokrajowców. Choć  Reykjavik  jest  małym  –  jak  na  stolicę  –  miastem,  odległym  od  Polski i kojarzącym się u nas wręcz z pewną egzotyką, wydaje się, że wyniki badań pokazują raczej powszechny trend, w którym coraz częściej wybiera się strategię wyjścia (migracji), nie zaś głosu (zob.  Hirschman, 1970) w przypadku niezadowolenia.  Raz wyjechawszy do innego kraju w celu zmiany warunków życia, migranci gotowi są dalej wyjeżdżać, jeśli napotkają problemy.  Jeden z  respondentów zdecydował  się  wyjechać z  Islandii,  gdy dowiedział  się o kryzysie  i  ogromnym  zadłużeniu  narodowym  kraju,  nie  wziął  natomiast  udziału w protestach  dotyczących  tegoż  kryzysu,  gdyż  nie  chciał  interesować  się  sprawami politycznymi  i  protestować  przeciwko  rządowi,  którym  się  nie  interesował.  Nikt z respondentów nie wziął udziału w protestach odbywających się w Reykjaviku co najmniej raz w tygodniu, mimo że w Polsce niektórzy z nich brali udział w demonstracjach. Słowa jednego z respondentów: „Jesteśmy tu obcy i tak naprawdę zawsze będziemy. Nawet jeżeli tu zostaniemy,  to  szczerze  mówiąc,  zawsze  będziemy  obcy”  (M13)  mogą  być  niepokojące, biorąc pod uwagę obecne nasilenie się migracji międzynarodowych.
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Rozdział VII: 

Wymiary czasu a edukacja





Dlaczego czas?Jak wskazuje Tim Cresswell,  żeby zrozumieć ruch i miejsce/przestrzeń, należy wziąć pod uwagę także perspektywę czasu, gdyż jest on nieodłącznym elementem ruchu i mobilności:
Ruch  złożony  jest  z  czasu  i  przestrzeni.  Jest  uprzestrzennieniem  czasu i uczasowieniem przestrzeni. Jeśli rozważając ruch (i mobilność), nie bierzemy pod uwagę  czasu  i przestrzeni,  pomijamy  pewien  ważny  aspekt.  [...]  Ruch,  jako przemieszczenie  się  obiektu  z  punktu  A  do  B,  wiąże  się  z  upływem  czasu, a jednocześnie  z  przemierzeniem  pewnej  przestrzeni.  [...]  Czas  i przestrzeń  są zarówno  kontekstem  ruchu  (środowisko  możliwości  powstania  ruchu),  jak i produktem  ruchu.  Przemieszczający  się  ludzie  i  przedmioty  są  agentami w produkcji czasu i przestrzeni. (2006, s.4)Przykładem, który autor podaje na tworzenie przez ludzi czasu i przestrzeni jest kompresja czasoprzestrzeni spowodowana prędkością mobilności. Także Doreen Massey wskazuje na konieczność łączenia obu wymiarów: „[P]rzestrzeń musi być konceptualizowana integralnie z  czasem;  tak  naprawdę  celem  powinno  być  myślenie  zawsze  w  kategoriach czasoprzestrzeni”  (1994,  s.2).  Czas  i  przestrzeń  uważa  ona  za  nierozerwalnie  ze  sobą związane, co nie znaczy, że nie można ich odróżnić od siebie, ale „takie rozróżnienie musi zachować napięcie  pomiędzy  nimi”  i  musi  brać  pod uwagę koncepcję  czterowymiarowej rzeczywistości  (tamże,  s.  261).  Ewa  Kurantowicz  wskazuje  natomiast,  że  jedno z podstawowych pytań – „Gdzie jesteśmy?” – jest pytaniem jednocześnie o miejsce i o czas (2007a).A jednocześnie czas jest czymś, co traktujemy jako oczywistość i co wydaje się wręcz zbyt   codzienne,  by stać się kategorią analityczną.  Podobnie też gdy prowadząc wywiady, słyszałam  częste  wypowiedzi  o  tym,  że  respondent/ka  na  coś  „nie  ma  czasu”, interpretowałam  to  raczej  w  kategoriach  pracy  i  obowiązków  niż  czasu  jako  takiego. W trakcie badań teoretycznych zauważyłam jednak, że czas jest nie tylko ważną koncepcją w analizie  mobilności,  ale  może  też  być  istotnym  aspektem  rozumienia  edukacji intencjonalnej  (formalnej  i pozaformalnej),  która nie tylko rozgrywa się  zawsze w jakimś czasie, ale też zakłada przyjmowanie jakiejś perspektywy czasowej przez podmiot uczący się –  który  poświęca  godziny  w teraźniejszości,  licząc  prawdopodobnie  na  przyszłe  zyski związane z większą wiedzą,  lepszymi kwalifikacjami czy dyplomem. Także w uczeniu się z doświadczenia kluczowa jest perspektywa czasowa, o czym świadczą np. badania uczenia się  biograficznego,  jako  że  biografia  opiera  się  właśnie  na  czasie  życia.  Ale  związków edukacji z czasem jest dużo więcej,  co postaram się wykazać w tym rozdziale. Zacznę od wskazania na tradycje badań nad czasem, by następnie przejść do jego postrzegania przez 



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.migrantów, aby w ten sposób wyjaśnić niektóre ich decyzje i potrzeby edukacyjne. Analiza ta ma  na  celu  m.in.  lepsze  zrozumienie  przyczyn,  dla  których  jedni  podejmują  wysiłki edukacyjne,  a  inni  nie,  oraz  wskazanie  możliwych  barier  w  partycypacji  w  edukacji instytucjonalnej  (edukację  nieformalną  w  tym  rozdziale  pominę)  i  możliwości przezwyciężenia tychże przeszkód.
Czym jest czas?Czas – jako pojęcie przenikające kulturę zachodnią125 jest i  był przedmiotem badań wielu dziedzin  nauki.  Ze  względu  na  ogromną  ilość  prac  napisanych  na  jego  temat,  nie  będę w stanie tu w satysfakcjonujący sposób wskazać na stan badań naukowych nad czasem126, ale pozwolę sobie na krótkie streszczenie klasycznych pozycji na ten temat, by wskazać na różne rozumienia czasu i różne podejścia do jego badania. Bardziej wnikliwą analizę tego tematu można znaleźć np.  u Barbary Adam, autorki wnikliwej monografii  na temat czasu (2004/2010). Jeśli  chodzi  o  nauki  społeczne,  to  czas  był  przedmiotem  rozważań  licznych filozofów127,  od  Ksenofanesa  i  Parmenidesa  z Elei  mówiących  o  wiecznym  trwaniu  Bytu, Heraklita (nic nie jest trwałe), Anaksagorasa (nic nie znika), Platona (ponadczasowość idei), Arystotelesa  (czas  można  mierzyć  ruchem,  a  ruch  czasem;  czas  jest  „czynnikiem destrukcyjnym, jest bowiem pewną ilością zmian, a zmiana usuwa to, co istnieje”; cytat za: tamże, s.39), przez Plotyna (to dusza stworzyła czas), św. Augustyna (czas został stworzony przez  Boga,  który  go  poprzedza;  przeszłość,  teraźniejszość  i przyszłość  współistnieją w ludzkim  umyśle),  Kanta  (czas  i  przestrzeń  są  aprioryczne,  poprzedzają  i umożliwiają doświadczenie),  Hegla  (czas  widziany  z  perspektywy  rozwoju  historii,  jako  immanentna 
125  Jak wskazują Philip Zimbardo i John Boyd, czas to najczęściej występujące słowo w języku angielskim, 

ponad dwa razy częstsze niż pieniądze i  siedem razy częstsze niż plasujący się  na trzeciej  pozycji  seks  
(2008/2009).

126  Warto  wspomnieć  tu  choćby zmiany w postrzeganiu  czasu  zapoczątkowane  przez  Newtona (piszącego 
o czasie  absolutnym:  „Absolutny,  prawdziwy i  matematyczny czas,  jako  taki  i  z  własnej  natury,  płynie 
spokojnie  i  bez  związku  z  czymkolwiek  wiecznym  i  zwany  jest  również  trwaniem”  [cyt.  za:  Adam, 
2004/2010,  s.41]),  Prigogine'a  (Czas  T,  rozumiany  jako  „wewnętrzny  wiek  systemu,  wyobrażający 
nieodwracalność, kierunkowość oraz istotną różnicę pomiędzy przeszłością a przyszłością” [tamże, s. 45]), 
a potem Einsteina (czas relatywny, zależny od obserwatora i pomiaru) i fizyków kwantowych (kwant jako  
jednostka działania obejmująca energię i czas [tamże, s.77]). Czas to też kluczowy aspekt literatury pięknej,  
dla której stanowi element formy i samej narracji (np. „W poszukiwaniu straconego czasu”, „Pan Tadeusz”, 
„Głód” Hamsuna czy liczne utwory science-fiction, w tym utopie i dystopie, jak w „1984” Orwella), ale też  
i element  fabuły,  jest  on  też  tematem  utworów  muzycznych  („Cztery  pory  roku”)  czy  malarskich  (np. 
Mariana Opałki, zapisującego numery, a przez to – uciekający czas). Utwory te pokazują z jednej strony 
kontrolę człowieka nad czasem (to autor go tworzy), ale i to, jak człowiek jest tworzony i determinowany  
przez  czas.  Jest  to  aspekt  ważny dla  metodologii  nauk  społecznych,  szczególnie  w analizie  narracyjnej, 
pokazującej to, jak badani tworzą swoje opowieści, choć jednocześnie opowiadają o tym, jak czas na nich  
wpływa  (np.  postrzegają  swoje  życie  jako  pasmo  sukcesów  czy  porażek,  mówią  o  starzeniu  się,  czy 
przechodzeniu przez fazy życia; Gibbs, 2007/2011). 

127  Korzystam tu głównie z analiz Adam (2004/2010) i Urry'ego (2000/2009).348



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.część  systemów  społecznych),  Kierkegaarda  (istnienie  jest  stawaniem  się;  życie  w łasce umożliwia  osiągnięcie  jedności  między wiecznością  a  chwilą  obecną),  po  Bergsona (czas wymyka się racjonalności, jest stawaniem się, jest niepodzielny, rozróżnić można durée, czyli trwanie, stawanie się i temps, czyli czas mechaniczny, przestrzenny; ludzie istnieją w czasie, nie jest on odrębnym żywiołem), Husserla (na teraźniejszość składa się zarówno retencja tego,  co  było,  jak  i  protencja  tego,  co  będzie),  Heideggera  (człowiek  i  jego  Bycie  mają czasowy charakter i odsłaniają się w czasie, jestestwo – Dasein jest „pomiędzy” narodzinami a  śmiercią  i  jest  zawsze  ich  świadome,  jego  nieodłączną  częścią  jest  strach  przed nieistnieniem;  początek  i  koniec  definiują  czasowość  i  są  przez  nią  definiowane)  czy George'a  Herberta  Meada,  dla  którego czas  kalendarzy  i zegarowy  są  jedynie  konwencją i iluzją,  a żeby  móc  mówić  o chwilach  i  je  od  siebie  odróżniać,  muszą  dziać  się  jakieś zdarzenia. Ludzie, według niego, rekonstruują przeszłość i odnoszą ją do przyszłości – oba te horyzonty  są  częścią  świadomego  działania  –  „Poprzez  umysł  przeszłość  i przyszłość otwierają nam się w teraźniejszości”, pisał (za: tamże, s.80). Istnieje więc według niego tylko teraźniejszość,  a  przeszłość i  przyszłość są „dostępne tylko w umyśle”  (Urry,  2000/2009, s.162). Także dla Alfreda Schütza czas istnieje przede wszystkim w odniesieniu do jednostki, jest  intersubiektywny  („[C]złowiek  funkcjonuje  w  czasie  subiektywnym,  a  jednocześnie zakorzeniony  jest  w  międzypodmiotowej  rzeczywistości  zdrowego  rozsądku”  [Adam, 2004/2010, s.83]), jest integralnym aspektem znaczeń i interakcji. Schütz rozróżnia „czyny” – które można analizować dopiero, gdy staną się przeszłością (choć możliwe są też czyny potencjalne,  będące  jeszcze  w  przyszłości),  i  „działania”  –  będące  częścią  teraźniejszości i ukierunkowane na przyszłość. W  badaniach  empirycznych nad społeczeństwem  i  teoriach  społecznych,  czas  był i jest ważnym elementem analizy klasyków tej dziedziny, np. u Marksa, nawiązującego do dialektyki  Hegla  i przekształcającego ją,  ale  też  analizującego komodyfikację  i  kompresję czasu w kontekście pracy – robotnik fabryczny nie sprzedaje już produktów, ale swój czas, a kapitalista próbuje pracę robotników w tym czasie zintensyfikować (tamże, 49-52). Czas pojawiał  się  również  u  Webera,  wskazującego  m.in.  na  to,  jak  w religii  protestanckiej marnotrawienie  czasu  stało  się  grzechem  (choć  do  średniowiecza  w chrześcijaństwie  to handel czasem, czyli lichwa były grzechem), a punktualność i planowanie przyszłości cnotą, co  następnie  stało  się  początkiem  „księgowości  czasu”  (tamże,  s.57)  i  handlu  nim w społeczeństwach kapitalistycznych;  u  Durkheima,  piszącego o społecznej  naturze czasu i o czasie będącym ramą abstrakcyjną i bezosobową „która otacza nie tylko nasze istnienie jednostkowe,  ale  również  istnienie  ludzkości”  (cyt.  za:  tamże,  s.59),  czas  jest  tu skonstruowany z  elementów społecznych,  ale  ma też  wartość  obiektywną,  jako że  samo 349



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.społeczeństwo jest przejawem natury; a także u Anthony'ego Giddensa, Zygmunta Baumana i  Paula  Virillo,  piszących  o  czasie  w  obliczu  globalizacji,  powszechnego  przyspieszenia i komunikacji internetowej. Warto wskazać też w tym krótkim przeglądzie literatury na badania antropologiczne, wskazujące  na  mity  i  rytuały  tłumaczące  i  celebrujące  przebieg  czasu  (np.  Arnolda  van Gennepa)  czy  badania  psychologiczne  prowadzone  nad  postrzeganiem  czasu  przez człowieka.  Wśród  tych  ostatnich  kluczowe  są  badania  Zimbardo  i  Boyda  (2008/2009), którzy  opisali  różnice  w  postawach  ludzi  dotyczących  czasu  i  wyróżnili  perspektywy: przeszłościowo-negatywną,  przeszłościowo-pozytywną,  teraźniejszą  hedonistyczną, teraźniejszą  fatalistyczną,  przyszłą  (przyszłościową)  i transcendentalną.  Teorię  tę  opiszę szerzej w dalszej części tego rozdziału.
Aspekty czasuTak  jak  pisałam  wcześniej  o  wymiarach  miejsca,  tak  i  czas  można  rozłożyć  na  czynniki i wskazać na różne jego rozumienia i koncepcje. Początkowo w moich analizach (Zielńska, 2013b) korzystałam z podziału na czas obecny, czas życiowy i czas historyczny (za Brannen w: Arthur i Tait, 2004), później jednak przyjęłam kilka dodatkowych aspektów czasu, które pojawiały się w wywiadach i które zaczęłam też zauważać, badając literaturę przedmiotu. Kategorie,  które  tu  przedstawię  pochodzą  więc  częściowo  z  literatury,  a  częściowo z wywiadów. Choć pogrupowanie wypowiedzi było związane z ich podobieństwem do siebie (np. wszystkie wypowiedzi na temat braku czasu zostały połączone ze sobą), to już nazwa danej kategorii (czas jako zasób) zwykle nie pojawiała się wywiadach, ale została nadana im jako kategoria ogólna, czasem w związku z kategoriami już obecnymi w literaturze, a czasem –  jak  w  przypadku  zasobu  –  intuicyjnie  (poniekąd  w  związku  z analizami  Urry'ego, porównującego czas  z pieniędzmi).  W rezultacie  wyróżniłam aspekty  czasu  widoczne na Rysunku nr 4 (linia przerywana oznacza połączenia znaczeniowe między kategoriami).
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Rysunek 4: Aspekty czasu

Czas miejscaPisząc o czasie miejsca mam na myśli czas płynący w konkretnym miejscu, nie istniejący bez niego.  Miejsca  istnieją  w  czasie  –  dzięki  niemu  możemy  mówić  np.  o  „dziedzictwie” kulturowym  jakiegoś  miejsca,  o  jego  zmianie,  transformacji  czy  o  śladach  „wspomnień bardzo różnych grup społecznych, które żyły historycznie w danym miejscu lub przez nie przechodziły”.  (Urry,  2000/2009,  s.193).  Z czasu miejsca wyodrębnię trzy aspekty – czas naturalny,  czas  historyczny  i  czas  migracji  –  odnoszący  się  do  długości/trwania  pobytu badanych migrantów w danym miejscu – Islandii. 
Czas naturalny – czas pór rokuJak  pisze  Adam  (2004/2010),  czas  natury  często  pokazywany  jest  jako  czas charakteryzujący  społeczeństwa  pierwotne,  w  przeciwieństwie  do  społeczeństw nowoczesnych, odrzucających go i żyjących rytmem ustalonym kulturowo, mimo że nie ma dowodów  na  to,  że  rzeczywiście  społeczeństwa  pierwotne  żyły  w  zgodzie  z  czasem naturalnym.  Czas  natury  to  czas  cykliczny,  wyznaczany  jest  przez  zmiany  w  przyrodzie, oznacza pewną przewidywalność – choć jak zobaczymy, nie zawsze, gdyż pory roku mogą zmieniać  się  z  roku  na  rok.  Pory  roku  były  omawiane  przez  respondentów  zwykle w kontekście tego, co im się podoba lub nie na Islandii,  dlaczego warto tu być – lub nie. Czasem pory roku powiązane były z pracą, np. dla K9 jesień była okresem, gdy rozpoczynała się praca sezonowa w szklarni, a dla jednej z przedszkolanek czasem poszukiwania pracy było lato. Co ciekawe,  wiosna prawie nie pojawiała się w wywiadach, z wyjątkiem dwóch 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wypowiedzi o tym, że respondenci (M4 i K1) zaczęli swój pierwszy kurs właśnie wiosną („W listopadzie przyjechałam, na wiosnę poszłam na kurs, jakoś tak było, do lata chodziłam”. [K1]) – co nie wiadomo jednak, na ile jest przypadkiem, a na ile wynika z terminów zapisu  na kursu lub wpływu pory roku (wyższa temperatura, budzenie się przyrody do życia) na potrzebę zrobienia czegoś związanego z rozwojem w swoim życiu128. 
Lato było z jednej strony określane jako piękna pora roku,  podczas której  można podróżować i odpoczywać („Można wyskoczyć poza miasto. A tutaj tylko warto dlatego [..] być jeszcze. Tutaj są fantastyczne widoki, a szczególnie w lato. […] Wakacje są przepiękne na Islandii. [M13]), a z drugiej był to czas urlopu w Polsce, dla niektórych bardzo ważnej części życia („Człowiek wytrzymuje tą zimę, bo ja bardzo ciężko znoszę tą pogodę, żeby dotrwać do wakacji w Polsce”. [K8]). Lato na Islandii było inne niż w Polsce – przede wszystkim przez białe  noce,  których  na  początku  pobytu  respondenci  obawiali  się  („Wyszłam  [...]  z  tego lotniska i  patrzę… to  była  noc,  mówię:  widno,  jak nie wiem co,  mówię:  no nie,  to  będą  problemy  ze  snem,  nie  zasnę,  w  ogóle  nie  będę  mogła  spać”.  [K5]),  co  jednak  w czasie samego pobytu na Islandii było przez respondentów oceniane pozytywnie, jako dające im możliwość  podróżowania  w  nocy  („Np.  kiedy  była  1:00  w  nocy  pojechaliśmy samochodzikiem na Krysuvik” [M13]) czy opalania się w tym czasie („Najbardziej lato mi odpowiada.  [...]  Godzina 23:00,  23:30,  słonko świeci,  się  opalam”.  [M8])129.  W kontekście edukacji  lato pojawiło  się  tylko raz,  jako pora,  w której  warto zapisać się  na kurs,  gdyż łatwiej wstaje się rano: „Nie rozglądałam się [za kursami], a powinnam zacząć już teraz, bo się  zaczynają kursy.  A poza tym  lepiej latem coś robić,  bo jak masz gdzieś wyjść  zimą o siódmej rano, to... (K2)”.
Jesień wspomniana była jako czas, który jest piękny w Polsce („Lasy nasze jesienią” [K7]), a na Islandii opisana była przez kierowcę autobusu jako czas nieprzyjemnej pogody: „Drzwi mi się same otwierały pod wpływem tego silnego wiatru. Niesamowite! No, ale to zdarza się  tylko jesienią  podczas tych  prawdziwych sztormów.  Da się  przyzwyczaić.  Ale chodzić  raczej  nie  [da  się]  w  czasie  takich  sztormów”.  (M13).  Najwięcej  wypowiedzi o porach  roku  dotyczyło  zimy.  Był  to  przede  wszystkim  czas,  gdy  było  ciemno,  co powodowało gorszy nastrój niektórych moich respondentów:

128  Warto zauważyć, że rok na Islandii tradycyjnie dzielił się tylko na dwie pory roku – zimę i lato i pozostałe  
pory roku miały mniejsze znaczenie,  także kulturowo. Tradycyjnie w pierwszy czwartek po 18. kwietnia 
obchodzi się pierwszy dzień lata (Sumardagurinn fyrsti), odbywają się wtedy parady, mimo że pogoda nie  
przypomina letniej.

129  Lato w Polsce też oceniane było dobrze, dla niektórych było wręcz powodem, dla których chcieliby wrócić  
do kraju pochodzenia („[J]akbym miała pieniądze to od razu stąd bym się wyprowadziła do Polski, od razu.
[...] przede wszystkim lato, przede wszystkim znajomi moi wszyscy są w Polsce [...] Długie, piękne lato.  
Lasy nasze jesienią i tak dalej. Przecież to jest coś…” [K7]). 
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Kiedy ja  tu przyjechałem [...]  my się  dopiero przyzwyczajaliśmy do klimatu i  do tego, że tu  się wciąż spać chce w zimę. A jak człowiek jeździ i to samo w kółko, w kółko pustym autobusem, jeszcze bardziej chce się spać. […] Zima jest okropna, człowiek wpada w  depresję.  Ja  nie wiem,  jak można tu być samemu.[...]  Można naprawdę wpaść w depresję. Ja np. mam kilka dni takiego  wyciszenia. Wszystko mnie...  Wolałbym  do  nikogo  się  wtedy  nie  odzywać,  bo  kiedy  ja  się  odezwę,  to wprowadzę kogoś w zły nastrój. (M13)
Depresyjny klimat udzielał się też dzieciom, zwłaszcza jeśli siedziały wtedy w domu („Teraz jest zima, jest ciężko z nim [synem] chodzić też codziennie i źle się czuje, jest smutny, jest niezadowolony,  jest  wiecznie obrażony na matkę,  na ojca,  że ich nigdy nie ma w domu” [K8]). Był to też czas trudnych warunków na drogach: „Zimą jakie przygody miałam, bo to czasami śnieg spadł i lód. Jadę, jadę, potem dojeżdżam do Reykjaviku, a tam szlaban, droga zamknięta, a nie zdążyli zamknąć z drugiej strony”. (K9), „[T]rochę pojeździliśmy zimą, jak nas burza śnieżna zastała tam pod Krysuvikiem, to miałem trochę pietra” (M12). Z drugiej strony respondenci zauważali,  że zima bywała trudniejsza w Polsce („śniegu co niemiara u nas [w Polsce]...  Okropnie! A nic nie odśnieżają”. [K5],  „[W]olę zimę tutaj niż w Polsce”. [M8]),  na  przekór  temu,  czego  spodziewali  się  przed  przyjazdem  („[S]ię  człowiek spodziewał, że to gorzej niż na Syberii. [śmiech]. A tu w sumie nie jest tak zimno. Da się wytrzymać”  [K9],  „Myślałem,  że  tu  rzeczywiście  będzie  zimno  tak,  jak  tam  gdzieś  na Grenlandii. Ale […] ja bym powiedział, że tutaj jest [klimat w] 200% umiarkowany” [M7]) lub na przekór obiegowej opinii („Polacy też nie wiedzą: 'A, tam jest bardzo zimno, macie jakieś pingwiny i w ogóle takie...' Oni myśleli, że u nas jest [...] bardzo zimno w porównaniu z Polską. Tutaj nie jest tak zimno”. [K10]). Zima na Islandii okazała się też bezpieczniejsza niż  w  Polsce:  „A  tutaj  wychodzi  się,  czy  jest  okres  letni  czy  zimowy,  właśnie  ciemność i człowiek się nie boi, że późno wraca do domu z dyskoteki, że ktoś cię zaczepi, że coś ci się  stanie. A […] tam w moich rejonach jednak było tak trochę niebezpieczniej” (K5). Choć pory roku przyczyniały się do pewnej regularności i cykliczności życia, nie były do końca przewidywalne: „W tym roku [zimą] było nawet dość spokojnie, ale powiem Ci, dwa lata temu, Boże! Nie dało się iść […]” (K10). Nie trwały też tyle samo, co w Polsce, np. długa zima w czasie, gdy w Europie kontynentalnej była już wiosna, działała na niektórych deprymująco  (N31,  26.08.2009).  Choć  same  temperatury  nie  wpływały  znacząco  na migrantów (a przynajmniej  nie opisywali  oni  ich jako znaczących),  to  zimowa ciemność sprawiała, że niektórzy popadali w depresję, innym ciężko było wstać rano na kurs. Dosyć zadziwiający wywód na ten temat wygłosił pracownik supermarketu:
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Ja to zawsze mówię, że Islandia nie jest krajem dla kobiety.[...] Mężczyzna to jest taki, że podoła ze wszystkim, bo jak np. złapie depresję to pójdzie się nawali kurde i wszystko. [...] A kobieta jest taka, że jak nie ma długo słońca, albo czegoś to cały czas  będzie  miała  tą  depresję.  Będzie  chodzić  taka  struta,  bo  to  deszcz,  bo  to ciemno, bo to to, bo to tamto. [...] ta pogoda ją wykańcza. Kobieta lubi np. jak jest słońce, jak jest np. fajna pogoda […]. A jak jest tak, że jest okres zimowy, że jest np. godzina  12  się  rozjaśnia  i  godzina  16  jest  już  ciemno,  no  to  wtedy  już  można 
w ogóle dostać korby nie?  Człowiek wstaje –  ciemno,  idzie do pracy.  Ja  [...]  tu pracowałem przez 1,5 roku w okresie zimowym i [...] przychodziłem do pracy na godz.  8:00  –  było  ciemno.  Byłem  zajęty  pracą,  [...]  nieraz  nie  wyszedłem  na zewnątrz  ani  nie  patrzyłem  na  szyby,  co  się  dzieje.  Przychodziłem  –  ciemno i wychodziłem – ciemno. I to było coś takiego, że człowiek w pewnym momencie 
nie wiedział, kiedy jasno jest.[...]. Przypominam sobie, że przez 6 miesięcy tego okresu jak tam jest, ja nie widziałem w ogóle jasności. (M15)

Zmiana pór roku oznaczała więc brak słońca i związaną z tym depresję – respondent nie mówił o tym wprost,  ale można domyślić się,  że sam mógł leczyć ją za pomocą alkoholu, skoro właśnie  mężczyznom przypisywał  możliwość takiego rozwiązania  problemu braku światła. Takie spędzanie czasu wolnego mogło zaś nie sprzyjać partycypacji w kursach, która i  tak – jak mówili niektórzy respondenci – była niższa zimą,  a dopiero wiosną niektórzy zapisywali się na kursy. Okazuje się więc, że ciemność i zima mają nadal znaczenie w życiu ludzi i ich decyzjach, mimo „kolonizacji” nocy za pomocą elektryczności i zimy za pomocą ogrzewania – na którą wskazuje Barbara Adam (2004/2010).
Czas historyczny W odróżnieniu od czasu naturalnego, cyklicznego, można mówić też o czasie historycznym miejsca – biegnącym linearnie i związanym ze społeczeństwem zamieszkującym to miejsce, tworzącym  historię130.  Jak  pisałam  w  poprzednim  rozdziale,  część  respondentów interesowała się historią islandzką, inni nie. W wypowiedziach dotyczących tego, jak obecne życie  odnosi  się  do  historii  (pojawiających  się  w  różnych  momentach  wywiadu,  czasem wywołanych pytaniem o kryzys lub zmiany w życiu migrantów), respondenci odnosili  się przede  wszystkim  do  historii  najnowszej,  tego  jaka  Islandia  była  kiedyś,  ale  to  „kiedyś” sięgało  zwykle  do  początku  ich  pobytu  w  tym  kraju.  Można  wyróżnić  tu  dwa  okresy  – niektórzy sięgali do czasów dawniejszych, do XX wieku, kiedy kraj był mniej rozwinięty pod względem  infrastruktury,  inni  do  czasu  boomu  gospodarczego,  kiedy  to  większość migrantów polskich przyjechała. W narracjach dotyczących XX wieku można znaleźć wątki dotyczące:
130  Helena Radlińska pisała z kolei o pokoleniu historycznym, czyli o ogóle ludzi „żyjących w tym samym  

czasie, podlegających równocześnie wpływom ustroju i wydarzeń, mających przed sobą wspólne zadania, 
choć inne role w ich wykonywaniu” (1949/1961, s.197).  Koncentrowała się jednak przede wszystkim na 
charakterystyce poszczególnych grup wiekowych, szczególnie młodzieży. 354
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1) rozwoju  infrastruktury  drogowej  i  handlowej,  rozbudowy  miasta  („...jak  ja przyjechałam to nie było jeszcze Kópavogur [dzielnica], jak jest teraz, że jest Smáralind [centrum handlowe] ani nic nie było. Większość dróg, które są obecnie, nie było. [...] Były dwa sklepy spożywcze. […] dużo się zmieniło w bardzo krótkim czasie. […] od tego 1998 r. do 2010 r. to coś niesamowitego”. [K7]),2) zwyczajów  żywieniowych  i  konsumpcyjnych  („Brukiew,  to  było  jedyne  islandzkie warzywo  w tamtych  czasach,  które  emeryci  lat  osiemdziesiątych  mogli  spożyć  bez obrzydzenia,  czy  bez  zdziwienia.  [...]  niektórzy  Islandczycy  nie  wiedzieli,  że  jabłka o rosną na drzewach. Nie znali pojęcia agrestu”. [M19]). 3) sytuacji migrantów – nie było wtedy na wyspie dużo Polaków, przez co nie było się  anonimowym („[T]ych Polaków nie było na Islandii prawie w ogóle. Myślę, że było koło 25-30 osób, także Islandczycy nie mieli pojęcia, co to jest Polak. [...] cały czas wszyscy wiedzieli,  kim  ja  jestem.  Raz  pamiętam,  zarejestrowałem  się  na  Uniwersytecie Islandzkim, to wszyscy mnie znali po imieniu następnego dnia”. [M19]). 
Drugim czasem,  do którego respondenci  porównywali  bieżącą sytuację  był  okres boomu gospodarczego.  Opisywano  go  znów  z  perspektywy  rozwoju  kraju  –  dobrobytu  w  nim, a także sytuacji migrantów oraz relacji międzyludzkich:1) był to czas gdy „pieniądze leżały na ulicy”; była praca dla wszystkich („[W]szędzie była praca, wszędzie były pieniądze [...] to były jeszcze takie czasy też, że pracodawca bił się o pracownika, nie tak jak teraz” [M3], „[T]o były czasy gdzie praca chodziła za tobą,  a nie ty za pracą”. [M2], „Mogłeś zmienić sobie w ciągu miesiąca 2-3 prace nawet”. [M7]), co więcej, nie trzeba było do tego znać języka islandzkiego („[T]o nie były te czasy, które są teraz, że wymagają praktycznie tylko islandzkiego” [K5]); zarobki były lepsze („[B]yło cudownie na Islandii, zarabiało się ogromne pieniądze, a mało się też wydawało” [M13], „[P]ieniążki były dobre, to się dobrze żyło, można było dużo rzeczy kupić, dużo odłożyć, wysłać do domu”. [M1])2) ludzie byli milsi, bardziej życzliwi („[T]o jeszcze był ten okres, kiedy oni potrzebowali taniej  siły  roboczej,  więc byli  strasznie mili.  Byli  wręcz porażająco mili!  W życiu nie spotkałaś  ludzi,  którzy  by  cię  tak  przyjmowali”.  [K14],  „[J]ak  ja  przyleciałem,  […]  tu dosłownie tak się czułem, jakbym do raju trafił. Na każdym kroku Islandczycy pomagali. [...]  Pod  każdym  względem,  w załatwianiu  pracy,  podwyższenie  stawki,  załatwienie mieszkania,  po  urzędach  nie  było  trzeba  jeździć,  bo  księgowa  jeździła,  załatwiała wszystkie papiery. Ciebie nic nie interesowało. Takie podejście było na początku. A teraz to się tak zmieniło”. [M8]). 355



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.3) Kraj  był  bezpieczny  i  ludzie  sobie  ufali  („[J]a  jak  przyleciałem  tutaj,  to  ja  byłem w szoku. Ja policjanta żebym zobaczył? W centrum? Zero policjantów. Zero ochroniarzy na dyskotekach […] [w innej miejscowości] my szliśmy do pracy, to drzwi były otwarte tak jak tu, w domu. A w domu telewizory, laptopy, komputery, wieże, wszystko. Nic nie ginęło.  Samochody pootwierane,  domy pootwierane”.  [M8],  „[K]iedy przyjechałam do Islandii,  jak  zapomniałam  rękawiczek  na  poczcie,  to  po  2  tygodniach  sobie uświadomiłam,  że  właśnie  na  poczcie,  szłam  na  tą  pocztę,  brałam  swoje  rękawiczki i lądowałam w domu”. [K13])
Okres ten był przez niektórych idealizowany jako „raj na ziemi” („[W] 2006 było tutaj chyba najlepiej, bo to był raj na ziemi” [K9)]) i cudowny czas, zupełnie inny niż obecnie („[W]tedy Islandia była całkowicie inna, tego się nie da wytłumaczyć” [M3]). W porównaniu do tego, obecnie (w 2010) nie tylko pracę było trudno znaleźć, ale też dawała ona gorsze zarobki  i aby ją znaleźć, trzeba było znać język islandzki („[P]raca jest, tylko trzeba się rozejrzeć, ale  straszne są wymagania. Nikogo już nie interesuje angielski. [...] Preferują islandzki” [M8]).  Z powodu  przyjazdu  dużej  liczby  Polaków  zmieniło  się  też  według  respondentów nastawienie do nich („[J]ak Polaków widzi się...  np. dwójka Polaków wchodzi i  rozmawia między  sobą,  to  strasznie  patrzą  [Islandczycy],  czy  nie  kradną.  […]  Kiedyś  większość [Islandczyków] była przyjaźnie nastawiona, ale teraz to chyba większość tak negatywnie”. [K3], „[W]cześniej Polacy opinię tu mieli taką, że tylko by nas [Islandczycy] całowali, a teraz kurde  to  patrzą  –  Polak  –  to  ludzie  patrzą  na  ciebie,  żebyś  nic  nie  buchnął”  [M18]).  Postrzegana  zmiana  nastawienia  mogła  mieć  związek  z  bezrobociem  i mniejszym zapotrzebowaniem na pracę migrantów („No teraz no to już oni traktują Polaków jak obcych, że już są niepotrzebni”. [M10]), ale też z konsekwencjami przyjazdu przestępców z Polski, o czym mówili m.in. K10, K13, M7 i M8:

Ale oni [Islandczycy] tacy byli otwarci, oni lubili Polaków […]. To się zaczęło  około 
dwóch lat temu, kiedy granice Islandii zostały otwarte dla wszystkich Polaków. [...] nie trzeba było pozwoleń, nie trzeba było paszportów, więc wtedy przyjechali różni 
ludzie,  bo wiesz…  kryminaliści,  no  różni  i  zaczęły  się  właśnie...  Przyjechał  jakiś morderca dwa lata temu… którego szukali w całej Europie, policja i w ogóle. Zaczęli ludzie kraść... (K10)Było w pewnym momencie  zatrzęsienie Polaków i  nikt się nie czuł bezpiecznie w [nazwa miejscowości] (K13)
Jak  granicę otworzyli,  jest duży napływ...  tych Polaków takich, no – bo musieli tu przylecieć, bo uciekali z Polski [...]. I tu zaczęli bałagan robić, rozboje, kradzieże, itd., 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.itd. A tu wszystko zaraz w media idzie i w telewizję, gazety i oni [Islandczycy] tak jak zauważyłem, już tak zaczęli troszeczkę... […] Inaczej już tak się patrzeć. (M7)W  tej  chwili  to  się  pokazało.  Mówię,  po  tej  granicy  [otwarciu]  pewne  grupy poprzyjeżdżały. Znam takich chłopaczków, że tylko przyjechali na miesiąc tutaj. […] I tu trochę jest tak, że Polacy pomagali, tacy „artyści”, byli w pewnych układach. Oni przez  miesiąc  tyle skasowali,  że  normalny  Islandczyk  przez  100  lat  by  tyle  nie zarobił. [...] Tylko wyjechali z promu, pierwsza budowa już obskoczona była. Jeszcze Islandczyk  im  pomagał  koło  zmieniać,  bo  gumę  złapali.  [...]  Muzeum  narodowe 
obskoczyli, islandzkie. I później afera poszła. (M8)Respondent mówił o tym, jak zmieniła się atmosfera w miasteczkach, które zdążył poznać,  pozostała taka jak kiedyś tylko „w tych małych miejscowościach, gdzieś tam na północy” (M8), podczas gdy Reykjavik i inne miejscowości, dokąd przyjechali „Polacy, Litwini”, stały się  dużo mniej  bezpieczne,  zaczęto  montować kamery w sklepach i  zakładach pracy.  Co ciekawe – sam opowiadał o swoich znajomych, którzy kradną, sprowadzają kryminalistów, czy o takich, którzy zostali aresztowani za przemyt narkotyków i handel ludźmi. Opowiadał też o kradzieżach w supermarketach:
A kumpel taki, […] jego się pytają, gdzie tu można jakieś jedzenie kupić, Polaczki się pytają.  On mówi,  chodźcie,  ja  was  zaprowadzę  do supermarketu.  Poszedł  z  nimi, naładował im cały koszyk, on przy okazji dla siebie coś tam, perfumy itd., szynki, nie-szynki. A oni się pytają „A gdzie tu kasa jest?”. „Chodźcie za mną, a ja wam pokażę”. Tak ich poprowadził, on szedł pierwszy, mówi: jak coś mają, to ich. Wyszli głównym wejściem, jak już wyszli ze sklepu i się pytają gdzie tu kasa? „Dawać do samochodu!”.  Tak, tak robili nawet młodzi tutaj Polacy. (M8)

Wydaje  się  więc,  że  pogarszanie  się  relacji  między  migrantami  i  Islandczykami  miało podstawy  w rosnącej  przestępczości  i  wynikającej  z  tego  stereotypizacji,  która  z  kolei uderzała we wszystkich mieszkających na Islandii Polaków, nawet jeśli byli tam od wielu lat. Warto zauważyć, że niechęć do obcokrajowców w czasie kryzysu jest częsta także w innych krajach  –  pisze  o  tym  Dorota  Pudzianowska  (2007)  powołując  się  na  wywiad z francuskim historykiem imigracji Gérardem Noirielem. Według niego kryzysy gospodarcze wpływają na wzrost ksenofobii, związany z większą widocznością nieaktywnych zawodowo migrantów – powoli zakorzeniają się oni w społeczeństwie i nieaktywnych jest w rezultacie więcej – ale też, jak to się stało na Islandii, bezrobocie często szczególnie dotyka właśnie migrantów,  pracujących na zamykanych budowach,  mających mniej  cenione kompetencje językowe, a także zwalnianych, by zatrudnić Islandczyków, na co wskazywali respondenci. Kryzys to także – jak pisze Pudzianowska za Noirielem – czas „przedefiniowywania zasad porządku  społecznego  w  społeczeństwie  przyjmującym,  ksenofobia  zaś  jest  sposobem nazwania kryzysu tożsamości, który w tych okolicznościach dotyka społeczeństwo. Imigrant 357



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.jest jakby ucieleśnieniem tych przemian, bo przybył w okresie wzrostu gospodarczego, czyli  innowacji  technologicznej,  rozwoju  miast,  postępującego  podziału  pracy”  (tamże,  s.57). Kryzysy często zmieniają też politykę imigracyjną, jak wskazuje Piet Van Avermaet:
Kiedy ekonomia jest w okresie boomu, pracodawcy wykazują potrzebę zwiększania siły  roboczej,  a decydenci tworzą kontekst polityczny,  aby to umożliwić.  [...]  Gdy gospodarka  jednak  zatrzymuje  się,  tworzy  się  tendencja  do  odrzucania „cudzoziemców”, a decydenci ustanawiają prawa ograniczające ich przypływ. (2009, s.16)

Moi respondenci nie wskazywali, żeby przyjazd na Islandię stawał się trudniejszy, zwłaszcza że otwarcie rynku na Polaków było trudne do cofnięcia.  Odczuli jednak zmianę stosunku pracodawców do nich oraz zmianę swojej sytuacji na rynku pracy („[P]ozwalniał nas [szef]  ogólnie rzecz biorąc. […] przeszła kreppa [kryzys], jeden z ich synów stracił pracę, córka z dwójką małych dzieci też nie pracowała. No to zrobiliśmy małego miksa” [K14]). Wpływ, jaki kryzys miał na życie Polaków opisywałam już wspólnie z Anną Wojtyńską (Wojtyńska i Zielińska, 2010). Tu przytoczę w skrócie zmiany, o których mówili moi respondenci:1) wzrost bezrobocia, zwłaszcza na budowie;2) wzrost cen, inflacja;3) spadek wartości islandzkiej korony, a więc i  płac Polaków w przeliczeniu na złotówki. Spadek wartości oszczędzonych na Islandii  pieniędzy. Trudności w dalszym oszczędzaniu i wspieraniu finansowym rodziny w Polsce;4) większe trudności w spłacaniu kredytów;5) odpływ ludzi z kraju – zarówno obcokrajowców, jak i Islandczyków;6) zwiększenie się niepewności co do własnej przyszłości i długości pobytu na Islandii;7) większe wydatki państwa m.in. w związku z koniecznością płacenia zasiłków i związane z tym cięcia w dziedzinie edukacji, mediów, działalności społecznej;8) większe wymagania co do mówienia w języku islandzkim przez obcokrajowców;9) więcej Islandczyków zaczęło studiować z powodu bezrobocia;10) wzrost podatków;11) mniej uśmiechu w społeczeństwie, więcej nerwów;12) mniej przyjazne warunki pracy, napięcie w pracy;13) trudniej jest realizować swoje marzenia i pasje;14) ludzie mają więcej wolnego czasu dla siebie;15) wzrosła niepewność co do tego, co robić z oszczędnościami;16) niektórzy przestali się w kryzysie uczyć języka islandzkiego;
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.17) trudniej podjąć studia lub kursy.Ostatnie dwa punkty szczególnie są ważne, gdyż dotyczą edukacji. Języka przestali uczyć się ci, którzy zdecydowali się wyprowadzić z Islandii, tak jak M2:
Jak  przyszedł rok temu kryzys [..],  to ja wiedziałem [...] że oni długo z tego nie wyjdą, ja już wiedziałem, że nie wiem, czy tu będę chciał zostać […]. Trzeci kurs już zacząłem, trzeci etap, ale właśnie wtedy przyszedł kryzys, to już właśnie było takie – żeby skończyć, nie? (M2)

Troje pracowników islandzkich przedszkoli mówiło natomiast o tym, że nie mogą pójść na studia,  chociaż  by  chcieli,  gdyż  pracodawca  nie  może  pozwolić  sobie  na  mniejszą dyspozycyjność  pracownika  w  czasie  kryzysu  („[P]rzyszedł  kryzys,  brak  ludzi,  brak możliwości zatrudniania nowych, […] dyrektorka [przedszkola] mi ułatwiła lenistwo i mówi: nie, nie ma takiej opcji [żeby studiować i chodzić na praktyki]. Jest ale... na pewno nie w tym  roku, bo mamy problemy”. [K4]), a sami nie chcieli zrezygnować z całości lub części etatu („Na stan dzisiejszy jest taka sytuacja w tym kraju, jaka jest, że nie stać mnie, żeby rzucić  pracę”.  [K7]).  Jedna z przedszkolanek mówiła zarówno o mniejszych możliwościach,  żeby studiować, jak i żeby wziąć udział w kursie:
[S]ytuacja  finansowa jest  jaka  jest,  jeśli  bym  chciała  studiować,  musiałabym ograniczyć,  zmniejszyć  swój  wymiar  godzinowy  pracy [...]  musiałabym  chyba sobie  sama  po  prostu  czy  opłacać,  czy  utrzymywać  się  […],  jak  chciałam uczestniczyć  w  kursie  językowym,  który  jakby  jeszcze  w  tamtym  roku  mój pracodawca [...] mógłby mnie wysłać i opłacać mi ten kurs i jakby pozwalać mi go robić  w czasie pracy,  żebym mogła np. na 2 godziny czy na 1,5 godz. wychodzić pracy, jechać na kurs i wracać do pracy. Więc w tym roku się już ze względu na taką,  a nie inną sytuację nie zgodzono na to, dlatego że jest ograniczony budżet, nie ma możliwości zatrudniania dodatkowych jeszcze osób niż to,  co jest [...].  Generalnie jest  niedobór pracowników, a jeszcze wiadomo, […] jak dzisiaj nie będzie ośmiu osób np. w pracy, no to już jest w ogóle zgrzyt i  nie ma takiej możliwości, żebym gdzieś poszła. (K1)Co  ciekawe,  choć  moi  respondenci  opisywali  zmiany  w  możliwościach  uczestniczenia w kursach  (ich  zmniejszenie),  a  z  drugiej  strony –  większy  nacisk  na  uczenie  się  języka islandzkiego spowodowany bezrobociem, nikt z nich nie wspomniał o ustawie, która weszła w  życie  w  2007  r.  i która  dotyczyła  właśnie  kształcenia  językowego  migrantów (zob. Rozdział V; Ministerstwo Spraw Społecznych, 2007).Sami  migranci  nie  dostrzegli  w  obszarze  edukacji  wielu  zmian  na  lepsze,  choć zauważyli,  że w porównaniu z czasami, gdy imigrantów było na Islandii niewielu, obecnie dostęp  do  kursów  był  większy,  a  także,  że  nauczyciele  i  instytucje  uczyły  się,  jak  je 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.prowadzić. Zwłaszcza ci, którzy przyjechali na Islandię przed 2006 r. wskazywali, jak trudno było  wtedy  nauczyć  się  języka  islandzkiego.  Według  respondentów,  w  latach  80-tych w Reykjaviku był tylko jeden kurs („Jedyny poważny kurs islandzkiego był na uniwersytecie,  w związku z tym wszystko jedno,  kto przyjechał do Islandii  z  reszty świata,  a  chciał  się  nauczyć  islandzkiego,  to  go  pakowali  na  ten  kurs.  [M19]),  później  było  lepiej,  ale  poza Reykjavikiem nadal trudno było się tego języka nauczyć („[K]iedy ja przyjechałam w 1996 roku […]  na wioskę taką [...]  Tam po prostu  nie  było  takiej  sposobności  [żeby się  uczyć islandzkiego],  nie  było  wtedy  kursów  dla  Polaków”.  [K10]).  Z drugiej  strony,  jak  już wspominałam, Islandia była według moich respondentów kiedyś krajem, gdzie nie trzeba było uczyć się języka islandzkiego, a dopiero niedawno pojawiła się taka presja.  O tym, jak Islandia zmieniła się z raju (w którym nie trzeba się uczyć), w miejsce, w którym trzeba się uczyć języka, żeby mieć pracę, mówił M3: „[P]otem przyszedł kryzys i się dziwią [niektórzy], że nie mają pracy, no bo zawsze zostaje ten, kto mówi po islandzku. Islandia  była rajem, więc tu  miała być zawsze praca.  I  tu  islandzki nie był potrzebny.  [śmiech]” [M3)].  To odczucie „raju utraconego” było powszechne wśród moich respondentów.
Czas migracjiPrzez czas migracji mam na myśli czas pobytu migrantów w danym miejscu, a konkretniej:  czas pobytu moich respondentów na Islandii. Poza zmianą w samym kraju, na postrzeganie miejsca może wpływać też długość pobytu w nim i procesy adaptacji, włączając w to lepsze  rozumienie języka (i dyskursu publicznego w tym języku). Z moich analiz wspólnych z Helgą Ólafs (Ólafs i Zielińska, 2010) wynika, że lepsze rozumienie języka islandzkiego wpływało na większe poczucie dyskryminacji na Islandii  – migranci,  którzy znali  lepiej  język islandzki odczytywali bowiem częściej znaczenie dyskursu dotyczącego imigrantów. Dyskurs ten był w dużej mierze negatywny (skoncentrowany na przestępczości), co było zauważane przez respondentów i odczytywane jako dyskryminacja.Czas pobytu na Islandii wpływał też na uczenie się – oczywiście im dłużej ktoś był na Islandii,  tym większą miał  szansę uczestniczyć w jakimś kursie,  tym więcej  też uczył się z doświadczenia.  Jednak zależność dotycząca znajomości  języka islandzkiego nie była  już prosta  –  niektórzy  respondenci  (M2,  M7)  mówili  o  tym,  że  kiedyś islandzki  znali  lepiej, a obecnie,  ponieważ  się  go  nie  uczą i  nie  używają  tego języka,  zaczynają  go  zapominać. Innymi słowy – oduczają się tego, czego już się nauczyli. Jak będę wskazywać w Rozdziale  VIII – oduczanie się dotyczyło też innych elementów życia,  np.  wniosków z negatywnych doświadczeń powstałych na początku pobytu.Nie było też reguły dotyczącej tego, kiedy rozpoczynano pierwsze kursy. Jeśli chodzi 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.o kursy językowe, które były najczęstsze, to dwóch respondentów wspomniało o uczeniu się języka islandzkiego przed przyjazdem na wyspę (M2 i M19). Inny (M6) przed przyjazdem czytał trochę o Islandii i jej historii. Kilkoro innych respondentów mówiło o tym, że zaczęło uczyć  się  języka  zaraz  po  przyjeździe  na  Islandię,  np.  K12  („Od  razu  po  przyjeździe [zaczęłam się uczyć] i uczę się do dziś!”) czy zaraz po rozpoczęciu pracy, kilka tygodni po przyjeździe  (“No  i  potem  zaczęłam  uczyć  [w szkole]  i  poszłam  na  islandzki  drugiego wieczoru”. [K4]). Niektórzy natomiast czekali kilka miesięcy, jak K1:
Ja przyjechałam w 2007 roku, to w 2008 roku zaczęłam chodzić na kurs...  […] ja dosyć  późno zaczęłam...  znaczy – dosyć późno, to też tak trudno określić,  bo jak poszłam na pierwszy kurs, to się okazało, że jestem  najmłodsza jakby stażem na tym  kursie.  [...]  [P]oszłam  na  drugi  kurs  –  też  się  okazało,  że  jestem  jedną z najmłodszych, jakby  stażem,  w ogóle  byciem na Islandii. [...] [A] ludzie którzy byli dłużej... gdzieś tam dopiero szli na ten pierwszy kurs. (K1)

Jak wskazuje K1, choć w swojej opinii na kurs poszła dosyć późno, to porównując się do innych migrantów okazało się,  że jednak zaczęła uczyć się dosyć wcześnie. Wśród moich respondentów byli też tacy, którzy zaczęli uczyć się języka po roku („Na początku w ogóle nie interesowało mnie to,  jak przyjechałam tu [...]  2,5 roku temu [...]  nie starałam mówić po islandzku, nawet w tej piekarni, co pracowałam. Dopiero tutaj przeszłam [do przedszkola] 1,5 roku temu, to miałam taki warunek [żeby się uczyć]”. [K5]) lub po kilku latach na Islandii,  np.  K7,  która  początkowo  zakładała,  że  nie  będzie  uczyć  się  islandzkiego,  bo  wszędzie dogada się po angielsku, ale z czasem (nie precyzuje kiedy, ale gdy jej córka nauczyła się już  dobrze islandzkiego) zdecydowała się  pójść  na kurs językowy,  żeby znaleźć lepszą pracę i żeby rozmawiać z dzieckiem („moja córka poszła do przedszkola tutaj [...] i nie chciała ze  mną rozmawiać w języku polskim”. [K7]). Trzech respondentów (M4, M5 i M6) wspominało, że zaczęło się uczyć islandzkiego niedługo po przyjeździe, ale nie mieli wtedy dużo czasu wolnego ani też większej motywacji do nauki, więc i tak używali raczej angielskiego. Dopiero po kilku latach, motywowani przez pracodawcę  do  mówienia  w pracy  po  islandzku  lub  szukając  pracy  wzięli  się  bardziej intensywnie do nauki („Są wymagania w pracy [...] żeby posługiwać się językiem islandzkim, no i zacząłem się uczyć – już tak sam, z własnej inicjatywy, zapisałem się na kurs” [M6]). Własna inicjatywa dotyczy tu samego zapisania się na kurs – przeciwstawianego wysyłaniu na  kurs  przez  pracodawcę,  choć  sama  motywacja  do  udziału  dalej  była  zewnętrzna, związana z wymaganiami innych.Tylko dwóch respondentów nigdy nie było na żadnym kursie języka islandzkiego ani 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.nie podjęło wysiłku, by nauczyć się go w inny sposób. M9, bezrobotny młody mężczyzna, który  był  na  Islandii  ok.  3,5  roku,  uczył  się  od  ludzi  i  z  filmów  języka  angielskiego, a o islandzkim  mówił:  „na  dzień  dzisiejszy  nie  myślę  jeszcze  o  islandzkim”  (M9),  gdzie „jeszcze”  mogło  oznaczać,  ze  uważa  swój  pobyt  jeszcze  za  zbyt  krótki,  żeby  uczyć  się lokalnego języka.  M18 tymczasem był budowlańcem, mieszkał na Islandii  od ponad 2 lat i zapytany o to, czy chciałby kiedyś pójść na kurs islandzkiego, odpowiedział: „Nie wiem, nie  myślałem o tym. Może jak mnie już zwolnią tutaj, to już pójdę?” (M18). Obaj M9 i M18 „nie myśleli” o islandzkim, choć dopuszczali możliwość nauczenia się go w jakiejś nieokreślonej,  choć raczej odległej przyszłości. Obaj twierdzili, że na Islandii islandzkiego nie trzeba znać, bo wszyscy mówią dobrze po angielsku i można się bez problemu w tym języku dogadać (choć M9 nie uczył się go przed wyjazdem, a M18 uczył się go w szkole średniej i  przed wyjazdem  wydawało  mu  się,  że  potrafi  się  w  nim  porozumieć  –  dopiero  na  Islandii zorientował się, że jednak nie jest to łatwe).
Czas życia 

Wiek biologicznyW  przeciwieństwie  do  niektórych  innych  aspektów  czasu,  czas  rozumiany  jako  życie człowieka,  starzenie  się  jego  ciała,  jego  biologiczne  i  społeczne  przechodzenie  od dzieciństwa, przez młodość, dorosłość, wiek średni i starość, jest czasem idącym w jednym kierunku,  nieodwracalnym.  Giddens  odróżnia  ten  czas  od  powtarzalnej  codzienności: „[Ży]ycie jednostki jest nie tylko skończone,  ale  i nieodwracalne,  'biegnie ku śmierci'.  (...) Nasze życie mija w nieodwracalnym czasie umierania organizmu” (1984/2003, s.76). Marc Augé (1998/2009) pisze natomiast o swoich powrotach do Afryki i o niemożności wrócenia w to samo miejsce (bo ono wciąż zmienia się w czasie) oraz o podróżnikach, żyjących ułudą  swoich równoległych istnień (tu i tam). Poza samą refleksją, że miejsca zmieniają się, gdy nas tam nie ma i że prawdziwy powrót nie jest możliwy, wskazuje on też na to, że i podróżujący ludzie zmieniają się w tym samym czasie, starzeją się:
Oni  dobrze  wiedzą,  że  te  różne  życia  nie  są  wcale  równoległe,  że  wyrastając z bezpiecznej młodości, przechodząc z jednego kontynentu na drugi, nie przestają się  starzeć,  chociaż  łudzą  się,  sądząc,  że  ich  życia  zostały  splecione  na  tyle elastycznie lub połączone więzią na tyle luźną, iż zaczynają wierzyć w powodzenie własnego spisku przeciwko  upływowi  czasu:  przemieszczania  się  w przestrzeni. (tamże, s. 65-66)

Do  kwestii  „spisku”  wrócę  później,  teraz  jednak  warto  zauważyć,  że  starzenie  się  było dostrzegane i omawiane przez niektórych respondentów,  zwłaszcza w kontekście uczenia 362



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.się. Kilkoro respondentów uważało, że jest im trudniej nauczyć się języka, ze względu na starszy  już  wiek  (ponad  50  lat).  Niektórzy  w  ten  sposób  uzasadniali  rezygnację z uczestnictwa w kursach. Jeden mówił, że przez to też nie może znaleźć pracy:
Nie ma roboty przede wszystkim. Tam młodzi język dobrze znają, to jeszcze tam gdzieś po marketach, po takich różnych hurtowniach znajdą robotę. Ja chodziłem na kursy i  za stara głowa,  nie wchodzi.  Jeszcze tak to co na lekcji,  to się uczyłem. A później no to wziąłem otwarłem ten zeszyt, czy książkę, oczy się zamykają i się 
śpi,  tyle  z  nauki  było.  Się  pracowało,  to  nie  było  czasu.  […]  Byłem  na  dwóch stopniach islandzkiego. Na angielski teraz chodziłem, też mi to nie wchodzi. To co na bieżąco na lekcji, to jakoś rozumiem, a wyjdę...  za godzinę już nic z tego nie 
wiem. […] Młodzi się szybciej nauczą, no bo to inaczej wchodzi do głowy. (M10)Co ciekawe, niemożność nauczenia się języka tłumaczona była tu wiekiem („stara głowa”, język  „nie  wchodzi”),  ale  też  powiązana  została  z brakiem  czasu  związanym  z  pracą i z zasypianiem  nad  książką.  Być  może  chodziło  tu  o  zdolność  młodych  do  większego wysiłku, o jakim opowiadał inny budowlaniec – który, gdy był młodszy i mieszkał w Polsce, pracował w ciągu dnia, a w nocy uczył się na zajęcia w szkole średniej. Taki wysiłek był już być może dla M10 niemożliwy teraz,  gdy człowiek był starszy.  Podobne opinie na temat pamięci wyrażał też inny bezrobotny budowlaniec (czekający na rentę),  który opowiadał o tym, że języka islandzkiego na kursie „nie mógł się nauczyć. Nauczycielka mówiła jakieś słowo i zanim on je zapisał czy zapamiętał, to ona już je odmieniała przez przypadki. No i po  trzech  miesiącach  dalej  nic  nie  mógł  zapamiętać,  nic  nie  umiał  i  nie  rozumiał,  więc 

więcej nie chodził. Mówi też, że lata już nie te i pamięć nie ta. Nie zapamiętuje niczego” (N29, 14.11.2009).Obaj mężczyźni podjęli wysiłek uczestnictwa w kursie językowym, ale zrezygnowali. Przeświadczenie o tym, że starsi uczą się z większym trudem miał też M18 („[Dzieci] szybko 

pojmują, przyswajają, już starzy to nie, [śmiech] już jest problem wielki.” [M18]). Również M7, najstarszy z respondentów, skarżył się na problemy z pamięcią, choć na Islandii był już od 10 lat i kiedyś po islandzku mówił dobrze:
No jednak lata  swoje robią,  głowa już nie  ta.  […]  Młodzi szybko załapują  [...] u starszego to już jest większy problem [...] z pamięcią, i w ogóle, no co z tego, że [...]  ja  będę  w  tej  chwili  rozmawiał  po  islandzku?  No  bo  tam  rozmawiam, rozmawiam, coś nie coś. Ale wystarczy, że ja przez jakiś czas nie będę rozmawiał i  później ktoś mnie się zapyta coś, to samo co – jakieś pytanie, i ja muszę...  albo odpowiem, albo muszę się zastanowić już...(M7)Szybkie reagowanie  na pytania,  a  więc rozumienie ich i  sformułowanie odpowiedzi  były według  respondenta  zaburzone  z  powodu  wieku.  Nawet  jeśli  znał  islandzki,  to  jego umiejętności pogarszały się z czasem, zamiast się polepszać, szczególnie że był już na rencie, 363



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.nie pracował z Islandczykami, a większość czasu spędzał z innymi Polakami. Swoje problemy z uczeniem się dostrzegała także K9, pracująca w kuchni przedszkolnej, która chodziła na siódmy już poziom nauki języka islandzkiego, ale wciąż miała problemy z porozumieniem się, między innymi w powodu problemów z wymową, ale też ze względu na to, że często w pracy i poza nią posługiwała się językiem angielskim lub polskim:
[A]ż  takiego  dużego  kontaktu  z  ludźmi nie  mam...  [...]  No  ale  tak  staram  się 
rozmawiać,  ale  nie wiem, może dlatego [nie mogę się  nauczyć] że już  za stara 
jestem...[...] jak byłam młodsza, to się szybciej uczyłam. Zresztą... nie, no ale ja się 
nauczę. Już zaczynam, już tak powoli... (K9)To, że starszy wiek oznacza – według respondentów – gorszą pamięć i większą trudność uczenia się nie wiązało się z koniecznością rezygnacji z edukacji,  ale czasem z podjęciem wyzwania i włożeniem w naukę więcej wysiłku – K9 była zdeterminowana, żeby się nauczyć i choć było to dla niej trudne, sama zapisywała się na kolejne kursy. Podobny wysiłek podjął M11, kierowca autobusu:
[M]i  brakowało właśnie tego, tej nauki,  tym bardziej,  że  w wieku 50 lat już ta 
nauka nie przychodzi tak łatwo, tym bardziej jak się jest  po zawodówce, także 
z nauką się  nie  miało zbytnio dużo do czynienia.  I...  zapisałem się  na kurs dodatkowy. (M11)Młodsi  respondenci  wypowiadali  się  natomiast  o  swoich  rodzicach,  którzy  rozważali przyjazd  do  nich  (K4)  lub  faktycznie  przyjechali  (K17).  W  przypadku  K4  problemy z nauczeniem się  języka w starszym wieku były  jednym z  powodów,  dla  których rodzice zostali  w  Polsce,  w  przypadku  natomiast  K17  –  jej  60-letnia  matka  nauczyła  się  języka islandzkiego i dlatego córka nie lubiła, żeby uzasadniać swoje wybory związane z edukacją wiekiem. Także w literaturze andragogicznej istnieje wiele kontrowersji związanych z relacją między wiekiem a uczeniem się. Brookfield (1986) problematyzuje pogląd, jakoby z biegiem czasu  dorosłym  coraz  trudniej  było  się  uczyć.  Otóż  według  badań  podłużnych  –  dorośli zachowują  a nawet  zwiększają  swoją  zdolność  uczenia  się  podczas  dorosłości,  natomiast sprzeczne są  z  tym wyniki  badań przekrojowych.  Jak pisze  Brookfield,  powołując  się  na badania  Knoxa,  dorośli  uczą  się  równie  dobrze  w  wieku  lat  20,  jak  i  40,  jeśli  mogą kontrolować prędkość uczenia się. Co więcej, według Knoxa, skuteczne uczenie się nie jest zależne  od  wieku,  ale  od  tego,  jak  dużo  czasu  minęło  od  czasu  podejmowania  edukacji formalnej  (tamże).  Jeśli  chodzi  natomiast  o zdolność  krytycznego  myślenia,  to  jest  ona bardziej związana z indywidualnymi cechami jednostki niż z wiekiem. Knox podsumował swoje badania twierdząc, iż „niemal każdy dorosły może nauczyć się tego, czego chce, jeśli  364



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.będzie dysponować czasem, wytrwałością i pomocą innych” (za: Brookfield, 1986, s.28).Jak pisze Robert M. DeKeyser, istnieje też wiele potocznych przekonań dotyczących wieku i uczenia się języków. Jednym z nich jest np. to, że dzieci uczą się języka szybciej niż dorośli. Autor wskazuje, że jest to przekonanie błędne, gdyż dzieci uczą się języka wolniej niż dorośli,  ale kontynuują naukę,  dopóki nie nauczą się go na poziomie „native speakerów”, podczas gdy dorośli przerywają naukę w pewnym momencie (2013). Jak twierdzi DeKeyser, wiele  przekonań  i  badań  na  temat  uczenia  się  i wieku  wychodzi  z  błędnych  założeń metodologicznych –  np.  wnioski  dotyczące  migrantów  (czyli  osób uczących  się  drugiego języka w kraju,  gdzie  się  nim mówi) przenoszone są  na pole  nauczania  języków obcych w szkołach.  Jeśli  chodzi  o uczenie  się  języków po 50.  roku życia,  badań  jest  dużo mniej, jednak na podstawie przeglądu literatury Renate A. Schulz i Phillip Elliott (2000) wskazują, że:1) Nauczenie się  drugiego języka jest trudniejsze z biegiem czasu,  zwłaszcza jeśli  chodzi o morfologię i składnię,  których użycie  na poziomie „native-speakera” możliwe jest  tylko, jeśli zacznie się naukę przed 15. rokiem życia.2)  Starsi  dorośli  (tego  terminu  autorzy  nie  definiują,  ale  wskazują,  że  różni  badacze w różnym wieku ten okres rozpoczynają, nawet od 40. roku życia), którzy znają języki obce, mogą  doświadczać  problemów  z utrzymaniem  ich  poziomu,  co  może  być  powodowane rzadszym  używaniem  tych  języków  oraz  mniejszymi  zasobami  umożliwiającymi  procesy poznawcze. 3) Brak jest badań dotyczących możliwości nauczenia się i utrzymania znajomości nowego języka  wśród  osób  powyżej  55.  roku życia,  a  dostępna  literatura jest  sprzeczna  –  jedne źródła mówią o braku różnic między uczeniem się dorosłych w różnym wieku, inne o tym, że osoby  uczące  się  w starszym  wieku  mniej  koncentrują  się  na  przedstawianych treściach językowych i rzadziej proszą o prezentację konkretnych słów.4) Starsze osoby uczące się języka mają większe możliwości oparcia się na posiadanej już wiedzy, lepiej sobie też radzą niż młodzi dorośli podczas testów dotyczących słownictwa. 5) Starsi dorośli uczestniczący w działaniach angażujących ich intelektualnie mają mniejsze szanse  na  pogorszenie  swoich  zdolności  poznawczych,  niezależnie  od  swojego  poziomu edukacji.6) Starsi dorośli mogą mieć większe problemy ze wzrokiem i słuchem i mogą źle czuć się w klasach,  w których  uczestniczą  z  młodszymi  osobami  i  gdzie  tempo  nauki  nie  jest dostosowane  do  ich  tempa  (jest  zbyt  szybkie).  Starsi  mogą  też  mieć  większe  problemy z robieniem notatek czy powtórkami, czyli działaniami wymagającymi pewnego wysiłku.7)  Poznawcze  starzenie  się,  oznaczające  pogarszające  się  umiejętności  skupienia  uwagi, 365



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.mniej  pojemną pamięć krótkotrwałą,  pogarszanie  się  umiejętności  przetwarzania danych i przywoływania  ich,  może  sprawiać,  że  trudniej  będzie  starszym  osobom  przypomnieć sobie i przetworzyć informacje związane z językiem.8) Starsi dorośli częściej doświadczają sytuacji, że „mają coś na końcu języka”, ale nie mogą sobie  tego  przypomnieć,  w  takich  sytuacjach  też  jest  im  trudniej  znaleźć  synonimy szukanego słowa. 9)  Z  wiekiem  zmniejsza  się  szybkość  przetwarzania  informacji  i  procesy  poznawcze wymagają więcej czasu.10) Mimo to, starsi dorośli mogą z sukcesem uczyć się języków obcych. Ten ostatni wniosek potwierdzony został też przez badanie obojga autorów, w którym 58-letnia  Schultz  uczyła  się  języka  hiszpańskiego  –  nie  było  to  łatwe,  odczuwała,  że  dużo trudniej jest jej przyswoić np. odmianę czasowników niż gdy uczyła się języków wcześniej, ale autorzy konkludują, że zmotywowani starsi dorośli są w stanie nauczyć się języka obcego (tamże, 2000). Podsumowując – uczenie się języka w starszym wieku (chodzi tu nie o społeczne rozumienie starości, której granice przesuwają się, ale o zmiany biologiczne – w przypadku powyższych  analiz  można  w  przybliżeniu  określić  ten  wiek  jako  tzw.  50+)  wiąże  się z pewnymi trudnościami w porównaniu do uczenia się w młodości,  ale jest możliwe przy odpowiednim wysiłku. Jak wskazywały wypowiedzi respondentów – jedni byli do takiego wzmożonego wysiłku gotowi, inni nie.
Społeczne znaczenie wiekuWybory  edukacyjne  respondentów  uzasadniane  były  wiekiem  nie  tylko  w  kontekście biologicznych  zmian  w  mózgu,  prowadzących  do  wolniejszego  uczenia  się,  ale  też w kontekście tego, do jakiego czasu przynależy edukacja. Jak wskazuje Brookfield (1986), na uczenie  się  mają  wpływ  fazy  życia,  a zwłaszcza  przejścia  między  nimi,  a  edukacja  jest najbardziej  skuteczna,  według badań Mackeracher i Brundage'a,  gdy odnosi  się  do treści związanych  z  ich  potrzebami  rozwojowymi  w  danej  fazie  życia  (zob.  też  Radlińska, 1949/1961). Z drugiej strony Alicja Jurgiel-Aleksander podkreśla, że nie można już mówić o determinacji uczenia się przez zadania wynikające z faz życia, jako że człowiek jest obecnie coraz bardziej „promotorem własnej zmiany i otoczenia w procesie własnego uczenia się” (2013, s.41), Wynika to z niestabilności sytuacji ekonomicznej nowych technologii, ale też z nowej kultury „refleksyjnego – a nie opartego na nawykach – uczenia się” (tamże, s.41).  Kategorie  „młody”  i  „stary”  nie  były  przez  respondentów  definiowane,  ich  rozumienie zależne  było  najprawdopodobniej  od  tego,  ile  lat  miał/a  respondent/ka.  K13,  sama 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.pięćdziesięciokilkuletnia opisała tę względność wieku w następujący sposób:
[J]eżeli miałyśmy 15 lat, to 30 lat to był stary człowiek dla nas, jak mamy 30 lat, to 50 lat, to jest już taki  podstarzały, a jak mamy 50 lat i jesteśmy jeszcze pełni sił i młodości, to 70 lat, to już jest wiek szacunku [śmiech]. (K13)Co  ciekawe,  dla  niej  samej  czas  rozumiany  jako  wiek  nie  był  czasem  linearnym,  ale cyklicznym, mówiła ona o odtwarzaniu ról i relacji w rodzinie między dziećmi a rodzicami:  „Historia  w  jakimś  tam  mistycznym  pojęciu  się  powtarza.  I...  nie  zdajemy  sobie  z tego sprawy mając 20-30 lat,  w ogóle na ten temat nie myślimy”.  (K13).  Były  to wypowiedzi udzielone na pytanie o uczenie się w nowym miejscu – respondentka wskazała, że „człowiek się  uczy  z wiekiem”  (K13)  i  ona  uczyła  się  przede  wszystkim  przyglądając  się  relacjom między swoimi rodzicami a sobą oraz sobą a swoim dzieckiem, co – jak twierdziła – było niezależne od miejsca, w którym była. Uczenie się było tu przedstawione jako uczenie się ról społecznych i z pełnienia tych ról.  Było powiązane z wiekiem – im człowiek starszy, tym więcej się nauczył.Tymczasem niektórym z moich respondentów edukacja nadal  kojarzyła się  raczej z wiekiem młodym. Co znamienne, dwaj mężczyźni (M9 i M14) mający niewiele ponad 20 lat, przekraczający czas w którym zwykle rozpoczyna się w Polsce studia zaledwie o kilka lat, uważali, że są już zbyt starzy, żeby wracać do edukacji formalnej („Bo tak to ja mówię: 'ja to już jestem za stary', tak mi się wydaje”. [M14]). W końcu M14 pod pewnym naciskiem  swojej partnerki („Ludzie mają 40 lat i idą na studia!” [K16]), która – jak twierdził – działała  na niego motywująco, jeśli chodzi o edukację, przyznał, że mógłby jeszcze poprawić swoje kwalifikacje:  „[M]yślę  nad tym,  żeby  jeszcze  cokolwiek zrobić  […]  jakieś  dwuletnie...  […] Może nie konkretnie studia, jakieś 6-letnie czy 5-letnie, czy coś takiego bardziej poważnego,  ale coś, coś jeszcze zrobić z tym wszystkim. Mam zamiar, bo mnie tutaj namawia... [śmiech]” (M14).  W  obu  przypadkach  respondenci  nie  byli  zdeterminowani  do  dalszej  edukacji, powoływanie  się  na  wiek  może  być  tu  postrzegane  jako  pewna  „wymówka”  przed oczekiwaniami innych. Przekonania dotyczące wieku i tego, co się z nim wiąże, związane były też z samymi decyzjami migracyjnymi. Ta sama para respondentów mówiła o swojej decyzji przyjazdu na Islandię jako wynikającej z ich młodości:
Nam  nie  było  źle  [w  Polsce],  bo  nam  było  dobrze  –  dobrze  zarabialiśmy.  Ale jesteśmy  młodzi, nie mamy dzieci, tak że nie wiązaliśmy też nie wiadomo jakiej przyszłości czy z Polską, czy Islandią, dopóki mamy dwadzieścia kilka lat, ja mam 23 a on 25. Także mamy jeszcze czas na wszystko. (K16)131

131  Z kolei Bogdan Kowalczyk rozważając w 2015 r. powrót na Islandię, mówił: „[Z]ależy [to] już od żony,  
zależy od tych dzieciaków, jak tam im wszystko się będzie układało, bo [...] w Polsce trzeba czasami trochę 
pomóc  [dzieciom].  Młodzi  pracują,  to  babcia  z  dziećmi  musi...  […]  [T]o  wszystko  trzeba  też  zacząć 367
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Z kolei M11, mający już dorastających synów, wskazywał na swój problem związany z jednej strony  z koniecznością  utrzymania  rodziny  (a  w  Polsce  było  to  trudne),  a  z  drugiej  –  z potrzebą bycia przy niej. Porównał to z sytuacją prowadzących badania, jako tych, którzy są młodzi, nie mają dzieci i (jak wnioskował z wieku) znają języki obce – coś, co również wiąże się z wiekiem, gdyż on w czasach, gdy chodził do szkoły, nie mógł nauczyć się języka  angielskiego. Osoby młode były raczej kojarzone z większymi umiejętnościami językowymi, ze  względu  na  zmianę  w systemie  edukacji  w  Polsce,  gdzie  dopiero  od  transformacji ustrojowej  języka  angielskiego powszechnie  nauczano w szkołach.  Z  tego powodu starsi dorośli  mieli  mniejsze szanse na nauczenie się tego języka, a więc i  na porozumienie się w kraju migracji. Nie oznacza to, że mieli oni niskie umiejętności językowe – znali oni często język rosyjski, ale okazywał się on nieprzydatny na Islandii i nie był tam ceniony. Nie  tylko  powód  przyjazdu,  ale  i  sposób  spędzania  czasu  na  Islandii  był zdeterminowany wiekiem i wynikającymi z niego obowiązkami – np. podczas wywiadu ten sam respondent był po raz pierwszy od kilku lat w kawiarni:
Wynika  to  z  tego,  że  ja  tu  przyjechałem  głównie  pracować,  zarabiać,  a  nie 
wydawać pieniądze, włóczyć się gdzieś po kawiarniach. [śmiech] No fakt faktem, że  młodzi chłopcy [...]  kawalerowie,  to oni  korzystają z życia,  nie? I z tego, co wiem,  to  chodzą  po  różnych  tam  knajpach,  po  klubach,  trochę  podrinkują, 
rozmawiają z Islandczykami, z innymi obcokrajowcami... (M11)Jak  widać,  respondent  miał  wyobrażenia  –  stereotypy,  na  temat  tego,  jak  żyją  migranci młodsi od niego, bez przynależnych do wieku średniego zobowiązań. Wiekiem tłumaczył też stosunkowo  niewielkie  kontakty  społeczne  na  Islandii  (to  młodzi  „rozmawiają z Islandczykami,  z  innymi  obcokrajowcami”).  Ale  takie  stereotypy  o  starszych  (bez definiowania jak tę kategorię rozumieją) mieli też młodzi (tu kobieta 34-letnia):
Mnie  się  wydaje,  że  część  osób  starszych,  która  wyjeżdża  tylko  w  celach 
zarobkowych,  nie chce się uczyć języka, który się używa w danym kraju, bo jest tu  tylko na chwilę. Przyjeżdża z takim nastawieniem: „Jestem tu tylko na chwilę, chcę zarobić pieniądze i wracam”. Na pewno to się zmienia, kiedy ktoś stwierdza: „Ok.,  sprowadzam  tu  rodzinę,  chcę  tu  mieszkać”,  wtedy  mają  motywację  do 
nauki. (K11)Starszy wiek był tu utożsamiany z zamknięciem się na język, integrację i z brakiem poczucia,  że jest się gdzieś na dłużej, a także z koncentracją na pieniądzach, a nie na kształceniu się.  Przykład M11 udowadniał jednak, że nawet jeśli ma się rodzinę w Polsce i jest się na Islandii  tylko  dla  pieniędzy,  można  uczyć  się  języka  islandzkiego,  zwiedzać  i  interesować  się 

rozgrywać też pod tym kątem, nie tylko pod siebie. Jak człowiek był młody to myślał: ‘ja pracuję, ja idę, ja  
mam wygrywać, ja mam awansować, ma być lepiej’. Już trzeba spojrzeć inaczej...” (Bogdański, 2015, b.s.).368



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.islandzkim społeczeństwem oraz ekonomią. Co ciekawe, sam M11 wyrażał się o uczeniu, jako o czymś, co w starszym nieco wieku jest już męczące. Jego rodzina została w Polsce, a on na Islandii mieszkał w mieszkaniu służbowym. Musiał więc z powodu migracji nauczyć się  wielu  nowych  umiejętności,  poczynając  od  języka  islandzkiego  i angielskiego,  przez umiejętność obsługi komputera (żeby porozumiewać się z rodziną), po gotowanie, którym wcześniej zajmowała się żona. Mówił, że był zmęczony ciągłym uczeniem się nowych rzeczy, nie czuł się dobrze, będąc do tego zmuszonym. Zwłaszcza, że został obarczony jednocześnie koniecznością zarobienia na utrzymanie domu. Tymczasem jego rodzina nie mogła do niego dołączyć, m.in. dlatego, że:
...żona  nie  chce  wyjechać,  ponieważ  no  bariera  językowa,  musiałaby  się  uczyć 
wszystkiego na nowo. (...) wyjazd tutaj po prostu wiązał by się z całkowitym, jak gdyby zmianą całego życia. No bo i dzieci by musiały tu też przyjechać. Uczyć się 
na nowo języka”. (M11) 

Wyrażenie „uczyć się wszystkiego na nowo” podkreślane przez respondenta,  sugeruje,  że pewne sprawy człowiek ma już w pewnym wieku „nauczone”, np. język czy inne przydatne umiejętności życiowe, np. to, jak radzić sobie w danym miejscu, jak się przemieszczać, komu ufać itp. Migracja wiąże się ze zmianą całego życia i koniecznością powrotu do dzieciństwa, uczenia  się  od nowa – jak dziecko –  języka i  przystosowywania  się  do nowego miejsca.  I dzieje się to w czasie, gdy człowiek ma już inne priorytety, np. utrzymanie rodziny czy – jak w  przypadku  synów  respondenta  –  dostanie  się  na  studia  i zdobycie  wykształcenia formalnego. Sam respondent ukończył edukację formalną kilkadziesiąt lat wcześniej i była ona dla niego zamkniętym etapem w życiu: „Ja w wieku 15 lat musiałem zdecydować, co będę robił w życiu, no nie? (...) No i to też wpłynęło na to, że jestem tym, kim jestem”. Życie  w jego rozumieniu nie było ciągłym stwarzaniem siebie, ale wypełnianiem obowiązków. Z  drugiej  strony  inne  respondentki,  dwudziestokilkuletnia  K2 i trzydziestokilkuletnia K11, mówiły, że chcą wciąż się uczyć, idea całożyciowego uczenia się  była im bliska („Jeżeli chodzi o edukację, to na pewno nie zamknęłam tematu w moim życiu”. [K11]; „Nie uważam tego za jakąś chwalebną cechę, ja po prostu lubię [uczyć się] i to mi sprawia przyjemność” [K2]).  Zmiana powodowana migracją i  konieczność uczenia się  od nowa oznacza bowiem też stymulację, rozwój, jak wskazuje wypowiedź K1:
[Musiałam] tutaj przyjechać,  zacząć wszystko od nowa i wiesz.. no to takie było właśnie życie... znowu od nowa, ja tak co chwilę zaczynam... ja jestem taką osobą dosyć ruchliwą, dlatego się śmieję, że nie wiem, jak tutaj długo wytrzymam, jak to będzie wyglądało,  lubię bardzo zmiany i nieraz stwierdzam po kilku latach życia 369



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.w jednym miejscu, że  mi się już nudzi i że  trzeba.  Ale później zastanawiam się, czy...  ile razy jeszcze będę chciała  zaczynać coś od nowa,  bo wszędzie...  jak są zmiany, to się zaczyna... (K1)
Zmiana oznacza wrócenie do początku, uczenie się wszystkiego jeszcze raz, ale też walczenie znów o swoją pozycję społeczną – przede wszystkim o dobrą pracę,  zdobywanie nowych przyjaciół,  integrację  ze  środowiskiem.  Migracja  oznacza  jednocześnie  rozwój  życiowy  – człowiek uczy się czegoś nowego, nie wpada w rutynę, nie poprzestaje na tym, co już zna, ale też oznacza cofnięcie się w rozwoju, powrót na nowo do dzieciństwa, do bycia „dwulatkiem” jak wskazuje inna wypowiedź tej respondentki:

Pamiętam, jak kolorów się nauczyłam po islandzku, jest cała piosenka o kolorach, po  prostu  wymieniasz  nazwy  kolorów.  Ja  na  początku,  no  wiesz,  ja  jak  takie 
dziecko,  ja tutaj  się czuję  jak taki dwulatek tam nieraz,  dwulatek albo jeszcze, wiesz  młodszy czasem,  bo  oni  coś  śpiewają,  oni  najpierw  wiesz  to  nie  jest 
zrozumiałe,  później  zaczynasz...  czasem  przychodzę  do  domu,  wiesz,  i  takie olśnienie jest „Ach! Przecież to oni o tym śpiewają!” Że wiesz, rozdzielasz te wyrazy, zobaczę tekst, mówię „To o tym mówi!”. (K1)

Uczenie się  poprzez słuchanie,  powolne rozdzielanie od siebie słów i  rozpoznawanie ich znaczeń,  zwłaszcza  jeśli  te  słowa  podane  są  w  piosenkach  –  było  właśnie  typowe  dla dziecięcego uczenia się  języka,  nie poprzez uczenie się  tabelek gramatycznych,  ale  przez akwizycję języka.  Respondentka miała więc możliwość uczenia się jak dziecko i czuła się przez to też jak dziecko. Takie poczucie infantylizacji było to silne właśnie u przedszkolanek – obserwujących na co dzień małe dzieci i uczących się razem z nimi.Uczenie  się  na nowo  infantylizuje,  ale  też  pozwala  na  nowo przeżyć  swoje  życie, odrzucić życie, które miało się w poprzednim miejscu, wraz z popełnionymi tam błędami czy życiowymi pułapkami, które doprowadziły do nudy oraz niezadowalającej sytuacji życiowej (w  przypadku  K1  była  to  nieunormowana  praca,  bez  czasu  wolnego,  coś,  czego  chciała uniknąć na Islandii) i  jeszcze raz przeżyć życie,  niezależnie od faktycznego, biologicznego wieku swojego ciała.  Nie wiadomo, na ile  można to interpretować w kategoriach „spisku przeciw starości”,  opisywanego przez Marca Augégo,  czy może raczej  ucieczki  przed nią, gdyż  może  to  być  efektem  zamierzonym  lub  nie.  O takiej  ucieczce  –  nie  wprost  przed starością,  ale związaną z kryzysem życiowym mówił M8, zapytany o powód przyjazdu na Islandię: „Bo wszystko się powaliło mi w Polsce. Gdzie było wszystko.  Nowe życie zacząć. [...] akurat w 2006 byłem po rozwodzie. Się powaliło wszystko w Polsce i  uciekłem tutaj” (M8). Wyjazd w tym przypadku jest ucieczką od życia w Polsce, które nie ułożyło się – miał  tam, co prawda wcześniej „wszystko” – pracę, żonę, dzieci, ale po rozwodzie czuł potrzebę 370



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.ucieczki i rozpoczęcia życia na nowo. Oboje respondenci zaczynający nowe życie nauczyli się stosunkowo dobrze języka islandzkiego i zdobyli na wyspie przyjaciół wśród Islandczyków, co  może  sugerować  determinację  w  ułożeniu  sobie  życia  dobrze,  zwłaszcza  biorąc  pod uwagę, że były to osiągnięcia trudne dla wielu innych respondentów. Takie rozpoczęcie życia na nowo jest jednak bardzo pracochłonne i czasochłonne. K1 przyznała, że kolejny raz nie chciałaby  już  migrować  do  innego  kraju  i  uczyć  się  wszystkiego  od  nowa.  Jeśli  miałaby jeździć, to raczej w krótsze podróże – mniej wymagające. Również K5, zdecydowana już na powrót do Polski, zapytana, czy chciałaby w przyszłości pojechać jeszcze do innego kraju, była niechętna kolejnym „początkom”:
Nie chcę tak wszystkiego  od początku zaczynać, jednak to jest... trochę człowiek przeżył... jak np. na samym początku... trochę nerwów było i takiego strachu. Nie chcę już tego drugi raz. Jednak jak już będę gdzieś leciała, to tylko tu z powrotem. Chyba,  że naprawdę taka sytuacja będzie,  że znajomi będą pisać,  że nie,  nie ma sensu  bo  na  pewno  pracy  nie  znajdziesz  lub  coś  takiego.  Ale  jednak  trochę 
islandzkiego  się  zna,  trochę  poznało  się  tego  wszystkiego,  gdzie,  co  i  jak… I jakby co – tutaj. Jeszcze myślałam kiedyś nad Danią albo nad Norwegią, ale... no nie wiem... (K5)

Uczenie się wszystkiego od początku oznaczało dla respondentki nerwy i strach. Nie chciała tego jeszcze raz przeżywać. Jeśli miałaby jeszcze raz wyjechać zagranicę, to byłaby to znów Islandia, bo tam była już na pewnym etapie nauki (choć po islandzku mówiła jeszcze dosyć słabo, a wśród przyjaciół miała tyko Polaków). Wyjątkiem byłyby ewentualnie inne kraje skandynawskie, jakoś podobne do Islandii, więc życie tam nie zaczynałoby się zupełnie od początku.  Szczególnie,  że  języki  skandynawskie,  jak  wskazywali  respondenci  planujący wyjazd  do  Norwegii  bądź  Szwecji,  były  raczej  prostszą  wersją  islandzkiego,  ich  nauka wydawała  się  nieporównywalnie  prostsza  od  nauki  islandzkiego  i  można  było  w  niej wykorzystać to,  czego człowiek nauczył się  już na Islandii.  Takie rozpoczynanie życia od nowa i powrót do dzieciństwa wskazuje na rozumienie czasu jako nielinearnego, tworzącego pętle, w którym można wrócić do początku życia, niezależnie od swojego – linearnie przecież mierzonego – wieku. Dodając do tego wypowiedź K13, mówiącej o powtarzaniu się historii i ról  społecznych  otrzymujemy  obraz  czasu  życiowego  kojarzonego  z  rolami  życiowymi i wiekiem społecznym jako spirali/pętli/koła, w których możemy wrócić do dzieciństwa albo też odegrać – już z nowymi aktorami – historię sprzed wielu lat.
Życie jako przeszłość, przyszłość i teraźniejszośćPoza wiekiem biologicznym, który jest linearny, i wiekiem społecznym – mogącym tworzyć pętle,  w momencie  wywiadu istniała  też  przeszłość  badanych (którą w kontekście  czasu 371



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.życiowego  można  nazwać  doświadczeniami),  ich  teraźniejszość  oraz  przyszłość  (plany, marzenia, wyobrażenia dotyczące przyszłości). Nie są to jednak pojęcia jednoznaczne – jak wskazywałam  na  początku  tego  rozdziału  –  dla  niektórych  (G.H.  Mead)  istnieje  przede wszystkim teraźniejszość, a przeszłość i przeszłość są jedynie dostępne poprzez umysł. Dla innych to teraźniejszość jest ułudą, gdyż wszystko, co teraźniejsze w mgnieniu oka zamienia się w przeszłość, co więcej – tylko przeszłość możemy poddać refleksji – idąc za Alfredem Schützem można  powiedzieć,  że  wszystko  „do  czego udaje  nam się  dotrzeć  poprzez akt 
refleksyjny,  nigdy  nie  jest  teraźniejszością  naszego  strumienia  myśli  […];  jest  zawsze przeszłością.  […] samoświadomości można jedynie doświadczać  modo praeterio,  w czasie przeszłym”.  (za:  Adam,  2004/2010,  s.82).  Jeszcze  dla  innych  to  przyszłość  jest podstawowym wymiarem czasu –  np.  dla św.  Augustyna „życie  to nieprzerwany łańcuch decyzji  zorientowanych  na  przyszłość,  przenoszących  przyszłość  do  teraźniejszości i pozwalających jej wtopić się w przeszłość” (tamże, s.67). Nie  tylko  filozofowie,  ale  też  każdy  człowiek  –  jak  udowadniają  Zimbardo  i Boyd (2008/2009)  –  ma  specyficzne  dla  siebie  postrzeganie  czasu  i  może  być  bardziej zorientowany  na  przeszłość,  teraźniejszość  lub  przyszłość.  Autorzy  wyróżniają  kilka perspektyw postrzegania czasu, które nie wykluczają się nawzajem – można jednocześnie osiągnąć  wysokie  wyniki  na  skali  teraźniejszości  (fatalistycznej  i  hedonistycznej), przeszłości  (pozytywnej  i negatywnej),  jak  i  przyszłości  (w  tym  przyszłości transcendentalnej).  Według ich teorii,  orientacja  na pozytywną przeszłość (wspominanie miłych chwil) sprawia, że ludzie lubią tradycje odtwarzające tę przeszłość, zaś orientacja na przeszłość negatywną (wspominanie chwil bolesnych, żałowanie swoich decyzji) skłania ku depresji  i  sprawia,  że  trudniej  jest  podejmować  nowe  wyzwania,  gdyż  mogą  się  w  nich odtworzyć złe doświadczenia. W samej koncentracji na teraźniejszości autorzy wyróżniają trzy  odmienne podejścia.  Jedno to  teraźniejszy  fatalizm,  wiążący  się  z  brakiem  poczucia kontroli nad własnym życiem i brakiem wiary w możliwość jego zmiany, co może, ale nie musi  wiązać  się  z  wyznawaną  religią.  Jako  przykład takiego  podejścia  podają  imigranta, wykonującego  nisko  kwalifikowaną  pracę,  o podupadającym  poczuciu  własnej  wartości spowodowanym  doświadczaniem  pogardy  i obojętności  innych  ludzi,  brak  wiary w możliwość zmiany tej sytuacji. Wiąże się z tym wyuczona bezradność, rezygnacja i cynizm, a konsekwencjami  takiej  postawy  mogą  być  agresja,  depresja  i  lęki132.  Druga postawa  to teraźniejszy hedonizm – organizowanie życia wokół przyjemnych i ekscytujących działań, unikanie przykrości, działań męczących, rutynowych i wymagających dużo wysiłku, do czego 
132  Tu należy zauważyć, że jest to stereotypowy przykład z USA, podczas gdy badania Polaków w Wielkiej 

Brytanii pokazują, że wielu z nich postrzega swoją migrację w kategoriach rozwoju i wierzy w mobilność  
społeczną (Eade, Drinkwater i Garapich, 2006). 372



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.często można zaliczyć edukację. Trzeci wreszcie aspekt teraźniejszości, choć już nie został przekuty na jedną z orientacji badanych „Kwestionariuszem postrzegania czasu Zimbardo”, to teraźniejszość holistyczna, którą można odnaleźć w medytacji i poczuciu życia w jedności przeszłości,  przyszłości  i  teraźniejszości.  Orientacja  na  przyszłość  natomiast  wiąże  się z czerpaniem  przyjemności  z  robienia  planów  i wyobrażania  sobie  siebie  w  przyszłości, większą  sumiennością  i  obowiązkowością,  nieprzykładaniem  wagi  do  teraźniejszych przyjemności  (np.  odmawianie  sobie  spotkań  towarzyskich,  snu,  seksu  czy  rozrywki), a także  godzenie  się  z  poświęceniami  w teraźniejszości,  by  uzyskać  przyszły  sukces.  Jak widać z tego zestawienia – to osoby zorientowane na przyszłość będą chętniej uczestniczyć w edukacji,  wyobrażając  sobie  przyszłe  zyski  z  niej  płynące.  Jest  to  mechanizm utwierdzający  podziały  klasowe  w społeczeństwie,  jeśli  weźmiemy  pod  uwagę,  że koncentracja  na  teraźniejszości  charakteryzuje  w większym  stopniu  osoby  słabo wykształcone, jako że edukacja – jak piszą autorzy – pomaga rozumieć przeszłość, ale też planować przyszłość. Perspektywa postrzegania czasu jest też według nich związana z klasą społeczną  –  przedstawiciele  niższych  klas  społecznych  są  częściej  zorientowani  na teraźniejszość,  gdyż  takiej  perspektywy  uczą  się,  otoczeni  ludźmi  nie  mającymi  dużych możliwości zmiany swojej sytuacji, a jednocześnie taka perspektywa utrudnia im społeczną mobilność, gdyż to orientacja na przyszłość wiąże się z wyższymi dochodami i sukcesami życiowymi.  Klasa  średnia  natomiast  niemal  z  definicji  zorientowana  jest  na  przyszłość, inwestuje w siebie i swoje dzieci, ma wysokie ambicje i etykę pracy, koncentruje się też na oszczędzaniu. Klasa wyższa z kolei „może pozwolić sobie na przyjęcie dowolnie wybranej perspektywy postrzegania czasu” (tamże, s.91). Metodologia moich badań nie pozwala mi jednoznacznie  dopasować  moich  respondentów  do  tych  kategorii,  ale  dalej  przyjrzę  się pewnym aspektom, które pojawiają się w wypowiedziach respondentów, a które koncepcja Zimbardo i Boyda może wyjaśniać. 
Przeszłość – doświadczenia Warto pamiętać, że przeszłość to nie tylko doświadczenia przedmigracyjne,  ale też to,  co działo  się  już  na  Islandii.  Wychodzę  z  założenia,  że  w  momencie  wywiadu  wszystkie dotychczasowe doświadczenia respondenta są już przeszłością, co jednak sprawia, że jest to temat  zbyt  szeroki,  by  go  tu  dogłębnie  analizować  –  odsyłam  tu  m.in.  do  Rozdziału  V, w którym opisuję, jak migranci oceniają kursy, w których brali udział, gdyż ta ocena wpływa na ich dalszą chęć udziału w edukacji. Poniżej skupię się na jednym z aspektów przeszłości.Jak  twierdzi  wielu  badaczy,  na  chęć  podejmowania  nauki  duży  wpływ  mają wcześniejsze  doświadczenia  edukacyjne i  osiągnięte  wykształcenie.  Ogólnie  rzecz  biorąc, 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.doświadczenia  wpływają  na  sposób  przyjmowania  i  przechowywania  nowych informacji (Knowles,  Holton  i Swanson,  2005/2009).  To  właśnie  wcześniejsze  doświadczenia edukacyjne są najbardziej znaczące statystycznie w determinowaniu przyszłej partycypacji w edukacji dorosłych – głównie ludzie lepiej wykształceni ją podejmują (Brookfield, 1986). Także  w moich  badaniach  można  odnaleźć  taką  zależność  między  skłonnością  do uczestnictwa  w  kursach  a posiadanym  już  wykształceniem.  Obaj  mężczyźni,  którzy  „nie myśleli” o islandzkim mieli wykształcenie średnie. Osoby, które mówiły o uczeniu się jako przyjemności (K2, M4, K11) miały wykształcenie wyższe. Wśród osób, które poszły na kilka kursów języka islandzkiego i chciały uczyć się dalej byli K2, M3, K4, K9 i K11 – wszyscy z wyższym  wykształceniem,  podczas  gdy  inni  respondenci  uczący  się  wciąż  języka islandzkiego  (w tym  osoby  z wykształceniem  wyższym,  ale  też  przede  wszystkim  te  z wykształceniem średnim) wskazywali, że języka uczą się głównie w pracy, a nie na kursach. Ale nie była to zależność pozwalająca na przewidywanie podjęcia (lub nie) nauki – wśród uczących  się  języka  były  też  osoby  tylko  po  szkole  zawodowej,  a wśród  tych,  którzy deklarowali,  że  wolą  uczyć  się  od  innych  ludzi  zamiast  chodzić  na  kurs  były  osoby z wyższym  wykształceniem.  Warto  jednak  zauważyć,  że  wszyscy  respondenci,  którzy studiowali w Polsce filologię polską (K2, M3, K4 i K12) uczestniczyli z własnej inicjatywy w kursach językowych i chcieli nauczyć się języka islandzkiego.Wprost  na  temat  wpływu  swoich  doświadczeń  edukacyjnych  z  Polski  na  dalsze uczenie się mówił M11, dla którego to, że skończył tylko szkołę zawodową, a więc z nauką nie  miał  „zbytnio  dużo  do  czynienia”  było  jedną  z  przyczyn  problemów  z  późniejszym uczeniem się – choć chodził na kursy i nauczył się mówić po islandzku do pewnego stopnia. O  wpływie wcześniejszych doświadczeń mówiła  też  K2,  która z  kolei  uważała,  że  studia filologiczne utrudniły jej wspólną naukę z innymi na kursie, bo zadawała zbyt trudne pytania na temat gramatyki.Odnosząc się  jeszcze  do perspektyw postrzegania  czasu Zimbardo i  Boyda,  warto wspomnieć, że nikt z respondentów nie żałował swojej decyzji o wyjeździe na Islandię (być może żałujące osoby zdążyły już wyjechać na początku kryzysu). Jeśli coś wspominano źle, to było to stresujące życie w Polsce, zaś migracja uznawana była za dobrą decyzję, nawet wśród tych, którzy stracili  sporo podczas kryzysu. Dobre wspomnienia z Polski dotyczyły natomiast  spędzania  czasu wolnego wśród znajomych i przyrody (lasy,  jeziora,  grzyby) – respondenci próbowali je odtwarzać na Islandii, ale już w innej scenerii (wodospady, gorące źródła, wycieczki).
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Przyszłość – planyPrzez  przyszłość  rozumiem  tu  część  czasu  życia  jednostki  oznaczającą  plany,  marzenia, aspiracje  i przekonania  dotyczące  przyszłości.  Plany  respondentów  na  przyszłość  były oczywiście różne, ale można je podzielić na podstawowe typy:
1) mieszkając na Islandii (albo nie mając sprecyzowanych planów co do wyjazdu stąd), polepszyć swoje kwalifikacje, znaleźć lepszą pracę, robić coś zgodnego z zainteresowaniami, predyspozycjami lub kwalifikacjami. Przykładowo, K1, nie miała sprecyzowanych planów na przyszłość, ale rozważała dokształcanie na Islandii: „[J]a mam jeszcze jakieś tam następne 

swoje ambicje...[...] Na pewno jest nią język, to na pewno, [...] być może będę chciała się tutaj jednak  dokształcać,  tutaj, na Islandii, żeby np. uzyskać  wykształcenie rzeczywiście nauczyciela przedszkolnego” [K1]. Ciekawa jest też wypowiedź młodej kobiety (niedawno ukończyła szkołę średnią), pracującej w islandzkim supermarkecie, która opisywała swoje doświadczenia z  Polski  oraz to,  jak  widzi  swoją przeszłość i teraźniejszość w kontekście tego, do czego jest „stworzona” – tego, co chciałaby tak naprawdę robić w swoim życiu:
Ja  sobie  nie  wyobrażam,  żeby  za  10-20  lat  siedzieć  w  jednym  miejscu i  tym bardziej  za  kasą,  prawda?  Mnie  się  wydaje,  że  w  moim  przypadku,  że  jestem 
stworzona  do  innych  rzeczy.  […]  Zawsze  chciałam studiować  pedagogikę, psychologię terapeutyczną, ale później jakoś tak wyszło, że po prostu nie poszłam 
na studia i już w sumie  nie wiedziałam, co chciałabym robić w swoim życiu. A potem właśnie poszłam na staż i to było w hurtowni budowlanej. Tam podobało mi się to, że rozmawiasz z ludźmi, jesteś taką osobą handlową, czyli osobą ważną, bo zamawiasz im płytki, zamawiasz im drzwi, wszystko to, co po prostu człowiek potrzebuje  do  swojego  mieszkania,  itd.,  itd.  I  nie  jesteś  jakimś  takim  jak  tutaj, prawda? Bo tutaj jesteś zwykłym, szarym człowiekiem. Nie chodzi o to, żeby czuć 
się kimś bardziej, więcej itd., ale czuć w sobie jakieś perspektywy. Np. tutaj tych 
perspektyw nie czuję,  chyba, że ze względu może tylko na to, że uczę się tego 
języka, poznaję nowych ludzi. Ale żeby stać za kasą 10-20 lat…Wydaje mi się, że 
nie do tego jestem stworzona. Chciałabym coś bardziej! (K16)W  wypowiedzi  tej  odnajdziemy  z  jednej  strony  marzenia  dziecięce  czy  młodzieńcze („Zawsze  chciałam  studiować  pedagogikę”)  oraz  potrzebę  rozwoju,  robienia  czegoś „bardziej”, bycia osobą ważną (choćby poprzez pracę taką, w której pomaga innym ludziom i zamawia coś dla nich), a nie zwykłym szarym człowiekiem ustawiającym towar na półkach, a z drugiej strony – rzeczywistość składającą się z konsekwencji tego, co stało się – nie do końca wiadomo dlaczego – w przeszłości („jakoś tak wyszło, że po prostu nie poszłam na studia”), a także tego, jak wygląda codzienność respondentki („tutaj jesteś zwykłym, szarym człowiekiem”). Co prawda rozmyślała o tym, żeby pójść na studia i  coś zmienić w swoim życiu,  ale  nie  miała  na  to  czasu  „prywatnego”  (analizuję  to  dalej),  a  nie  zamierzała  nic zmieniać za wszelką cenę („Są ludzie, którzy za wszelką cenę coś chcą zrobić [...] Ja chyba do 375



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.tych ludzi po prostu nie należę”. K16). Potrzebę rozwoju – będącą w konflikcie z obecnym przepracowaniem, nie do końca zrozumiałym  nawet  dla  samego  siebie  –  opisywał  też  M17  w  kontekście  rozpoczęcia aktywności politycznej (zob. Rozdział VI). Plany rozwoju mieli nawet ci, którzy pracowali na budowie  i stereotypowo  przez  niektórych  innych  Polaków  (np.  K17)  byli  uważani  za niewybiegających w przyszłość i pozbawionych aspiracji:
Planuję....  Iść na specjalne uprawnienia i kursy rybaka – ciągnie mnie na statek. [...] Z tego względu, że lubię niebezpieczne zawody. […] Jak 16 lat przepracowałem na kopalni [w Polsce], pod ziemią 800m, gdzie były tąpnięcia, wybuchy metanu, no to...  Kumple  poginęli,  wypadki,  ręce  pourywane,  nogi  zmiażdżone.  To  taka adrenalina. (M8)

2) wykorzystać  wiedzę  i  doświadczenie  zdobyte  na  Islandii  i  zrealizować  swoje marzenia w innym kraju.  Przykładem może być M1 – pracujący w zawodzie,  do którego wykształcił się w szkole zawodowej, ale który to zawód – mimo wielu lat pracy w nim – traktuje  jako  przejściowy,  nie  będący  tym,  co  chciałby  robić  w  życiu.  Jednocześnie respondent  bardzo  chce  skończyć  studia  sinologiczne,  na  które  nie  dostał  się  w  Polsce i z których  zaliczeniem  ma problem  na  Islandii.  Wysiłki  te  mają  jednak  doprowadzić  do zmiany zawodu i robienia tego, o czym od dawna marzył:
M1: Chciałem sobie otworzyć biuro tłumaczeń, chciałbym być tłumaczem języka chińskiego. [...]M.Z.: Ale chcesz to biuro założyć na Islandii...czy w Polsce?M1:  W  Polsce,  w  Polsce.  […]  albo  jeszcze  jest  jedna  opcja,  żeby  pracować 
w ambasadzie polskiej w Chinach w Pekinie, czy w jakimś innym mieście dużym.Dla tego respondenta pobyt na Islandii nie miał być z założenia krótki – początkowo nie planował powrotu („Na początku tak tego nie myślałem, nie chciałem wracać ale no, może się teraz trochę mi myślenie zmieniło, być może wrócę”), ale potem uznał, że zostanie tylko tyle, żeby skończyć studia licencjackie (choć rozważał też wcześniejszy wyjazd na wymianę do Polski) i będzie kontynuował edukację w innym kraju, być może w Polsce. Ze względu na swoje plany, na zajęcia islandzkiego nie starczyło w pewnym momencie czasu („No gdybym myślał o tym, żeby zostać, no może bym się przyłożył do tego islandzkiego”). Krótki był też pobyt  K5,  która  wyjechała  do  Reykjaviku  niedługo  po  ukończeniu  szkoły  średniej,  żeby trochę zarobić,  a teraz chciała wrócić do Polski na studia oraz wesele (w planie było też urodzenie  dziecka),  były  to  dla  niej  obecnie  kluczowe  kroki  –  wyznaczniki  dorosłości, ważniejsze niż pokusa wyższych zarobków na Islandii:
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.[J]ednak trzeba wracać, i tęskni się może trochę i... ale jednak inne plany są i... nie 
można tu całego życia przesiedzieć. […] No wiesz,  ja też bym pewnie została, gdyby nie to wesele np., gdyby nie ten ślub i gdybym miała już studia skończone, to też bym na pewno została, też bym się nie martwiła i... dziecko bym tu urodziła i poszła na ten macierzyński i dalej bym wróciła do pracy i pewnie jeszcze kupę czasu  bym tu  została,  ale  że...  nie  no,  że...  jednak  ta  szkoła  to  jest  chyba mój 
priorytet. I  źle  mi  z  tym,  że  jednak  tych  studiów nie  skończyłam i muszę to 
zrobić.  Co  będzie  później  to  zobaczymy,  może  wrócę,  może  nie  wrócę,  może w Polsce mi się ułoży. (K5)Studia  –  wyznaczające  drogę  życiową  –  kluczowe  były  zarówno  dla  K5,  jak  i  M1,  ale wpływały też na plany migracyjne osób, które już je ukończyły – dając im poczucie, że są – lub  nie  są  –  na  swoim  miejscu133.  Wskazuje  na  to  wypowiedź  kobiety  pracującej w islandzkim przedszkolu:
I chyba żeby nie to, że wiem, że  w Polsce mogę osiągnąć więcej, to może bym zaczęła się bardziej uczyć języka, bo wiem, że potrafię i mogę, ale nie chcę, bo jak zacznę pracować w swoim zawodzie tutaj, to nigdy nie wrócę do Polski, bo nigdy w Polsce nie zarobię takich pieniędzy jak tutaj. […] Nie po to się uczyłam tyle 
lat, żeby pieluszki zmieniać w przedszkolu, bo jestem w najmłodszej grupie, więc codziennie zmieniamy po ileś pieluch, tak? [śmiech] […] to nie jest mój zawód, ja 
wiem,  czego  chcę  w  życiu, tak  bym  powiedziała.  Chcę  pracować  w swoim 
zawodzie, nie jako przedszkolanka. (K8)Powyższa wypowiedź jest bardzo interesująca – z jednej strony respondentka argumentuje, że chce pracować w swoim zawodzie, do którego uczyła się wiele lat, a z drugiej strony –  odrzuca możliwość pracy w tym zawodzie na Islandii.  Co więcej – nie chce podejmować prób  lepszego  nauczenia  się  języka  islandzkiego  i  znalezienia  pracy  zgodnej  ze  swoimi kwalifikacjami, gdyż wtedy mogłaby ulec pokusie zostania na Islandii. Tymczasem do Polski ciągnie ją przekonanie, że tam może „osiągnąć więcej”, a także tęsknota za rodziną i lepszą pogodą.  Swoją przyszłość widzi  tylko w Polsce i  dlatego nie chce tracić  czasu na naukę języka islandzkiego obecnie, choć uważa, że warto uczyć się języka, jeśli zamierza się zostać na Islandii („Jeśli wiążesz swoją przyszłość z Islandią, to wtedy læra [ucz się], læra, læra...”). Zarówno w wypowiedzi K5, jak i K8 widać pewne napięcie między pokusą łatwego życia na Islandii  a  potrzebą  przyszłych  osiągnięć  –  obie  wybierają  karierę  zawodową  i  walczą z pokusami,  a środkiem  do  tego  jest  nieuczenie  się  języka,  nieintegrowanie  się i nieprzywiązywanie do Islandii.Byli  też  tacy,  którzy  mieli  możliwość  międzynarodowej  kariery  –  ich  zawód  nie ograniczał  ich  mobilności,  a  wręcz  ją  napędzał.  M6  w  przeszłości  sporo  wyjeżdżał  ze względu na karierę sportową i zamierza to także robić w przyszłości:

133  Więcej o pracy związanej lub niezwiązanej z kierunkiem studiów wśród polskich migrantów w Reykjaviku 
pisałam w artykule: Zielińska, 2012c. 377
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Chcę robić dalej w tym kierunku. […] Nie wiem, czy na Islandii czy nie w Anglii. Bo tutaj na Islandii jest poziom [nazwa sportu] taki, jaki jest. I trenerów też zresztą, także  wolałbym się uczyć od lepszych. Myślę o tym, żeby w Anglii, no ale  jeżeli 
trzeba będzie, to zrobię to i tutaj. Trudno mi w tej chwili jeszcze powiedzieć. (M6)Widać  w  tej  wypowiedzi  chęć  rozwoju  zawodowego  (uczenie  się  od  lepszych), nieograniczoną  miejscem  geograficznym  –  „jeśli  trzeba  będzie”,  respondent  zostanie  na Islandii,  a  jeśli  się  uda,  to  wyjedzie  do  Anglii,  piątego  już  kraju  swojego  zamieszkania. Obecnie  jego  teraźniejszość  wypełniała  w dużej  mierze  praca  zarobkowa  (w  innym zawodzie), ale też starania o polepszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Do grupy tych, którzy  myśleli  o  wyjeździe  można  zaliczyć  też  M2  i  K6,  których  narracje  jednak w przeciwieństwie do wcześniej analizowanych, nie zawierają w sobie dążenia do rozwoju zawodowego, robienia czegoś związanego z kierunkiem studiów i kwalifikacjami, ale chęć rozwoju poprzez poznawanie miejsc i ludzi związanych z ich zainteresowaniami, pasjami („fiołem”/”joblem” na jakimś punkcie) – w przypadku M2 z muzyką, a u K6 – ze śniegiem i zaprzęgami  psimi,  stanowiącymi  ważną  część  życia  tych  dwojga  respondentów.  W  tę potrzebę wpisana była migracja, jako środek do spełnienia marzeń:
Kanada mi się zawsze podobała, to był taki jeden z moich czterech krajów, które 
chciałem zawsze zobaczyć i [gdzie] mógłbym żyć.  Islandia jest pierwsza teraz była, chociaż w kolejności kiedyś myślałem, że będzie inaczej. I teraz Kanada. Chcę jechać do Montrealu. Do Constellation Records,  najlepsza wytwórnia na świecie 
muzyczna, to jest moje marzenie, pójść tam, pogadać z tymi ludźmi, co stworzyli tą muzykę. […] Po prostu ja mam na punkcie muzyki fioła i tyle... [..] Jak nie Kanada – bo nie wiem, jak tam, wszędzie z pracą jest ciężko, nie oszukujmy się [...] to chyba wrócę do Europy i  może Irlandia...  Ale kraj  anglojęzyczny,  bo nie chcę się  uczyć języka żadnego już... (M2)Tzn. u nas plan się tak często zmienia, teraz planujemy jechać do Norwegii.[...] Bo tam jest dużo śniegu.[...] Ja tylko jeżdżę tam, gdzie jest dużo śniegu. I ja mam też 
jobla na punkcie takich zaprzęgów psich. [...] tu nie ma czegoś takiego na Islandii, ten sport nie jest taki popularny. Dopiero się zaczyna to rozkręcać... (K6)W wypowiedzi M2 – tak jak i w wypowiedzi M6 można odnaleźć potrzebę uczenia się od najlepszych  i podróżowania  do  miejsc,  z  jakiegoś  względu  najlepszych.  Choć  dla  tego respondenta rodzaj pracy zarobkowej był drugorzędny, sposób w jaki opowiadał o swoim życiu  wskazywał  również  na  pewnego  rodzaju  wizję  życia  jako  rozwoju,  logicznego wypełniania  założonych  punktów  (zwiedzanie  miejsc  związanych  z  muzyką).  Ponieważ jedno  miejsce  (Islandia)  już  się  pod  tym  względem  wyczerpało  (poznał  już  wszystkie zespoły muzyczne), a także finansowo nie dawało mu satysfakcji, zrezygnował z uczenia się języka islandzkiego, który nie miał być mu już potrzebny, za to niedługo potem – wbrew 378



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.temu, co mówił – zaczął uczyć się języka kolejnego kraju, do którego chciał wyjechać. K6 przyjechała  właśnie  na Islandię  ze względu na zamiłowanie  do śniegu,  teraz  zamierzała jechać do Norwegii, gdzie sport związany z zaprzęgami śnieżnymi był bardziej popularny. Praca  zawodowa  była  tu  mniej  ważna  („Nie  myślałam  o  pracy.  Na  razie  myślałam o przyjemnościach. Co by było fajnie robić”.) Dodała jednak: „Ale co będzie, to będzie. No nie mogę nic planować, bo jak coś zaplanuję, to nigdy nic nie wyjdzie”. Wypowiedź ta wskazuje,  że choć respondentka planuje, to jednak skoncentrowana jest raczej na przyjemnościach, niż na osiągnięciach życiowych. Widać tu połączenie perspektywy teraźniejszej hedonistycznej z planowaniem przyszłości (choć, jak twierdzi K6, jej plany często się zmieniają). 
3) Niektórzy migranci zdawali się nie mieć planów życiowych i raczej żyć chwilą. W jednej ze  szkół dla dorosłych, pracująca tam Polka opowiadała, że inni Polacy nie rozumieją,  kiedy rozmawia z nimi o przyszłości, nie jest ona dla nich ważna. Po wizycie tam, zanotowałam: 

[P]róbowała ich nauczyć takich rzeczy, które im się przydadzą w przyszłości. A oni chcieli  rzeczy  na  teraz.  Ona  im  pokazywała  perspektywy  –  za  5  lat,  za  10.  […] Według niej 1/3 osób chce się uczyć, przychodzą pytać o kursy. Reszta żyje z dnia na dzień. Niewykształceni, nie mają potrzeb mentalnych. Ewentualnie [interesuje ich] co dziś się dzieje,  co zjeść,  ale  nie patrzą w przyszłość.  Nie mają potrzeb.  (N49,  16.04.2010). 
Podobne przemyślenia miała Islandka zajmująca się doradztwem zawodowym w centrum kształcenia  ustawicznego,  którą  cytowałam  w  Rozdziale  V  („wiele  osób  […]  nie  myśli  o przyszłości”.  [N20  27.10.2009]).  Takiego  zderzenia  perspektyw  przyszłościowej i teraźniejszej  doświadczyłam  sama,  próbując  umówić  się  na  wywiad  z jednym respondentem. Gdy proponowałam spotkanie w przyszłości (za kilka dni), respondent nie chciał nic planować z takim wyprzedzeniem, natomiast sam zadzwonił do mnie pewnego dnia  mówiąc,  że  ma  czas  na  wywiad  „teraz”,  co  z  kolei  dla  mnie  było  trudne  do zorganizowania. Ostatecznie umówiliśmy się na inny dzień, ale respondent nie pojawił się w umówionym miejscu i czasie i tak urwał się nasz kontakt.Analizując  wypowiedzi  samych  migrantów,  można  odnaleźć  fragmenty  mówiące o życiu teraźniejszością i braku planów, choć jednocześnie dzieje się to często w przypadku osób, które w innym fragmencie wywiadu mówiły o pewnych swoich planach – jak u K6, której  przykład  analizowałam  wyżej  –  jednocześnie  planującej  wyjazd  do  Norwegii i mówiącej o tym, że lepiej nie planować. M8, którego wypowiedź na temat chęci zostania rybakiem cytowałam wcześniej,  mówił,  że brak planowania  to coś,  czego nauczył  się  na Islandii, coś czego wymaga życie tutaj: 379
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I tutaj, co jeszcze można powiedzieć,  ciężkie życie jest,  tu  trzeba umieć żyć.  To jest taka, jak się pracuje, czy tam powiedzmy dobry kontrakt się załatwi, to jest taka 
sinusoida,  do  góry,  na  dół,  do  góry,  na  dół,  powiedzmy  pół  roku  bardzo duże 
zarobki, bo fajny kontrakt,  trafi się fajna budowa powiedzmy pociągnie, czy coś, a potem może być długo długo nic, albo się idzie za grosze pracować... Także tutaj 
nie ma jakiegoś takiego planowania, jak mentalność Polaków jest – planowanie do  przodu  na  5  lat,  10  lat,  nie  ma  tutaj  czegoś  takiego,  tu  się  żyje  krótkimi 
okresami... (M8)

Respondent wskazuje na niepewność warunków pracy i pensji, ich zmienność – raz praca jest, raz jej nie ma, raz są dobre pieniądze, a raz gorsze. W takiej sytuacji „trzeba umieć żyć”,  gdyż jest ona trudna psychicznie, ale też wymaga dobrego gospodarowania zasobami, na co wskazują  np.  badania  pracy  prekarnej  (Standing,  2011/2014).  Nawet  jeśli  człowiek  coś zaplanuje, może to nie wyjść – uczy niektórych doświadczenie („Jak coś zaplanuję, to nigdy nic nie wyjdzie” [K6]). O braku planów mówiło też dwoje pracowników przedszkola, choć oboje chodzili na kursy językowe i polepszali swoje kwalifikacje, jednocześnie rozważając jednak wyjazd z Islandii. M3 zapytany o plany, odpowiedział:
Nie wiem,  na razie no  chyba zostanę jeszcze, jak  pójdę na studia,  nie? Ale  nie 
wiem.  To w ogóle, mój przyjazd tutaj był  bez żadnego planu i on nadal jest bez żadnego  planu.[...]  Ale  jakoś  tak,  im  dłużej  tutaj  jestem,  tym  mniej  się  widzę w Polsce. (M3)Nie  miał  co  prawda  planów  sprecyzowanych,  stopniowo  jednak  klarowały  mu  się  one, przynajmniej jeśli chodzi o możliwość powrotu do Polski. Powrót – choć nie był planowany – pojawiał się w myślach respondentów, np. u K4:
Nie planujemy na razie wracać, planujemy pojechać do Polski na wakacje, jedyne co mnie tak naprawdę ciągnie to wyrzuty sumienia. Że nie jestem z rodziną. I to jest  dość silne. I... nie ukrywam, że coraz silniejsze, więc... sam fakt tego, że np. myślimy 
o dzieciach, małżeństwie itd. [...] Przeraża mnie myśl, że będę miała tutaj dziecko i będę  rodzicom  pokazywała  dziecko  przez  Skype'a.  I  to  jakby  mnie  zatrzymuje i myślę, że z powoduje tak naprawdę, że wrócę do Polski. (K4)

Choć mówiła o tym, że nie planuje zbyt daleko, widać było, że rozmyśla o przyszłości, o tym,  co będzie,  jeśli  urodzi  dziecko,  wyjdzie za mąż.  Nie było to więc deklarowane przez nią patrzenie na życie jedynie w bardzo krótkiej perspektywie. Była też osobą pracującą niemal przez  cały  czas  i niekoncentrującą się  na przyjemnościach życiowych.  Sama wskazywała jednak,  że  perspektywa  patrzenia  na  przyszłość  skróciła  jej  się  ze  względu  na  kryzys finansowy na Islandii:
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Myślę... może to jest strasznie przykre, ale myślę, że  [kryzys] był potrzebny.  Nie tylko im [Islandczykom], nam też. Wszystkim, w jakiś sposób, żeby się obudzić tak 
naprawdę. Mamy to dzisiaj, a co będzie jutro, to się okaże. […] żyjemy na razie 
patrząc na jutro, co będzie jutro, a nie dalej niż praktycznie miesiąc. (K4)

To właśnie kryzys uświadomił K4 – jak twierdzi – że lepiej nie przywiązywać się do swoich planów – zmienił jej sposób patrzenia na rzeczywistość (teraźniejszość) i na przyszłość – z planowania  dalekiej  przyszłości  w myślenie  raczej  o  przyszłości  najbliższej.  Kryzys ten miał  –  jak  wskazywałam,  duży  wpływ  na  migrantów,  np.  dla  M8  oznaczał  trudności  ze znalezieniem  jakiejkolwiek  pracy,  zwłaszcza  na  budowie  –  w  branży,  która  szczególnie ucierpiała podczas krachu,  był więc być może tym, co spowodowało,  że życie na Islandii  uznał  za  ciężkie,  wymagające  umiejętności  życia  i  zapomnienia  o planowaniu.  Także  K1, która w innej swojej wypowiedzi mówiła, że chciałaby douczyć się języka islandzkiego oraz zdobyć  kwalifikacje  nauczyciela  przedszkolnego,  wskazywała,  jak  kryzys  wpłynął  na zwiększenie niepewności co do jej przyszłości: 
[J]ak moja  sytuacja  się  właśnie  unormowała,  że  sobie zmieniłam pracę,  [...]  to wtem przyszedł kryzys. […] wtedy zaczęłam się  czuć tak trochę niepewnie, nie? [...] ja mówię [w rozmowie z matką], dobrze mamo wrócę, ale co dalej, co...? czy to coś rozwiąże... [...] póki co, jeśli mam pracę, jestem tutaj i wszystko jest ok, nie? I ja 
wierzę w to, choć też  do końca nie  wiem...  […]  Jak to tak naprawdę będzie 
dalej? No  nikt z nas nie wie...  [...]  Czy wiesz, się nie okaże, że  będę na koniec 
bezdomną...[śmiech] Też takie wizje mam, wiesz, sama się boję, nie? Mówią ktoś tam lokaty pieniężne, ale teraz w tej sytuacji kryzysowej  jak zaufać bankom?  Co 
robić? [...] Nie wiem, wiesz ja ci nawet nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, co się 
stanie  i  jak  jest. Jestem  tutaj i  tak  jak  powiedziałam,  jestem, mam  pracę, mieszkanie, no wynajmowane, ale to... […] Jestem... Zobaczymy. (K1)

Respondentka opowiada o utracie kontroli nad własnym życiem, którą spowodował kryzys. Początkowo mówi o unormowaniu swojej sytuacji (znalazła pracę na etat zgodną ze swoimi kwalifikacjami) i wskazuje na swoją sprawczość i kontrolę, opowiadając o tym, jak zmieniła pracę. Kryzys jednak zniszczył to poczucie kontroli i wprowadził niepewność – jak będzie? Czy uda jej się utrzymać i czy będzie miała dach nad głową? Co robić z pieniędzmi i komu ufać?  Znamienne  jest  podkreślanie  przez  respondentkę  słowa  „Jestem”,  sugerujące,  że w sytuacji niepewności koncentruje się na teraźniejszości, na tym żeby póki co mieć pracę, mieszkanie,  żyć.  Co  do  przyszłości  zaś  nie  można  nic  powiedzieć,  bo  nikt  nie  wie,  jak zmieniać  się  będzie  i  Polska,  i Islandia  oraz  w  którym  z  tych  krajów  ona  się  znajdzie. Jednocześnie  jednak  respondentka  widziała  swoje  życie  w  kategoriach  przeznaczenia, wszystko jest gdzieś zapisane, więc nie warto robić planów:381
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[J]a wszystko  bardzo wolno traktuję,  ja się  nie przywiązuję do jakichś takich 
planów, ja myślę, że to gdzieś jest wszystko wiesz zapisane i że  tak miało być, każdą rzecz, która zła czy dobra, [...] po zaciśnięciu zębów mówię, że każda miała 
się zdarzyć i  każda  miała mnie czegoś nauczyć,  i  miała coś tam mi przynieść, 
miało tak być i koniec... (K1)

Powyższe wypowiedzi wpisują się bardzo dobrze w kategorię orientacji  fatalistycznej na teraźniejszość  –  charakteryzującą  się  poczuciem  braku  kontroli  i  wpływu  na  swój  los. Wpływ i kontrola wydają się kluczowymi kategoriami w kontekście rozwoju – jeśli bowiem nie mamy wpływu na przyszłość i na teraźniejszość, to jaki jest sens edukacji i dążenia do zmian? Brak  kontroli  wyrażała  też  K13  (mieszkająca  na  Islandii  od  18  lat  w  momencie prowadzenia  wywiadu),  która  mocno przeżywała  chorobę  i  stratę  ojca,  na  co  nie  miała wpływu mimo częstych wizyt w Polsce: 
A: I myśli pani, że zostanie tu pani?B: Tego nie wiem.  Boję się takich...  jakiegoś wybiegania w przyszłość,  dlatego że...  z mojego  życiowego  doświadczenia, to  trudno  jest  powiedzieć,  w  jakiej sprawie „na pewno” tak będzie. Nigdy się to nie sprawdza, nie nastawiam się już w ten sposób, że tak będzie już do końca.  Nie wiadomo, kiedy koniec,  tak że... [śmiech] Zobaczymy,  co się  wydarzy,  na razie jest tak.  Na razie mam plan do 
powiedzmy  marca  przyszłego  roku, który  jest  związany  z  tym  środowiskiem tutaj, z moim domem, życiem, to najbardziej wybiegająca data w moich planach, nad którą teraz pracuję, to jest 20. marca 2011. Dalej nie mam planów. Zobaczymy.A: A rozważa też pani ewentualnie wyjazd z Islandii czy...?B:  Tak,  tzn.  nie  jest  to  mój  temat  codzienny,  ale...  to wszystko  jest  niestety 
niezależne  od  nas,  jak  nam  się  ułoży.  Nie  wiem,  czy  możemy  pracować  nad 
jakimś tematem, żeby tak właśnie nam się w życiu przydarzyło, ale człowiek jest też  mentalnie  przygotowany  do  pewnych  zmian.  Tak  jak  np.  śmierć  moich rodziców. (K13)Co ciekawe, choć respondentka mówiła o niewybieganiu w przyszłość, to jej plany nie były tylko  na  dziś  i  jutro,  ale  na  cały  rok  naprzód,  do  marca  następnego  roku.  Jej  horyzont czasowy  związany  był  z rożnymi  realizowanymi  przez  siebie  projektami,  ale  nie  sięgał dalekiej przyszłości – tego, jak będzie wyglądać jej starość (zbliżała się do 60. roku życia) i gdzie wtedy będzie. Tak jak K1 podkreślała to,  co jest obecnie, „na razie”,  gdyż nad tym miała większą kontrolę. Jak  widać,  kryzys  gospodarczy,  ale  też  kryzys  życiowy  (śmierć  rodziców)  mogą wpłynąć  na przyjęcie  perspektywy  teraźniejszej  fatalistycznej  i  zaprzestanie  planowania przyszłości. Potwierdzają to Zimbardo i Boyd, pisząc o stabilności społeczeństwa:
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.W  społeczeństwie,  które  jest  politycznie  i  gospodarczo  niestabilne,  nie  jesteś w stanie  przewidzieć  przyszłości  z  punktu  widzenia  teraźniejszości.  Pracujesz ciężko i odkładasz do banku pieniądze na czarną godzinę, kiedy nagle gwałtownie rośnie  inflacja,  sprawiając,  że  twoje  pieniądze  stają  się  bezwartościowe.  Reguły życiowej  gry wydają się  zmieniać zupełnie przypadkowo,  dlaczego więc miałbyś inwestować w przyszłość? Zapewne nie zdecydujesz się na to. Będziesz raczej wolał skupić  się  na  teraźniejszości.  Ludzie  żyjący  w chwiejnych  gospodarkach  nie inwestują... (2008/2009, s.90)
Ta wypowiedź może tłumaczyć część decyzji o niepodejmowaniu edukacji, która to często postrzegana jest właśnie jako inwestycja. Wydaje się więc, że możemy tu mówić o wpływie kryzysu na postrzeganie życia i edukacji migrantów, ale – jak wskażę poniżej – perspektywa teraźniejsza, związana z niepewnością życia jest typowa też dla współczesnych migrantów polskich, niezależnie od występowania kryzysu. Warto też zauważyć, że mimo kryzysu wiele osób podejmowało wysiłki edukacyjne.
Teraźniejszość i tymczasowośćJeśli  analizujemy rolę  czasu przyszłego i  przeszłego,  należałoby zwrócić  także uwagę na teraźniejszość.  Nie  do  końca  jednak  wiadomo,  jak  ją  rozumieć,  skoro  wszystko,  o  czym opowiadają migranci jest już właściwie, według Schütza, ich przeszłością. To, co zostaje, to emocje i relacje134 oraz teraźniejsze oceny swoich działań i opinie – są to jednak tematy zbyt obszerne, by tu się nimi zajmować. Warto zwrócić uwagę, że to teraźniejszość jest podstawą wszystkich  przedstawionych  w tym  rozdziale  rozważań  –  to  z  teraźniejszością porównywany jest czas historyczny, przeszły i przyszły, to w teraźniejszości podejmowane i analizowane  są  decyzje  mające  wpływ  na  przyszłość  i  same  będące  pod  wpływem przeszłości.  Teraźniejszość  wreszcie  jest  wymiarem  czasu,  który  może  konkurować z przyszłością  i  przeszłością  w  orientacjach  ludzkich  wobec  czasu.  Szerzej  chciałabym jednak omówić jeden aspekt teraźniejszości, a więc poczucie niepewności, życie bez planów, niemal z dnia na dzień, naznaczone tymczasowością,  co – jak pisałam – może wiązać się  z orientacją na teraźniejszość.Przypomnijmy, że jak wskazuje wielu badaczy, zwłaszcza tych badających Polaków wyjeżdżających  na  Wyspy  Brytyjskie  (Drinkwater,  Eade  i  Garapich,  2009;  Milewski i Ruszczak-Żbikowska,  2008),  życie  współczesnych  migrantów  charakteryzuje  się tymczasowością i niepewnością, wielu z nich nie ma sprecyzowanych planów co do tego, ile  zostaną w nowym kraju, a ta niepewność zwiększa się jeszcze po przyjeździe (Drinkwater i Garapich,  2013).  Nazywane  jest  to  intencjonalną  nieprzewidywalnością,  polegającą  na 
134  W procesie kodowania wyróżniłam 70 różnych opisywanych przez migrantów emocji i ponad 80 rodzajów 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.zostawianiu sobie wszystkich opcji otwartych (Drinkwater, Eade i Garapich, 2009). Badania ilościowe wśród Polaków w Reykjaviku pokazują,  że ponad 40% z nich chciałoby kiedyś wrócić do Polski, ale jeszcze nie wiedzą kiedy (Þórarinsdóttir i Wojtyńska, 2011). Byli więc oni na Islandii z założenia tylko tymczasowo i nie mieli sprecyzowanych planów powrotu. Było to też częste wśród moich respondentów, choć przybierało różne formy – jedni mieli już ustabilizowane życie na Islandii,  ale nie byli  pewni,  czy spędzą tu całe życie,  myśleli  o powrocie  do Polski  w jakiejś  odległej  przyszłości.  Przykładowo,  K16 i  M14 nie  chcieli mieszkać na Islandii na stałe, wszystkie opcje mieli jednak otwarte i nie wykluczali tego:
K16: ...z biegiem czasu, po jakichś 2 latach, może przyjść taka myśl: aha, jest mi tu dobrze, zostaję, nie wyjeżdżam do Polski, co jakiś czas mogę odwiedzić rodzinę. Ale w naszym myśleniu jeszcze ten czas nie przyszedł.M.Z.: Czyli na razie myślicie o tym, żeby wracać do Polski?K16:  Kiedyś na pewno, ale  nie wiem, co się stanie za jakiś czas… za rok, dwa, trzy… Kiedy przyjeżdżaliśmy w październiku na Islandię, mieliśmy zostać tylko do czerwca.  [...]  Na  pół  roku.  A  to  pół  roku  się  przedłużyło na  rok  czasu.  Teraz z powrotem jedziemy do Polski, ale tylko na urlop i wracamy.M14: Też nie wiadomo, na ile. Na rok na pewno. A potem?K16:  Nie ma co wybiegać w przyszłość,  bo się nie zna  odpowiedzi na pewne 
pytania.Nie do końca wiadomo, co respondentka ma na myśli, mówiąc o odpowiedziach na pewne pytania, ale przyszłość jest dla niej nieprzewidywalna, a więc szkoda czasu się nią zajmować. Poza tymi, którzy nie myśleli o przyszłości, byli też tacy, którzy wydawali się myśleć o niej  intensywnie  –   rozważali  powrót  i nie  bardzo  wiedzieli,  co  mają  robić  i  gdzie  mieszkać. Analizując  kwestię  nieprzewidywalności,  należy  pamiętać,  że  jest  ona  intencjonalna w niektórych przypadkach – zwłaszcza młodych ludzi, zostawiających sobie wszystkie drogi otwarte.  Inni  natomiast  mogą  nie  czuć  się  „panami  swojego  losu”  (zob.  White,  2009), a nieprzewidywalność może wiązać się z trudnością poradzenia sobie z różnymi potrzebami –  z jednej  strony  komfortowego  i przyjemnego  życia,  gdy  zarabia  się  więcej  i nie  trzeba walczyć o to, by „związać koniec z końcem” (K12), a z drugiej – potrzebą bycia z rodziną, jak np.  w przypadku  K4  („jedyne  co  mnie  tak  naprawdę  ciągnie  to  wyrzuty  sumienia”). Interesująca jest opowieść M15, który mieszkał na Islandii, gdzie był zadowolony ze swojej pracy  w  chłodni  supermarketu,  ale  tęsknił  do  Polski.  W pewnym  momencie  postanowił wrócić, ale już w Polsce zrozumiał, że woli być na Islandii. Cały czas jednak nie był pewien,  gdzie  chciałby  być  w  przyszłości  i co  chciałby  robić,  a  kryzys  wzmagał  w  nim  poczucie niepewności:
[J]eszcze wcześniej pamiętam, jak byłem tu ten pierwszy rok, no to można było coś 384
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zaplanować,  bo  bardziej  to  tak  stabilnie  to  wszystko  było  i  w  Polsce  też  tych 
wariacji takich cenowych nie było tak, jak teraz […] No a nagle się to wszystko 
rozsypało i  część  moich  marzeń  niestety  się  rozpierzchła na  cztery  strony świata. I to tak właśnie trochę szkoda i w pewnym momencie też się zastanawiałem, może odpuścić sobie i  po prostu wracać do domu. […] już miałem taki okres, że praktycznie nie było mnie na Islandii przez trzy miesiące. Byłem w Polsce i już... zadałem sobie takie  podstawowe pytanie, czy jeszcze chciałbym tutaj być, bo to jednak jest takie... męczące bycie tutaj, myśląc o Polsce. […] jechałem z tą myślą, że już może  coś się poukłada w tej Polsce, że jakoś będzie to wyglądało. Ale kiedy byłem w Polsce, to cały czas byłem myślami... no też mówię, no jednak Islandia. [...] Ale kiedy jestem tutaj, to z kolei myślę: „kurde mole, pojechałbym znowu do Polski”. I to takie, człowiek jest rozdarty, jak to się mówi. (M15)Choć praca, którą respondent wykonywał była ciężka nawet według niego samego, uważał ją za dobrą, a siebie za dobrego pracownika. W Polsce nie mógł jednak znaleźć takiej pracy,  a na  Islandii  tęsknił  za  Polską  (pogodą,  życiem  towarzyskim),  był  rozdarty  i  nie  miał sprecyzowanych planów na przyszłość.Niektórzy  mówili  o  zasiedzeniu  się  w  porównaniu  do  pierwotnych  planów  i  to zasiedzenie się trudno było przerwać („Tak się zasiedziałem, że mi się ani nie chce do domu  wracać, ani tu mi nie bardzo pasuje”. [M10]). W związku z tym niektórzy czekali na jakieś zewnętrzne  bodźce,  które  popchną  ich  do  decyzji,  np.  zmiany  gospodarcze  („[W] najbliższych  latach  nie  zamierzam  powrotu  do Polski,  ale  na  stałe  chyba  nie  planuję  tu zostać. Może w Polsce się w końcu coś zmieni na lepsze”. [K12]), powstanie nowych miejsc pracy  w  miejscu  pochodzenia  (M12),  czy  zmuszenie  się  do  decyzji,  gdy  dziecko  będzie w wieku szkolnym („to jest taki próg, jak już puścimy tą naszą małą tutaj do szkoły, no to zostajemy”. [M17]). Warto tu szerzej przyjrzeć się narracji M11, którego rodzina mieszkała w Polsce  i  który  nie  wiedział,  co  ma  dalej  robić  –  czy  wrócić,  czy  zostać.  W pewnym momencie poprosił nawet o radę w tej sytuacji, gdyż była ona dla niego trudna. Był rozdarty i nie potrafił sam podjąć decyzji:
No dla mnie jest to problem, poważny problem, z którym nie wiem, czy sobie tak szybko poradzę. No chyba, że się coś wydarzy, no to wtedy... no tak podświadomie 
czekam, aż się coś wydarzy, bo mnie to zmobilizuje do decyzji, ale... dla mnie jest to trudny problem, no... bo z jednej strony chcę być jeszcze z rodziną, chcę być z tą kobietą, bo moje lata się już też... pewnej aktywności będą kończyły, no nie? no... a z drugiej strony jeszcze przez tę parę lat muszę utrzymać tych moich chłopców. (M11)W  obliczu  trudnego  dla  siebie  wyboru  między  różnymi  potrzebami  (emocjonalnymi, seksualnymi  i ekonomicznymi)  respondent  czekał  aż  coś  się  wydarzy,  ale  nawet  kryzys finansowy nie był wystarczającym bodźcem do powrotu, choć wiele w jego życiu zmienił. 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.[N]ikt  nie  wie,  ile  tu  zostanie.  Bo  sytuacja  się  pogorszyła,  my  zarabiamy o połowę  mniej,  nie  ze  względu  na  to,  że  firma  nam  nie  płaci,  tylko  na  tych wszystkich  przelicznikach  walutowych,  na  tym  najwięcej  tracimy.  Ale  tak  jak rozmawiam z chłopakami,  to...  żaden się nie  pali, że  on pracuje dotąd i  potem wyjeżdża, raczej nie ma takiej sytuacji, słyszałem, że kilku kierowców przymierza się, żeby wrócić, ale na stałe już, ale póki co nikt się tym nie chwali. Nie wiadomo, 
co będzie. (M11)

Choć sytuacja finansowa respondenta i jego współpracowników pogorszyła się,  nadal nie podejmowali oni definitywnych decyzji dotyczących wyjazdu do Polski, gdyż nie mieli tam wystarczająco dobrej alternatywy, sam M11 był bezrobotny przed przyjazdem, a wcześniej pracował  przy  dostawie  leków,  gdzie  –  jak  twierdził  –  często  jeździł  za  darmo.  Taka niepewność co do przyszłości może wpływać na uczestnictwo w edukacji instytucjonalnej – skoro bowiem nie wiadomo, co będzie się robić za rok, dwa – to czy warto jest inwestować teraz czas w naukę zamiast „spieniężać go”. Na taką zależność między niepewnością co do czasu pobytu a chęcią podejmowania edukacji wskazuje M11:
M.Z.:  A  chciałby  pan  teraz  np.  wziąć  udział  w  jakimś  kursie  jeszcze?  Czy angielskiego, czy islandzkiego, czy czegoś jeszcze, jakieś zawodowe?M11: No może bym chciał, no ale... czy ja wiem, jak ja tu długo zostanę, czy warto się jeszcze poświęcać czas na naukę?M.Z.: Ale mówi pan, że nie wie pan, kiedy wraca.M11: No właśnie.M.Z.: To może być i rok, i 10 lat, prawda?M11: No właśnie, no. Mówię nie wiem, co mam zrobić.Respondent mógł wrócić do Polski niedługo, ale mógł i za wiele lat – niepewność oznaczała tu  niechęć  do  inwestowania  czasu  w  naukę135 (posługując  się  tu  porównaniem  czasu z pieniądzem),  zakładającego  wyobrażenie  sobie  siebie  w  przyszłości  zyskującego na  tej inwestycji, choć należy tu dodać, że respondent nauczył się już mówić komunikatywnie po islandzku, gdyż uznał to za przydatne w jego pracy kierowcy autobusu. Nauczenie się języka tak, by służył on do codziennej komunikacji w pracy wystarczało wielu osobom, zwłaszcza jeśli  nie  planowali  zostać  na  wyspie  (np.  K8  czy  M1).  Jest  to  o tyle  ciekawe,  że w stereotypowej  opinii  ci,  którzy  nie  planowali  zostać  na  Islandii,  nie  uczyli  się  języka islandzkiego w ogóle, jak w przytaczanej już wypowiedzi K11 („część osób starszych, która wyjeżdża tylko w celach zarobkowych, nie chce się uczyć języka, który się używa w danym 

135  Ciekawym  przykładem  jest  też  Bogdan  Kowalczyk,  który  mówił:  „Ja  się  nie  uczyłem  na  przykład  
islandzkiego. [...] Zawsze podpisywało się kontrakt na rok […]. Nigdy pan nie wiedział, kiedy pan będzie 
musiał  się  spakować  i wyjechać.  Bo gdybym ja  miał  normalną  pracę,  tak  jak  tu  wszyscy,  to  nie  ulega 
wątpliwości, i plan taki, że ja decyduję: ‘będę tu piętnaście lat’. No to ja się uczę języka, bo mam tu być  
piętnaście lat. Natomiast jak pan jest rok i fajnie, wygraliśmy, no to jeszcze rok. Fajnie. Wygraliśmy. No to 
może jeszcze półtora i to tak się ciągle przedłużało. […] Zebrało się ich [lat] ponad dwanaście” (Bogdański, 
2015, b.s.). 386



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.kraju, bo jest tu tylko na chwilę”.). Niektórzy też dystansowali się od takiego postrzeganego nieuczenia się innych, np. K2, która mówiła, że uczy się islandzkiego i nie rozumie jak można się go nie uczyć, nawet gdy chce się wyjechać. Podobnie K14 opowiadała o nieuczeniu się innych, a sama – choć nie była pewna przyszłości – uczyła się na potrzeby pracy:
Szczerze mówiąc, ludzie tak za bardzo tu  nie wiedzą, czy będą tu zostawać, czy nie.  Dużo  Polaków  tutaj  uczy  się  angielskiego.  Stwierdzając,  że  angielski  się  im bardziej przyda, bo tu się dogadają, a jak pojadą gdzie indziej, to i tak się dogadają,  nie? [...] Ja oczywiście zaliczyłam szkołę islandzkiego aż dwa razy... (K14)Jak  twierdzi  respondentka,  uczenie  się  języka  angielskiego  jest  często  wybierane  przez respondentów,  gdyż  przydaje  się  zarówno  na  Islandii,  jak  i  poza  nią  –  co  w  sytuacji niepewności  i wobec  tymczasowości  pobytu  ma  dużo  sensu.  Ona  jednak  „oczywiście” chodziła na islandzki, choć angielskiego również się uczyła – ale w pracy, gdyż jej pierwsi pracodawcy  właśnie  po  angielsku  do  niej  mówili,  mimo  że  tego  języka  nie  znała  przed przyjazdem do Reykjaviku. Jej poziom islandzkiego wystarczał jej na razie, ale uważała, że jeśli ma się plany pozostania na Islandii, należy uczyć się języka bardziej intensywnie, co obrazuje poniższa odpowiedź na pytanie o plany na przyszłość:
Sszczerze  mówiąc  nie  wiem,  bo  tak,  wiesz  jak  tutaj  jest  z  pracą,  mój  mąż  jest budowlańcem, cały czas pracował, teraz siedział 3 miesiące na bezrobociu, znowu wrócił do pracy […] ja się boję powiedzieć, że chcemy tu zostać, bo wtedy już się 
będę musiała nauczyć islandzkiego! […] Bo to właśnie tak wygląda, ludzie, którzy się już deklarują „ja już tu mam zamiar zostać”, no to z deklaracją musi coś iść, no bo musi iść, no bo  nie możesz tu zostać będąc ignorantem,  wiesz...  siedząc sobie, myśląc „ja mam sobie swoją Polonię, pięciu tam znajomych z tej strony, pięciu z  tej  i  to  jest  búin  [koniec],  ja  na  tym  kończę,  mam  swoją  szefową  z  nią  się 
dogadam, nie? Znaczy moim zdaniem to nie powinno to tak wyglądać. Jak już się deklarujesz – zostajemy, no to...  Idziemy w tym kierunku, żeby zostać. No to już może  bardziej  asymilujesz  się tu  ze  społeczeństwem.  Mnie  tak  nie  ciągnie 
zbytnio, żeby się asymilować z tymi Islandczykami. Rozumiem, to co powinnam 
rozumieć – szczerze mówiąc moja szefowa zawsze mówi do mnie po islandzku. Potem ja odczekuję 5 minut, jak już ona skończy ten swój monolog, nie? I mówię „No dobra [imię], to teraz [po angielsku]...” (K14)Ten fragment wywiadu wskazuje, że tymczasowość może być wymówką, żeby nie uczyć się języka islandzkiego. Respondentka uważała, że jeśli chce się mieszkać w jakimś kraju, należy uczyć się języka tego kraju. Z drugiej strony jednak sama nie miała na to czasu (praca, praca dodatkowa, dziecko, pisanie w czasie wolnym). Przyznała, że boi się deklaracji o pozostaniu (mimo że w Polsce mąż nie mógł znaleźć pracy, a dziecko mówiło po islandzku i było dobrze  zintegrowane w nowym miejscu), gdyż wtedy „musiałaby” już uczyć się islandzkiego, a na to nie  ma  czasu.  Jak  mówiła  –  nie  miała  też  ochoty  integrować  się  ze  społeczeństwem 387



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.islandzkim, a z kolei przebywanie wyłącznie z kilkorgiem znajomych kłóciło się z jej wizją integracji,  gdy  deklaruje  się  pozostanie  na  wyspie.  Jej  poziom  islandzkiego  był wystarczający,  żeby  zrozumieć  szefową,  choć  i tę  prosiła  o  mówienie  po  angielsku,  ale niewystarczający  do  tego,  czego  sama  wymagała  od  chcących  pozostać  na  wyspie. Deklaracja o pozostaniu wymaga przebycia drogi „w tym kierunku, żeby zostać”, co można utożsamiać  z  edukacją  i  stopniowym  integrowaniem  się  ze  społeczeństwem.  Dalej respondentka  mówiła:  „[J]eżeli  się  zadeklaruję,  że  zostaję,  to  będę  musiała  iść  w  tym 

kierunku,  żeby się nauczyć islandzkiego, żeby tam bardziej,  bardziej,  bardziej....  ”  (K14).  Tymczasem  nauka,  której  by  od  siebie  wymagała,  gdyby  miała  zostać  na  Islandii,  była czasochłonna: 
To jest tak  łatwo sobie powiedzieć „No tak, trzeba by się nauczyć języka – u u – fajnie!” Tylko to wiesz,  uczenie się  języka to nie jest to,  co ja zrobiłam, poszłam sobie  do  szkoły,  dwie  godziny  czy  3  godziny  w  tygodniu.  Dobra,  no  to  mogłam sobie...  to  się  osłuchałam  trochę,  zgodzę  się,  osłuchałam  się,  teraz  coś  tam  już rozumiem, może mniej może więcej, ale uczenie się języka, to jest praca w domu, jeżeli  ty  masz  zamiar  się  go  nauczyć.  A podejrzewam,  że...  ja  jestem  z  tych 
ambitnych i  nie  mogłabym  mówić  po  islandzku  tak,  jak  mówię  po  angielsku. Angielski to jest dla mnie konieczność tu. I mówię tak, jak mówię, żeby się dogadać. A ucząc się islandzkiego chciałabym się go nauczyć. No. Więc na razie odsuwam to 
gdzieś  tam  na  bok. Alzheimer  ten  chwilowy,  krótkotrwała  pamięć,  ja  nie 
pamiętam, że się powinnam nauczyć. [śmiech] (K14)Własne  wymagania  co  do  koniecznych  kompetencji  językowych  i  ambicja  wymagają  od respondentki  uczenia  się  pracochłonnego  i  czasochłonnego  –  nie  tylko  na  zajęciach,  ale i w domu. Na taką naukę jednak nie może sobie pozwolić, więc wybiera odrzucenie zarówno nauki, jak i patrzenia na Islandię jak na miejsce stałego pobytu. Wybiera zapomnienie norm i powinności  („Alzheimer  ten  chwilowy,  krótkotrwała  pamięć”)  – które,  jak  w  „Formach zapomnienia”  Marca  Augé'go  (1998/2009)  –  pozwala  żyć  chwilą,  teraźniejszością  – w przypadku  tej  respondentki  pozwala  jej  pracować  i zajmować  się  dzieckiem  bez wyrzutów sumienia, że nie uczy się w tym czasie języka islandzkiego136. Co ciekawe, jedna z przedstawicielek instytucji edukacji dorosłych, Polka, próbowała zachęcić  innych  Polaków  do  edukacji,  wykorzystując  właśnie  retorykę  dotyczącą nieprzewidywalności  przyszłości  i  tymczasowości  pobytu  na  Islandii  (zob.  Rozdział  V). Islandzcy  przedstawiciele  instytucji  edukacyjnych  mieli  jednak  inne  podejście  – skoncentrowani  byli  na  oferowaniu  kursów,  które  pomagałyby  w przystosowaniu  się  do życia na Islandii, nie biorąc sytuacji tymczasowości pod uwagę.

136  O roli pamięci i niepamięci w budowaniu tożsamości w miejscach pisze Maria Mendel (2010).388



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.

Czas zegarowy i kalendarzowyKolejnym aspektem czasu, który warto tu wyróżnić, jest czas odmierzany godzinami, dniami, tygodniami  –  czas  zegarowy  i  kalendarzowy  dziejący  się  niezależnie  od miejsca.  Jest  to wymiar  czasu  obiektywnego,  ujętego  w  ramy  zglobalizowanego  i ujednoliconego  na poziomie światowym zegara i kalendarza – kojarzącego się z bezpowrotnym mijaniem, choć również z cyklicznością.
Czas zegarowy Czas  zegarowy  to  czas  skoncentrowany  na  godzinach,  nielinearny,  bo  powtarzający  się codziennie.  W wyróżnieniu  tej  kategorii  opieram  się  przede  wszystkim  na  wywodzie Urry'ego,  który  widzi  w podziale  czasu  na  małe,  mierzalne  jednostki  ważny  element organizacji  nowoczesnych społeczeństw, zwłaszcza organizacji pracy.  Jak pisze: „Pierwszą cechą  współczesnej  cywilizacji  maszynowej  jest  temporalna  regularność  uzyskiwana  za pośrednictwem  zegara,  wynalazku  pod  wieloma  względami  ważniejszego  nawet  niż maszyna parowa” (2000/2009,  s.153).  Odwołuje się  on m.in.  do analiz  Marksa i Webera, według których kapitalizm opiera się  na kontroli  czasu pracy i  próbie jego przedłużenia przez  burżuazję,  a  także  do  sporów  na  temat  czasu  pracy,  które  dotyczą  właśnie „znormalizowanych jednostek czasu zegarowego, który oddziela pracę od jej społecznego i fizycznego kontekstu” (tamże, s.154). Urry wskazuje, że choć zegary istniały od tysiącleci,  to  dopiero  między  wiekiem  XVI  i  XVIII,  wraz  z rozpowszechnieniem  się  domowych i publicznych  zegarów,  czas  zegarowy  nabrał  większego  znaczenia  niż  pory  roku  czy kalendarz kościelny. Wtedy też zajęcia w szkołach wyższych i średnich zaczęły przybierać formę lekcyjną i  znaczenia  nabrało  słowo „punktualność”.  Z  coraz  większym znaczeniem czasu  zegarowego  związany  był  też  rozwój  podróży  –  zarówno  wewnątrz  rosnących metropolii,  jak i pomiędzy nimi – „masowa mobilność na dalekie odległości  w zasadniczy sposób  podnosiła  znaczenie  czasu  zegarowego”  (tamże,  s.156),  gdyż  wymagała punktualności, precyzji i pewnej przewidywalności związanej z transportem. Jednocześnie następowała  ekspansja  systemu  czasu  Greenwich  i  zastępowanie  nim  innych  reżimów czasowych na świecie. To, jak pisze Urry, spowodowało całkowite podporządkowanie życia społecznego  czasowi  zegarowemu i  zastąpienie  czasu  kairologicznego,  rozumianego jako robienie  czegoś  „teraz”.  Ma  to  oczywiście  konsekwencje  dla  edukacji,  gdzie  czas kairologiczny „został prawie całkowicie wyparty przez czas zegarowy. Lekcje się zmieniają,  uczniowie przechodzą z sali do sali, język francuski następuje po niemieckim, mapy zostają zastąpione przez komputery itd., dlatego że wskazówka minutowa przesunęła się ze znaku 9.59 na  10.00”  (tamże).  Cytowana  przez  Urry'ego Barbara Adam pisze  zaś  o  markerach 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.czasu,  takich  jak  gongi,  dzwonki,  plany  lekcji,  terminarze,  które  „wiążą  uczniów  i  grono nauczycielskie  wspólnym  harmonogramem,  w  którym  ich  odpowiednie  poczynania  są zorganizowane,  taktowane,  wymierzane,  sekwencjonowane  i hierarchizowane”  (za:  Urry, 2000/2009,  s.159).  Czas  zegarowy,  a  więc  czas  przetransformowany  w „matematycznie ścisłe i wyrażalne liczbowo miary, w których czas jest odwracalny i nie ma kierunku” (tamże, s.159)  oznacza  według  Urry'ego  synchronizację  czasową  ludzi,  w  tym  właśnie  uczniów, pracowników  czy  podróżników,  a  więc  i  –  możemy  dodać  –  migrantów  przyjmujących wszystkie te role. Synchronicznie, według tego samego czasu odbywa się życie w różnych krajach i terytoriach na całym świecie. Adam dodaje tu też, że czas zegarowy zniwelował pewne nierówności, gdyż godziny są teraz takie same na całym świecie:
Noc i dzień, zima i lato, półkula północna i południowa stały się wymienne. Gdy panuje czas zegarowy, wymienne są młodość i starość, płeć i upośledzenie, zdrowie, choroba i stres.  Czas  z  punktu widzenia  zegara jest  zawsze równy.  To,  co  przez wieki uważano za w najwyższym stopniu nieokreślone i krnąbrne, stało się uległe i posłuszne. Czas poddał się ludzkiej kontroli. (2004/2009, s. 136)Spójrzmy teraz na wypowiedzi polskich migrantów w Reykjaviku dotyczące właśnie czasu zegarowego, odmierzanego godzinami. Warto tu wspomnieć, że czas zegarowy na Islandii jest inny niż w Polsce, tzn. w zależności od pory roku różni się on o jedną lub dwie godziny (gdy na Islandii np. jest 18:00, w Polsce latem jest 20:00, a zimą 19:00). Ten fakt nie był jednak mocno eksponowany w wywiadach, tylko raz jeden z respondentów (M18) odwołał się do niego, w kontekście oglądania telewizji („teraz dwie godziny już dalej w Polsce, to już  też nawet tych wiadomości nie obejrzy, jak się o 18:00 wróci, to w Polsce jest 20:00, już jest po  wiadomościach.”  [M18]).  Życie  w  innej  strefie  czasowej  utrudniało  tu  translokalność rozumianą  jako  bycie  jednocześnie  w  kilku  miejscach  –  nawyk  siadania  przed  polskimi wiadomościami po powrocie z pracy musiał ulec zmianie ze względu na różnice w czasie.  Regularność,  odtwarzalność  i  cykliczność czasu  charakteryzujące czas  zegarowy nie  były więc kompletne w związku z różnicami między czasem letnim i zimowym w Polsce i brakiem tej różnicy na Islandii. Inny jeszcze, również wyrażony przez jedną tylko osobę aspekt czasu związany z jego tłumaczeniem  pomiędzy  miejscami,  związany  był  z  językowym  rozumieniem  czasu zegarowego. Przedszkolanka, K4, wspominała to, jak zaczynała uczyć się języka islandzkiego od islandzkiego nauczyciela:  „Ja  się  śmiałam, że nawet godziny,  ja  zegarka już nawet nie rozumiem, na pierwszej lekcji były godziny, ja w ogóle nie...  ja mówię 'to ja już nawet nie wiem,  godzina  gdzie  jest  która',  tak  mnie...  tak  byłam  skołowana”  (K4).  Zaburzenie oczywistości  językowej,  tego  że  godzinom  i minutom  oraz  relacjom  między  nimi 390



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.odpowiadają  konkretne  frazy,  zaburzyło  u  respondentki  rozumienie  tych  relacji  (choć oczywiście  tylko  na  krótki  czas),  wskazując  jednak  że  czas  bywa  także  zapośredniczony przez język.Czas godzinowy ważny był w przeliczaniu godzin pracy, a więc w akcie sprzedawania swojego czasu, odwołując się do przytoczonych wcześniej analiz Webera i Marksa. Był to ważny aspekt poruszany przez niemal wszystkich respondentów, zgodnie z tezą Urry'ego o dominacji  czasu  zegarowego  w organizacji  pracy.  Można  wyróżnić  tu  wypowiedzi w których respondenci:
1) cieszyli się, że mają płacone za więcej godzin niż faktycznie pracują, np. M2, K9 czy K14,  działo  się  tak  zwłaszcza  w  pracy  polegającej  na  wykonaniu  odpowiedniego zadania, np. sprzątania.
2) dziwili się, że na Islandii godziny pracy nie są stricte godzinami pracy, ale zawierają czas  na  liczne  przerwy,  np.  cytowany  w  Rozdziale  X  M16  opisywał  dzień  pracy,  w którym w sumie jest 70 minut przerw, w jego odczuciu na pracę zostawało jednak tylko  2-3  godziny.  Dzień  pracy  pełen  przerw  oznaczał  dla  niego  „zakład  pracy chronionej”, pracę dla „debili”.
3) dziwili  się,  że  Islandczycy  nie  chcą  pracować  za  darmo  po  godzinach,  np. przedszkolanki nie przygotowują projektów w domu, a także że organizują spotkania z  rodzicami wychowanków w czasie pracy przedszkola,  kiedy ci  rodzice nie mogą przyjść  (N11,  05.10.2009).  Z  drugiej  strony  narzekali  na  konieczność  bezpłatnej pracy  po  godzinach  w  Polsce,  np.  M13:  „[W]  Polsce  trzeba  zatankować  autobus, przejść badania techniczne, umyć autobus i za to niby płacą, to jest 15 min pracy, prawda? Szczerze mówiąc, to jest godzina pracy, a za 15 minut płacą” (M13).
4) podobało im się, gdy mogli wybrać godziny pracy, np. w przedszkolu: „Ja byłem taki w ogóle,  że  co?  Jeszcze  mi  pozwala  wybrać,  w  jakich  godzinach  mam  pracować i w ogóle, więc od 8:30 do 16:30, nie?” (M3). 
5) mówili o tym, że dla Polaków bardziej niż dla Islandczyków liczy się punktualność w pracy,  że polscy pracownicy częściej  przychodzą na czas lub przed czasem (np. K14,  M15),  a  jednocześnie  polscy  szefowie  bardziej  krytykują  podwładnych  za spóźnialstwo (K14, M1). 
6) cenili  sobie regularność godzin pracy,  np.  K9,  która  przedkładała je  nad zdobycie pracy zgodnej z wykształceniem czy nad zdobywaniem dalszego wykształcenia, czy M14,  który  widział  regularne  godziny  pracy  jako  przywilej  dostępny  tylko nielicznym, tym, którzy znają język islandzki i dzięki temu mogą znaleźć lepsza pracę:
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Tak,  jak mówię:  8 godzin w pracy,  weekendy wolne i  dobre zarobki – do tego potrzebny jest  język, do takiej pracy. Tak, jak w moim przypadku, ja  takiej pracy 
nie znajdę na pewno. Ja mogę pracować na budowie albo w „Bónusie” na przykład. (M14)Innemu respondentowi udało się zmienić organizację czasu pracy (w autobusie), być może dzięki temu, że uczył się języka islandzkiego: 
[J]eżdżę jedno kółko, jadę godzinę i 40 minut, mam 20 minut przerwy. Chociaż są linie, na których kierowca jeździ 25 minut, ma 5 minut przerwy, i tak cały czas, całe 8 godzin, to jest praktycznie ciężko, no ja z takiej linii uciekłem. Być może dlatego mi się udało uciec, bo trochę się tego języka nauczyłem i szefowa mnie doceniła […] to na pewno w jakiś sposób  zaprocentowało.  Ci,  którzy się nie uczą języka, jeżdżą dalej na tych [gorszych liniach]. (M11)Z dwóch powyższych wypowiedzi  wynika,  że  uczenie się  języka islandzkiego może mieć wpływ na organizację czasu pracy rozumianego jako godziny rozpoczęcia i kończenia pracy, odpowiednią ilość  i długość przerw oraz regularność tejże pracy i  czasu wolnego (wolne weekendy).  Z  drugiej  strony  godziny  pracy  miały  też  negatywny  wpływ  na  możliwość podjęcia edukacji, jak wskazują wypowiedzi M14, M15, K16, M17, M18 – wszyscy oni mówią o tym, że „nie chce im się” uczyć języka islandzkiego czy też nie mają motywacji do tego, ale następnie wyjaśniają, że wracają do domu późno i są zbyt zmęczeni, by się jeszcze uczyć, jak np. M14 i K16: „My pracujemy od 8:00 [...] o 19:00 jesteśmy w domu. (…) Dlatego właśnie tak bardzo zbytnio się nie chce popołudniami o 20:00 do szkoły jechać, czy tam o 20:30 – jak mieliśmy wcześniej zajęcia. Wtedy na 22:00 w domu i człowiek chodził taki…” (M14). Z kolei  udział w zajęciach nie zawsze był możliwy w czasie pracy,  np.  w przypadku K14, która miała obowiązki związane z opieką nad dzieckiem:
K14: [M]ogłabym chodzić na ten islandzki, nigdy na to nie mam czasu, zawsze im mówię, że fakt faktem, ja nie mam czasu na islandzki.M.Z.: A w czasie pracy? Nie mogą cię posłać?K14: Nie, nie mogą mnie posłać. Tzn. mogliby mnie posłać, ale najczęściej w czasie pracy to wygląda  od godz. 15:00, do godz. 18:00,  a ja muszę  o 16:00 odebrać 
dziecko z przedszkola. Stałe ramy praktyk społecznych ułożonych za pomocą czasu zegarowego (dziecko należy odebrać o 16:00,  o  tej  samej  porze trwają kursy) utrudniają  tu elastyczność i  możliwość ułożenia  sobie  zajęć  do  swoich  potrzeb.  Z  tego  też  powodu  kursy  dla  migrantów organizowane  były  często  późnym  wieczorem  („[Ż]eby  jakoś  zadośćuczynić  swoim ambicjom, zapisałam się na kurs islandzki roczny do szkoły, która była jedyna wtedy w moim zasięgu, tzn. godzinowo zawsze to było po godzinie 20:00 do 23:00”, [K13]) – wychodząc z 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.założenia, że będzie to między czasem ich pracy a czasem snu, choć jak wskazywało wielu respondentów, była to już dosyć późna godzina na naukę i byli oni wtedy zmęczeni. Z kolei kursy w godzinach popołudniowych były często niedostępne („[S]ą kursy w Wyższej Szkole,  na  które  niestety  nie  mam możliwości,  bo  ja  pracuję  po południu  i  zawsze  te  kursy  się  zaczynają godzina czwarta, szesnasta do dwudziestej”. [K13]), a na poranne czasem trudno było niektórym wstać (N25, 04.10.2009). Sztywność czasu nauki związana z godzinami jej rozpoczęcia i zakończenia była czymś, co odstręczało niektórych od podejmowania kursów, np. na temat kultury islandzkiej. Zapytany o chęć udziału w kursie na temat sag islandzkich,  które respondenta interesowały, M1 odpowiedział: 
[J]a po prostu jeśli  coś czytam z zainteresowaniem, no to na takim poziomie, na jakim ja bym chciał, żebym ja wiedział i żeby mi to zajęło tyle i tyle czasu, a jeżeli idzie się  na kurs,  to wtedy oni  narzucają tobie ten czas i  wtedy czuję się  taki 
ograniczony, ja wolałbym tak, żeby to było wtedy, kiedy ja... żeby układać czas do 
własnych potrzeb, tak jak ja bym to chciał, już mam czas narzucony przez moją, przez uczelnię, przez studiowanie to już jestem jakoś ograniczony, ale no jeszcze kolejny kurs to już byłoby za ciężko. (M1)Respondent studiował już na uczelni i czuł, że z tego powodu jego czas w ciągu dnia jest bardzo  ograniczony,  a  jego  organizacja  narzucona  z  góry.  Związek  między  godzinami przeznaczonymi na różne praktyki społeczne, takie jak nauka, praca czy odbieranie dziecka z przedszkola  ciekawie  opisany  jest  w wypowiedzi  K11,  która  jednocześnie  ocenia  pracę nauczycieli islandzkiego:
K11: [K]iedy nie było  takiego obowiązku [odrabiania  prac domowych],  tylko się przychodziło  i  uczyło  tego,  co  było  na  lekcji,  […]  tylko  tak,  jakby  ktoś  sobie przyszedł  i  nabił  jakieś  dodatkowe  godziny  pracy i  tyle.  Zawsze  przeważnie kursy były później i jeszcze było na takiej zasadzie, że te osoby mówiły: „O już taka 
godzina, dziecko trzeba odebrać” itd.M.Z.: To znaczy kursanci czy nauczycielka?K11: Nauczycielka. Jakby życie prywatne wkradało się na te kursy. 

Nie  tylko  życie  prywatne  „wkradało  się”  na  kursy  poprzez  symultaniczność  pewnych obowiązków  (pracy  i  opieki  nad  dzieckiem  przez  daną  nauczycielkę),  ale  też  praca i zarabianie łączyły się z edukacją – w formie „nabijania” sobie dodatkowych godzin pracy siedząc  na  kursie,  ale  nie  ucząc  się  wiele.  Jak wskazywali  inni  respondenci,  pracodawcy zgadzali  się  czasem  na  wliczenie  godzin  nauki  do  godzin  pracy  czy  też  sami  wysyłali migranta  na  kurs  w  godzinach  pracy.  Zostało  to  jednak  znacznie  ograniczone  w  ciągu kryzysu, jak wskazuje cytowana wcześniej wypowiedź K1Na koniec analizy czasu zegarowego w kontekście edukacji instytucjonalnej, można 393



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wspomnieć,  że K14 mówiąc o edukacji  (nauczyła się jeździć samochodem),  dzieliła  ją na godziny  lekcyjne  („No...  musiałam  wziąć  40  godzin  lekcyjnych,  [...]  gdzie  normalnie... 
normalni ludzie zdają po 16. Ja musiałam 40! [śmiech]” [K14]), uczestnictwo w dłuższym kursie  tłumaczone  było  tu  słabymi  zdolnościami  respondentki  dotyczącymi  jazdy samochodem i orientacji w terenie. Godziny lekcyjne zostały więc tu policzone, a ich ilość stanowiła ocenę zdolności. 
Dzień Dzień to kategoria łącząca się zarówno z czasem zegarowym (24-godzinne cykle godzin), kalendarzowym (część tygodnia, miesiąca), ale też naturalnym (dzień i noc, zmrok, światło dnia), wpływającym na biologiczne potrzeby człowieka, takie jak sen. Guy Standing pisze, że „[g]lobalna gospodarka lekceważy (…) ludzką fizjologię. Globalny rynek to machina, która pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu; nigdy nie śpi i nie odpoczywa, ignoruje nasze przywiązanie  do  dnia  i  nocy”  (2011/2014,  s.236).  Jak  pokazują  również  badania  Julii Brannen (2005), czas pracy przenika się współcześnie z czasem „prywatnym”, a pracownicy przyjmują różne strategie – próbują separować oba obszary swojego życia lub godzą się na ich przenikanie  czy wręcz sami do tego dążą.  Lore Arthur i  Alan Tait  zaznaczają w tym kontekście, że nauka nie jest oddzielona od innych obszarów życia – ludzie coraz częściej uczą się w domu lub w miejscu pracy, a także w czasie domowym i w czasie pracy, przez co  zacierają się tradycyjne podziały między różnymi sferami życia.  Autorzy wskazują, że ich respondenci nie „zarządzają” swoim czasem i że termin ten nie jest już adekwatny w obliczu obecnych  nacisków  na  czas  jednostek.  Zamiast  tego  sugerują,  że  możemy  tu  mówić o żonglowaniu czasem, co nazywają „choreografią czasu” (2004).Migranci, ze względu na potrzebę szybkiego i dużego zarobku (czasem po to, żeby móc wrócić do domu do rodziny,  czasem powodowani chęcią „dorobienia się” czegoś) są skłonni pracować w nocy, tak jak robili to niektórzy moi respondenci, niezależnie od tego, kiedy  przyjechali.  Jeszcze  w  latach  80-tych  M19  pracował  w  nocy  w  szpitalu psychiatrycznym, żeby w ciągu dnia studiować. Na początku swojego pobytu M6 pracował też na kilka zmian, w tym w nocy w domu starców (jak mówi – czasem nawet nie odróżniał już dnia od nocy),  K9 w nocy sprzątała,  M11 prowadził autobus,  M3 i  K14 pracowali  do późna w barach, a K8 w restauracji. Zwykle była to nie tylko praca w nocy, ale praca i  w ciągu dnia, i  nocy tak, że na odpoczynek nie starczało czasu. Edukacja przenikała się z czasem prywatnym (nauka w domu i nauka w nocy) oraz z pracą, jak wskazywałam wcześniej.
Czas kalendarzowy – tydzieńZ czasem zegarowym łączy się też kalendarz i  to,  jak organizuje on czas w dni,  tygodnie 394



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.i miesiące – jednak podczas gdy dni i miesiące mają swoje znaczenie w czasie naturalnym, to tydzień  jest  konstrukcją  społeczną  –  jak  wskazuje  Barbara  Adam  w  różnych  kulturach obejmował on od pięciu do 20 dni. Tydzień wydaje się szczególnie ważnym wyznacznikiem ludzkiej  aktywności,  wpływającym na jej  regularność –  praca,  ale  i  edukacja odbywa się bowiem nie tylko o jakiejś godzinie, ale też w konkretne dni, np. kurs może być sobotni lub odbywać się zawsze w poniedziałki i środy. Tymczasem we współczesnych reżimach pracy coraz więcej jest deregulacji, częsta jest praca zmianowa, tymczasowa, elastyczna (Arthur i Tait, 2004). Jak wskazuje jednak Adam:
Nawet  dzisiaj,  w  społeczeństwie  pozostającym  w  ciągłym  pędzie  i  żyjącym  24 godziny  na  dobę,  w  którym  owe  wyznaczniki  zostały  maksymalnie  zniwelowane, nadal  obowiązują  pewne  podziały.  Weekend  zachowuje  swój  odrębny  status społeczny  i  gospodarczy,  czego  dowodem  są  na  przykład  różnice  w  wysokości wynagrodzenia  za  pracę  wykonywaną  w  sobotę  lub  niedzielę  w  porównaniu z „normalnymi” godzinami pracy w dni powszednie. (2004/2009, s.117)

Na  temat  regularności  związanych  z  tygodniem  respondenci  wypowiadali  się  głównie w kontekście pracy, która ten tydzień wyznaczała i organizowała („[J]ak szedłem do pracy na 7:30, to wracałem do domu o godzinie 20:30, 21:00. No to już później to się przyszło do domu, zjadło, umyć, spać i rano z powrotem. To tak cały tydzień, sobota włącznie, tylko że 
w sobotę to było trochę inaczej,  bo to tylko 8 godzin się  robiło”.  [M18]),  ale też czasu wolnego od pracy, kiedy można było np. spotykać się ze znajomymi („Spotykamy się dosyć 
często,  czasami na przykład  w tygodniu na jakiś basen czy na kręgle, na siłownię nawet czasami, jak się tam zachce.  A w  weekendy często jak jest ładna pogoda to wyjeżdżamy sobie za Reykjavik, na jakieś tam wodospady czy źródła czy coś takiego”. [M14]). Niektórzy respondenci brali jednak w którymś momencie swojego pobytu na Islandii dodatkową pracę na popołudnie/wieczór (M1, K1, M3, K4, K5, K9, M6, K14, M15) lub na weekend (K2, M3, K4,  K9, K10, M4, M19) tak, żeby jak najbardziej wykorzystać cały tydzień w celach zarobkowych. Weekend  oznaczał  po  prostu  przejście  do  innego  rodzaju  pracy.  Jedna  z przedszkolanek pracowała przez cały swój pobyt na Islandii w kilku miejscach pracy (w czasie prowadzenia  wywiadu  jednocześnie  w  trzech  miejscach,  w  tym  w  dwóch w weekendy),  jednocześnie studiowała,  uczyła  się  języka  islandzkiego  i działała  na  rzecz  społeczności  polskiej  – tłumaczyła to niechęcią do rutyny (choć praca dodatkowa też zmieniała się w rutynę):

Rutyna w przedszkolu mnie czasami po prostu zabija... to jest tak... mówię: „Boże, ja bym  chętnie  zrobiła  coś  innego”.  Dlatego  jak  np.  idę  po...  ten  weekend 
pracowaliśmy,  ale to był, mimo że tak naprawdę byłam  cały weekend w pracy, byłam  w  sobotę  rano w  [drugiej  pracy],  po  czym  poszłam  o  22:00  do  pracy 395



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.[trzeciej],  ale  to  już  nie  było  to  samo.  Tamto  już  nie  jest  praca,  bo  już  jest 
w weekend. Bo to jest zmiana, ja potrzebuję po prostu zmian. (K4)Tydzień nie dzielił  się  już  więc  na dni  pracy i  dni  odpoczynku,  ale  dni  pracy w jednym miejscu  i  dni  pracy  w  innych  miejscach,  te  drugie  zostały  przez  respondentkę  nazwane odpoczynkiem, być może po to, żeby jednak mieć wrażenie,  że się odpoczywa. Dla wielu innych respondentów tydzień nie był podzielony na pięć dni roboczych i dwa wolne, ale np.  na siedem dni roboczych czy sześć dni roboczych i jeden wolny („[P]racuję od poniedziałku do soboty – nie wiem po co, no ale tak mam”. [M17]). Tym dniem wolnym wcale nie musiała  być niedziela:
Ja  kiedyś coś  takiego miałem,  że  ja  tylko miałem  wtorki  wolne,  nie?  W sobotę i niedzielę pracowałem. Pracowałem od poniedziałku do niedzieli,  oprócz wtorku i tak było  w kółko.  No wtorek był  dniem wolnym od pracy,  ale wtedy to byłem 
sam, bo tylko ja miałem wtorek wolny, a wszyscy inni byli w pracy. (M15)Taki układ tygodnia, inny niż przyjęty w danym społeczeństwie, nie pozwala uczestniczyć w życiu towarzyskim w ten sam sposób – nie można odpoczywać z innymi, gdyż oni w tym czasie pracują.  Jeszcze inną organizację tygodnia opisywali  dwaj budowlańcy,  jeden (M8) wspominając  pracę  przy  budowie  hydroelektrowni  Kárahnjúkar,  na  wschodzie  Islandii, a drugi mówiąc o tym, jak kiedyś pracował w pobliżu syryjskiej granicy („w tym trójkącie  takim – Syria, Iran, Irak”. [M10]):
[W] kontrakcie miałem,  co 11 dni mogłem przylecieć do Reykjaviku na 4 dni, na 
weekend 4-dniowy, a oni [inni polscy budowlańcy], co 3 miesiące na 2 tygodnie do Polski. (M8)[O]ni  [inni  polscy budowlańcy] robili  dwa miesiące i  miesiąc jechali  do Polski. A później [...] tam to było przerąbane. 12/12.  Tydzień 13 dni. […] No, no bo tak – były  zmiany,  2 tygodnie  na  dzień  [dzienna  zmiana], 12  godzin,  następne 
2 tygodnie na noc, też 12 godzin. To na bieżąco szło. Dlatego mówię, że tydzień ma 13 dni, miał. (M10)Jeden z kierowców autobusu mówił natomiast o swojej obecnej pracy:To jest w takim systemie – 6 dni pracuję na dniówkę, trzy dni wolnego i potem 6 
dni na popołudniówkę. Potem znowu 3 dni wolnego i znowu dniówka. I w te 3 dni wolnego jak dostanę jakąś robotę, to to są moje nadgodziny. Płacą po prostu 150%, nie? Ostatnio jest trochę mniej tych nadgodzin. (M11)Takie nietypowe układy tygodnia (9-dniowy, 15-dniowy czy 13-dniowy), praca w różnych godzinach, a także częste wyjazdy do Polski wśród budowlańców oczywiście nie sprzyjają uczestnictwu w kursach językowych, zorganizowanych zazwyczaj regularnie w tych samych dniach, nikt jednak z respondentów nie poruszył tego tematu. Zarówno M8, jak i M15 uczyli 396



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.się  języka  przede  wszystkim poprzez kontakty  z  Islandczykami  w pracy,  natomiast  M11 podczas  kursów  zorganizowanych  przez  pracodawcę  specjalnie  dla  kierowców  (choć wcześniej uczestniczył też z własnej inicjatywy w kursie w Mimirze). 
Czas jako zasóbPojawienie się w społeczeństwach czasu zegarowego pozwoliło nie tylko na jego mierzenie, ale  też  na  sprzedawanie  go,  księgowanie,  powiązanie  z  „prędkością,  wydajnością i tworzeniem  zysku”  (Adam,  2004/2009,  s.  134).  Jak  wskazują  poniższe  przykłady,  nie chodzi tu tylko o wydajność i zysk w przedsiębiorstwie, ale także o życie pojedynczych ludzi, które zostało podporządkowane tej logice. Czas był traktowany jako zasób, a jego strata była podobna do straty pieniędzy.Z wyjątkiem bezrobotnych i rencistów (M4, M7, M8, M9, M10), którzy nigdzie się nie spieszyli, a mówili wręcz o tym, że dobrze jeśli czas mija (M9 na podziękowania za udział  w wywiadzie odpowiedział: „Nie ma za co. Czas zleciał przynajmniej”.), wielu respondentów mówiło o tym, że nie mają na coś czasu. Brakowało go np. na naukę języka islandzkiego, na czytanie gazet („Przeglądam Fréttablaðið, ale nie interesuje... ja po prostu... ja nie mam na to czasu, żeby tak to czytać i analizować, bo to by mi dużo czasu zajęło”. [M3]), na głosowanie  w wyborach  („Nie  było  czasu”  [M13]),  na  zdobywanie  i  utrzymywanie  kontaktów społecznych („z braku czasu, [...] tutaj jak mam tych znajomych, co mam, to i tak, nie wiem, za często nie chodzę, bo też w domu z rodziną się siedzi, cały dzień, po całym dniu praca, dzieci  zaraz spać...” [M18]; „bo każdy przecież goni w tym życiu za czymś, nikt nie ma lekko i jak mamy chwilę, łapiemy godzinę wolną, to chcemy to jakoś nie wiem... odpocząć troszeczkę psychicznie.  Mamy  inne  zajęcia.  Ale  później  takich  zaniedbanych  kontaktów  się  trochę żałuje”. [K13]), na udział w spotkaniach polonijnych („Nie mam czasu po prostu!” [K6]) czy na spędzanie czasu ze swoim dzieckiem („[2-letni synek] był prawie 9 godzin w przedszkolu codziennie. Ja pracowałam wtedy dużo, [mąż] też pracował dużo”. [K14]). Czas był tu więc traktowany jako coś, co można posiadać lub odwrotnie – czego może brakować.  Był  pewnego  rodzaju  zasobem,  skończonym,  którym  należało  odpowiednio dysponować,  żeby  na  wszystko  starczyło  –  tak  samo  jak  pieniędzmi.  K7  opowiadała, zapytana o utrzymywanie kontaktów z innymi Polakami na Islandii:

[T]o jest praca, dom [...] do tego ja mam zajęcia pozalekcyjne u dzieci [...]. Ja sama chodzę  na  zajęcia też  poza.  Ja  dodatkowo  się  uczę,  cały  czas  jestem  tutaj z przedszkola  wysyłana  na  szkolenia w  tą  i  z  powrotem.  Do  tego  jeszcze  mi dochodzi dom, w którym trzeba zawsze zrobić coś, posprzątać, zrobić zakupy itd., itd. Do tego w weekend zawsze jakieś ktoś ma urodziny, w takim dużym... [...], tak że zawsze coś się dzieje, i  ja  nigdy nie mam na nic czasu.  [...] nawet dla siebie 397



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.samej. A ja mówię, i nie można mieć w życiu wszystkiego,  a jednak ma się tam jakiś krąg znajomych w Polsce i chce się z nimi utrzymywać kontakt. To nie można mieć tu i jeszcze poza i szkołę, i pracę, i dom, to jest już za dużo po prostu wtedy. (K7)
Czas należy więc według respondentki umiejętnie dzielić na pracę, dom, dodatkowe zajęcia, szkolenia, spotkania ze znajomymi. Czas nie jest z gumy – nie da się go dowolnie rozszerzyć tak,  żeby  starczał  na  wszystko  i  z  czegoś  trzeba  zrezygnować.  Urry  pisze  o  słynnym stwierdzeniu Benjamina Franklina „czas to pieniądz” i duchu kapitalizmu, który sprawił, że „ludzie  uznali  za  powinność  oszczędzanie  czasu,  nietrwonienie  go,  lecz  pełne wykorzystywanie,  gospodarowanie  czasem  własnym  i  innych  z  najwyższą  starannością” (2000/2009, s.155). Twierdzi,  że czas nie przypomina jednak pieniądza, gdyż nakłada na ludzi silniejsze ograniczenia „ponieważ przemija oraz metodycznie podporządkowuje ludzi  i w znacznym stopniu przyrodę swojemu upływowi, ułamkowym jednostkom, w które jest ujęty, wreszcie rygorom, które narzuca” (tamże, s.155). Jednak zgadza się, że czas zmienia znaczenie  w zależności  od  posiadanych pieniędzy (mniej  znaczy  dla  tych,  którzy  ich  nie mają),  od  różnic  w statusie  oraz  w  zależności  od  posiadania  władzy  (tamże).  Dla  wielu migrantów jednak czas oznacza właśnie pieniądze, przeliczają czas na nie. Pieniądze mogą być tu jednak dosyć mglistym pojęciem, nie są konkretnym, zrozumiałym i  przeliczonym środkiem płatniczym, na co wskazuje wypowiedź M15: 

[C[złowiek jak nie miał nigdy w życiu jakichś większych pieniędzy i przyjechał, to powiem pani, że ja nie wiedziałem,  jakie to w ogóle są pieniądze.  Wtedy, na tamte czasy zarabiając 15 tysięcy [złotych], ja pracowałem na przykład po 270-300 
godzin w miesiącu. [...] ja przez półtora roku pracowałem po 300 godzin miesiąc w miesiąc.  Ja miałem tylko jedyny  wtorek wolny,  a oprócz tego pracowałem od godz.  8:00  rano  do  godz.  20:00-21:00.  I  tak  było  dzień w  dzień  [...].  I  to  były pieniądze raptem jakieś tam 230 tysięcy koron137. Ja wtedy na początku, ja byłem taki np., że ja w ogóle  nie wiedziałem, jakie to są pieniądze na polskie. Ja  nie 
kupiłem  sobie coca-coli,  ja  nie  kupiłem  sobie  jakiejś  kanapki,  nic,  bo  ja  nie wiedziałem, ja myślałem, że to jest dużo, co wydaję. [...] Później zacząłem do tego dochodzić. (M15)Pieniądze  były  dla  respondenta  ważne,  jeśli  nie  najważniejsze,  ale  tak  naprawdę  nie wiedział, ile zarabia ani ile wydaje – korona islandzka, której przeliczenie na złotówki wcale nie jest proste, utrudniała rozumienie własnej sytuacji. Respondent jednak wierzył, że warto pracować jak najwięcej, żeby jak najwięcej zarobić, choć nie miał konkretnych planów, co z tymi pieniędzmi zrobić, a spytany po trzech latach pobytu nie był pewien, czy chce wrócić  do  Polski.  Pracowanie  bez  przerwy  było  niemal  automatyczne,  nie  było  to  przemyślane 

137  Wtedy było to równoważne ok. 10 000 zł. 398



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.i przeliczone posunięcie,  ale  wydawało się  racjonalne z perspektywy kogoś,  kto „nie miał nigdy w życiu jakichś większych pieniędzy” i zachłysnął się możliwością ich zdobycia. Jeszcze innym możliwym wytłumaczeniem takiej pracy, związanym z czasem, które wywodzę w oparciu o moje własne przeżycia pracy zagranicą (w Danii) była chęć zdobycia czasu (jako zasobu właśnie) dzięki pieniądzom. Pracując niekiedy więcej, niż miałam na to ochotę, tłumaczyłam to sobie wysokimi stawkami godzinowymi – kilka razy wyższymi niż w Polsce, dzięki którym mogłabym po powrocie do Polski pracować mniej. Innymi słowy, poświęcając w Danii  jedną godzinę,  „zarobiłabym” więc  np.  na trzy godziny odpoczynku w Polsce. Oznaczało to podwójne przeliczenie czasu na pieniądze i z powrotem pieniędzy na czas.  Czy  moi  respondenci  przeliczali  czas  w  ten  sam  sposób  i  podobnie  próbowali  go oszczędzać? Na pewno porównywali stawki za swoją pracę w obu krajach, ważny był dla nich też  przelicznik  walut,  który  w  pewnym sensie,  jeśli  czas  przyrównać  do pieniądza, przeliczał i czas: 
Wtedy był taki kurs, że człowiek głupiał i chciał pracować jak najwięcej. I wtedy było dużo pracy, tak że można by na rękę powyżej 300 000 zarobić [ok. 13 000 zł[ […]. Tak więc, jak ktoś chciał  pracować na okrągło,  24 h na dobę, gdyby po prostu, dało się... (K9)

Dzięki wysokiemu przelicznikowi korony do złotówki przed kryzysem, migrantom udawało się  zarobić  dużo  i  szybciej  osiągnąć  swoje  cele,  oszczędzając  przy  tym  czas,  co  miało znaczenie np. przy spłacie długów („Dwie moje wypłaty [na Islandii] i wszystkie moje długi [w  Polsce]  były  wyczyszczone,  nie?”  [M11])  czy  zarabianiu  na  coś  konkretnego  („No  to pomyślałem sobie z moją narzeczoną wtedy 'Słuchaj, kurcze, po co mam nie wiadomo jak 

długo ciężko pracować w Polsce na jakieś tam wesele i żeby jakieś tam pieniądze odłożyć',  mówię: 'Wyjadę na parę miesięcy, zarobię i wrócę'”. [M17]). Wypowiedzi te sugerują, że dla niektórych  również  pieniądze  przeliczane  były  na  czas  –  na  szybsze  osiągnięcie  swoich celów i  krótszy  okres pracy  w Polsce.  Również  kandydat  na prezydenta  Krakowa,  który w maju 2015 r. wyemigrował na Islandię, mówił o takim przeliczaniu czasu:
Koszty życia w Krakowie pochłaniały prawie całe wynagrodzenie. Brakowało mi też czasu na jakąkolwiek aktywność społeczną.  Stąd decyzja o emigracji.  Na Islandii  zarabiam kilkukrotnie więcej. Dzięki temu po powrocie do Krakowa będę mógł w pełni  poświęcić  się  działalności  w fundacji,  która  powstanie  na  bazie  naszej inicjatywy  Kraków  Przeciw  Igrzyskom.  Można  powiedzieć,  że  na  emigracji 
wykupuję sobie czas na aktywizm. (Gurgul, 2015)

Spójrzmy  teraz,  jakie  znaczenia  miało  traktowanie  czasu  jako  zasobu  dla  decyzji 
399



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.edukacyjnych. Przede wszystkim podjęcie edukacji oznaczało konieczność poświęcenia na nią  czasu,  a  więc  rezygnacji  z godzin,  podczas  których  można  by  pracować  i zarabiać pieniądze.  Edukacja  oznaczała  więc  stratę  czasu  i  pieniędzy  lub  –  jeśli  założyć,  że przełożyłaby się na lepsze zarobki w przyszłości – ich inwestycję. O trudności w podjęciu takiej inwestycji mówiła K7, przedszkolanka, rozważając podjęcie studiów pedagogicznych na uczelni islandzkiej, żeby być wykwalifikowaną nauczycielką:
Jak ja bym coś postanowiła, to już bym musiała to skończyć i wtedy to albo by się  udzieliło [odbiło], na mojej rodzinie po prostu, po pierwsze czasowo też i na pewno 
finansowo. […] Jak mój syn będzie tak trochę starszy, to może się wybiorę na studia [...].  Tylko  to  5  lat  [studiowania],  a  właściwie  nie  ma  za  bardzo  dużej  różnicy pomiędzy  moją  wypłatą  obecną  a wypłatą  nauczyciela  na  przykład.  To  są  już groszowe sprawy. Mówimy o 20-30 000 więcej miesięcznie, to nie jest jakaś taka 
kwota, za którą 5 lat trzeba studiować. Tak że jak ja to zrobię, to to zrobię tylko z pasji. Tak że mówię: „A, poczekam jeszcze. Zobaczę, jak dzieci trochę starsze będą moje własne i człowiek będzie miał trochę więcej czasu. To wszystko jeszcze czas też robi, i pieniądze, jak ja zawsze mówię. Czas i pieniądze brakuje. (K7)

Obecnie respondentka poświęcała czas nie tylko pracy, ale też samotnej opiece nad dziećmi, podjęcie  studiów  wiązałoby  się  z  ograniczeniem zarówno  czasu  pracy,  jak  i  czasu  bycia  z rodziną.  A jednocześnie  inwestycja  w  przyszłe  zarobki  nie  byłaby  jej  zdaniem  w  pełni racjonalna  ekonomicznie,  gdyż  poświęcone  obecnie  czas  i  pieniądze  niekoniecznie zwróciłyby się w przyszłości (przypomnijmy, że takie traktowanie edukacji jako inwestycji w przyszłe dochody, a więc w kapitał ludzki, było krytykowane przez wielu badaczy [zob. np. Kargul, 2013; Malewski, 2002]).. Dlatego też edukacja musiałaby mieć dla niej inny sens, być pasją, żeby poświęcić jej kilka lat życia. Na takie przeliczanie edukacji na pieniądze zżymała się K14, opowiadając o swojej byłej islandzkiej szefowej: „Mówi tak: No to co – 5 lat studiów. To ona – mówi – powinna przez następne 5 lat zarabiać tyle, żeby odkuć tamte 5 i te. Oni tu wszyscy... to jest mała Ameryka, oni tu wszystko przeliczają na pieniądze”. (K14). Jednak ta sama również przeliczała czas na pieniądze, biorąc dodatkową pracę wieczorem i nie mając przez to czasu na naukę języka islandzkiego: 
[W]iesz, mając pracę – 8 godzin tu muszę siedzieć, od 8:00 do 16:00 praca, potem odbieram dziecko z przedszkola  i  najczęściej  jadę jeszcze  na wieczór coś.  Albo sprawdzam – teraz przez parę miesięcy pracowałam tak jak supervisor […] I teraz też  tak  będzie.  Pewnie  przez  najbliższy  czas...  Jest  coraz  gorzej,  a  niestety  tu 
zarobki nie poszły do góry. Wszystko inne poszło o 100%, ale zarobki nie bardzo...  no więc kiedy? Jakbym jeszcze chciała tak – coś na komputerze zrobić, coś napisać, bo ja dużo piszę i coś przeczytać, to już nie mam czasu... Plus dziecko... No i gdzie ten język? (K14)
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Brak  czasu  na  naukę  języka  nie  był  więc  fizycznym  brakiem  czasu,  ale  niechęcią  do poświęcenia  go  na  naukę  języka  kosztem  opieki  nad  dzieckiem,  pisania,  czytania  oraz dodatkowej pracy i związanych z tym zarobków, które – jak sugeruje respondentka – stały się tym ważniejsze, że ceny produktów „poszły do góry” podczas kryzysu, a zarobki nie – a więc,  żeby  zarobić  na  ten  sam  standard  życia,  należało  więcej  pracować.  O  tym,  że „nieposiadanie czasu” jest w dużej mierze wyborem i ma związek z priorytetami – czemu poświęcamy czas, a czemu nie, może świadczyć też poniższy fragment rozmowy pracownicy supermarketu, tłumaczącej, dlaczego nie chodzi na kursy języka islandzkiego:
[N]ie  ma  tej  motywacji.  Chociaż  gdyby  było  mniej  pracy,  to  może  by  [...]  były przemyślenia: „Boże, nie mamy pracy…”. Wolę mieć więcej godzin niż nie mieć ich wcale albo mniej.  Bo  im więcej jesteś, tym więcej zarobisz.  A wiadomo, po co ludzie tutaj przyjeżdżają:  nie po to, żeby żyć – chyba że ktoś  ma jakieś powody, wyjeżdżając z Polski. (K16)W  tej  wypowiedzi  respondentka  mówi  znów  o  przeliczaniu  czasu  na  pieniądze,  są  one sensem pobytu na Islandii, wszystko inne jest na drugim planie i jeśli nie starczy czasu – można z  tego zrezygnować.  Jak wskazywała,  jest  to  związane z przyczynami  wyjazdu na Islandię  i  inaczej  zachowują  się  osoby,  które  mają  „jakieś  powody”  wyjazdu z  Polski,  co faktycznie widzieliśmy wcześniej,  w przypadku osób,  które chciały na Islandii  rozpocząć nowe życie. Podobnie wypowiadał się M13, kierowca autobusu – także w tej wypowiedzi brak czasu jest względny:
[T]u  nie  ma  czasu  na  nic.  Jeżeli  człowiek  tu pracuje,  jeżeli  chce  zarobić 
pieniądze, to nie ma czasu. Ja np. jak ja mam wolne, a szczerze – to wolne to są 
moje nadgodziny. Czasami mi się trafi wolne i nie jestem wtedy zadowolony. [...] Bo nie ma nadgodzin. Tu się tylko opłaca, jeśli człowiek ma nadgodziny. O tak się umówmy,  żeby  to  było  jasne.  Pensja,  którą  otrzymuję,  jest  mała.  A  nadgodziny, naprawdę... kiedy mam nadgodziny, jest fantastycznie. Bez nadgodzin to naprawdę byłoby tragicznie. (M13)Respondent ma więc możliwość posiadania czasu wolnego, ale nie chce go mieć, gdyż czas to pieniądz – „wolne to są moje nadgodziny”, kiedy ma wolne, jest niezadowolony, że trwoni czas,  który  mógłby  poświęcić  na  zarabianie.  Gdyby  nie  miał  nadgodzin,  a  więc  gdyby pozwolił sobie na czas wolny i np. na naukę języka islandzkiego w tym czasie, zarabiałby mniej i „byłoby tragicznie”. Jednocześnie jednak, jak wynika z innych części wywiadu, żona respondenta  pracowała  na  etat  i  oboje  zarabiali  tyle,  że  utrzymywali  się  bez  problemu i odkładali jeszcze pieniądze. Oszczędzanie uzasadniali tym, że nie wiedzieli, ile zostaną na Islandii – być może pieniądze będą im potrzebne w przyszłości. Do przeliczania czasu na 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.pieniądze nie zniechęcił ich nawet kryzys, podczas którego ich pieniądze straciły na wartości – a więc i czas, który spędzili zarabiając na nie, okazał się częściowo stracony:
My  np.  na  przewalutowaniu  straciliśmy  mnóstwo  pieniędzy.  [...]  Człowiek  tak 
ciężko pracował, a tak dużo stracił tyko przez – o tak!  [pstryka palcami] Przez chwilę. [...] Minęło ponad rok, przeszło mi to, ale to były ogromne pieniądze, połowa tego, co zarobiliśmy, to możecie sobie to wyobrazić. Człowiek  sobie szczędził [...] Oszczędzałem,  oszczędzałem  pieniążki.  No  i  skończyło się  to  źle. [...]  Człowiek sobie wyobraża, że coś sobie kupi za te pieniądze, a tu tak szczerze, to pieniądze ktoś mu zabrał. (M13)Z  jednej  strony  respondent  mówił  o  tym,  że  wyobrażał  sobie,  że  coś  kupi  za  zarobione pieniądze,  a z drugiej  strony,  nie  było  wiadomo,  co  miałoby  to  być,  skoro  wymarzone mieszkanie miał już kupione i okazało się niepotrzebne (zob. Rozdział IV). Pieniądze były mu raczej potrzebne „w razie czego”, gdyby jednak chciał wrócić do Polski. Otwierały mu one powrót do rzeczywistości, w której w innym wypadku nie byłoby go już stać na „luksusy”, gdyż pensje były tam niskie („Może z pracą [w Polsce] nie byłoby problemu, tylko za jakie pieniądze? […] Człowiek się trochę przyzwyczaił do luksusu, bo tu jesteśmy już troszeczkę, zapomniał o realiach w Polsce” [M13]).Czas rozumiany jako zasób jest skończony, trzeba go dobrze podzielić, a podział ten zależy  w dużej  mierze  –  jak  wynikało  z  poprzednich  fragmentów  wywiadów  –  od priorytetów migrantów. Ci sami respondenci brakiem czasu tłumaczyli np. niegłosowanie w polskich wyborach, będąc na Islandii:
K15: Nie chciało nam się iść, zarejestrować...M13: Coś w tym stylu. Nie było czasu. Bo tu naprawdę chodzi tylko o czas. Jeżeli ktoś ma wolny czas, to  wolałby go wykorzystać na coś innego niż... Ale teraz,  im 
dłużej człowiek tu jest, to człowiek trochę inaczej na to patrzy. Warto zwrócić tu uwagę na kwestię chęci i woli, które poruszyli respondenci.  Choć samo mówienie o braku czasu wydaje się kategorycznym stwierdzeniem braku jakiegoś zasobu, uniemożliwiającym  realizację  różnych  potrzeb  (tak,  jak  brak  pieniędzy  może  oznaczać konieczność rezygnacji z  jakiegoś zakupu), to respondenci często mówili w tym kontekście o własnej woli, chęciach, a nawet o lenistwie. 

Czas wolnyPrzywoływana wcześniej wypowiedź K14 o braku czasu na naukę języka, poprzedzona była stwierdzeniem: „to jest lenistwo szczerze mówiąc, wiesz, mając pracę – 8 godzin tu muszę siedzieć  [...]  i  najczęściej  jadę  jeszcze  na  wieczór  coś”.  (K14).  Również  M14,  którego wypowiedź na temat pracy od 8:00 do 19:00 przywoływałam wcześniej, mówił:
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Ja bym  chciał iść [na kurs języka islandzkiego], ale mi  brak motywacji. [śmiech] Tak  bardziej  może  zmęczenie,  nie  wiem…  Może  gdyby  to  było  w  innych 
godzinach, ale tak po pracy bezpośrednio do szkoły…no nie chce mi się. Może to 
lenistwo, też tak powiem, nie? (M14)Respondent pracował od 8:00 rano do 19:00 przez pięć dni w tygodniu, zostawał więc mu na naukę tylko weekend,  wtedy jednak zwykle szkoły językowe nie pracowały.  Jednocześnie niechęć do dużego bądź co bądź wysiłku związanego z nauką trudnego języka wieczorem, po wielu  godzinach pracy  nazywał  respondent  lenistwem i  brakiem  motywacji  (choć  chciał nauczyć się języka islandzkiego, a więc miał motywację do nauki). Wydaje się to kuriozalne, choć mówienie o swoim lenistwie w ten sposób nie było odosobnione, wyrażało się tak kilka osób. Także partnerka M14 mówiła o swoim lenistwie związanym z tym, że nie zapisuje się na studia na Islandii, mimo że chciałaby:
K16: Chciałabym iść na studia. [...] no ale mówię – brak czasu, może to lenistwo i to takie… no nie wiem…  mało motywacji, ale...  może nie motywacji...[...]  Chęci 
są,  ale wiadomo – nie ma takiego  prywatnego czasu.  Jak pracujemy od rana do wieczora,  to na pewne rzeczy  nie ma po prostu  takiej  jakiejś  ochoty.  Są  ludzie, którzy za wszelką cenę coś chcą zrobić, bo – wiemy o co chodzi? Ja chyba do tych ludzi po prostu nie należę. M.Z.: Czyli nie mogłabyś np. przerwać na chwilę, gdzieś tam na pół etatu i pójść na studia?K16: Może nie w tym momencie, bo [...] na razie są mi chyba bardziej potrzebne 
fundusze. Mamy teraz wesele, chcielibyśmy sobie zarobić na mieszkanie...Respondentka  mówi  wprost  o  priorytetach,  którymi  są  pieniądze,  gdyż  chce  zarobić  na wesele i mieszkanie. W tej sytuacji, tak jak jej partner pracuje ona dużo, nie pozwala sobie na czas wolny i być może właśnie wiedząc, że jest to wybór, nazywa go lenistwem i brakiem „ochoty”, tym, że nie jest zmotywowana, żeby robić coś za wszelką cenę – za cenę, jak można się  domyślić  z  reszty  wywiadu,  swojego  odpoczynku  czy  spędzania  weekendów z przyjaciółmi.  To  właśnie  spędzanie  czasu  z  bliskimi  osobami,  rodziną,  partnerem  czy przyjaciółmi,  a  także  reagowanie  odpoczynkiem  na  zmęczenie  swojego  ciała  mogło  być nazywane lenistwem, na co wskazują też dwie kolejne wypowiedzi migrantów. K4, która, jak pisałam  wcześniej,  pracowała  w  trzech  miejscach  i jednocześnie  zapisała  się  na  studia, działała też społecznie i wciąż uczyła się języka islandzkiego, mówiła: „Wszyscy mnie pytają, po co ja pracuję [w pracy dorywczej, weekendowej], a ja po prostu uwielbiam tam być. To, że 

nie chce mi się tam iść  czasami,  to jest  zupełnie inna sprawa.  Bo jestem leniwa,  tak? 

Czasami, często” (K4). Respondentka mówiła, że jest leniwa, bo nie chce jej się iść do pracy w sobotę o 22:00, po całym tygodniu pracy w przedszkolu oraz kilku godzinach w sobotę 403



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.spędzonych na innej pracy dodatkowej. Nie pozwalała sobie na odpoczynek, dyscyplinując się, by jak najwięcej „wycisnąć” z czasu – dnia i tygodnia. Także K2 wydawała się wstydzić tego, że nie jest w stanie zrobić więcej w danym czasie:
Boże, ale mi wstyd za każdym razem, jak o tym mówię, że ja już powinnam mówić po islandzku. Nie wiem, wiesz co, mam takie pretensje do siebie, że kurde już dwa lata, a ja dalej... wiem, że to  nie jest przez moje tam do końca lenistwo,  no bo 
mogłabym jeszcze...  ale czasami jestem  zbyt zmęczona...  usprawiedliwiam się teraz... (K2)Z jednej  strony respondentka mówi,  że wie,  że jej  niesatysfakcjonujący ją poziom języka islandzkiego „nie jest do końca” spowodowany lenistwem, gdyż właściwie to pracowała cały czas – głównie społecznie, na rzecz społeczności polskiej na Islandii. Z drugiej jednak strony zaraz potem powiedziała, że „mogłaby jeszcze” (więcej robić? szybciej?), a jej wypowiedź sugerowała,  że  jej  zmęczenie  nie  jest  wystarczającym usprawiedliwieniem,  powinno  być traktowane jak wymówka – stąd wstyd respondentki. Choć te dwie wypowiedzi nie mogą być generalizowane, to takie niepozwalanie sobie na odpoczynek może być częściowo cechą wypływającą  z płci  kulturowej  respondentek,  wychowanych  do  odpowiedzialności i pracowitości, a częściowo związane z orientacją na przyszłość i niepozwalaniem sobie na teraźniejsze przyjemności (Zimbardo i Boyd, 2008/2009).Co  ciekawe,  wypowiedzi  łączące  potrzebę  odpoczynku  z  brakiem  chęci  do  nauki padały też z ust innych respondentów, ale u nich były wytłumaczeniem tego, że nie podjęli oni  nauki  (w przeciwieństwie  do  K2  i  K4,  które  ją  jednak  podjęły).  Jedną  z  takich wypowiedzi  jest  odpowiedź  majstra  w  firmie  budowlanej,  spytanego  o  uczestnictwo w kursach językowych: 
Nie chce się. [śmiech] Nie ma co się oszukiwać, no nie chce się. Znaczy po pierwsze jakoś tak mało czasu tego jest trochę, kiedyś..., kiedy to było trochę lepiej, bardzo 
dużo godzin się pracowało – przynajmniej dziesięć godzin na dzień. No to... później to  już...  Tylko  do  domu  i odpoczywać,  a  nie  jakieś  tam  kursy.  Znaczy  można wymyślać, bo wtedy jak się idzie na kurs, to można się urywać z pracy i nie jest to odtrącane z pensji i tak dalej, ale to nie ma co już ukrywać, głównie to chęci. (M17)

Także u tego respondenta pojawia się stwierdzenie, że lepiej jest,  gdy ma się dużo pracy. Wtedy jednak nie ma czasu na zajęcia językowe. Z drugiej strony, obecnie respondent miał już  więcej  czasu,  a  i  tak  nie  chodził  na  kursy  językowe  („ja  tutaj  przyjechałem  już z angielskim i mi się po pierwsze nie chce i ciężej mi było tego islandzkiego się uczyć, bo po  co, jak mogę po angielsku – tu wszyscy po angielsku fajnie rozmawiają” [M17]). Wydaje się, że właśnie element używania języka w pracy był kluczowy w tym, czy zapracowani Polacy 404



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.uczyli się języka islandzkiego, czy nie. Przykładowo, żona M17 znała język dosyć dobrze, tak samo jak i żona M13 (K15) – obie pracowały w przedszkolach. Również K2 i K4 pracowały z dziećmi  islandzkimi,  kompetencje  językowe  i ich  rozwijanie  były  więc  warunkiem  ich pracy, a z drugiej strony – sama praca umożliwiała im lepsze nauczenie się tego języka, gdyż z dziećmi nie mogły rozmawiać po angielsku, były zmuszone do uczenia się islandzkiego. Jednocześnie chodziły na kursy językowe i podnosiły swoje kompetencje językowe – czasem zachęcane przez pracodawcę, czasem z własnej inicjatywy. W ich sytuacji nauka języka była swoistą inwestycją – im lepiej  mówiły w języku islandzkim, tym lepiej  czuły się  w pracy i tym pewniejsze były jej utrzymania. Poświęcenie czasu na naukę było jednak łatwiejsze, jeśli  było organizowane przez pracodawcę, niż jeśli  trzeba było samemu ograniczyć swój czas pracy, by pójść na kurs. Dużo łatwiej było poświęcić czas na naukę, będąc bezrobotnym, na co wskazuje M4 (co nie znaczy, że wszyscy bezrobotni uczyli się języka, przeczy temu przykład M9 i M10):
[M]oim zdaniem, jeżeli ktoś chce się nauczyć języka, musi się temu poświęcić czas, czy  pracuje,  czy  nie  pracuje.  Jeżeli  pracuje  np.  i  bierze  nadgodziny,  powinien 
zrezygnować  z tych  nadgodzin.  Jest  coś  za  coś,  pieniądze  są  ważne,  ale  nie 
najważniejsze.  Potem  się  to  zwróci,  uważam.  Ja  wtedy  nie  podejmowałem  się nauki języka, bo stwierdziłem, że nic za wszelką cenę. Bez sensu. Jak była praca, 
pracowałem przeważnie do 18:00,  a jak była praca pilna,  to się pracowało i  do 
godziny 20:00 albo i w weekendy. Fajnie, przełożyło się to na pieniążki, znacznie, ekstra, ale nie było mowy o jakiejś poważnej nauce, bo musisz poświęcić trochę 
czasu, skupić się itd. A wiadomo, że jak przychodzisz o 18:00 z pracy, różnie bywa, czasami jest ok, czasami jest ciężko, zjesz obiad, wykąpiesz się, dopiero ci puszcza wszystko i tak naprawdę jesteś gotowa do pracy, zrelaksowana,  wypoczęta,  żeby twój mózg naprawdę zaczął normalnie pracować, bo jak jesteś  zmęczona, czy po obiedzie, to nie jest to, to jest godzina 22:00. No to wtedy, zanim zaczniesz coś robić,  to już chce ci się spać. To jest ważne, że trzeba poświęcić nauce czas i dobrze jest się uczyć języka, kiedy jest się bezrobotnym. (M4)

Co ciekawe, zauważa on że nauka języka to inwestycja czasu, która się zwraca. Jednak nie inwestował swojego czasu w naukę,  dopóki  miał  pracę,  zrezygnował wręcz z  kursu,  gdy kolidował on z pracą.  Dopiero będąc na zasiłku dla bezrobotnych,  poświęcał czas nauce,  mówił też, że co prawda szuka pracy, ale nie gorączkowo, gdyż cieszy się, że poświęca czas  właśnie nauce języka. 
Strata czasuTaka niechęć do poświęcenia czasu na praco- i  czasochłonną naukę języka mogła jednak w przyszłości skutkować utratą czasu jako zasobu. Jeśli bowiem czas można uznać za zasób, taki jak pieniądze, to można też go tracić.  Jedna z respondentek opisywała problem, jaki  

405



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.sprawiała jej  prawidłowa komunikacja z klientami – zajmowało jej  to dużo czasu.  Gdyby poświęciła wcześniej  czas na kurs  językowy,  być może mniej  by go traciła  na codzienną komunikację:
[P]owiedziałabym, że też się  muszę zastanawiać, żeby zdanie ułożyć prawidłowo i wychodzi to najbardziej w kontaktach z [klientami] […] czas, który ja tracę przy komputerze  bez  końca,  nieokreślony  w  godzinach,  to  są...  bardzo  duża  ilość 
godzin,  która  mnie  kosztuje  też  z  drugiej  strony  masę  zdrowia. Bo  wiem,  że gdybym  miała  szansę  na  pójście  na  normalną  naukę,  2-3  miesiące,  by wystarczyło mi to do większej takiej prawidłowości w używaniu tego języka. (K13)Respondentka  mówiła,  że  od  momentu  przyjazdu  na  Islandię  nie  miała  czasu  na  naukę (w Polsce  też  opisywała  swoje  życie  jako  pełne  pośpiechu,  poświęcała  czas  pracy i brakowało go na życie rodzinne),  przez co traciła go potem, nie umiejąc poprawnie się skomunikować. Zapytana o to, ile czasu zajmuje nauka języka islandzkiego, odpowiedziała:
Mnie zajęło to dużo czasu. Bo obowiązki rodzinne najpierw trzymały mnie raczej w kuchni,  a nie przy książce i  telewizorze,  więc czasowo po prostu miałam  zbyt 
dużo  obowiązków,  żeby  siąść  i  skupić  się  tylko  i  wyłącznie  na  nauce  języka. Przypuszczam,  że  gdybym  zaczęła  od  początku,  to  by  się  tak  w  latach  nie 
rozciągało i miałabym na tyle opanowany islandzki język, że by był moim drugim bezproblemowym  językiem.  Tak  jak  powiedzmy  polski.  Ale  tak  się  nie  stało i ciągnie się to w latach. Tak że nie umiem odpowiedzieć, bo w tym nie ma żadnej reguły. Żeby cokolwiek osiągnąć, jakiś poziom, to trzeba po prostu codziennie tym się interesować i poświęcić trochę czasu. (K13)Jednak  mimo  świadomości  tego,  jak  istotna  w  jej  pracy  jest  dobra  znajomość  języka islandzkiego, respondentka przeciągała podjęcie decyzji o pójściu na kurs:
[Z]awsze  miałam  ambicje,  żeby  iść  na  taki  regularny  kurs  i  dalej  mam  takie 
ambicje. I chcę, nie wiem, może w przyszłym roku albo w jakimś... myślałam, że 
w ciągu lata  na  jakiś  kurs  letniej  szkoły  islandzkiego,  czy...  Ale  teraz  mi  się  to w ogóle  nie  układa,  tzn.  nie  widzę  tego  czasu,  żebym  ja  mogła  swój  urlop poświęcić na naukę islandzkiego. (K13)Respondentka  nie  mogła  znaleźć  czasu  w  życiu  codziennym  na  regularną  naukę  języka, próbowała  więc  znaleźć  na  to  czas  podczas  urlopu  –  ten  jednak  musiała  poświęcać  na sprawy rodzinne, gdyż miała w Polsce chorujących rodziców. Wypowiedzi  dotyczące  tracenia  czasu  pojawiały  się  kilkakrotnie  w  wywiadach i oznaczały  np.  chodzenie  na  kurs  językowy  i  uczenie  się  języka  metodą,  która  nie  była dostosowana do stylu uczenia się respondenta („[N]ie chciałbym tracić tego czasu, bo i tak 

bym go [języka islandzkiego] nie przyswoił...” [M15]). K13 z kolei, która nie mogła obecnie znaleźć  czasu  na  podjęcie  nauki,  w przeszłości  uczestniczyła  w pewnym  kursie,  ale  na 406



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.prośbę  nauczyciela  dużo  czasu  podczas  zajęć  poświęcała  na  tłumaczenie  materiałów informacyjnych z  języka islandzkiego na polski,  co źle  wspomina:  „Uważam, że zrobiłam dużo roboty do kosza i kosztowało mnie to właściwie cały kurs, bo ta praca była bez końca” (K13).  Być  może  więc  obecne  obawy  dotyczące  tego,  że  czasowo  nie  poradzi  sobie z podjęciem nauki na kursie były też związane ze złymi doświadczeniami. Kurs może być więc uważany za stratę czasu, jeśli nie jest odpowiednio prowadzony. Może być też stratą czasu,  jeśli sama nauka języka wydaje się komuś niepotrzebna, jak np.  w przypadku M1, który nauczył się języka islandzkiego na tyle, żeby porozumiewać się w pracy i dalsza nauka była dla niego stratą czasu, w obliczu innych priorytetów życiowych (studiował sinologię): „[M]i po prostu nie będzie potrzebny ten islandzki, wiec może szkoda czasu na to. I energii” (M1). Niektóre wypowiedzi migrantów sugerują jednak, że w warunkach migracji brak czasu jako  zasobu  i  niechęć  do  jego  tracenia  może  powodować  dalsza  stratę  czasu,  również rozumianego  jako  zasób  (np.  u  K13  praca  trwa  dłużej,  gdy  trzeba  się  zastanawiać  nad poprawnym konstruowaniem zdań). Jednocześnie traci się także czas w znaczeniu osiągnięć życiowych, tego, do czego chciałoby się dojść (np. w kontekście zdobywania wykształcenia, awansu zawodowego czy osiągania jakiegoś statusu społecznego, wymagającego znajomości języka islandzkiego), ale też tego, co uważa się za czas dobrze przeżyty. Świadczyć o tym może poniższa wypowiedź odnosząca się do czasu spędzonego na Islandii: „Ja powiedziałem – nie,  uznam czas za stracony,  jak się nie nauczę chociaż trochę tego języka – podstaw” (M16). Respondent ten nie chodził jednak na kursy, przekonany że lepiej nauczy się języka w pracy  („Ja  myślę,  że  w  pracy  ja  się  nauczę  więcej  niż  na  takim  kursie...  Jeśli  chcę, oczywiście [śmiech]. Bo mamy chłopaków, którzy siedzą po trzy, cztery lata i  nawet się nie starają cokolwiek nauczyć”. [M16]). Podobnie w kontekście poznawania nie tylko języka, ale i kraju,  w  którym  migranci  mieszkają,  niektórzy  mieli  pewne  cele,  których  jednak  nie realizowali z powodu braku czasu: Tam troszkę zwiedziłem, ale na tyle lat, to powinienem 

to wszystko poznać jak swoją kieszeń.  Ale jak  się pracowało po 10-12 godzin,  no to gdzie?”  (M10).  Czas  jako  zasób,  a  właściwie  jego  brak  był  więc  w  pewnym  konflikcie z rozumieniem czasu jako planów i ambicji, a także czasu z perspektywy całości życia.
Czas i płećWarto  zwrócić  uwagę  także  na  kwestię  różnic  w  dysponowaniu  czasem  (jako  zasobem) w kontekście  płci.  Szczególną  różnicę  widać  w  obciążeniu  pracą opiekuńczą  –  która jest przede  wszystkim  domeną  kobiet138 –  to  od  nich  oczekuje  się  opieki  nad  dziećmi, 
138  Jak wskazują dane OECD, kobiety w 26 krajach OECD spędzają średnio 269 minut na nieodpłatnej pracy 

związanej z zajmowaniem się domem lub opieką nad innymi, podczas gdy mężczyźni tylko 134 minuty, 
a więc dwa razy mniej. W Polsce liczby te wynoszą 295 minut dla kobiet i 156 minut dla mężczyzn. Dane te  
nie obejmują Islandii, ale w najbliższych jej kulturowo krajach, takich jak Dania i Norwegia,  różnice ze  407



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.podejmowania  się  prac  domowych  (sprzątanie,  gotowanie,  itp.),  a  także  opieki  nad starzejącymi się rodzicami. Dlatego to właśnie obowiązki rodzinne były jedną z przyczyn niepodejmowania  dodatkowych  wysiłków  edukacyjnych  w przedstawionych  wcześniej narracjach  kobiet  będących  pracującymi  matkami,  takich  jak  K13  („obowiązki  rodzinne najpierw trzymały mnie raczej w kuchni”), K14 („do 16:00 praca, potem odbieram dziecko z przedszkola”), K7 („Do tego jeszcze mi dochodzi dom, w którym trzeba zawsze zrobić coś, posprzątać,  zrobić  zakupy  itd.,  itd.)139.  Takich  kobiet  było  więcej:  K17  wychowywaniem dzieci (samotnie) tłumaczyła to, że nie mogła pójść na roczne studia, dzięki którym uznano by jej kwalifikacje do pracy, które zdobyła w Polsce. Podobnie K10 nie zdecydowała się na studia pedagogiczne: „Ja dużo pracowałam, później byłam z dzieckiem, teraz jestem sama, sama  go  wychowuję,  więc  na  to  nie  ma  czasu.  Ja  myślałam  iść  po  prostu  tutaj  do Kennaraháskóli  [Instytut  Pedagogiki  Uniwersytetu  Islandzkiego,  wcześniej  odrębne seminarium nauczycielskie], ale też po prostu poczekam, aż mój syn trochę dorośnie i może coś  kiedyś”.  O  braku czasu  mówiła  też K8:  „już  jak jest  dziecko,  to już  nie jest  ciekawie [śmiech], przynajmniej dopóki nie zacznie samo robić siku [śmiech]. Teraz jest tylko dom, dom, dom i dom. I praca. I nic więcej”. Wiele z tych kobiet było samotnymi matkami, żadna nie miała też wsparcia rodziców czy teściów na Islandii.  Częściowo uzyskiwały wsparcie w postaci  możliwości  zostawienia  dziecka  w  przedszkolu  (przyjmującym  dzieci  także w wieku,  w  którym  w  Polsce  poszłyby  do  żłobka),  ale  nie  zawsze  –  K14  i  K8  mocno przeżywały to, że ich dzieci przez pewien czas nie były przyjęte do przedszkola. One i  tak zdecydowały się pracować, a dzieci musiały zostawić z nianią – dla K8 i jej dziecka było to trudne, respondentka ciężko przeżywała żal dziecka o to, że zamiast być z nim, ona opiekuje się innymi dziećmi w przedszkolu. Rozważała więc rezygnację z pracy: 
[O]n jest tu sam, nie ma ani rodzeństwa, jest jedynym dzieckiem, a siedzi z niańką w domu, której naprawdę nie lubi, [...] jest smutny, jest niezadowolony, jest wiecznie obrażony na matkę, na ojca, że  ich nigdy nie ma w domu, on siedzi sam z jakąś obcą panią, no i ja myślę, że jak nie przyjdzie w sierpniu do przedszkola, to ja… to ja 
zrezygnuję z pracy. (K8)

Tymczasem mężczyźni,  z którymi prowadziłam wywiady nie mówili  o pracy w domu lub opiece  nad  dziećmi  jako  czasochłonnym  obowiązku,  a  raczej  o  domu  jako  miejscu 
względu na płeć są mniejsze (odpowiednio 241 minut u kobiet i 182 u mężczyzn w Danii oraz 215 minut 
u kobiet i 184 u mężczyzn w Norwegii). Mężczyźni natomiast we wszystkich tych krajach poświęcają więcej 
czasu niż kobiety na pracę zarobkową oraz na oglądanie telewizji lub słuchanie radia w domu (OECD, 2014).

139  Z  drugiej  strony,  jak  pokazują  badania  Hanny  Solarczyk  (za:  Jurgiel-Aleksander,  2013),  wiele  kobiet 
postrzega umiejętność godzenia pracy zawodowej,  opiekuńczej  i  zdobywania wykształcenia jako rezultat 
„kobiecej siły”.
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.odpoczynku  („Tylko  do  domu  i odpoczywać,  a  nie  jakieś  tam  kursy”.  [M17]),  miejscu „siedzenia” i spędzania czasu z dziećmi, którego im brakowało („[J]uż jak się przyjdzie do domu, to już się nic nie chce […] po całym dniu pracy, dzieci zaraz spać, to też się nie widzi,  a jak  już  jest  weekend  to  już  się  lepiej,  w domu  sobie  posiedzieć”  [M18])140. Dla  wielu mężczyzn obowiązki rodzinne oznaczały z kolei utrzymywanie rodziny finansowo, czasem powodowało  to  migrację  tylko  ojca  i  duży  stres  związany  z  rozłąką  i koniecznością mieszkania samemu w obcym kraju („Najchętniej bym wrócił,  nie? Bo co to za życie, bez kobiety... bez rodziny... […] a z drugiej strony jeszcze przez tę parę lat muszę utrzymać tych moich chłopców.  Zapewnić im jakiś  start”.  [M11]),  czas  wtedy dłużył  im się  i  czekali  na powrót („Niestety czasem człowieka nachodzi taka deprecha, [...] pamiętam pierwsze święta te Boże Narodzenie,  to siedziałem tutaj,  pojechałem dopiero pierwszy raz na Wielkanoc, chyba  po  8  miesiącach,  to  duża,  naprawdę  duża  rozłąka...”  [M12]).  Zdarzało  się  też,  że kobiety  zostawiały  dzieci  w  Polsce,  tak  jak  dwie  moje  respondentki,  przy  czym  w  obu przypadkach  ich  mężowie  byli  już  na  Islandii,  a  dzieci  zostały  z dziadkami  i  po  kilku-kilkunastu miesiącach dojechały do rodziców. Dzieci bywały też powodem migracji kobiet,  np. samotnych matek, które nie mogły utrzymać się w Polsce, takich jak K7 („W Polsce będąc samotną matką, wychowującą jedno dziecko, było bardzo mi ciężko”), urodzenie się dziecka odmieniło  jej  priorytety życiowe („Potem przyszło dziecko na świat,  to też jest  zupełnie inaczej. Wtedy już się skończyły wszystkie, jak to się mówi, marzenia. I wiesz, zaczęło się życie...” [K7]) i zdecydowała się wyjechać. Praca  opiekuńcza  to  jednak  nie  tylko  opieka  nad  dziećmi,  ale  i  starzejącymi  się rodzicami.  Często było to niemożliwe,  ze względu na odległość dzielącą migrantów z ich rodziną.  Jak  zauważa  Łukasz  Krzyżowski  (b.d.),  kontrakt  międzypokoleniowy  w  Polsce opiera  się  na  założeniu,  że  starsze  osoby  opiekują  się  wnukami,  a  za  to  nimi,  gdy niedołężnieją,  opiekują  się  ich  dzieci.  W warunkach migracji  te  więzi  i  zobowiązania  nie wygasają,  ale  podtrzymywane  są  za  pomocą  nowych  środków  komunikacji.  Migracja umożliwia  inny  rodzaj  opieki  (związanej  z  przesyłem  pieniędzy  i wdrażaniem  nowych technologii),  ale  powoduje  też  konflikty  w  rodzinie,  np.  gdy  wyjeżdża  jedyna  córka, a ewentualny syn starszej osoby nie chce podjąć się zadań przypisanych kulturowo kobietom (tamże).  Opieka  nad  starszymi  rodzicami  może  też  prowadzić  do  obniżenia  się  statusu społecznego migrantów w kraju ich migracji, np. gdy korzystają z pomocy opieki społecznej na Islandii, by móc wesprzeć finansowo rodziców w Polsce lub podejmują pracę na czarno 
140  Jak wskazuje m.in.  Joseph Vandello (2015) na podstawie badań w USA, oczekiwania wobec mężczyzn 

często prowadzą do ich przepracowania – które zwiększa się, gdy w rodzinie pojawiają się dzieci. Mężczyźni 
w przeciwieństwie do kobiet nie proszą wtedy o zmniejszenie godzin pracy czy bardziej elastyczne godziny 
pracy, w obawie, że będą postrzegani jako mniej męscy i mniej zaangażowani w pracę.409



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.w Austrii z tego samego powodu (tamże). Cztery  moje  respondentki,  które  przyjechały  na  Islandię  w  latach  90-tych doświadczyły  choroby  i  śmierci  rodziców,  co  –  szczególnie  dla  osób  kulturowo zobowiązanych do opieki nad nimi – było trudnym doświadczeniem – K13 poświęcała na wyjazdy do Polski wszystkie swoje urlopy:
[C]złowiek jest też mentalnie przygotowany do pewnych zmian. Tak jak np. śmierć 
moich rodziców.  Gdzie moim  obowiązkiem psychicznym było jak najczęstsze... teraz,  jeszcze  jak ojciec  mój  był  przez  ostatnie cztery lata  chory.  Więc  w każdy 
wolny dzień wyjeżdżałam, łapałam, jak miałam możliwość wyjeżdżałam do Polski. 
Cały urlop w Polsce, żeby jak najdłużej być z nim. (K13)

Biorąc  pod  uwagę  dosyć  znaczące  koszty  podróży  i  niewiele  czasu  wolnego,  którym respondentka  dysponowała,  można  lepiej  zrozumieć,  dlaczego  nie  miała  ona  czasu  ani energii na podejmowanie się uczestnictwa w dodatkowych kursach języka islandzkiego. Jak  widzieliśmy  wcześniej  –  czas  można  zamieniać  na  pieniądze  i  odwrotnie  – pieniądze na czas. Nie dotyczy to jednak wszystkich – jak wskazuje Barbara Adam:
Czas  dzieci  i  osób  starszych,  (niewynagradzanych/niezatrudnionych)  samotnych rodziców  i opiekunów,  rolników  uprawiających  rolę  na  własne  potrzeby (w większości  kobiet)  nie  gwarantuje  środków  na  gromadzenie  majątku.  Jako „bezproduktywną”,  niewynagradzaną  pracę  wykonywaną  w gospodarstwie domowym i  szkole,  opiekę i  przygotowywanie pożywienia  oraz związany z nimi czas  uznaje  się  za  „bezwartościowe”.  Te  rodzaje  czasu  znajdują  się  poza  jasno wyznaczonym obszarem czasu gospodarczego – umieszcza się  je na samym dole w hierarchii związków czasowych. (2004/2010, s. 149)

Praca opiekuńcza i zajmowanie się domem nie były zajęciami płatnymi, ale respondentki, zwłaszcza samotne matki, poświęcały na nie dużo czasu, przez co – jak wskazywała jedna z nich w cytowanej tu wypowiedzi – brakowało im zarówno czasu, jak i pieniędzy, a praca na Islandii nie była dla nich środkiem do wzbogacenia się, tylko do tego, by móc się utrzymać. Jedna  z  nich  mówiła  wprost,  że  gdyby miała  pieniądze,  przeprowadziłaby  się  do Polski.  Wszystkie  samotne  matki,  z  którymi  rozmawiałam,  chciały  podjąć  edukację  –  studia pedagogiczne bądź językowe, ale wszystkie też wskazywały, że nie są w stanie tego zrobić właśnie ze względów czasowych. Z drugiej strony, wiele kobiet uczyło się języka dzięki temu, że zmuszał je do tego charakter ich pracy (opiekuńczej).
Czas sieciRespondenci  mówili  też  –  choć  niezbyt  często  –  o  czasie  mającym  teoretycznie 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.charakteryzować  współczesny  świat,  nazywanym  przez  Urry'ego  czasem  momentalnym i równoczesnym – czasem nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w którym ludzkie  reakcje  operują  w nanosekundach  i w którym  obserwujemy  „równoczesność związków społecznych i technicznych, zastępującą linearną logikę czasu zegarowego, która charakteryzuje się czasowym oddzieleniem przyczyny i skutku, przypisanych do osobnych mierzalnych  momentów”  (2000/2009,  s.176)  –  np.  wiadomości  telewizyjne  są  kolażem historii  z  różnych  czasów  i  przestrzeni,  które  wdzierają  się  w ludzką  codzienność.  Czas momentalny to też czas momentalnych decyzji na giełdach – co nie było bez znaczenia dla powstania  kryzysu  na  Islandii.  Z  czasem  momentalnym  Urry  wiąże  również  opisywaną wcześniej  tymczasowość  „produktów,  miejsc  pracy,  zawodów,  cech,  wartości  i związków osobistych”  (tamże,  s.180)  –  można  dodać  także:  miejsc  zamieszkania  –  a  także rozpowszechnienie się pracy dorywczej, zamiast stałych etatów, co szerzej analizuje także Standing  (2011/2014).  Czas  momentalny,  równoczesny,  to  czas  wzajemnych  powiązań i sieci  między  ludźmi  i między  maszynami.  To  właśnie  wzajemne  powiązania  według Roberta  Hassana  „zapewniają  czasowi  sieciowemu  silną  pozycję  w  kulturze i społeczeństwie”  (za:  Adam,  2004/2010,  s.159),  choć  nie  zabija  on  innych  czasowości, a raczej  „tworzy  nową,  potężną  czasowość,  która  zaczyna  eliminować,  neutralizować, sublimować lub w inny sposób naruszać związki czasowe w pracy i domu” (tamże, s.159).Wśród moich respondentów kilkoro nie korzystało często z internetu, raczej opierali się na informacjach przekazywanych droga ustną lub listowną. Dla innych natomiast internet był bardzo ważnym narzędziem kontaktu z bliskimi i znajomymi w Polsce, umożliwiał dyskusję na  forum  Polaków  na  Islandii,  a  także  był  źródłem  informacji.  Z  internetu  czerpano wiadomości o Polsce, jedni coraz częściej („W tym czasie, co ja przyjechałam, to ciężko było mieć  komputer  itd.,  bo  to  był  1998 rok,  teraz  to  codziennie  się  jest  we wiadomościach polskich, czy się to rozumie czy nie, ale zawsze się przeczyta, nie?” [K7]) inni rzadko lub z czasem  coraz  rzadziej  („Na  początku,  to  często,  tylko  na  WP,  czy  Onet,  czy  jakieś  tam jeszcze  inne,  tak.  Ale  teraz  tak  jakoś  mniej.  Wiadomo,  wrócę  do  Polski,  znowu  zacznę śledzić”. [K5], „No teraz mam laptopa i przejrzę... ale co tam oglądać, jak to jest prawie to samo non stop.  […] tylko się  kłócą,  i  debatują,  no to co to to jest?” [M10]),  ale  źródłem wiedzy o Polsce była też telewizja polska – wiele osób miało ze sobą dekoder lub montowało antenę satelitarną i odbierało polskie kanały. Niektórzy odbierali też polskie radio: „Mam radio przez internet, tak że słucham radia, to mam takie ogólne wiadomości, co się dzieje” (M1). Opowieści o radiu były jednak zdecydowanie rzadsze niż te o telewizji.  Kilka osób wspomniało o słuchaniu islandzkiego radia (K3, M5,  K12), czasem w połączeniu z polską telewizją (K3, K12), która była swego rodzaju instytucją. Przykładowo, K16, pracująca dużo i 411



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.narzekająca na brak czasu,  mówiła:  „Mamy polską [telewizję].  Bardzo często  wieczorem [oglądamy], bo praktycznie przez dwie godziny, choć to jest zabijacz czasu. Ale ja muszę się  dowiedzieć, co się dzieje w Polsce” (K16). W ten sposób, pracując cały dzień w islandzkim miejscu pracy, niektórzy migranci wieczorem niejako wracali do Polski – siadali wspólnie z polskim partnerem przed polską telewizją i ich życie było znów takie samo, jak w Polce. Jak pisze  Urry  (2000/2009),  telewizja  pozwala  nam  być  w  dwóch  miejscach  jednocześnie, podważa tradycyjne poczucie miejsca, wprowadza świat publiczny do prywatnego domu, dzięki czemu możemy w nim uczestniczyć, wyobrażając sobie jednocześnie, że tworzymy wspólnotę,  na wzór Andersonowskiej  „wspólnoty wyobrażonej”.  Dzięki telewizji  migranci mogli  w  ciągu  jednego  dnia  być  w  dwóch  miejscach  (lub  więcej)  –  oglądać  polskie wiadomości, programy, seriale, przebywać w otoczeniu polskiego języka zamiast uczyć się języka islandzkiego lub angielskiego,  co – jak wskazywało wielu innych respondentów – było  łatwiejsze  właśnie  dzięki  oglądaniu  telewizji  islandzkiej  i filmów  angielskich z napisami islandzkimi wypełniających islandzką „ramówkę”.  Może się  więc wydawać,  że migranci mieli w dużej mierze wybór – do jakiej wyobrażonej wspólnoty chcieli należeć – polskiej czy islandzkiej i wybór islandzkich mediów łączył się z wyborem Islandii lub Polski jako  podstawowego  miejsca  odniesienia.  K14  wskazywała  na  taką  zależność:  „Już  mam [wśród  znajomych]  dwie  rodziny,  które  już  się  strasznie  zasymilowały,  tak  zisla...[zislandyzowały?] – oni nie mają telewizji polskiej, tylko islandzką”. Jednak nie jest to taka prosta  dychotomia,  jeśli  weźmiemy  pod  uwagę,  że  obie  telewizje  (choć  islandzka w większym stopniu,  jeśli  wierzyć respondentom) nadawały amerykańskie seriale,  na co wskazują K15 i M13:
M13: Szczerze mówiąc, moja żona oglądała przez 1,5 roku telewizję islandzką na okrągło.K15: Tu telewizja jest.... Po prostu leciały amerykańskie filmy, tyle że z napisami, więc jeżeli ktoś zna angielski, to praktycznie żaden problem. A islandzkie programy są normalnie na poziomie, nie wiem, początków telewizji polskiej. M13: Może takich regionalnych telewizji.K15: Wiesz co, jeszcze gorzej, reklamy ich są naprawdę czasami tak żenujące, jakby to były początki po prostu. Niekoniecznie... Seriale też mają takie same, co w Polsce, tylko może trochę wcześniejsze odcinki – trochę wcześniej tutaj lecą te odcinki.

Co  ciekawe  –  choć  w  przypadku  telewizji  mówiliśmy  o  czasie  momentalnym, równoczesnym, to respondenci zwracają uwagę na to, co tej równoczesności wymyka się. Są to  z  jednej  strony  amerykańskie  seriale  –  obecne  zarówno  w  polskiej,  jak  i  islandzkiej telewizji,  ale  tam  nowe  odcinki  puszczane  są  wcześniej,  a  z  drugiej  strony  –  programy i reklamy  islandzkie  –  zapóźnione,  na  poziomie  początków  telewizji  polskiej,  mogące 412



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.ewentualnie równać się z programami regionalnymi w Polsce, ale nie z telewizją krajową. To właśnie ta nierównoczesność telewizji zdecydowała o tym, że respondenci zdecydowali się oglądać polską telewizję, a nie islandzką. 

Antena  satelitarna  i  polska  flaga  z  czarną  wstążką  na  jednym  z  domów  w  Keflaviku  (po  katastrofie  
w Smoleńsku).Ciekawa jest  też wypowiedź K11,  która telewizję islandzką oglądała  ze względów edukacyjnych: „Teraz tylko polską [telewizję oglądamy]. Ale jak nie mieliśmy, to oglądaliśmy islandzką. Trzeba się przestawić. Bo z racji tego, że się uczyłam, to trzeba się przestawić na islandzki.  Aczkolwiek  w  islandzkiej  nie  ma  nic  ciekawego  poza  jakimś  amerykańskimi serialami”.  Jak  widać,  po  pewnym  czasie  respondentka  uznała  już  swoją  edukację  za skończoną – nauczyła się języka na tyle, na ile było to potrzebne, więcej wolała nie umieć (co rozwinę w Rozdziale  IX),  i  obecnie  po pracy oglądała  telewizję polską.  Telewizja  polska umożliwiała  poczucie  bycia na bieżąco i  rozrywkę bez konieczności  wysiłku językowego („Ogólnie  rzecz  biorąc,  każdy szanujący  się  Polak przyjeżdża tutaj  z polską telewizją,  bo przecież nie będzie oglądał islandzkiej, jak oni tutaj mają jeden kanał, nie? I jeszcze nic nie tłumaczą.  Myśmy  są  nauczeni  do  lektora,  no  przecież!”  [K14]).  Odcinała  jednak  od lokalności,  przenosząc  widza  do  świata  w  innym  kraju  –  co  dla  jednej  z  respondentek oznaczało życie w świecie, którego nie ma. Tak tłumaczyła decyzję o nieposiadaniu polskiej telewizji: „No, żeby tak się znowu nie... nie żyć w takim jakimś wyalienowanym świecie...” (K9). Zaś o swojej koleżance, oglądającej polską telewizję w Anglii, mówiła: „Przecież jak tak 413



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.żyć? Nie można, w jakim świecie ty żyjesz? Więc ja tak się wtedy tym przejęłam, mówię: nie będę sobie stwarzać koło siebie świata, którego nie ma” (K9). Świat „którego nie ma” może być  rozumiany  jako  świat  wyobrażony,  tworzony  w  mediach,  ale  w  takiej  interpretacji oznaczałoby to wszelkie media,  w tym lokalne.  Prawdopodobnie więc chodzi  tu o świat, który  choć  faktycznie  jest  (w  Polsce),  to  nie  ma  go  dla  migrantów,  nie  jest  częścią  ich  rzeczywistości lokalnej, istnieje gdzieś równolegle bez związku z miejscem, w którym są. Internet i telewizja były też źródłami wiedzy o Islandii. Niektórzy, by dowiedzieć się czegoś o życiu na wyspie,  korzystali  z islandzkich źródeł (w tym z angielskich i  polskich wersji  językowych  islandzkich  serwisów  lub  z  islandzkich  tekstów  przetłumaczonych w translatorze internetowym), inni zaś z polskich lub międzynarodowych źródeł („W czasie wybuchu kryzysu czytało się dużo, to już nie tylko w Internecie, czy w gazetach tutejszych, ale też co piszą w polskich,  brytyjskich gazetach o Islandii.  Bo to chodziło o nasze życie, o nasze  pieniądze”.  [M13]).  Zwłaszcza  korzystanie  z  mediów  pozalokalnych wskazuje  na życie w czasie równoczesnym, gdy wszystkie media  na świecie informują w tym samym czasie o tym, co dzieje się na Islandii (np. o wybuchu kryzysu czy wulkanu). Polacy, będący w centrum wydarzeń dowiadywali  się o nich często za pośrednictwem polskich mediów, zaalarmowani  przez  rodzinę w Polsce.  Mówił  o tym M12,  zapytany  o  źródła  wiedzy np. o kryzysie:
[R]ozmawia się też z kierowcami [...] się coś tam wychwyci, resztę sobie człowiek dołoży, gdzieś tam coś usłyszy, jeszcze w prasie. [...] później zresztą w Internecie też już cały świat trąbił tutaj o tym islandzkim kryzysie […]. No wiadomo, że każdy, kto by babę miał, do mnie  żona dzwoni, ja w pracy byłem na drugiej zmianie, mówi: „Co tam się u was dzieje? [...] Banki pozamykane!” [...] I z reguły było tak, że ona 
więcej wiedziała, jak ja. No bo z Polski tam z kolei dużo było takich przekłamań też,  jakichś tam pierdół różnych, powypisywali  w Internecie,  [...] w Internecie no różni ludzie wypisują różne  bzdury i  czasem też ktoś to czyta i myśli,  że to jest jakieś takie miarodajne, opiniotwórcze, a się okazuje, że po prostu on tam połowę sobie zmyślił  i dołożył czy wręcz pozmieniane nazwy miast,  tak jak tutaj po tym wybuchu wulkanu, to przecież napisali, że 400 osób w Reykjaviku [ewakuowano] w ogóle…[...]  Przecież  do mnie  wtedy żona,  dzwoni,  [...]  „Lotniska  pozamykane!” mówi. [...] ja nic nie wiem. No, spałem, nie? (M12)

Poza rozmowami ze współpracownikami, dużo informacji respondent czerpał od żony, która w polskich  mediach  dowiadywała  się  na  temat  wydarzeń  islandzkich,  w  czasie momentalnym, wtedy gdy one się działy, choć dla kogoś, kto był na miejscu był to zwykły czas  pracy  czy  snu.  Były  to  jednak  często  informacje  przesadzone  i  niewiarygodne,  np.  informacja o ewakuacji 400 osób z rejonu Reykjaviku po wybuchu wulkanu (która pojawiła się  w  mediach  polskich,  ale  też  w niektórych  mediach  światowych)  czy  o  skali  kryzysu 414



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.odbiegającej od rzeczywistości („Polskie media przedstawiły to zupełnie jako sytuację [...] krytyczną, że wiesz, w sklepach nie ma nic, ludzie biorą pakują swoje rzeczy i  wyjeżdżają, że nie ma miejsca na promach, samolotach, że wszystko pozajmowane. To było wszystko [...] w ogóle  fałszywe”.  [K1];  „Non  stop,  tylko  kryzys,  kryzys  i  na  walutę  patrzyłam  i  to,  co w Polsce  piszą.  A w Polsce  pisali  takie  rzeczy  w  ogóle,  że  nie  ma  co  jeść,  tak?”  [K5]). Korzystanie  z  informacji  zapośredniczonych  i  przetłumaczonych  przez  media międzynarodowe  w  czasie  równoczesnym  z dzianiem  się  znaczących  wydarzeń powodowało więc krążenie mylnych informacji, zamęt, ale też i rosnącą krytyczność wobec mediów.  Było  rodzajem  uczenia  się  o  miejscu,  które  było  zapośredniczone  przez  ludzi w innych miejscach – a jednocześnie, poprzez konfrontowanie tych informacji w rozmowach z ludźmi „na miejscu” bądź poprzez próbę zrozumienia mediów lokalnych, migranci stawali się źródłem wiedzy dla pozostałych w Polsce rodzin i znajomych. Następowało więc uczenie się  poprzez  sieć  –  nie  tylko  sieć  w  rozumieniu  internetu,  ale  też  sieć  translokalnych powiązań ludzkich.Czas  równoczesny  i  nowe  technologie  wykorzystywane  były  także  przy  edukacji formalnej  i pozaformalnej.  Dwie  respondentki  uczestniczyły  w  kursach  online, zorganizowanych w Polsce  dla nauczycieli  polonijnych i  oceniały  je  bardzo dobrze (zob. Rozdział V). W jednym z wywiadów pojawiła się też informacja o partnerze, który rozpoczął studia na polskiej uczelni, odbywające się przez internet. Kształcenie zdalne, choć od dawna już  istniejące  w  polskim  nauczaniu  (zob.  np.  Zawacka,  1974/2009a,  1979/2009c),  było dzięki  internetowi  coraz  łatwiejsze.  Obecny  szybki  rozwój  masowych  kursów  online umożliwiający  studiowanie  na  uczelniach  niemal  całego  świata  wydaje  się  dawać  duże szanse na edukację migrantom, dla których lokalne uczelnie mogą być mniej dostępne ze względów językowych, ale należy też pamiętać, że poziom umiejętności języka angielskiego wielu migrantów nie był wysoki, więc alternatywą dla studiów na Islandii były raczej studia online w Polsce, nie zaś zagranicą. 
Podsumowanie

Czas i życie migrantówW Tabeli nr 4 przytoczę najważniejsze wnioski dotyczące różnych aspektów czasu w życiu migrantów.
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Tabela 4: Czas a życie migrantów

Czas  naturalny  –  pory 

roku

Wpływa  na  atrakcyjność  miejsca  (możliwość  podróży,  poczucie wyjątkowości  miejsca),  ale  też  na  nastrój  (depresja,  gdy  ciemno) i tęsknotę za krajem pochodzenia.
Czas historyczny Kiedyś  Polacy  byli  lepiej  traktowani  na  Islandii.  Kryzys  zwiększył niepewność migrantów dotyczącą przyszłości, wpłynął na materialne podstawy ich pobytu na Islandii.
Czas – długość migracji Lepsza znajomość języka wpływa na poczucie dyskryminacji.
Czas 

życia

Wiek 

biologiczny

Wpływa na szybkość uczenia się.
Wiek społeczny Na  sposób  życia  i  decyzje  wpływają  zobowiązania  rodzinne  oraz postrzeganie  etapów  życia.  Migracja  może  powodować  poczucie cofnięcia się w rozwoju, ale też umożliwia nowy początek.
Przeszłość Negatywne  postrzeganie  przeszłości  odnosiło  się  często  do  życia w Polsce  (stres),  pozytywne  –  do  decyzji  migracji  lub  do  pewnych elementów  życia  w  Polsce  (natura,  kontakty  społeczne),  które  też próbowano odtwarzać.
Przyszłość Życie  postrzegane  jako  rozwój  –  w  danym  miejscu  lub  w  innych miejscach. Część osób nie miała planów, m.in. kryzys wytwarzał taką postawę (fatalistyczną orientację na teraźniejszość).
Teraźniejszość 
i tymczasowość

Nieprzewidywalność  częsta,  choć  niekoniecznie  zamierzona. Niektórzy boją się przyznać, że chcieliby zostać dłużej, gdyż wiązałoby się to z wymaganiami wobec siebie.
Czas zegarowy Różnice  w  strefach  czasowych  nie  mają  dużego  wpływu  na  życie migrantów,  poza  godzinami  oglądania  programów  telewizyjnych. Godziny przekładają się na zarobek, ale praca nie jest kondensowana (jak  przewidywałyby  reguły  kapitalizmu,  kojarzone  z  wyzyskiem). Polska postrzegana jako kraj, gdzie pracuje się więcej niż ilość godzin, za które płacona jest pensja, Islandia – odwrotnie.
Dzień Część  migrantów  pracuje  także  w  nocy,  brakuje  czasu  na  sen i odpoczynek.
Czas kalendarzowy, 

tydzień

Weekend  nie  oznacza  odpoczynku,  tydzień  nie  musi  być  7-dniowy, deregulacja tygodnia.
Czas jako zasób Migranci przeliczają czas na pieniądze i pieniądze na czas (pieniądze mogą umożliwiać też powrót do Polski). Czasem biorą nadgodziny, nie chcą z nich rezygnować, żeby się uczyć, uzasadniają to kryzysem.
Czas sieci Internet  jest  częstym  źródłem  wiedzy  o  Islandii  i  Polsce,  wielu migrantów ogląda też polską telewizję, z której czerpią informacje o Polsce,  Islandii  i reszcie  świata,  a  także  rozrywkę.  Może  być  to traktowane jako życie w dwóch światach równolegle – lub w świecie, którego nie ma.
Źródło: Badania własne
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.W obliczu przedstawionych wniosków można potwierdzić diagnozę Julii Brannen na temat doświadczania czasu przez współczesnych pracowników:
Ludzie żyją w rozciągniętym czasie, czy – jak określiła to doświadczenie Nowotny, w „rozszerzonej teraźniejszości”.  W ciągłym stanie bycia zajętym, pracownicy nie zauważają mijającego czasu i  nie mają czasu w teraźniejszości,  żeby zaplanować przyszłość. (2005, s.114)W  tym  „stanie  bycia  zajętym”  (state  of  business),  wielu  nie  ma  czasu  na  myślenie o przyszłości  i podejmowanie  działań  edukacyjnych.  Ich  codzienność,  konstytuowana głównie  przez  pracę,  skoncentrowaną  na  maksymalizacji  zarobków,  jest  jak  u  Giddensa czasem, który „trwa, ale donikąd nie prowadzi” (1984/2003,  s.76).  Jak to wpływa na ich decyzje edukacyjne?

Czas i edukacjaW tabeli nr 5 przedstawiłam wnioski na temat wpływu różnych aspektów czasu na decyzje edukacyjne i uczenie się. 
Tabela 5: Czas a edukacja migrantów

Czas  naturalny  – 

pory roku

Pory roku mogą wpływać na chęć do uczenia się – ciemność sprzyja depresji,  senności  i  spożywaniu  alkoholu,  utrudnia  uczestnictwo w kursach.
Czas historyczny Kryzys  spowodował  większą  niepewność,  a  z  nią  związana  jest mniejsza  chęć  do  uczenia  się.  Umiejętność  komunikacji  w  języku islandzkim stała się bardziej wymagana, ale pójście na kurs stało się trudniejsze. 
Czas  –  długość 

migracji

Wpływa na znajomość języka islandzkiego i uczestnictwo w kursach, ale nie zawsze w oczywisty sposób. 
Czas 

życia

Wiek 

biologiczny

Starszy  wiek  powoduje,  że  trzeba  włożyć  więcej  wysiłku  w  naukę języka, część migrantów rezygnuje zniechęcona niepowodzeniami.
Wiek 

społeczny 

Edukacja  przypisana  jest  raczej  do  młodszego  wieku  i  niektórzy (nawet  w wieku  25 lat)  czują  się  „za  starzy”,  żeby się  dokształcać. Młodsze osoby częściej znają języki obce. Migracja może powodować, że  trzeba  na  nowo  uczyć  się  życia.  Dla  niektórych  oznacza  to infantylizację.
Przeszłość Poprzednie  doświadczenia  i  wykształcenie  wpływają  na  decyzje edukacyjne i sposób uczenia się, ale nie determinują ich.
Przyszłość Część migrantów planuje ciągły rozwój i awans społeczny i edukacja jest częścią tych planów. Inni żyją raczej teraźniejszością, bez planów. 
Teraźniej-
szość 
i tymczaso-
wość

Część  osób  zorientowanych  na  teraźniejszość  kieruje  się  przede wszystkim potrzebą doznawania przyjemności, do czego nie zawsze zaliczają edukację. Niepewność i tymczasowość pobytu nie sprzyjają uczeniu  się  miejsca,  za  to  sprzyjają  uczeniu  się  umiejętności 417
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Czas zegarowy Czas godzinowy zapośredniczony jest przez język. Znajomość języka pozwala na lepsze układanie sobie czasu pracy. Zarówno regularność godzin pracy i praktyk społecznych, jak i ich nieregularność mogą być traktowane jako powody nieuczestniczenia w kursach. 
Dzień Deregulacja dnia – uczenie się może na nią wpływać, np. gdy człowiek uczy się w nocy lub pracuje w nocy, by móc studiować w ciągu dnia.
Czas kalendarzowy, 

tydzień

Nieregularne tygodnie nie sprzyjają uczestnictwu w kursach, które są zorganizowane w stałe dni i godziny tygodnia. 
Czas jako zasób Brak czasu na naukę jest częstym powodem jej niepodejmowania, ale wypływa on też z innych niż nauka priorytetów (np. maksymalizacja zarobków). W wypowiedziach pojawia się kategoria lenistwa, nawet wśród tych, którzy nie pozostawiają sobie niemal żadnego czasu na wypoczynek.  Nieuczenie  się  języka  spowodowane  brakiem  czasu może  prowadzić  do  dalszego  tracenia  czasu  jako  zasobu  lub zmniejszać satysfakcję z czasu spędzonego na Islandii (czas stracony). Kurs  może  być  uważany  za  stratę  czasu,  zwłaszcza  jeśli  jest  źle poprowadzony  albo  jeśli  jest  uważany  za  niepotrzebny.  U  kobiet posiadających dzieci brak czasu często nie łączy się z intensywnym zarabianiem, ale z obciążeniem bezpłatną pracą w domu.
Czas sieci Równoczesność  czasu  w  wielu  miejscach  umożliwia  uczestnictwo w kursach  online,  ale  też  korzystanie  z  internetu  i  telewizji  jako źródła  informacji.  Uczenie  się  o  lokalnym  miejscu  poprzez zagraniczne  media  powoduje  jednak  szerzenie  się  błędnych informacji, a w związku z tym – rosnącą krytyczność wobec mediów. Sami  migranci  są  źródłem  wiedzy  dla  osób  w  ich  sieciach translokalnych.  Oglądanie  telewizji  polskiej  nie  sprzyja  uczeniu  się języka  islandzkiego  ani  angielskiego,  dlatego  część  osób  wybiera telewizję  islandzką.  Inni  rezygnują  z  niej  ze  względu na konieczny wysiłek bądź jej nieatrakcyjność, spowalniając uczenie się języka.
Źródło: Badania własne

Jak wskazują  Arthur  i  Tait  (2004),  w polityce  Unii  Europejskiej  nacisk położony  jest  na  całożyciowe uczenie się i konieczność ciągłego rozwoju i dostosowywania się jednostek, ale odpowiedzialność za to leży przede wszystkim na jednostkach właśnie. Badania autorów prowadzone były w Wielkiej Brytanii i ich respondenci niemal wszyscy mówili o ogromnym stresie  związanym  z poświęcaniem  dodatkowych  godzin  na  edukację  (szkolenia,  kursy, studia magisterskie, MBA i doktoranckie) w i tak już napiętym tygodniu, w którym pracują przez więcej niż 40 godzin, zajmują się domem i dziećmi, a czasem też działają społecznie. Ciągły  rozwój  był  częściowo  od  nich  wymagany,  a  częściowo  był  ich  własną  potrzebą, okupiony  był  jednak  stresem  i zawieszeniem  relacji  towarzyskich.  Co  więcej,  autorzy wskazują, że współczesny świat, „świat prędkości”, wywiera ogromną presję na czas – nie tylko zwiększając godziny pracy, ale też wpływając na czas konsumpcji – konsumpcja i praca 418



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.rywalizują z czasem dostępnym na uczenie się. Dla niektórych oznacza to pogorszenie się jakości  życia,  kojarzonej  ze  spędzaniem  czasu  z  rodziną  i posiadaniem  czasu  wolnego (tamże).  Najtrudniejszą  sytuację  miały  w związku  z  obowiązkami  rodzinnymi  osoby  w czwartej,  piątej  i  szóstej  dekadzie  życia,  podczas gdy dwudziestokilkuletni  badani  radzili sobie lepiej, jeśli „byli wciąż w trybie studiowania” (tamże).Migranci, z którymi rozmawiałam, borykali się z podobnymi problemami – wielu nie miało czasu na edukację (za wyjątkiem bezrobotnych), a jeśli się jej podejmowali, robili to kosztem czasu wolnego czy czasu spędzanego z rodziną. Musieli podejmować trudny wybór – czy uczyć się  języka islandzkiego,  czy raczej  skupić  się  na zarabianiu i  zabezpieczaniu w ten  sposób  teraźniejszości  i przyszłości  swojej  i  swojej  rodziny.  Dochodziło  więc  do konfliktu wartości  i potrzeb,  gdzie  troska o rodzinę często wygrywała z  lepszą integracją z islandzkim społeczeństwem.  W dobrej  sytuacji  byli  ci,  którzy  mogli  uczyć  się  w czasie pracy, co zostało jednak utrudnione w czasie kryzysu. Warto też, podsumowując, zwrócić uwagę na przenikanie się argumentacji związanej z brakiem czasu oraz tej,  dotyczącej motywacji  – nie jest bowiem tak,  że wszyscy, którzy „mieli czas”, wykorzystywali go na naukę. Raport OECD wskazuje na ograniczenia czasowe związane  z  pracą  zawodową  i obowiązkami  rodzinnymi  jako  najważniejszą  barierę powstrzymującą dorosłych przed podjęciem edukacji,  choć największą są one barierą dla tych, którzy nie są przekonaniu co do zysków, jakie mogłaby im dać edukacja (OECD, 2003).  Z kolei  według badań prowadzonych w 1999 r.  wśród ponad 5000 dorosłych w Wielkiej Brytanii (Sargant, 2000), przyczyną, dla której wielu dorosłych decyduje się na uczestnictwo w edukacji dorosłych jest zmiana życiowa (przeprowadzka, utrata pracy, rozwód) albo chęć dokonania takiej zmiany – przede wszystkim awansowania. Przyczyną zaś braku podjęcia edukacji wśród osób pracujących na pełny etat jest przede wszystkim właśnie brak czasu, a wśród ogółu dorosłych posiadających dzieci (szczególnie kobiet) – opieka nad nimi. Warto jednak zauważyć,  że prawie 1/3 badanych w Wielkiej  Brytanii,  którzy nie chcieli  podjąć edukacji z najbliższym czasie, uważała, że nie stoją jej na drodze żadne bariery.Podobnie  też  wśród  badanych  przeze  mnie  migrantów,  bardzo  częstą  przyczyną niepodejmowania nauki przez tych, którzy chcieli to zrobić, był według nich samych brak czasu. Byli jednak tacy, którzy go mieli (np. bezrobotni), ale mimo wszystko nie podejmowali intencjonalnych  działań  edukacyjnych.  Ich  brak  motywacji  do  nauki  wyjaśniają  tu  inne aspekty  czasu,  o  których  pisałam.  Z  jednej  strony  był  to  wiek  respondentów  –  który w rozumieniu biologicznym bywał przesłanką do zaprzestania nauki, gdy okazywało się, że pamięć i szybkość uczenia się respondentów zawodzą i sprawiają, że wysiłki uważane są za stratę  czasu.  Społeczne  zaś  postrzeganie  wieku  powstrzymywało  niektórych  przed 419



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.podwyższaniem  swoich  kwalifikacji  czy  przed  podjęciem  edukacji  formalnej,  mimo  że wypowiadające się w ten sposób osoby były zaledwie kilka lat starsze niż osoby najczęściej podejmujące  studia  w  Polsce.  Drugim  wytłumaczeniem  braku  motywacji  do  nauki  była niepewność przyszłości i jej nieprzewidywalność, co z jednej strony można interpretować jako  typowe  postrzeganie  czasu  przez  współczesnych  migrantów,  zostawiających  sobie wszystkie  opcje  otwarte,  a z drugiej  strony  jako  przejaw  orientacji  na  teraźniejszość, częstszej w czasie kryzysu, zwłaszcza w odmianie fatalistycznej. Wydaje  się,  że  edukacja  będzie  wtedy  atrakcyjna  dla  osób  zorientowanych  na teraźniejszość,  a nie  na  przyszłość,  gdy  będzie  jednocześnie  oferowała  pewną  nagrodę w teraźniejszości.  Jak wskazują  bowiem Mireia  Usart  i  Margarida Romero  (2012),  osoby zorientowane na przyszłość są dużo bardziej zmotywowane do nauki, podczas gdy osoby zorientowane na teraźniejszość chętniej angażują się w gry i zajęcia nagradzające od razu. Edukacja kojarzona z przyjemnością i  zabawą, wykorzystująca np. gry czy oparta na grze mogłaby motywować niektórych do nauki bądź przeciwdziałać rezygnacji z niej. W czasie, gdy prowadziłam badania, jak pokazywałam w Rozdziale V – nie charakteryzowało to jednak kursów, w których moi respondenci brali udział, poza nielicznymi wyjątkami.Nagroda teraźniejsza nie musi być jednak związana z samą przyjemnością,  ale też z tym,  co  dla  respondentów  jest  ważne,  czyli  np.  z  możliwością  wsparcia  finansowego rodziny. Raport UNESCO na temat edukacji dorosłych na świecie sugeruje bowiem, że dorośli  chętniej  podejmą  się  wysiłku  edukacyjnego  i zainwestują  weń  czas  i  energię,  jeśli  będą wierzyć w czekającą ich za to nagrodę osobistą, finansową czy społeczną (2009, s. 79). Jak zauważono w raporcie: „Jeśli okoliczności rodzinne nie pozwalają na czas wolny od pracy, dorośli  z  uboższych  gospodarstw  domowych  dalej  będą  wykluczeni  z  możliwości edukacyjnych, chyba że uczenie się połączy się z działaniami generującymi dochód” (tamże, s. 72). Zalecenie to nie musi oznaczać płacenia ludziom za edukację, ale choćby umożliwianie im edukacji z czasie pracy. Inaczej trudno będzie zniwelować nierówności sprawiające, że uczą się  przede wszystkim osoby już wykształcone,  głównie  zorientowana na przyszłość klasa średnia, gdy jeszcze nie ma dzieci. Potem już nawet im jest trudno podjąć edukację, zwłaszcza  kobietom,  gdyż  bariery  związane  z  życiem  rodzinnym  na  całym  świecie szczególnie dotykają właśnie je (tamże, s.68).Jeśli  chodzi  natomiast  o bariery w partycypacji  dorosłych związane z wiekiem, to warto  tu  przypomnieć  diagnozę  Knoxa,  według  której  dorośli  uczą  się  równie  dobrze w wieku lat 20, jak i 40, jeśli mogą kontrolować prędkość uczenia się. Tymczasem niektórzy moi respondenci wskazywali na to, że „nie nadążają” za programem kursu i były to osoby z grupy stereotypowo postrzeganej jako nieucząca się, czyli nisko wykształceni mężczyźni 420



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.w średnim  wieku,  pracujący  na  budowie  lub  (w momencie  prowadzenia  wywiadu) bezrobotni, których rodziny pozostały w Polsce. Osoby te podejmowały wysiłki edukacyjne, chodziły na kursy, ale zniechęcały się szybko, gdy okazywało się, że uczą się wolniej niż inni  i nie nadążają. Warto więc zwrócić uwagę przy planowaniu kursów na dostosowanie tempa nauczania do możliwości takich osób. 
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Rozdział VIII: 

Uczenie się (z) miejsca





Jednym z podstawowych pytań badawczych było pytanie o uczenie się w nowym miejscu.  Było ono zadane w różny sposób, najczęściej „Czego nauczyło cię życie na Islandii?”, ale też „Czy myślisz, że nauczyłaś się tu czegoś innego niż nauczyłabyś się w Polsce?”, „Czy czujesz,  że Islandia Cię czegoś nauczyła?” czy „Czy pobyt na Islandii cię czegoś nauczył?”. Czasem też wypowiedzi rozmówców na ten temat padały w związku z innymi pytaniami. Kategoria ta wyłoniła się  zatem przede wszystkim z odpowiedzi  na pytania o uczenie się  (z) miejsca. Zanim przejdę do jej  analizy,  przedstawię teorie uczenia się,  stanowiące ramy dla moich interpretacji i wniosków.
Teorie uczenia sięTeorii uczenia się powstało wiele i – jak twierdzi Knud Illeris – żadna nie pokazuje całości tego  skomplikowanego  procesu,  za  to  każda  przybliża  inny  jego  aspekt  (2006).  Etienne Wenger (2009a) klasyfikuje teorie uczenia się w następujący sposób:
− teorie neuro-fizjologiczne, koncentrujące się na biologicznych mechanizmach uczenia się;
− teorie  behawiorystyczne,  badające  modyfikację  zachowania  poprzez  wzorzec  bodziec-reakcja;
− teorie kognitywistyczne – koncentrujące się na transformacjach wewnętrznych struktur poznawczych;
− teorie  konstruktywistyczne  –  zainteresowane  procesami,  w  których  uczący  się  budują struktury mentalne poprzez interakcje ze środowiskiem, zwłaszcza poprzez zaangażowanie w samodzielnie kierowane (self-directed) zadania (Piaget, Papert);
−teorie społecznego uczenia się – biorą pod uwagę interakcje społeczne, choć – jak twierdzi Wenger  –  głównie  z  psychologicznego  punktu  widzenia.  Mówią  one  o  imitacji i modelowaniu, bazującym na relacjach interpersonalnych, uczeniu się poprzez obserwację (Bandura);
−teorie aktywności (activity theories) – koncentrujące się na relacji między działaniem jako jednostką historyczną a  etapem rozwojowym jednostki,  a  także na  strefach  najbliższego rozwoju jednostki (Wygocki, Wertsch, Engeström);
−teorie  socjalizacji  –  które  mówią o  nabywaniu  członkostwa przez nowe osoby  poprzez internalizowanie norm danej grupy społecznej (Parsons);
−teorie organizacyjne – mówią o tym, jak jednostki uczą się w organizacjach oraz jak uczą 



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.się same organizacje.Sam  Wenger  utworzył  teorię  uczenia  się  w  społecznościach  praktyki  (communities  of practice;  Wenger,  2009a).  Wychodzi  ona  z  założenia,  tak  jak  inne  teorie  uczenia  się społecznego,  że ludzie  są  przede wszystkim jednostkami  społecznymi,  a  uczenie  się  jest rezultatem partycypacji społecznej.  Bardziej niż inne teorie koncertuje się ona jednak na budowaniu tożsamości,  nie  zaś  na imitacji  czy  internalizowaniu norm.  Poznanie,  według Wengera,  zakłada  aktywne  zaangażowanie  w  świat,  podczas  gdy  uczenie  się  powinno produkować  znaczenie,  czyli  „naszą  zdolność  do  doświadczania  świata  oraz  naszego zaangażowania  w  niego  jako  znaczącego”  (tamże,  s.  211).  Poprzez  partycypację w praktykach  społeczności,  takich  jak  np.  zespoły  w  pracy  oraz  poprzez  konstruowanie tożsamości  i  przynależności  w tych  społecznościach  kształtuje  się  sposób,  w  jaki  ludzie interpretują świat. To staje się rdzeniem uczenia się i poznawania. Wiedza w tym kontekście jest „częścią wzajemnego zaangażowania, poprzez które uczestnicy szlifują oraz poszerzają swoje doświadczenie praktyki” (Wenger, 2009b, s. 4). Społeczności praktyki tworzą, według Wengera,  ważne  przestrzenie  uczenia  się  społecznego  (tamże).  Szczególnie  przydatna wydaje się być ta teoria w konceptualizowaniu uczenia się w pracy, choć jak zaznacza Marcia McKenzie, teoria ta lepiej sprawdza się w przypadku uczenia się kultury, która nie utrwala relacji ucisku (2008, s.  363). Jak pisze zaś Henning Salling Olesen, uczestnictwo w jednej  społeczności praktyki buduje na uczestnictwie w poprzednich (1999). Dlatego też migranci pracujący w nowym miejscu będą porównywać swoje doświadczenia z pracą w poprzednim miejscu,  a  jeśli  w  pracy  wytworzyła  się  rzeczywiście  ucząca  się  od  siebie  społeczność praktyki, to nie tylko oni będą uczyć się nowych norm i praktyk, ale też cała społeczność będzie uczyć się od nich. O takim społecznym uczeniu się,  choć  w innym wymiarze,  pisze  Colin  McFarlane wskazując, jak ludzie uczą się miast poprzez translokalne networki i porównania z innymi miastami. W teorii tej McFarlane podkreśla rolę nieformalnego uczenia się oraz uczenia się poprzez doświadczanie miasta, a także rolę czynników nie-ludzkich w tym uczeniu się:
Uczenie się to nazwa specyficznych procesów, praktyk i interakcji,  poprzez które wiedza jest  tworzona,  kontestowana i  transformowana oraz tego,  w jaki  sposób postrzeganie  pojawia  się  i zmienia  się.  Tradycyjna  koncepcja  uczenia  się zakładałaby  formalne  procesy  kognitywne  związane  ze  szkoleniami  oraz nabywaniem umiejętności,  a  także linearne dodawanie wiedzy,  jak w przypadku uczenia  się  gry  na  instrumencie  muzycznym  czy  technik  badawczych. W przeciwieństwie  do  tego,  ja  pojmuję  uczenie  się  jako  rozproszony  splot (distributed assemblage) ludzi, materiałów i przestrzeni, który zwykle nie jest ani 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.formalny,  ani  po  prostu  indywidualny.  Przykładowo  ludzie  uczą  się  miejskich systemów  transportu  czy  tego,  gdzie  kupić  najlepsze  owoce  na  miejskich targowiskach  albo  które  części  miasta  są  bezpieczne  lub  niebezpieczne w konkretnych porach dnia i  nocy nie dzięki formalnym szkoleniom, ale poprzez stopniowe rozwijanie zmysłu tego,  jak sprawy rozwijają się  i  zmieniają.  Procesy uczenia się nie są ograniczone do jednostki, ale są dystrybuowane poprzez relacje między  ludźmi-materiałami-środowiskiem.  […]  Takie  uczenie  się  może  być przyrostowe  lub  radykalne  i  tak  samo  dotyczy  rozwoju  postrzegania  poprzez zaangażowanie w miasto, jak i tworzenia wiedzy. (2011, s.3)
Teoria ta podkreśla znaczenie nieformalnego uczenia się, uczenia się przez doświadczenie, jak  i uczenia  się  od  miejsca  –  tu  ujętego  jako  miasto  i  środowisko.  Podkreśla  też  to,  że jednostki nie tylko uczą się indywidualnie, ale też dzielą część swego uczenia się ze sobą nawzajem. Wspominane  tu  uczenie  się  przez  doświadczenie  to  także  ważna  koncepcja  przy analizie uczenia się migrantów. Jednym z teoretyków takiego uczenia się jest Kolb, według którego  teorii  uczenie  się  „jest  procesem  angażującym  konkretne  doświadczenia, abstrakcyjne  konceptualizacje,  gdy  jednostki  wyciągają  specyficzne  wnioski  ze  swoich doświadczeń,  a  także  z  aktywnego  eksperymentowania,  w którym  jednostki  próbują zastosować powstające,  wynikłe  z  uczenia  się  idee do nowych kontekstów” (Janta  et  al., 2012,  s.433).  Koncepcja  ta rozwijana jest  przez  wielu  badaczy (np.  Illeris,  2006,  Jurgiel-Aleksander, 2013; Olesen, 1999), a uczenie się z doświadczenia uważane jest za podstawowy wymiar uczenia się w wieku dorosłym. Alicja Jurgiel-Aleksander podkreśla na podstawie badań literatury, że „doświadczenie nie jest czymś, co prowadzi do wiedzy, ono jest wiedzą, która  się  ujawnia  w  różnych  praktykach  społecznych”  (2013,  s.40).  Za  rozwinięcie  tej koncepcji  można uznać podejście Gerta Biesty,  który proponuje odejście od postrzegania uczenia się jako powtarzania tego, co już istnieje, ku traktowaniu go jako odpowiedzi na to, co spotykamy. „Uczymy się, ponieważ odpowiadamy na to co lub kogo spotykamy; uczymy się ponieważ odpowiadamy na to co lub kto nas prowokuje, irytuje czy nam przeszkadza i uczymy  się  poprzez  znalezienie  naszej  własnej  odpowiedzi  na  takie  wydarzenia  czy doświadczenia” (2007a, s.11). Nie znaczy to, że uczenie się jako akwizycja nie występuje, ale że uczenie się jako odpowiedź „lepiej wyraża to, że jesteśmy wszyscy zaangażowani w to, czego się uczymy, w nasz własny unikalny sposób i że poprzez nasze uczenie się przynosimy na  świat  aspekty  siebie,  ostatecznie  rzecz  biorąc,  przynosimy  siebie  samych  na  świat” (tamże,  s.11).  Takie  przyjście  na  świat  wymaga  zrozumienia  swojej  pozycji  w  świecie, charakteryzującym się różnorodnością. I wreszcie w analizie uczenia się migrantów przydatna wydaje się koncepcja Petera 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Jarvisa,  mówiąca o uczeniu się poprzez doświadczanie rozdźwięku (disjuncture).  Według Jarvisa  (2009),  dorośli  zwykle  traktują  świat  wokół  siebie  jako oczywistość,  dlatego aby nauczyć się czegoś nowego, potrzebują nowych wrażeń, które sprawią, że doświadczą oni rozdźwięku,  nadadzą  mu  sens,  a  następnie  będą  uczyć  się,  aby  ten  rozdźwięk rozwiązać/zlikwidować (resolve). Takim rozdźwiękiem może być właśnie migracja, o czym pisze  Jin-Hee  Kim,  przedstawiając  dogłębną  analizę  uczenia  się  dorosłych  migrantów w Korei Południowej. Dla Kim migracja jest takim rozdźwiękiem i dlatego sama w sobie jest „warunkiem uczenia się” („learning condition”; 2010, s.64). Pisze ona: „Ponieważ migracja jako transformatywny rozdźwięk w życiu często wiąże się ze złożonymi zmian i procesami adaptacyjnymi  w wymiarze  społecznym  oraz  indywidualnym,  ułatwia  ona  ludziom przekształcenie  własnej  trajektorii  uczenia  się  podczas  interakcji  z  nową,  inną  sytuacją społeczną”  (tamże,  s.  311-312).  I  dodaje  na  temat  wniosków  ze  swoich  badań: „Rzeczywiście,  w obliczu szeregu rozdźwięków i  napięć wynikających z transnarodowych doświadczeń  migracyjnych,  migranci  zarobkowi  doszli  do  przekształcenia  swoich dotychczasowych sposobów postrzegania zmienionego świata społecznego i postaw wobec niego.  W konsekwencji  poszukiwali  harmonii  w  swoim  świecie  życia”  (tamże,  s.  312). Autorka  wskazuje  też  na  szereg  “skarbów  uczenia  się”  rozumianych jako  „skumulowana wartość, cenny nabytek lub pielęgnowany sukces w wyniku praktyki ludzkiego uczenia się w formie  nie-materialnej  lub  fizycznej”  (tamże,  s.314).  Takie  skarby  można  znaleźć w społeczności  migrantów  zarobkowych  i  są  to  zbiorowe  efekty  kształcenia,  a  nie  tylko indywidualne.  Wśród  takich  skarbów  można  znaleźć  komunikatywność,  autonomię, użyteczność  i  „solidarność  opartą  na  kolaboratywnym  rozwoju”  (tamże,  s.316).  Kim pokazuje, że migranci są aktywnymi podmiotami uczącymi się, a ich nieformalne uczenie się jest intensywne141, zaangażowani są oni też w edukację instrumentalną, społeczne uczenie się i uczenie się polityczne oraz emancypacyjne, do których niepotrzebne są żadne programy edukacyjne  czy  ustrukturyzowane  ramy.  Autorka  rozumie  uczenie  się  jednocześnie  jako uczenie się społeczne poprzez społecznościach praktyki.
Czego nauczyło cię życie na Islandii?Pytając  moich  respondentów  o  uczenie  się  w  nowym  miejscu,  nie  definiowałam,  jak  to uczenie się należy rozumieć, ale zdawałam się na ich własne rozumienie tego słowa. Było one rozumiane w różny sposób, jak pokażę poniżej. Również koncepcja „życia na Islandii” 
141  Piotr  Setlak  z  kolei  wskazując  na  uczenie  się  migrujących  studentów  z  Tarnobrzegu,  przytacza  takie 

wypowiedzi, jak: „człowiek szybciej dojrzewa”, „Bardzo dużo się można nauczyć”, „Nauczył mnie [pobyt za 
granicą]  samodzielności  i  odpowiedzialności.  Zwiedziłam  wiele  ciekawych  miejsc,  poznałam  wielu 
ciekawych ludzi”. „[wyjazd] może dodać człowiekowi doświadczenia kilkakrotnie większego niż to, które  
może zdobyć w kraju” (2009, s.273). 428



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.była  czasem  dyskutowana,  respondenci  zastanawiali  się  np.  na  ile  życie  obejmuje  ludzi dookoła.  Przede  wszystkim,  ze  względu  na  formę,  w  jakiej  pytanie  zostało  zadane, koncentrowali  się  oni  na  uczeniu  się  nieformalnym,  choć  w kilku  przypadkach  wiązali uczenie  się  z  uczeniem  się  intencjonalnym  i edukacją  –  formalną  lub  pozaformalną. Przykładem  może  być  kobieta,  która  mówiła  o  tym,  że  na  Islandii  nauczyła  się  języka angielskiego,  choć  nigdy  się  go  nie  uczyła (nie  uczestniczyła  w  kursie  tego  języka). Odpowiedzi na zadane przez mnie pytanie były różne.  Wśród nich tylko jedna zawierała opinię,  że samo miejsce nie jest  znaczące w uczeniu się.  Kobieta,  która mieszkała już na Islandii 18 lat, na pytanie, czy życie na Islandii ją czegoś nauczyło, odpowiedziała: 
Oczywiście,  że  tak!  Ale  nie  mam żadnej  jakiejś  skali  porównawczej,  czy  gdybym zamiast w Islandii była np. w Hiszpanii […], to bym nauczyła się innych rzeczy. Bo człowiek  się  uczy  z  wiekiem.  (…)  Także  odpowiedź  na  to  pytanie,  czego  się nauczyłam czy czego się nie nauczyłam czy w Polsce czy na Islandii, no to najlepiej odpowiedzieć po islandzku – no nie wiem. [śmiech] Dlatego, że nie ma to znaczenia gdzie  się  jest,  ma  znaczenie,  w  jakim  wieku  się  jest  i  jaką  zdolność  do  analizy własnego życia się posiada. (…) Także ja uważam, że człowiek uczy się całe życie i to niezależnie od tego, gdzie się jest. Jeżeli ma się ochotę uczyć, no to się uczymy. (K13)

Inny respondent wskazał na trudność takiej refleksji na temat uczenia się: „M.Z.: Czy czegoś pana życie na Islandii nauczyło? M10: Nie wiem, trudno mi powiedzieć, to by musiał ktoś z zewnątrz porównywać. Tak samemu, no to się robi, tak jak się robi...”.  Większość jednak wypowiedzi zawierała informację,  że właśnie na Islandii  respondenci nauczyli  się czegoś szczególnego,  choć  w  dalszych  analizach  będę  rozważać,  na  ile  są  to  umiejętności, kompetencje czy wiedza charakterystyczne właśnie dla Islandii, a na ile można było nauczyć się ich wszędzie. Wypowiedzi  respondentów  na  temat  uczenia  się  w  nowym  miejscu  zostały zakodowane w większości przypadków przy użyciu kategorii pojawiających się w samych wypowiedziach  badanych  lub  –  jeśli  badani  nie  nazywali  nowych  umiejętności,  a  raczej o nich opowiadali – przy użyciu kategorii teoretycznych. W wyniku kodowania przy użyciu programu  do  analizy  danych  jakościowych  powstało  53  kategorii  w  kategorii  głównej 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.„uczenie się z życia na Islandii”142 oraz 13 kategorii zakodowanych jako „zmiana osobista”143. Następnie zostały one pogrupowane tematycznie.  Szukając odpowiedniej  nazwy dla tych kategorii drugiego stopnia sięgnęłam m.in. do listy kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie, opracowanych przez Radę Parlamentu Europejskiego, a także „kompetencji transnarodowych” opisywanych przez Koehna i Rossenaua. Dzielą oni takie kompetencje144 na  kompetencje  analityczne,  emocjonalne,  kreatywne,  behawioralne/komunikacyjne  oraz funkcjonalne (za: Vertovec, 2009/2012, s.78-80). Choć piszą oni głównie o kompetencjach elit  transnarodowych  oraz  pracowników  organizacji  pozarządowych,  nie  wykluczają  ze swojej analizy migrantów. Powstały więc następujące kategorie drugiego rzędu:
1. Umiejętności praktyczne
2. Kompetencje komunikacyjne
3. Kompetencje analityczne
4. Asymilacja wartości 
5. Zmiana samooceny
6. Autonomia
7. Niepewność
8. Kompetencje migracyjnePrzedstawione  kategorie  nie  są  oczywiste,  a  ich  pogrupowanie  zależeć  będzie  od perspektywy patrzącego. Przykładowo – nauczenie się języka angielskiego można zarówno połączyć  z  kategorią  umiejętności  praktycznych  (jak  np.  łowienie  ryb  na  muchę),  jak i z innymi kompetencjami komunikacyjnymi (jak się zachować zagranicą – jak rozmawiać), a także z kompetencjami migracyjnymi, tzn. takimi, które ułatwią dalsze przemieszczanie się 

142  Były to: tolerancji, innego podejścia do życia, ciężkiej pracy, odpowiedzialności, spokoju, funkcjonowania 
w nowym miejscu,  nie pracować tak ciężko,  pewności  siebie,  pewnych zachowań,  prawo jazdy,  jak żyć 
wśród obcokrajowców, jak sobie radzić, łowić ryby na muchę, jak się zachować zagranicą – jak rozmawiać, 
rasizmu, poznanie innego społeczeństwa, docenić inne społeczeństwo, krytyki polskiego systemu, innych 
praktyk,  dorosnąć,  śmiałości,  ról  życiowych,  łatwość  dalszego  uczenia  się,  języka  angielskiego,  łatwiej 
będzie jechać dalej, luzu – relaksu, zdrowego trybu życia, bycia miłym, obniżenie aspiracji, innych relacji 
międzyludzkich,  nie  narzucać  się,  odkryć  swój  talent,  walki  o  siebie,  negocjacji,  łatwiej  podejmować 
wyzwania,  zmiany,  przywróciło  wiarę  w  siebie  i w  sens  edukacji,  ostrożności,  nie  pożyczać,  rozwagi, 
uspokoić się, mniej mówić, nauczyć się życia, zachwiana wiara w ludzi, otwartości, praktycznego podejścia 
do  życia,  otwartości,  podejścia  do  dzieci,  bycia  sobą,  poznać  inną  rzeczywistość,  samodzielność,  
gospodarowanie własnym budżetem, poznać język i kulturę, pozbyć się stereotypów.

143  Były  to:  zaczynać  być  jak  Islandczycy,  systematyczność,  refleksyjność,  pozbyć  się  kompleksów,  inne 
patrzenie na różne sprawy, psychika siada, odpoczywać, ośmielać się, nie przywiązywać wagi do nazwisk,  
inny styl, niepewność jutra – ważne jest dziś, samodzielność, zmiana planów i zainteresowań.

144  Kompetencje rozumiem jako kombinację „wiedzy, umiejętności i przyjmowanej postawy” (Kompetencje 
kluczowe, b.d.). 430



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.(jak np.  łatwość dalszego uczenia się, łatwiej będzie jechać dalej). Celowe – ze względu na temat  pracy  –  byłoby  zanalizowanie  kodów  pod  kątem  uczenia  się  dla  lokalności (pasowałyby tu np. kategorie funkcjonowania w nowym miejscu, zaczynać być jak Islandczycy,  

poznać  język  i  kulturę)  i  bardziej  uniwersalnego,  umożliwiającego  dalsze  migracje  (jak wspomniane  wcześniej  „kompetencje  migracyjne”),  jednak  podział  taki  byłby  trudny i nieoczywisty,  gdyż  wiele  nowych  umiejętności,  cech  czy  kompetencji  będzie prawdopodobnie  służyć  respondentom  gdziekolwiek  by  byli  (np.  bycie  sobą, systematyczność,  śmiałość  czy  choćby  łowienie  ryb  na  muchę).  Poniżej rozwinę poszczególne  kategorie,  analizując  wypowiedzi  respondentów  i zakorzeniając  je w przywołanych wcześniej teoriach.
Umiejętności praktyczneWśród  umiejętności  praktycznych,  wymienianych  przez  respondentów  jako  to,  czego nauczyli się na Islandii znalazło się kilka związanych raczej z hobby i spędzaniem wolnego czasu niż z pracą. Było to np. łowienie ryb:

[N]auczyłem się,  akurat tu mogę powiedzieć na Islandii – łowić ryby, ale metodą muchową.  Tak  że  w  Polsce  może  bym  się  tego  tak  nie  nauczył,  bo  nie  jest  tak  popularne, tutaj praktycznie każdy na muchę łowi.[...] Sam się nauczyłem, po prostu jeden znajomy mnie nauczył. (M16)Umiejętność  ta  ma  związek  z  naturą  –  nie  jest  co  prawda  uczeniem  się  od  natury,  ale społecznym,  od  innych  ludzi  („jeden  znajomy”),  wpływającym  na  kontakt  respondenta z naturą  (jeziora,  rzeki,  pstrągi).  Wpływa  również  na  spędzanie  czasu  wolnego.  Inny respondent również jako najważniejsze uznał nauczenie się umiejętności, które wpłynęły na jego kontakt z naturą w czasie wolnym, czyli paralotniarstwo. Choć mówił tu o konkretnej umiejętności praktycznej – lataniu na paralotni, to miała ona dla niego ogromne znaczenie jeżeli  chodzi  o  spędzanie  czasu  wolnego,  a  także  tożsamościowe.  Była  dla  niego  „jak narkotyk”, zmieniła jego styl życia tak, że spędzał on więcej czasu na świeżym powietrzu, uważał  też,  że  żyje  zdrowiej.  Wszedł  do  grupy  paralotniarzy  –  poznał  Islandczyków zajmujących  się  tym  samym,  wpłynęło  to  więc  również  na  jego  życie  towarzyskie i społeczne.Inne  umiejętności  praktyczne  to  robienie  na  drutach,  nie  były  one  jednak wymieniane  na  pierwszym  miejscu  w  pytaniu  o  uczenie  się.  Wymieniano  też  zrobienie prawa jazdy („Czy Islandia coś mi jeszcze dała? Na pewno dała mi to,  że zrobiłem sobie prawo jazdy. (…) bo w Polsce jest ciężko zrobić, a tutaj można powiedzieć, że tutaj chyba gamonie mają prawo jazdy”. [M15]), o czym pisałam w Rozdziale IV.431



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Co ciekawe,  wymienione tu  umiejętności  praktyczne są  czymś więcej  niż  właśnie praktycznymi umiejętnościami. Każda z nich ma pewien dodatkowy wymiar, co jest może powodem,  dlaczego  je  wymieniono.  W  dwóch  pierwszych  przypadkach  umiejętności połączone były z hobby respondentów (wciągającym czasem jak narkotyk) czy może raczej ze stylem życia, a także z naturą, co potwierdza jej znaczenie dla uczenia się. Nawet uczenie  się jazdy samochodowej ma pewien dodatkowy wymiar tożsamościowy, biorąc pod uwagę analizowany w Rozdziale IV automobilizm. Było to też coś, co dawało dodatkową pewność siebie i wpływało na samoocenę:
[Z]robiłem  się  bardziej  pewny  siebie,  bo  coś  [...],  czego  nie  mogłem  osiągnąć w Polsce osiągnąłem tutaj. W Polsce no nie wiem, nie mogłem nawet zdać prawa jazdy, a tutaj zdałem prawo jazdy w przeciągu miesiąca i kupiłem sobie samochód po dwóch. Czyli osiągnięcie jakieś takie miałem, co nie mogłem w Polsce osiągnąć.  Zrobiłem się podbudowany, a jednak na coś mnie jeszcze stać, bo tam nie mogłem tego zrobić, a tu mam dwie rzeczy w przeciągu paru miesięcy. (M14)

Również K11 mówiąc o zrobieniu prawa jazdy, a także o robieniu na drutach odnosiła je do ważnych elementów swojej tożsamości – do swoich marzeń, a także do poczucia szczęścia:
Ja  zrobiłam  prawo  jazdy.  Nie  wiem,  tu  jakby...  Jeszcze  jak  były  lepsze  czasy,  to wszystko było dużo łatwiejsze i prostsze. Coś robić dla siebie. (...) Może przez to, że jest jakby... zarabia się jakieś pieniądze i w jakimś stopniu te pieniądze łatwiej jest zainwestować w jakieś swoje przyjemności.  Ja np. zaczęłam ostatnio dziergać na drutach.  Po  prostu  jest  łatwiej  realizować  swoje  marzenia,  przez  to,  że  ma  się finansowe wsparcie.  (…) W Polsce  ludzie  przez  to,  że  zarabiają mniej,  mniej  się realizują. A jak się nie realizujesz, to jesteś mniej szczęśliwy. (K11)Respondentka  tłumaczyła  tu,  że  to  spokój  finansowy  osiągnięty  dzięki  migracji  (choć większy przed kryzysem, w „lepszych czasach”) sprzyja uczeniu się nowych umiejętności związanych z zainteresowaniami. W innym momencie mówiła też o kopiowaniu islandzkich przepisów  kulinarnych.  Uczenie  się  było  tu  postrzegane  jako  robienie  czegoś  dla  siebie, przyjemność, realizację marzeń i realizację siebie, a także droga do szczęścia. Uczenie  się  tych  umiejętności  było  raczej  kopiowaniem  praktyki  innych,  choć z pewną  dozą  możliwości  własnej  inwencji  –  własny  styl  robienia  na  drutach,  jeżdżenia samochodem, łowienia ryb, latania na paralotni – odstępstwa nie mogą tu być zbyt duże, bo cała czynność mogłaby się nie udać. Ważniejsze od własnej inwencji jest tu podążanie za ustalonymi  zasadami.  Wszystkie  one  zakładały  też  uczenie  się  przez  działanie,  samo poznanie nie było wystarczające. W jednym przypadku nabyte umiejętności były związane z pracą – respondentka mówiła (jest to relacja z „drugiej ręki”, bo opowiada o uczeniu się  przez inną osobę) o przyjrzeniu się czemuś i możliwości przekopiowania tego w Polsce:432
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Mąż to tutaj przyjechał chyba po to, żeby trochę też new looka zasięgnąć, bo oni trochę... Mąż mój robi łazienki, tylko, przeważnie łazienki. No i on będzie otwierał firmę swoją, tak powiem. No i dużo się nauczył. On jest zadowolony. Pomimo tego, że było ciężko, bo i pracę tracił, wiadomo, ale on pracował w tych takich miejscach, że on, oni zupełnie mają inny styl,  wszystko jest inne niż w Polsce, bo jest. Albo szare albo białe albo czarne albo kamieniste, albo się błyszczy albo nie. I dużo się nauczył, jest bardzo zadowolony. (K8)Pojawia  się  tu  pojęcie  „zasięgnięcia  new  looka”,  choć  poza  samym  przyglądaniem  się, charakter  pracy  męża  sugeruje,  że  było  to  również  uczenie  się  poprzez  działanie,  tzw. learning  by  doing.  Mąż  respondentki  nauczył  się  innego  stylu  kafelkowania  przez naśladownictwo, co wpasowuje się w teorie społecznego uczenia się przez imitację i przez obserwację.  Takie uczenie się opisywane było przez kilkoro innych respondentów, którzy mówili  o  naśladowaniu  np.  innych  nauczycieli  bądź  islandzkiego  podejścia  do  dzieci w przedszkolu.  Ciekawe byłoby zbadanie, na ile w tych przypadkach można mówić także o uczeniu się  poprzez społeczności  praktyki  i  na  ile  współpracownicy również  uczyli  się czegoś od migrantów. Moje badania nie były skoncentrowane na tym aspekcie uczenia się, więc  trudno  mi  to  rozstrzygnąć,  z  kilku  wywiadów  wynika  jednak,  że  migranci  często widzieli,  jak  można  coś  zmienić  w pracy,  ale  nie  wspominali  o  tym,  choćby  dlatego,  że mogłoby to oznaczać więcej pracy dla nich (np. przy sprzątaniu). Społeczności praktyki to jednak  także grupy hobbystyczne  i  w tym przypadku respondent  –  paralotniarz  widział także swój wpływ na uczenie się innych:
[C]zuję  jakiś  minimalny  wpływ,  że  wpływam  na...,  przez  to  że  poznaję  jakichś Islandczyków,  przekazuję  im  swoje  opinie,  wiadomości,  jakieś  tam  informacje i przez to oni staja się bogatsi i jakiś kontakt jest. Zawsze mi się wydaje, że uczą się ode mnie, od nas czegoś. To tak najbardziej w tym społeczeństwie tych ludzi, którzy się czymś pasjonują. Jak spotykamy się nie tylko w pracy, ale również poza pracą, kiedy każdy robi to, co lubi i wtedy widać fajnie, ktoś tam zagada, tak jest dobrze, tak  jest  źle,  to  powinien  zrobić  tak.  Częściej  Islandczycy wychodzą  z  inicjatywą w takich sytuacjach, podejdą, podpowiedzą:  „To robisz źle, a powinieneś tak”,  „Ok, dzięki”. (M6)

Kompetencje komunikacyjnePorozumiewanie się w językach obcych zostało przez Parlament Europejski uznane za jedną z kluczowych  kompetencji  potrzebnych  we  współczesnym  świecie.  W  definiowaniu  tej kompetencji skorzystano z podziału na cztery kompetencje językowe (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie): Porozumiewanie  się  w  obcych  językach  opiera  się  w  znacznej  mierze  na  tych 433



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.samych wymiarach umiejętności, co porozumiewanie się w języku ojczystym – na zdolności do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii  w  mowie  i  piśmie  (rozumienie  ze  słuchu,  mówienie,  czytanie  i  pisanie) w odpowiednim  zakresie  kontekstów  społecznych  i  kulturalnych  (w  edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym) w zależności od chęci lub potrzeb danej osoby.  Porozumiewanie  się  w  obcych  językach  wymaga  również  takich umiejętności, jak mediacja i rozumienie różnic kulturowych. (2006, b.s.)
Kompetencja  ta  składa  się,  tak  jak  i  inne  kompetencje  wymieniane  w  tym  dokumencie, z wiedzy,  umiejętności  i  postaw.  Wiedza  w  tym  przypadku  to  znajomość  „słownictwa i gramatyki funkcjonalnej oraz świadomości głównych typów interakcji słownej i rejestrów języka.  Istotna jest  również  znajomość konwencji  społecznych oraz aspektu kulturowego i zmienności  języków”  (tamże).  Umiejętności  to  „zdolność  rozumienia  komunikatów słownych,  inicjowania,  podtrzymywania  i  kończenia  rozmowy  oraz  czytania,  rozumienia i pisania tekstów, odpowiednio do potrzeb danej osoby. Osoby powinny także być w stanie właściwie  korzystać  z  pomocy  oraz  uczyć  się  języków  również  w  nieformalny  sposób w ramach  uczenia  się  przez  całe  życie”.  I  wreszcie  promowana  postawa  „obejmuje świadomość  różnorodności  kulturowej,  a  także  zainteresowanie  i  ciekawość  języków i komunikacji międzykulturowej” (tamże).Z kolei u Koehna i Rosenau można znaleźć pojęcie kompetencji behawioralnej, która składa się przede wszystkim z kompetencji językowej, ale też z czegoś, co można nazwać „radzeniem sobie” w sytuacji migracji – tzn. umiejętność korzystania z usług tłumacza. Jest też  nieco  szersza  od  kompetencji  językowej  opisywanej  przez  Radę  Parlamentu Europejskiego,  gdyż  zawiera  umiejętności  prowadzenia  dobrej  komunikacji  (nawiązania znaczącego  dialogu)  czy  rozumienia  innej  kultury  (różnych  kodów  pozawerbalnych i komunikatów kulturowych), do których nie wystarczy biegła znajomość języka.Migracja  z  pewnością  sprzyja  rozwijaniu  tychże  kompetencji.  Najczęściej  jednak informacja  o nauczeniu  się  języka  obcego  (niekoniecznie  islandzkiego)  pojawiała  się wywołana innym pytaniem.  Jedynym wywiadem, w którym język (angielski!)  pojawił  się jako jedna z najważniejszych zdobytych umiejętności był wywiad z młodą dziewczyną, która przyjechała do Reykjaviku zaraz po liceum i planowała wrócić do Polski na studia: 

Przede  wszystkim  na  pewno  pokonałam  tę  barierę  językową.  To  na  pewno pokonałam,  bo  mimo  że  się  uczyłam  angielskiego  w  szkole,  czy  jeszcze  jakieś studium robiłam,  to przyjechałam i  taki  lęk był i  ani  B ani  C,  ale  pokonałam te barierę. I...  no i poznałam ich język, ich kulturę, tak...  sporo rzeczy zapamięta się  z Islandii. (K5)Kompetencje  językowe  respondentki  były  wcześniej  niepełne  –  składały  się  z  wiedzy 434



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.(znajomości  słownictwa  i  gramatyki),  nie  zaś  z  postawy  śmiałości  w  nawiązywaniu kontaktu.  Korzystając  z  kategorii  użytych  przez  Koehna  i  Rossenaua,  można  nazwać  to brakiem  „umiejętności  nawiązania  znaczącego  dialogu  oraz  ułatwiania  obopólnej autoekspresji”. Na Islandii osoba ta uzupełniła ten brak. Trudno powiedzieć, czy nabyła też postawę „zainteresowania i ciekawości języków i komunikacji międzykulturowej”. Z reszty wywiadu wynika, że była zainteresowana Islandią i  chętnie komunikowała się z osobami innej narodowości. Zwiększyła też swoje kompetencje zarówno jeśli chodzi o język islandzki (uczestniczyła  w  jednym  kursie  i  używała  go  w  niektórych  sytuacjach),  jak  i angielski, którym często posługiwała się.Z  kolei  uczenie  się  języka islandzkiego,  które w wielu  przypadkach odbywało się w pracy (zob. Rozdział V) także mogło prowadzić do kompetencji częściowych. Szczególnie przedszkolanki wskazywały na pewne minusy tej formy uczenia się:
No  ale  ja  bardzo  szybko  uczyłam  się  od  dzieci,  do  dzisiaj  mówię  połamaną gramatyką, ale... Jakby nie ma problemów, żeby się dogadać. Szczególnie z dziećmi. Gorzej,  że  rozmawiam  z dorosłymi  i  używam  dziecięcego  słownictwa.  Czasami trzeba się opanować, a ja jakby nie wiem tego...(...) są pewne rzeczy, których się nie mówi po prostu. Nawet „idę do toalety” się mówi, a dzieci mówią inaczej. [...] ale nawet formułowanie zdań...  Ja  się  nauczyłam formułować zdania tak jak dzieci...  (K4)Można  tu  uznać,  że  jeden  z  komponentów  kompetencji  językowych  –  umiejętność  – przeważył nad innym – nad wiedzą, rozumianą tu jako znajomość form gramatycznych oraz rejestrów  językowych.  Odwrotnie  natomiast  było  u  K9,  która  znała  bardzo  dobrze gramatykę, której uczyła się na kursach, ale i tak miała problemy z porozumiewaniem się, które rzadko miała okazję ćwiczyć.Uczenie się  języka było często intencjonalne,  a  czasem odbywało się  niejako przy okazji, poprzez praktykę. W obu przypadkach było jednak zauważalne, respondenci widzieli  swoją coraz większa łatwość w posługiwaniu się językiem, nawet jeśli formalnie nie mogli się  pochwalić  ukończeniem  jakiegoś  poziomu  językowego.  Wskazuje  na  to  np.  sytuacja sprzątaczki  (K14),  która nauczyła się  nieco islandzkiego,  ale  wolała mówić po angielsku. Przyjechała nie znając języka anielskiego i w rezultacie, po kilku latach pobytu umiała już konwersować zarówno po angielsku, jak i po islandzku, choć nie na tym samym poziomie. Co ciekawe, choć migracja przyczynia się do rozwoju kompetencji językowych, to nie zawsze migranci uczą się oficjalnego języka kraju, do którego jadą, a czasem wybór języka, którego się  uczą  jest  trudny  do  przewidzenia.  Oprócz  języka  islandzkiego  i angielskiego,  moi respondenci  uczyli  się  bowiem  także  innych  języków  obcych.  Niektórzy  już  po przeprowadzonym wywiadzie,  ale  jeszcze  mieszkając na Islandii  zaczęli  uczyć się  języka 435



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.norweskiego,  gdyż  planowali  przeprowadzkę  tam.  Ciekawa  jest  opisywana  wcześniej historia  respondenta  (M1),  który  uczył  się  języka  chińskiego  na  studiach  w  Reykjaviku.  Jednocześnie przestał on jednak uczyć się języka islandzkiego, z powodu braku czasu. M1 mówił też o tym, iż jest w stanie sporo zrozumieć po islandzku ze słuchu, ale gorzej u niego z mówieniem czy czytaniem.  Umiejętności  językowe nie  są  więc zawsze kompletne i  nie muszą  obejmować  wszystkich  czterech  umiejętności  (słuchania,  czytania,  pisania i mówienia).  To  samo  dotyczyło  posługiwania  się  językiem  angielskim  przez  tego respondenta: „Dogaduję się, mam bardziej problem z pisaniem, z gramatyką, [...] ułożenie tak stylistycznie  zdania,  żeby  to  było  poprawnie  napisane,  z  tym  mam  duży  problem.  No rozmawiać rozmawiam, na każdy temat mogę porozmawiać [...], ale no gorzej z pisaniem” (M1).  Mężczyzna  ten  mieszkał  wcześniej  w  Irlandii,  tam  uczył  się  języka  angielskiego, później na Islandii nauczył się podstaw islandzkiego, jednak to język chiński go fascynował i z nim wiązał swoją karierę. Choć był to język odległy od Islandii i można byłoby nauczyć się go wszędzie,  to jednak respondent wskazywał,  że na Islandii  było to dużo łatwiejsze niż w Polsce,  gdzie  miał  problem  z  dostaniem  się  na  sinologię,  uważał  się  też  za niesprawiedliwie potraktowanego w procesie rekrutacji w Polsce. Jest to sytuacja podobna do tej opisywanej przy wyrabianiu prawa jazdy – które też można było zrobić wszędzie, ale  na Islandii było to łatwiejsze – tu jednak ciekawe jest uczenie się w jednym miejscu języka używanego  w  innym  miejscu.  Kompetencje  językowe  były  też  przez  niektórych respondentów  traktowane  jako  kluczowe  w  procesie  migracji.  Młoda  kobieta  pracująca w supermarkecie wyraziła to tak: „Podstawą wyjeżdżania za granicę jest znajomość języka i to jest chyba najważniejsze, gdziekolwiek się pojedzie” (K16).
Kompetencje analityczneWśród kompetencji wymienianych przez Koehna i Rosenaua, znaleźć można kompetencję analityczną.  Jej  częściami  składowymi  są:  „Zrozumienie  głównych  przekonań,  wartości, praktyk oraz paradoksów danej kultury (kultur) i danego społeczeństwa (społeczeństw) – włączając w to świadomość  polityczną i etniczną.  Umiejętność  powiązania  uwarunkowań panujących  w  danym  kraju  ze  swoją  własną  sytuacją  i  na  odwrót”  (cyt.  za:  Vertovec, 2009/2012, s.79). Wydaje się, że rozwijanie tej kompetencji było bardzo rozpowszechnione, biorąc  po  uwagę  liczbę  wypowiedzi  pokazujących  inność  islandzkiej  kultury i społeczeństwa,  zarówno  inną  „mentalność”,  tradycje,  zachowania,  jak  i  inne  zwyczaje polityków  czy  duchowieństwa.  Jednocześnie  poprzez  opisywanie  inności  Islandii,  Polacy opisywali z dystansu to, jaka jest Polska, poprzez porównanie. Co więcej, analizy dotyczyły nie tylko społeczeństwa islandzkiego, ale też elementów natury. Takie analizy i interpretacje 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.mają  nie  tylko  znaczenie  dla  refleksyjnego  uczenia  się,  ale  –  jak  pisze  Alicja  Jurgiel-Aleksander, człowiek poprzez interpretację świata współtworzy go (2013, s.159).  W Rozdziale VI opisałam różne elementy miejsca i to jak respondenci je oceniali. Niektóre  oceny  były  pozytywne  –  zarówno  jeśli  chodzi  o  naturę  ludzką  (choć  raczej Islandczyków  niż  innych  Polaków),  niektóre  elementy  natury  nie-ludzkiej,  porządku społecznego, kultury i języka. Zwracano m.in. uwagę na traktowanie człowieka przez władze, a także na system zabezpieczeń społecznych. Ocena pozytywna dotyczyła również kościoła, którego wcześniej nie analizowałam, gdyż ten watek pojawił się tylko dwa razy – kościół jako miejsce edukacji (zob. Rozdział IV) oraz kościół jako instytucja zatrudniająca księży:[O]dpowiada mi ich że tak powiem wiara, przestała mi odpowiadać – wiara... może...  nie mam nic do Boga, ale... kościół polski, a ich kościół – to po prostu to... jeśli chodzi o przyzwoitość i kulturę to przepaść. [...] Tutaj [...] kościół nie kosi pieniędzy, bo ma pieniądze od państwa. Ludzie płacą jakieś podatki i te podatki idą i na drogi, i na kościół. [...] to jest wszystko jakieś takie.. jasne, przejrzyste i...  ksiądz tu ma żonę, dzieci,  księdzem  jest  tu  też  kobieta  –  może  być,  tu  jest  uprawnienie,  to  jest  tolerancja. (M6)
Wśród  wypowiedzi,  w  których  zauważano  inność,  ale  wskazywano  na  brak  możliwości przeniesienia  islandzkich  rozwiązań  do  Polski,  była  wypowiedź  jednej  z  przedszkolanek o tym, że oba kraje są w innej skali i przez to są nieporównywalne. K8 podsumowała swoją wypowiedź: „Nie, nic bym nie chciała przenieść, oni mają swoje zwyczaje, my mamy swoje i tak jest dobrze” (K8). Również inna przedszkolanka wskazywała ze zdziwieniem na inność Islandczyków i  choć twierdziła,  że się  od nich uczy spokoju,  to jednocześnie podkreślała rozdźwięk w obserwowanych sposobach podejścia do życia:Na  przykład  Islandczycy są  bardzo powolni.  [...]  My jesteśmy bardzo  uczuciowi, a oni nie są tak bardzo uczuciowi. Oni mi się wydaje są tacy, jak Islandia, bardzo zimni.  (...)  Na przykład moja  siostra mieszka z  Islandczykiem i  ona jest  już,  jak Islandka,  ona  też  ma  na  wszystko  czas,  jej  się  nie  spieszy.  Ja  jestem  nadal zestresowana. (K10)Zetknięcie  z  innością  uruchamiało  tu  więc  refleksyjność,  lepsze  poznanie  siebie,  choć niekoniecznie przyjęcie innego sposobu życia i zmianę swoich zachowań. Taka refleksyjność jest  jednak,  jak  pisze  Giddens  (cytowany  przez  Trąbkę),  podstawowym  źródłem  zmian w tożsamości  w  społeczeństwach  posttradycyjnych,  zastępując  rytuały  przejścia,  które kiedyś tę role odgrywały (Trąbka, 2014, s. 132). Niektórzy respondenci  pokazywali  jednak,  że  uważają  pewne  elementy  swojej kultury, natury czy polityki za lepsze od islandzkich. Możliwe, że poprzez kontakt z innością, nauczyli  się doceniać poprzednie postawy, ale  nie wyrazili  tego wprost.  Dotyczyło to np. 437
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gotowania w domu („[W] Islandii jest potrzebne rzeczywiście takie cofnięcie się do takich źródeł. Że czasami jest fajnie coś w domu ugotować, a nie tylko ciągle liczyć na te kanapki, które kupuje się w pracy, bo są tanie”. [K11]), częstszych spotkań towarzyskich („Dla mnie oni jakby za rzadko spotykają się tak towarzysko, za mało... [...]. Są weekendy, gdzie spotykają się ze znajomymi, ale w ciągu tygodnia nie ma czasu na to”. [K11]), spontaniczności („Nie ma tu takiej spontaniczności […]. My jesteśmy bardziej ekspresyjni, brakuje im takiej... coś w nich  siedzi,  ale  ciężko  wydobyć  to  z  siebie  tak  do  końca”.  [K11]),  rozwiązywania 

konfliktów („Może oni gorzej sobie radzą w takich właśnie sytuacjach konfliktowych […]. Nie umieją jakby trudnych spraw rozwiązywać. Np. rozwiązać umowę o pracę, to jest bardzo ciężkie”  [K11]),  pracowitości  („„Jednak trochę leniwi są.  Może nie wszyscy tak,  ale  tak… trochę są jednak leniwi”. [K5]), pomagania innym („oni się obrażają, kiedy chcesz im pomóc, że uważasz wtedy ich za gorszych, za durniów, ale ty jesteś szczęśliwy” [M2]) czy zadłużania 

się,  które  było  mocno  krytykowane.  Można  to  zinterpretować  teorią  Petera  Jarvisa  – migranci  zauważają  inność,  rozdźwięk  między  znanymi  sobie  postawami,  a  postawami innych  (doświadczają  swoistego  dysonansu  poznawczego)  i  w  związku  z  tym  zmieniają swoją postawę lub dystansują się do postawy innej – a w obu tych procesach rolę odgrywa uczenie  się.  Jednak  nie  jest  to  taka  prosta  dychotomia  –  np.  K8  pokazywała  elementy systemu  społecznego,  który  uważała  za  lepszy,  ale  nie  wierzyła  w  możliwość  zmiany polskiego systemu (którego sama zamierzała znów być częścią – planowała powrót do Polski i pracę  w  administracji  publicznej).  Obserwacja  inności  nie  budziła  też  wyłącznie jednoznacznych  ocen.  Często  budziła  konsternację  migrantów  i  sprawiała,  że  musieli rozważyć dobre i złe strony jakiegoś rozwiązania, np. bardziej partnerskich relacji między dorosłymi a dziećmi niż w Polsce: 
Hm... No ich pojęcie o wycho... no nie wiem oni są tacy bardzo... [...] ja tylko takie  jedno zagrożenie widziałam wiesz, w tym...  nie wiem czy to jest prawidłowe czy nie... że się zwracasz przez ty, czy to na takim poziomie właśnie dziecka... a może ja jestem taka zamknięta [śmiech], może jestem nienowoczesna, nie? Czy się powinno wiesz... na ile... kiedy pozwolisz mówić do siebie przez ty, czy to nie zaciera wiesz takiej  kwestii  wzajemnego szacunku do tej  jednak starszej  osoby,  nie? Z drugiej strony, ja mówię, to jest taki wiesz... na polu koleżeńskim nie? Ale z kolei w Polsce się tyle słyszy takich różnych wiesz też agresywnych zachowań, czy braku szacunku wobec nauczycieli. (K1)W wypowiedzi tej widać wyraźnie procesy analityczne uruchomione przez respondentkę, która  nie  jest  pewna,  co  myśleć  na  temat  islandzkiego  wychowania.  Respondentka wspomniała też, że niedawno dyskutowała na ten temat z polską sąsiadką, co wskazuje też na kolektywny aspekt takiego uczenia się poprzez doświadczanie rozdźwięku. Uczenie się 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.takie prowadzi do refleksyjności – respondentka zastanawia się nad swoją postawą, tym czy nadąża  za  duchem  czasu.  Próbuje  sformułować  swoją  własną  odpowiedź  na  to  pytanie, mówiąc  językiem  Gerta  Biesty,  choć  nie  wiemy,  jak  długotrwały  będzie  to  proces  i  czy wynikiem  będzie  pozostanie  przy  wartościach,  w  których  respondentka  wychowała  się, zmiana postawy czy trwanie w niejednoznacznej ocenie tego zagadnienia.
Asymilacja wartościMigranci  przystosowywali  się  również  do nowego miejsca obserwując wartości,  postawy i zachowania  w społeczeństwie  islandzkim oraz ucząc się  ich.  W sumie moi  respondenci wymienili  ponad  50 wartości,  które  obserwowali  w  zachowaniu  ludzi  na  Islandii  lub w funkcjonowania  systemu  społecznego,  które  wiążą  się  z:  szacunkiem,  docenianiem 

dobrej  pracy  („[O]oni  tutaj  szanują  ludzi  tych,  co  dobrze  pracują.  I  to  jest  właśnie  na Islandii,  co  mi  się  podoba.  [...]  nie  patrzy,  czy  on jest  dyrektorem,  czy  sprzątaczką...  […] a w Polsce [...] nikt nie szanuje dobrej sprzątaczki, a każdy szanuje złego dyrektora”. [K9]),  
brakiem hierarchii społecznej [„Tu nieważne jest, kto kim jest, jaki ma zawód. […] Tutaj dyrektor jakiegoś zakładu przychodzi  pracować z  pracownikami”  [K15];  „Np.  dyrektorka przedszkola sprząta przedszkole. Tu też to jest normalne. […] W Polsce kobieta od razu by skierowała sprawę do niższej rangą: „Ty, słuchaj, sprzątnij to” [M13]; „Poznałem wielu ludzi, którzy mają naprawdę kupę kasy, mają wykształcenie, są prawnikami, są w bankach itd., ale w  kontakcie  z takim  człowiekiem  nie  masz  pojęcia,  w  ogóle  jest  to  nieważne”.  [M4]), 
zaufaniem społecznym, uczynnością („Ludzie są bardzo mili [...], pomocni i oni nie patrzą na czy to Islandczyk,  czy nie Islandczyk,  czy obcokrajowiec.  Zawsze pomoże,  zawsze jak zapytasz […] W Polsce [...] zwykle trafiałem na ludzi, którzy nie byli za uprzejmi i zawsze albo jakieś wyzwiska albo wyśmiewania się”.  [M1]),  otwartością i  uprzejmością wobec 

innych  ludzi niezależnie  od  ich  pochodzenia  i  statusu  społeczno-ekonomicznego („Tutaj  nie  ma  czegoś  takiego,  żeby  Islandczyk do  Islandczyka  był  wrednie  nastawiony” [M13]),; sprawiedliwością, równością, tolerancją („Bardziej na pewno są tolerancyjni niż Polacy.  […]  A  my  Polacy  jesteśmy  naprawdę  krajem  zawistnym  i  mi  się  wydaje,  że  nie mielibyśmy tyle tolerancji, co oni. Nie wydaje mi się, jestem tego pewna, [...] że mają dużą tolerancję”. [K16]; „[T]o jest kraj, od którego świat się może uczyć tolerancji, tolerancji na drugiego  człowieka.  Bo  tam  Polacy  mówią,  że  są  tolerancyjni  –  guzik  prawda!  To  jest [Islandia]  naprawdę  kraj  ludzi,  którzy  akceptują...  [M6]),  troską  o  ludzi  w  potrzebie; 

wolnością, spokojem i dystansem do wydarzeń życiowych, cierpliwością, uczciwością 

zwykłych ludzi (ale nie ludzi u władzy). W związku z tym część migrantów twierdziła, że nauczyła się tych wartości, przyjęła 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.je. Mówili o tym, jak uczenie się na Islandii zmieniło pewne cechy ich charakteru, tego, jacy są, co jest ważnym elementem uczenia się, podkreślanym przez Wengera „Ponieważ uczenie się  zmienia  (transformuje)  to,  kim  jesteśmy  i  co  możemy  zrobić,  jest  doświadczeniem tożsamości. Nie jest wyłącznie akumulacją umiejętności i informacji, ale jest też procesem stawania się – stawania się jakąś osobą albo przeciwnie – unikania stania się jakąś osobą” (cyt.  za: Williams,  2006, s.598). Te nowe cechy charakteru związane były z opisywanymi wcześniej wartościami i idealizowanym obrazem Islandii. Niektórzy respondenci uważali, że zmienili  się  i nauczyli  się  islandzkiej  tolerancji  i życzliwości,  nie  była  to  więc  jedynie kompetencja  analityczna  polegająca  na  dostrzeganiu  różnic.  Z  drugiej  strony  w  kilku wywiadach padła ocena, iż życie na Islandii uczy lenistwa – można to rozumieć jako zmianę etyki pracy z pracy jak najszybszej i jak najlepszej, na spokojniejszą, wolniejszą. Nie wszyscy uważali to za pozytywne. Kobieta sprzątająca i nadzorująca inne sprzątaczki mówiła, że po przyzwyczajeniu się do pracy na Islandii  Polki nie chcą już pracować gdzie indziej,  pracę choćby w Norwegii uważają za zbyt trudną:Dziewczyny stąd pojechały [do Norwegii], po angielsku spoko, posiedziały chyba 5 miesięcy, 6, i wróciły tu z powrotem do [nazwa firmy], bo tam sensu nie ma. Się uwalisz. Ej, bo się nauczyły tutaj. Siedzą tutaj 3 lata i nauczyły się. Ej, sorry, firma nas nauczyła,  Islandia  nas nauczyła.  Polki  nie  były  nauczone tak,  że  wchodziłeś i płacili  ci  za  4  godziny,  robiłeś  w godzinę  i  szłeś  do  domu.  Kto  ci  w  Polsce kiedykolwiek coś takiego zapłacił? Nigdy. A tutaj dziewczyny się tak nauczyły robić.  I teraz bardzo ciężko jest poobcinać godziny, poprzestawiać. (K14)
Te same zmiany zachowań (albo – jak opisują to niektórzy – cech charakteru: cierpliwości,  lenistwa) mogą być więc różnie oceniane. M6 z kolei mówił, że nauczył się przyzwoitości, rozumianej jako bycie „w porządku” w stosunku do innych ludzi: 

[P]rzyzwoitość, o przyzwoitość! Tutaj się nauczyłem przyzwoitości. [...] w Polsce – to jest abstrakcyjne pojęcie. Po prostu ci ludzie są bardzo w porządku. Oni może nie  są  wylewni  w uczuciach.  Ale  jak  ty  jesteś  wobec  nich  w  porządku,  to  oni  są w porządku wobec ciebie. (M6)
Poza cechami charakteru, respondenci mówili też o innym zachowaniu i o innym stosunku do życia, którego się nauczyli – jedni większego spokoju, a jedna respondentka nauczyła się „bardziej praktycznego podejścia do życia” (K4) Ta praktyczność była też połączona z innym stosunkiem do drugiego człowieka – dziecka i – była czymś, co można było przenieść do pracy z dziećmi w innych krajach:Takiego podejścia też do dzieci  [nauczyłam się]...  to  się  ma też w sobie w jakiś  sposób, ale baaardzo mi się podoba, jak tu praktycznie podchodzą do wielu spraw, 440



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.więc jakbym miała teraz pojechać do Polski i założyć szkołę bądź przedszkole, to zrobiłabym to w zupełnie inny sposób, niż myślałam kiedyś o szkole i przedszkolu. (K4)
Wypowiedź ta padła w kontekście tego, jak wyglądają islandzkie przedszkola i przedszkole właśnie jako miejsce pracy było miejscem, gdzie respondentka miała największy kontakt z Islandczykami. Uczyła się od współpracowników, było to więc znów uczenie się społeczne. Czasem  to  uczenie  się  było  oparte  na  wzorach  osobowych,  ludziach,  których  warto naśladować:A właśnie  w  ogóle  co  mi  jeszcze  dała  Islandia,  to  ja  uważam,  że  ja  na  Islandii poznałem dopiero takie osoby, na których wbrew pozorom mogę się wzorować. Np. [imię], która jest nauczycielką u mnie w przedszkolu, ona jest dla mnie wzorem, jak być nauczycielem. Moja dyrektorka jest wspaniałą osobą, to jest dla mnie w ogóle wzór, jak być człowiekiem. Ona ma po prostu w sobie coś takiego, nie wiem... To jest taka tolerancja i takie wierzenie w to, że każdy może robić w życiu to, co chce i że wszystko da się załatwić. I że dlaczego... po prostu wszystko się da, nie? (M3)
Koehn i Rosenau wyróżnili wśród kompetencji transnarodowych kompetencję emocjonalną, definiowaną w następujący sposób: “Motywacja i zdolność do bycia nieustannie otwartym na różne wpływy i doświadczenia kulturowe. Zdolność do autentycznego zainteresowania się innymi – zwłaszcza związanymi z danym krajem – wartościami, tradycjami, wyzwaniami i  doświadczeniami  oraz  ich  poszanowanie  (międzykulturowa/transnarodowa  empatia); Umiejętność zarządzania wielorakimi tożsamościami. Zmysł transnarodowej skuteczności” (za:  Vertovec,  2009/2012,  s.79).  Według  autorów  ważne  jest  też  „unikanie  osądzania i atrybucji  bazujących na postrzeganych różnicach kulturowych” (Koehn i  Rosenau,  2002, s.112). W wypowiedziach moich rozmówców dotyczących uczenia się widać otwartość na inne wpływy kulturowe, a niektórzy mówili też o tym, iż otwarli się na innych. W przypadku zmiany postawy wobec innych,  najczęściej  dokonywała się ona na osi  postawa otwarta – zamknięta.  Kilka  osób  wspomniało,  że  życie  na  Islandii  nauczyło  ich  większej  tolerancji wobec  innych  –  ludzi  innej  narodowości  czy  orientacji  seksualnej  oraz  pozbycia  się schematów myślowych:Czego nauczyło mnie życie na Islandii? Nauczyło mnie w ogóle innego podejścia do życia,  [...]  głównie  chyba  pozbycia  się  jakichś  schematów,  np.  mój  kucharz w przedszkolu  jest  gejem,  ma  męża  i  oni  mają  w  ogóle  dzieci  z  poprzedniego małżeństwa, nie wiem jest tutaj np. na życzenie aborcja... generalnie mają... czekaj aborcja, homoseksualizm, co jest jeszcze takiego, że się tak w Polsce..., nie wiem, in vitro i w ogóle wiesz... generalnie to wszystko tutaj się dzieje... i generalnie nic się 

nie dzieje z tego powodu. Mają największy przyrost naturalny w Europie, wszyscy są szczęśliwi, a w Polsce się tak po prostu ludzi straszy, że Boże, że przestaniemy się 441



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.rozmnażać, że coś tam, że pozabijają wszystkie dzieci, a generalnie nic się nie dzieje. I to mnie nauczyło takiego właśnie pozbawiania się schematów i innego podejścia 
do życia. Tutaj np. gay pride to jest...(...) tutaj przyjeżdża nie wiem, z 60 000 ludzi  [...], to jest impreza rodzinna. generalnie wszyscy wychodzą z dziećmi, obserwują tą paradę. [...] potem się to dzieje w Krakowie i oglądam to na TVNie [...] 200 osób, 500 policjantów tego broni i w ogóle, [...] taka  przepaść we wszystkim... No, jest tutaj duża też różnorodność. (M3)

W wypowiedzi  tej  M3 mówi  wprost  o „przepaści”  pomiędzy tym,  co  widzi  w Polsce  (za pośrednictwem mediów), a tym, czego doświadcza na Islandii. Ta przepaść, czy – mówiąc językiem  Jarvisa  –  doświadczany  rozdźwięk,  wzmacniany  postrzeganiem  konsekwencji innych postaw  (czy  raczej  –  braku  konsekwencji:  „i  generalnie  nic  się  nie  dzieje  z  tego powodu”)  sprawiła,  że  respondent  mówił,  że  sam  pozbył  się  pewnych  „schematów” i stereotypów. Taka większa tolerancja dotyczyła też różnorodności etnicznej,  co sugeruje wypowiedź M14 – choć jest ona dosyć ogólnikowa, to respondent wskazuje w niej trwałość swojej nowej postawy, którą zamierza przenieść też do Polski. Nawiązując do wypowiedzi respondenta  na  temat  tolerancji  na  Islandii,  zapytałam,  czy  sam  uczy  się  „zachowania takiego bardziej tolerancyjnego”:To  najbardziej!  Myślę,  że  jak  wrócę  do  Polski  kiedykolwiek  to  jednak  to  mi pozostanie, bo jednak patrząc na nich  pod tym względem naszej obecności, ale w stosunku  do  innych  rzeczy  też  tak.  Ja  na  przykład  w  Polsce  bym  inaczej 
odbierał pewne rzeczy, a po pobycie w Islandii inaczej będę podchodził do tego, ale nie powiem o co chodzi...,  ale myślę, że na pewno tego się nauczyłem i będę szanował, bo to poważna rzecz. (M14)

Choć  respondent  nie  zdradził,  o  co  konkretnie  mu chodziło,  to  widać  było,  że  to,  czego nauczył  się  na  Islandii,  co  związane  było  z  tolerancją,  było  dla  niego  znaczące  („będę szanował,  bo  to  poważna  rzecz”).  Temat  ten  był  trudny  do  werbalizacji  dla  niektórych respondentów,  np.  w  przypadku  jednego  z kierowców  autobusu  nabyta  postawa  wobec innych (ciemnoskórych) była dosyć złożona i nie do końca zrozumiała. Uczenie się wiązał z  tym, że poznał po raz pierwszy osoby ciemnoskóre („Na pewno nabrałem innego stosunku do obcokrajowców ciemnoskórych. (…) No, bo w Polsce nie ma w zasadzie czarnoskórych, no nie?” [M11]), ale też z opinią na ich temat z drugiej ręki – respondent wspomniał o tym, jak rozwożąc pijanych Islandczyków po imprezie z pracy usłyszał od niego różne stereotypy narodowe – tego, że Polacy to „dobrzy ludzie”, ale też: „A kogo nie lubią Islandczycy?' 'Żydzi, nie  lubimy'.  'A  czarnoskórych?',  'Nie  chcą  pracować  w  ogóle  ciemnoskórzy'.  No  i  się dowiedziałem, że czarnoskórych też nie lubią. Mówi: 'Rosjanie to są wariaci, Litwini to są bardzo mocno wariaci.' (M11). Stereotypy te respondent zaczął odnosić do rzeczywistości: „I  
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.faktycznie, no tak jak widzę, […] ciemnoskórzy, oni się tutaj dobrze czują pod tym względem, że tu jest wszystko na takim luzie, na swobodzie. Oni też nie są tacy chętni do pracy, jak widzę.  Też  lubią  kombinować,  oszukiwać.  Moje  poglądy  rasistowskie  się  mocno przewartościowały”.  [M11]).  Ostatnie  zdanie  jest  tu  szczególnie  zadziwiające,  gdyż respondent mówi o rasizmie (a więc zdaje sobie sprawę z tego, że taka stereotypizacja rasy jest  rasistowska)  i  o  przewartościowaniu  tych  poglądów,  ale  jednocześnie  odnosi  to  do sytuacji, w której zgadza się ze stereotypami narodowymi pewnego pijanego Islandczyka. Dopytałam więc, jak rozumieć to stwierdzenie:M.Z.: Ale nauczył się Pan więcej tolerancji czy właśnie raczej mniej?M11: Tolerancji? Tak, po 4 latach tak. Po 4 latach dopiero. Bo na początku to byłem taki inaczej nastawiony na to wszystko, nie? A w tej chwili  to jednak ten luz się jednak  odbija  pozytywnie,  dlatego  się  tak  boję  powrotu  do  Polski.  […]  bo  to wszystko  zależy  od  samych  ludzi,  bo  niektórzy  są  naprawdę  mili,  sympatyczni. Tylko to jest tak, że inaczej jak się z kimś rozmawia tak jak my teraz rozmawiamy, a inaczej jest, jak się z kimś pracuje. Bo to są dwie różne sprawy. Można kogoś lubić,  no  nie?  Tak  jak  my  się  teraz  dobrze  rozumiemy,  ale  jakbyśmy  gdzieś  razem pracowali [...], jak ja bym widział, że się obijacie i myślicie o niebieskich migdałkach a nie o robocie,  to bym się  wkurzał,  prawda? [...]  Ale i  wśród czarnoskórych są bardzo sympatyczni ludzie.
Wydaje  się,  ze  respondent  początkowo  nauczył  się  negatywnej  postawy  wobec ciemnoskórych osób – nauczył się jej od ksenofobicznego Islandczyka. Poprzez pokazanie Polaków  jako  „dobrych  ludzi”,  a  np.  Litwinów  i  Rosjan  jako  wariatów,  wspomniany Islandczyk dowartościował respondenta, poniżając innych. Początkowo respondent zgadzał się z tą oceną, a nawet dopasował do niej swoje następne doświadczenia. Dopiero potem naruszył  utworzony  stereotyp,  tworząc  wyjątki  dla  „niektórych”,  którzy  są  „mili i sympatyczni”  –  choć  mimo  wszystko  leniwi  w  pracy  (tu  M11 przytoczył  też  opowieść o swoim  czarnoskórym  koledze,  który  był  wyjątkowo  ciekawą  osobą,  ale  nie  wypełniał wszystkich  obowiązków  należycie).  Pobyt  w  innym  kraju  dzięki  kontaktowi  powinien teoretycznie  rozbudować  struktury  poznawcze  i  podważyć  stereotypy  narodowe  (zob. hipoteza  kontaktu  w:  Nikitorowicz,  2009,  s.112-113),  ale  ponieważ  kontakt  ten  mimo wszystko  był  jednostkowy  (stereotypy  usłyszane  od  pojedynczych  Islandczyków i sprawdzane  na  pojedynczych  ciemnoskórych  osobach),  to  częściowo  dochodziło  tu  do wzmacniania stereotypów. W  wywiadach  wystąpiły  jednak  przypadki  przeczące  uczeniu  się  otwartości  – niektórzy mówili tu o stawaniu się bardziej ostrożnymi, co nie było spójne ze wskazywanymi wartościami  obserwowanymi  na  Islandii.  To  uczenie  się  dotyczyło  jednak  wyłącznie 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.przystosowywania się do życia w polskiej społeczności na Islandii – o której, jak widzieliśmy w  Rozdziale  VI,  respondenci  mieli  często  negatywne  opinie.  Charakteryzowała  się  ona podejrzliwością  i  często  unikaniem  kontaktów,  szczególnie  po  2006  r.  I  tak,  dwóch respondentów  (M2  i  M10)  nauczyło  się  nie  pożyczać  pieniędzy  innym  Polakom,  gdyż pieniędzy tych nie odzyskali. Podobnie ostrożności nauczyła się młoda kobieta napastowana przez polskiego migranta – kryminalistę w małej  miejscowości [nazwijmy ją Y],  w której  wcześniej mieszkała na Islandii:[Z]acznę od tych takich trudnych rzeczy, najpierw nauczyło mnie [życie na Islandii] w  [Y]  przez  spotkanie  specyficznych  ludzi,  mężczyzn,  nauczyło  mnie...  czegoś bardzo, czego próbuję się  oduczyć, w cudzysłowie, czyli takiej zachwianej wiary 
w ludzi,  ale to bardziej o obcokrajowcach,  czyli nie o Islandczykach. A z drugiej strony po prostu niesamowitej  otwartości, tego, że się przestałam bać, ja w ogóle się czuję tutaj [w Reykjaviku] jak w domu. [...] Więc jakby otwartości, co było takie... takiego wejścia głęboko, dzień dobry, cześć, nie jestem super pewna siebie, ale się w ogóle  was  nie  boję,  bo  jesteście  dla  mnie  dobrzy i byliście  dla  mnie  dobrzy, a z drugiej strony takiego... no niestety... tu mówię tylko o grupie Polaków i trudno to uogólniać, ale [Y] jest tak małe, że ta grupa Polaków [...] jakby zachwiała mi wiarę w człowieka jako taką, bo ja się nigdy ludzi nie bałam, a z drugiej strony, pokazała  mi, że tak naprawdę nie mam się czego bać, zupełnie. Że nieważne, gdzie jestem. [...] [nauczyłam się] chyba otwartości i już w Reykjaviku będąc, wiary w ludzi. Nic złego mnie w Reykjaviku nie spotkało. Bo [Y] był zupełnie...  dla mnie  to w ogóle inna 
Islandia jest. [...] wszyscy o sobie wiedzą, dla mnie to było nowe, [...] przerażające. Wystarczył  praktycznie jeden incydent,  jeden dziwny Polak,  który jak się  potem okazało  [...]  uciekł,  pojechał  zagranicę,  żeby  nie  siedzieć.  Za  gwałty,  za  coś  tam jeszcze... (K4)

Wypowiedź  ta  jest  szczególnie  interesująca,  gdyż  respondentka  przeplata  informacje o uczeniu się ostrożności i nieufania innym z uczeniem się otwartości i wiary w ludzi. Oba łączy z innymi miejscami,  co pokazuje,  że sama Islandia jest  też różnorodnym miejscem. Ponieważ  złe  doświadczenia  przydarzyły  się  respondentce  w  innej  miejscowości  niż w Reykjaviku, po przyjeździe do stolicy mogła odciąć się od tych doświadczeń i próbować „oduczyć  się”  tego,  czego  ją  nauczyły.  Stopniowo  nauczyła  się  ufać  ludziom  w  nowym miejscu  zamieszkania,  stała  się  –  jak  twierdzi  –  bardziej  otwarta  niż  przedtem.  Była  to częściowo nauka poprzez trudne, „przerażające” doświadczenia. Warto odwołać się tu do Stephena  Brookfielda,  który  wskazuje,  że  uczenie  się  nie  zawsze  jest  przyjemne, a „najbardziej  znaczące  uczenie  się,  jakie  przechodzimy  jako  dorośli  wypływa z zewnętrznych wydarzeń czy bodźców, które sprawiają, że angażujemy się w 'lękotwórczą' i niewygodną  ponowną  ocenę  aspektów  naszego  życia  osobistego,  zawodowego  czy związanego z wypoczynkiem” (1986, s.22). Takim bodźcem zewnętrznym mogą być właśnie trudne doświadczenia „np. zwolnienie z pracy, doświadczenie śmierci rodzica, rodzeństwa, 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.małżonka/i,  pójście  na  wojnę  czy  radzenie  sobie  z  rozwodem.  Uczenie  się,  w  którym zmuszeni jesteśmy uczestniczyć może być niechciane i mieć bolesne aspekty” (tamże, s.22). A jednak uczenie się takie jest ważne: „Mimo to możemy uważać takie uczenie się za bardzo ważne,  właśnie  dlatego  że  kazało  nam  ono  zakwestionować  nasze  sposoby  myślenia i działania  w  relacjach  osobistych,  życiu  zawodowym  i działaniach  społecznych”  (tamże, s.22). Migranci mogli  więc uczyć się różnych (nawet sprzecznych) wartości przebywając z różnymi ludźmi. Podobne do K4 doświadczenia miała para, która także zaraz po migracji spotkała się  ze  złym traktowaniem przez innych Polaków (którzy  według respondentów mieli zaburzenia psychiczne), a potem z kolei nauczyła się większej życzliwości w stosunku do  innych  ludzi  („Niezależnie  od  tego,  jacy  ludzie  są  dla  ciebie,  warto  być  pozytywnie nastawionym i takim miłym. Zawsze, to się zwraca, szybciej niż myślisz” [M4]). Podkreślali,  że miejsce i doświadczenia w nim wpływają na takie postawy:M4: [W] Polsce może też staram się być miły itd.,  ale było to  trudniejsze,  bo na każdym  kroku  spotykałeś  się  z  bardziej  negatywnymi  postawami  [...]  niż  tutaj. Pójdziesz  do  urzędu,  jakaś  baba  burknie  ci,  pójdziesz  na  ulicę  ktoś  cię  potrąci, pójdziesz do sklepu – kolejka, kupa takich niezadowolonych ludzi. Tu masz tak na co dzień życie takie bezstresowe. Pójdziesz gdzieś, ktoś  się uśmiechnie częściej, fajnie cię załatwi, miło, szybko. Więcej powodów jest do takiego wiesz... bo w Polsce możesz być miły, ale w końcu nie wytrzymasz. [...] K11: Naprawdę rzeczywiście ludzie [tu] są jacyś bardziej otwarci. Nie są jacyś tacy zamknięci, może nie jest tak, może nie są  podejrzliwi jak w Polsce, że my ciągle jesteśmy nastawieni, że ktoś chce nas skrzywdzić. Coś takiego się wynosi.
Ciekawe jest, na ile nauczenie się bycia miłym jest stałą postawą, którą migranci przenoszą ze  sobą  dalej  do  innych  krajów  lub  do  Polski,  jeśli  tam  wrócą,  a  na  ile  jest  to  cecha  specyficzna  dla  danego  miejsca  i  wracając  do  Polski  migranci  wracają  do  dawnych zachowań. Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć na podstawie przeprowadzonych badań,  ale  inne  badania  pokazują,  że  trudno  jest  migrantom  odnaleźć  się  w  kraju  po powrocie (Niedźwiedzki, 2010).
Zmiana samoocenyW niektórych przypadkach można mówić też o zmianie postawy wobec siebie,  zdobyciu większej  pewności  siebie  i  wiary  we  własne  możliwości,  dzięki  swoim  osiągnięciom, możliwym dzięki migracji. Mówił o tym np. M14, którego wypowiedź dotyczącą nauki jazdy samochodem już  przytaczałam („zrobiłem się  bardziej  pewny siebie,  bo  coś  osiągnąłem, czego nie mogłem osiągnąć w Polsce”).  Podobnie wyraziła się polonistka,  która w Polsce 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.miała  problemy  ze  znalezieniem  pracy,  a  znalazła  ją  na  Islandii  (choć  na  początku wykonywała pracę fizyczną):Tzn. wiesz co [życie na Islandii], przywróciło mi może... przywróciło mi tą nadzieję, tą nadzieję,  która gdzieś tam zginęła w Polsce przez te ostatnie dwa lata,  że nie znajdę pracy,  a  że  po co mi wykształcenie  i  w ogóle...  nie,  tutaj  jednak...  no  tak naprawdę, co, w Polsce byłam 24 lata, uczyłam się, i nagle wiesz, ciach, nie ma nic 
z tej nauki. A tutaj to, że ja coś robię, gdzieś tam to zaczyna odnosić efekty. Tak że  może... ale to nie, że mnie nauczyło, tylko przywróciło mi tą nadzieję. (K2)

Uczenie się  jest  tu  z  jednej  strony rozumiane jako sposób na zdobycie dobrej  pracy,  ma przynieść wymierne efekty, inaczej „nie ma nic z tej nauki”. Ale z drugiej strony migracja też czegoś  uczy  –  choć  respondentka  mówi  tu  raczej  o  zmianie  swojej  postawy,  której  nie nazywa  uczeniem  się.  Migracja  prowadzi  do  lepszej  samooceny,  przywraca  nadzieję  na realizację swoich planów zawodowych. Jedna z respondentek (przedszkolanka) mówiła też o tym, jaki wpływ miały na nią inne osoby, które uczą ją bycia sobą – co też wiąże się z lepszą samooceną:
Czego jeszcze [nauczyło mnie życie na Islandii], bycia sobą chyba, o! To chyba mnie tak z zupełnie z innej strony Islandczycy uczą każdego dnia. Miałam wpojone jakieś bardzo dziwne rzeczy w głowie,  nie wiadomo po co i  dlaczego,  nie umiem tego wytłumaczyć,  aczkolwiek  oni  pokazują,  że  tak  naprawdę  są  sobą  i  są  bardzo szczęśliwi,  [….]  mało jest  rzeczy,  których się tak naprawdę boję w tej  chwili.  [...] wszystko jest możliwe. (K4)

Jedna  osoba  mówiła  o  tym,  że  życie  na  Islandii  ją  ośmieliło  –  można  to  rozumieć  jako asymilację wartości, ale też jako dorastanie i zdobywanie pewności siebie: 
Życie na Islandii  mnie strasznie zmieniło.  Może… powiem Ci  szczerze,  może nie teraz,  ale  na  przykład  praca  mnie  zmieniła.  Ta  praca  w  przedszkolu  też  mnie nauczyła, bo kiedy ja zaczęłam tutaj pracę, ja byłam taka cichutka, i w ogóle […],  bardzo byłam nieśmiała,  tutaj  praca mnie właśnie nauczyła.  Życie nie tyle,  tylko praca, ludzie. (K10)

Mówiąc  słowami  Koehna  i  Rosenaua  “Pewność  siebie  czy  poczucie  transnarodowej skuteczności  tworzą  kulminującą  umiejętność  emocjonalną”  (2002,  s.  112).  Cytują  oni Conolly'ego i Brunera, którzy twierdzą, iż pewność siebie „oznacza między innymi uczenie się,  że  można  zrobić  coś  z  pewnym  prawdopodobieństwem  sukcesu,  a  także  z  całkiem dużym  prawdopodobieństwem,  że  będzie  mogło  zrobić  się  to  jeszcze  raz,  jeśli  coś  nie wyjdzie”  (cyt.  za:  tamże,  s.112).  Migracja  –  dając  ludziom nadzieję,  że  mogą  coś jeszcze 446



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.w życiu osiągnąć – rozwija więc kompetencję emocjonalną.
AutonomiaMigranci uczyli się migranci także autonomii, którą określali jako osiąganie samodzielności i dorosłości, a także głębsze poznawanie siebie i wypracowywanie swoich celów. Niektórzy respondenci  opowiadali  o  tym,  że  nauczyli  się  niezależności.  Najczęściej  były  to  osoby młode, które opuściły nie tylko kraj, ale jednocześnie i dom rodzinny – przeprowadzka była  więc swoistym usamodzielnieniem się,  na które mogliby nie mieć szans, gdyby zostali na miejscu. Mówili  oni  o  zdobywaniu  większej  pewności  siebie,  dorosłości.  Część  z  tych wypowiedzi dotyczyła uczenia się wynikłego z migracji międzynarodowej,  część mogłaby równie dobrze dotyczyć przeprowadzki wewnątrz jednego kraju czy nawet miasta.  Jedna z respondentek – 23-letnia pracowniczka przedszkola zapytana o to, czego nauczyło ją życie na  Islandii,  połączyła  oba  elementy:  „Samodzielności,  na  pewno  samodzielności. Oszczędności  może też,  takim gospodarowaniem swoim funduszem” (K5).  Inna,  również pracująca  w przedszkolu  osoba,  która  przyjechała  na  Islandię  zaraz  po  szkole  średniej odpowiedziała: „Wiesz, nigdy się nad tym nie zastanawiałam... tak, odpowiedzialności. Tak, dorosłam tutaj. Moja cała rodzina jest w Polsce, to byłam tak jakby zdana na siebie” (K6). Często na Islandii podejmowano pierwszą pracę lub pierwszą poważną pracę, to także było znaczącym elementem rozwoju osobistego, a także rozwoju etyki pracy i wyrobienia własnej opinii nad miejscem i wagą pracy w życiu człowieka:

Wszyscy uważają, że Islandczycy są leniwi, ale ja uważam, że nauczyłem się tutaj 
ciężkiej pracy... no generalnie nauczyłem się tutaj  odpowiedzialności za samego siebie, ponieważ sam o sobie decyduję i o wszystkim. Tak jak sobie pościelę, tak się wyśpię. Myślę generalnie, że każdy powinien pojechać za granicę, gdzieś pożyć rok czy dwa. Nie tak że trzy miesiące, albo coś takiego, jakaś wakacyjna praca, to się wtedy nie liczy. (M3)Mój respondent był krytyczny wobec swoich znajomych w Polsce, którzy nie wyjeżdżali i nie znali innych możliwości niż praca przez cały dzień w korporacji („Są postresowani, wzięli sobie wszyscy mieszkania na kredyt i teraz ich życie sprowadza się do tego, że oni spłacają  ten kredyt...  większość z nich nigdy nie była za granicą, bo na to nigdy nie ma czasu albo pieniędzy, albo urlopu”.). On czuł się w życiu wolny, twierdził, że robi co chce, jeździ gdzie chce („A ja np. sobie jadę [...] na koncert do Londynu, jak chcę. Albo do [imię koleżanki] na  wakacje do Irlandii. Ja bym się już nie przestawił do takiego życia, tak... tu jest o tyle łatwiej po prostu”. [M3]). W tym przypadku uzyskanie samodzielności zachodzi przede wszystkim dzięki zarobionym pieniądzom, ale też i  dzięki dobrym stosunkom w pracy – możliwości 447



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.wzięcia urlopu, brakowi stresu związanego z kredytem czy ze złym kontaktem z szefem bądź nieprzestrzeganiem przez niego prawa pracy. Dzięki dobrym warunkom pracy respondent czuje się odpowiedzialny sam za siebie i za swoją pracę, a także docenionym. Jako kontrast pokazuje  życie  znajomych,  którzy  są  zniewoleni  kredytem  i  stresująca  pracą w nadgodzinach,  ale  także  życie,  które  mogłoby  go  czekać,  gdyby  zgodnie  ze  swoim wykształceniem szukał pracy jako nauczyciel w Polsce:
Znaczy to nie chodzi o pieniądze, ale może jak to powiem, to wyjdzie,  że chodzi  o pieniądze. [...] Jakbym teraz wrócił,  moja mama mówi, że mój pokój zawsze na mnie  czeka,  ale  ona jest  wiesz,  ona jest  no...  ujmę to jakoś inaczej,  ale  ona jest nienormalna, nie? Co ja teraz wrócę po 2,5 roku sam się rządzę, po prostu robię wszystko,  co  chcę,  jak  chciałem to na koncert  do Londynu pojechałem,  nie?  [...] Powoziłem się trochę po świecie, a ona teraz, że ja do pokoju wrócę, nie wiem, może będę pracował jako ten nauczyciel za 800 zł i w ogóle cieszmy się życiem... [...] Nie no, jeśli chodzi o takie rzeczy, to nam brakuje w Polsce jeszcze 40 lat. (M3)

Powrót  do  Polski  oznaczałby  dla  niego  cofnięcie  się  w  rozwoju  autonomii,  dorastania, cofnięcie się w czasie (o 2,5 roku), a jednocześnie trafienie do miejsca, które jest niejako 40 lat „do tyłu”. Niektórzy respondenci mówili też o tym, że na Islandii nauczyli się w jakiś sposób radzić sobie w życiu, walczyć o siebie. Głównie dotyczyło to radzenia sobie w obcym kraju,  ale  w jednym przypadku umiejętność ta była traktowana ogólnie jako pomocna w życiu.  Wyraziła się tak jedna z przedszkolanek:Na pewno walki o siebie, na pewno walki o wiesz... w tym jakby się zawiera walka 
o  swoje  prawa i  o  cokolwiek,  nawet  jakieś  tam  przyziemne  rzeczy.  Myślę,  że nauczyłam się  jeszcze  bardziej  –  jak to  nazwać –  negocjować?  Niektórzy  nawet mówią do mnie już chachmęciara. [śmiech] No śmieję się, to wynikło z jakiejś tam śmiesznej rzeczy, ale myślę, że zaczęłam właśnie w ten sposób myśleć, że można dużo  rzeczy  właśnie  wynegocjować,  na  prostym  przykładzie  negocjowania  cen. (K1)

Respondentka  jako  przykład  podała  negocjowanie  cen  na  cotygodniowym  targowisku  – pchlim  targu  odbywającym  się  w  centrum  miasta.  Wydaje  się,  że  jest  to  kompetencja (składająca  się  z  wiedzy  jak  negocjować,  umiejętności  robienia  tego  i  odpowiedniej postawy), której można nauczyć się wszędzie, jednak to właśnie na Islandii, a nie w Polsce K1 ją  zdobyła.  Jednym z możliwych wytłumaczeń jest  postrzeganie islandzkiego systemu jako negocjowalnego (zob. Rozdział VI) – życie w nim uczyłoby więc negocjowania „reguł gry” i większej kontroli nad swoim życiem.
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NiepewnośćCzęść migrantów uczyła się też innego podejścia do swojego życia – mniejszego planowania go, koncentrowania się na teraźniejszości, co częściowo kłóci się ze zdobywaniem większej kontroli  nad  życiem,.  Oba  procesy  zachodziły  niezależnie  od  siebie  i  dotyczyły  innych elementów  życia,  choć  można  znaleźć  między  nimi  powiązania  –  życie  w  ciągłej tymczasowości,  z otwartą przyszłością wymagało dużej dozy samodzielności i  dorosłości, pozwalającej  na  ciągłe  decydowanie  o  sprawach,  które  u  nie-migrantów  mogłyby  być traktowane jako bardziej  oczywiste (np.  miejsce zamieszkania).  Przykładowo, K1 straciła poczucie stałości i właśnie pewnego wpływu na swój los, gdy przyszedł kryzys i zaczęła bać się,  że  straci  pracę,  będzie  bezdomna.  Nie  wiedziała,  co  robić  z  zarobionymi  pieniędzmi i gdzie  mieszkać,  więc  skoncentrowała  się  na  tym  co  „tu  i  teraz”.  A  jednocześnie  w  tej niepewnej sytuacji ważna była dla niej walka o siebie i swoje prawa, pozwalające jej niejako na bieżąco reagować na zmiany i wpływać na swoje życie.
Kompetencje migracyjneI wreszcie – ostatni już z wymienionych tu wyników uczenia się w nowym miejscu czy – jak pisze  Kim  –  skarbów  uczenia  się  zdobytych  dzięki  migracji,  to  zdobycie  kompetencji migracyjnych, które można by określić jako wiedzę o możliwościach i sposobach migracji, umiejętność uczenia się i porozumiewania się z ludźmi i otwarta postawa wobec nowych miejsc.  Chodzi  tu  o  takie  kompetencje,  które  ułatwiałyby  dalsze  migracje.  Niektórzy respondenci  mówili  o  tym,  że  nauczyli  się  radzić  sobie  w  innym  kraju,  podając  różne elementy takiej kompetencji, lub mówiąc o tym dosyć ogólnie “Na pewno czegoś mnie [życie na Islandii]  nauczyło:  jak żyć wśród obcokrajowców,  jak sobie radzić”  (M16).  M6 z kolei opowiadał o tym, jak nauczył się radzić sobie na Islandii:

M6:  [W]iadomo,  że  jak  się  jest  w  nowym  miejscu,  tutaj  mówimy  konkretnie o Islandii, to musiałem się nauczyć żyć, funkcjonować w tym ich klimacie, w tym ich, że tak powiem życiu codziennym, załatwianiu spraw biurowych,  urzędowych,  to dużo...M.Z.: I to \skąd się tego nauczyłeś? M6: To życie po prostu zmusza... [...] przyjechałem tutaj sam i nie liczyłem, przede wszystkim wszystko starałem się dotrzeć, dojść, indywidualnie. Nie bazowałem na jakichś pośrednikach, tłumaczach czy kimś, tylko wszędzie chodziłem sam, no i tak się uczyłem.
Z  jednej  strony  respondent  mówi  umiejętnościach  potrzebnych  właśnie  na  Islandii i ułatwiających życie tam.  Z drugiej  strony respondent przywiązywał do tego uczenia się 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.dużą wagę, uznał je za znaczące, być może dlatego, że zdobyte umiejętności będą mogły mu się  przydać  w dalszym życiu,  w  którym rozważał  kolejne  migracje.  Takie  doświadczenie w radzeniu sobie w obcym środowisku może dać pewną wprawę, a przez to ułatwić kolejne zmiany miejsca zamieszkania.Kompetencje  migracyjne  odnosiły  się  w  dużej  mierze  do  kompetencji komunikacyjnych (np. lepszej znajomości języka angielskiego, ułatwiającej dalsze wyjazdy), ale też do łatwości uczenia się języków – np. M3 mówił, że gdyby jeszcze raz miał zmieniać miejsce  zamieszkania,  nauczyłby  się  języka  tego  kraju  w  rok,  co  można  postrzegać w kontraście z nauką języka islandzkiego, która trwała u niego już kilka lat, a respondent uważał swój poziom znajomości języka za niewystarczający do uczestnictwa w szkoleniach. 
Uczenie się dzięki zmianieUczenie się  było  z  jednej  strony związane z  nowym miejscem (np.  obserwowanymi tam wartościami  i rozwiązaniami),  a  z  drugiej  –  z  samym doświadczeniem zmiany.  K1,  która w Polsce  pracowała  już  przez  kilka  lat,  a  także  skończyła  studia  kilkaset  kilometrów od miasta, z którego pochodziła, mówiła o samej wartości zmiany w dochodzeniu do większej pewności siebie i dorosłości: 

[P]odejmując  decyzję  o  wyjeździe  z  Polski  musiałam  się  sama  zwolnić.  I  tutaj przyjechać, zacząć wszystko od nowa i wiesz.. no to takie było właśnie życie... [...] ja jestem taką osobą dosyć ruchliwą, dlatego się śmieję, że nie wiem, jak tutaj długo wytrzymam, jak to będzie wyglądało, lubię bardzo zmiany i nieraz stwierdzam po kilku  latach  życia  w jednym miejscu,  że  mi  się  już nudzi i  że  trzeba.  [...]  jeden z moich  kolegów  z  pracy  też  się  zwalniał  i  też  go  to  kosztowało  jakichś  tam przemian  i  dużo  rzeczy  go  nauczyło  [...]  I  obydwoje  doszliśmy  do  wniosku,  że najgorszy  jest  ten  pierwszy  raz,  kiedy  człowiek  się  musi  zwolnić,  musi  podjąć decyzję, że coś zaczyna od nowa. Później już ci jest łatwiej. I to też była taka lekcja,  nie? Że  możesz... że świat się nie kończy na jednej rzeczy... W której jesteś. Takiej 
łatwości podejmowania decyzji, ucięcia czegoś.  Podejmowania  wyzwań,  zmian jakichś takich. [...] I jak mówią, też życie w związku różni się od tego, jak jesteś w swoim kraju [...].  Tu się wszystko toczy szybciej,  dlatego że mi się wydaje, że się szybciej podejmuje decyzje. (K1)

Ta sama osoba mówiła o wartości zmiany samej w sobie, np. dla rozwoju zawodowego:W pewnym momencie doszłam do wniosku, że jest to praca [w Polsce], w której nie satysfakcjonują mnie jej warunki ani finansowe, ani formalne [...]. No i czułam się też w jakiś sposób wypalona zawodowo już i widziałam, że nastąpi taki moment, że niczego  się  już  więcej  nie  nauczę.  Że  już  czas  na  jakaś  zmianę...[...]  No  i  tak przeanalizowałam wszystko i się  okazało,  że dochodzę do wniosku,  że czego się miałam nauczyć..., po prostu zatrzymałam się rozwojowo, o tak powiem. (K1)
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Migracja  ułatwiała  więc  zmianę  pracy  czy  innych  niezadowalających  elementów  życia, pozwalała wyrwać się ze stagnacji, ośmielała do podejmowania ryzyka i nowych wyzwań, a także do szybszego podejmowania decyzji – respondentka mówi tu nawet o podejmowaniu decyzji dotyczących życia w związku, które są szybsze, kiedy człowiek przyzwyczaił się do podejmowania  ważnych  decyzji  w swoim  życiu.  Migracja  dała  więc  respondentce  w  jej oczach większe poczucie kontroli nad swoim życiem i umożliwiła rozwój. Życie w jednym miejscu  zaś  skojarzone  było  tu  ze  stagnacją.  Podobnie  wypowiada  się  inny  respondent,  również pedagog z wykształcenia:
To  znaczy,  wyjeżdżając  tutaj,  miałem  na  myśli  trochę  względy  materialne,  że zarobimy sobie trochę kasy, wrócimy i coś tam, coś tam, ale nie do końca tak, że przyjeżdżam tutaj, żeby zarabiać kasę, odkładać i wracać do Polski i  wtedy wow kupić  sobie  coś,  co  będę  chciał.  Nie.  [...]  Zmiany chciałem.  [...]  Nie  tylko  pracy, chciałem zmienić coś w moim życiu. Brakowało mi  nowych bodźców, impulsów. (M4)

Migracja  umożliwiała  rozwój,  dawała  nowe doświadczenia,  ale  też  umożliwiała  poznanie świata. Jeden z kierowców autobusów przytoczył znane powiedzenie, że „podróże kształcą”, zaznaczając, że wcześniej (w czasach PRL) nie miał takiej okazji:
Tak, na pewno się nauczyłem [czegoś żyjąc na Islandii]. Ja zawsze twierdziłem, że 
podróże kształcą, zawsze chciałem gdzieś wyjechać, w ogóle chciałem jeździć na TIR-ach, gdzieś podróżować, tylko że kiedyś mi to nie było dane, potem już się nie dało, bo miałem rodzinę i trzeba było, co innego robić, nie? Tak że na pewno tak. (M11)

W wypowiedzi tej  można odnaleźć pewną ciekawość świata,  potrzebę zobaczenia innych miejsc,  podróżowania.  Z  braku  innych  możliwości  (wyjazdy  turystyczne  są  kosztowne, a respondent  borykał  się  z  problemami finansowymi)  dopiero migracja  umożliwiła  takie poznawanie świata.  Zmiana i  migracje były postrzegane jako uczące wydarzenia w życiu człowieka.  Zmieniały  one bowiem perspektywę patrzenia  na rzeczywistość,  a  także były wyzwaniem, po zmierzeniu się z którym łatwiej było pokonywać nowe wyzwania:
[T]u  spotkałam  młodych,  inteligentnych  ludzi,  głównie  z  Polski,  jeżeli  chodzi o przyjaciół, ale też (...) i z różnych krajów i... [...], jakby zupełnie inaczej patrzę na pobyt zagranicą, uważam, że  każdy wyjazd uczy, otwiera perspektywy, w ogóle 
zupełnie z innej  perspektywy patrzę na wiele rzeczy...  w ogóle tak jakby...  ja jestem jakby ciągle tą samą osobą, ciągle te same błędy popełniam itd., ale jest to zupełnie inny punkt widzenia. (K4)
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.To, że zmiana była ważna dla respondentów, oznaczało też, że niektórzy traktowali Islandię jako tylko pewien moment w swoim życiu, po którym był czas na kolejne zmiany („Już się wynudziłem trochę.” [M2]). Respondent planował wyjazd i rzeczywiście, po pewnym czasie przeniósł  się  do  innego  kraju.  Wcześniej  mieszkał  już  w  Anglii  i  stosował  strategię intensywnego  uczenia  się  w  jednym  miejscu  i korzystania  z  życia  kulturalnego  tam, a następnie przenosił się dalej, jak nomada. Jednocześnie korzystał on z łatwości podróży oraz sieci znajomych i rodziny w różnych krajach, żeby jeździć na koncerty. Uczenie się przez ciągłe  przemieszczanie  się  wydaje  się  bliskie  koncepcji  nomadycznego  uczenia  się, opisywanego przez Piotra Kowzana (2008), brak jest tu jednak politycznej i antysystemowej argumentacji, którą swoje wybory uzasadniali respondenci w tamtych badaniach. Dla pewnej kobiety, pracującej w przedszkolu zmiana była również ważna, ale chciała ona jednak mieszkać w Polsce, wystarczyła jej zmiana pracy na inną niż wykonywała przed wyjazdem:Nie, ja nie chcę nawet wrócić do tego samego miejsca, ja już tam wszystko zrobiłam, co mogłam zrobić (…). Moja mama kiedyś powiedziała, że „ty to nie możesz siedzieć chyba dłużej w jednej pracy jak jedną kadencję, bo cię już nosi”. Ale naprawdę. Ja 
nie  mogę  wysiedzieć,  ja  lubię  zmieniać pracę,  otoczenie,  z  różnymi  ludźmi pracować, coś w tym jest. Nie wiem, co będę robić w Polsce, ale nie boję się o to.  (K8)

Transformatywne uczenie sięWiele z opisanych wyżej efektów uczenia się w nowym miejscu można nazwać za Jackiem Mezirowem transformatywnym uczeniem się. Jest to „proces, poprzez który transformujemy problematyczne  ramy  odniesienia  (sposoby  myślenia,  nawyki  umysłowe,  perspektywy znaczeniowe)  –  zespoły  założeń  i oczekiwań  –  tak  by  stały  się  bardziej  inkluzywne, rozróżniające, otwarte, refleksyjne i emocjonalnie możliwe do zmiany” (2009, s.92). Zmianie mogą ulec sposoby myślenia, działania, zwyczaje, paradygmaty, schematy, stereotypy, normy, wartości,  sumienie,  poglądy,  teorie,  wierzenia,  ale  też  koncepcje  siebie,  cechy  i  typy charakteru oraz wzory reakcji emocjonalnych. W podanych wyżej przykładach było widać, że zmianie ulegała często koncepcja siebie (od osoby nieśmiałej do pewnej siebie, niebojącej się  nowych wyzwań),  ale  też  schematy  myślowe i  stereotypy na  temat  innych.  Migranci mówili  o  tym,  że  stali  się  bardziej  otwarci  na  innych  ludzi,  zmienili  schematy  myślowe związane z gejami, obcokrajowcami czy osobami innej rasy. Zmieniły się też niektóre cechy ich charakteru, np. stali się bardziej cierpliwi, spokojniejsi, przyzwoici czy samodzielni. Jak  pisze  Knud  Illeris,  uczenie  się  transformatywne  to  zmiany  „w  percepcji kontekstów  i zestawów  znaczeń,  które  są  przenoszone  z  dzieciństwa  i  które  w  sposób 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.nieświadomy  budują  nasze  opinie  i rozumienie”  (2009,  s.  67).  Pewne  wizje  tego,  jak zachowują się ludzie (np. czy są z natury życzliwi czy raczej chcą skrzywdzić innych), a także jak wygląda społeczeństwo, mogą być takimi właśnie zestawami znaczeń,  które powstają w dzieciństwie i budują opinie, ale mogą zmienić się z powodu migracji, gdy odkrywamy, że w  innym  kraju  ludzie  zachowują  się  inaczej  (są  życzliwsi,  nawet  dla  nieznajomych), a społeczeństwo  jest  bardziej  równe.  Być  może  odkrycie,  że  to,  co  wydawało  nam  się oczywiste (np. nierówność i niski poziom zabezpieczeń) jest w rezultacie możliwe do zmiany na  lepsze,  jest  rodzajem  freirowskiego  nabywania  krytycznej  świadomości.  Jest  to szczególnie widoczne w wypowiedzi migranta, który na Islandii zorientował się, że to, co w Polsce wmawia się społeczeństwu – że ludzie przestaną się rozmnażać, jeśli dopuści się np. małżeństwa osób homoseksualnych czy aborcję,  nie jest prawdą, gdyż na Islandii  jest wysoki przyrost naturalny.  Można powiedzieć,  że człowiek ten empirycznie zweryfikował sądy na temat alternatywnych modeli  społecznych właśnie dzięki  poruszaniu się  między tymi modelami. Co ciekawe, moi respondenci mówili o uczeniu się życia w zgodzie ze sobą (spokój, brak  stresu,  zdrowie,  realizacja  marzeń)  i  z  innymi  (życzliwość,  szacunek),  które  są wartościami ogólnoludzkimi, nie tylko islandzkimi. Wymieniane przez moich respondentów wartości kojarzone były więc przez nich z byciem dobrym człowiekiem (Islandczycy byli  uważani  przez niektórych właśnie za „dobrych ludzi”),  przez co można postawić tezę,  że migranci postrzegali  swoje uczenie się  częściowo właśnie jako uczenie się  bycia dobrym człowiekiem, doskonalenie się, dążenie do ideału, a więc też pewien rodzaj wychowania do przyjętych  wartości.  Wartości  te  były  też  wartościami  w  kulturze  polskiej,  dlatego  bez problemu  uznane  zostały  za  pozytywne,  ale  respondenci  wskazywali,  że  na  Islandii  ich przestrzeganie jest częstsze, a więc i oni uczyli się żyć w zgodzie z nimi. 
Translokalne uczenie sięChoć w badaniu pytałam o to, czego respondenci nauczyli się żyjąc w nowym miejscu, na Islandii,  wiele  wypowiedzi  wskazywało  nie  tylko  na  uczenie  się  od  miejsca,  uczenie  się o konkretnych  cechach  tego  miejsca  (jacy  są  ludzie,  społeczeństwo  czy  natura),  ale  też uczenie  się  poprzez  porównanie,  zestawienie  ze  sobą  dwóch  lub  trzech  miejsc.  Takie porównawcze  uczenie  się  z  wielu  miejsc  można  nazwać  uczeniem  się  translokalnym, nawiązując  do  teorii  translokalnej  w  badaniach  nad  migracjami  (zob.  np.  Gielis,  2009). Przypomnę,  że  teoria  ta  bazuje  na  utrzymywaniu  kontaktów  jednocześnie  z wieloma miejscami  i  sieciami  społecznymi  w  różnych  krajach.  Translokalność  podkreśla  wagę miejsca, nie zaś kraju, co wydaje się trafne, biorąc pod uwagę wypowiedzi np. osoby, która 453



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.czego  innego  nauczyła  się  w  mniejszej  islandzkiej  miejscowości,  a  czego  innego w Reykjaviku.  Niektórzy  podkreślali  też  właśnie  lokalny  aspekt  tego,  czego  uczyli  się w Polsce,  np.  mężczyzna,  który  nie  czuł  się  bezpiecznie  w  mieście,  z  którego  pochodził. Z drugiej strony wiele porównań czynionych było między Polską a Islandią i kraj występował jako najczęstsza jednostka analizy. Uczenie się moich respondentów było też translokalne z perspektywy czasu ich życia,  którego część  spędzali  w jednym miejscu,  część w innym, w którym większość nie planowała zostać. Kilka osób, z którymi nadal utrzymuję kontakt, np.  przez  media  społecznościowe  (będące  narzędziem  do  translokalnego  bycia  w  wielu miejscach  naraz  i angażowania  się  w  życie  wielu  społeczności  naraz),  wyjechało  już  do Norwegii, ich uczenie się przeniosło się do kolejnej lokalności.Jeśli  chodzi  o  teorie uczenia  się,  prezentowany tu materiał  empiryczny może być interpretowany na różne sposoby. Jednym jest uczenie się społeczne – respondenci często mówili o uczeniu się od innych ludzi, tak jak w przypadku mężczyzny, który zastanawiał się,  na ile ludzie dookoła niego byli też jego życiem, a więc i źródłem uczenia się (M2). W jego przypadku ludzie, do których się odwoływał byli jego przyjaciółmi i znajomymi. W innych przypadkach  respondenci  mówili  często  o  uczeniu  się  od  współpracowników,  co  można interpretować  poprzez  teorie  uczenia  się  w  pracy  czy  uczenia  się  poprzez  społeczności praktyki. Wydaje się jednak, że koncepcja translokalnego uczenia się najlepiej opisuje całość uczenia się w nowym miejscu. Zawiera ona w sobie zarówno uczenie się od ludzi, jak i od natury  i  środowiska.  Według  McFarlane'a  „poznanie  (knowing)  jest  niepewnym, ucieleśnionym procesem, pojawiającym się w nieuchronny sposób poprzez zaangażowanie w świat wokół nas” (2011, s.2). Poprzez zaangażowanie w świat i jego wymiary człowiek uczy się i uczenie to jest nieuchronne. Choć nie wszyscy moi respondenci czuli, że angażują się  w transformatywne uczenie się,  każdy uczył się  przynajmniej  w sposób poznawczy – poznawali inne społeczeństwo, kulturę i naturę.Warto również zauważyć, że migranci uczą się nie tylko indywidualnie – przenoszą oni  też  wiedzę  ze  sobą  i  dzielą  się  nią  z  innymi,  np.  w  Polsce.  Williams  opisał  to w następujący sposób: 
[K]ażdy migrant jest też osobą uczącą się,  nośnikiem wiedzy i  jej  twórcą:  zasięg tego, jak i wpływ ekonomiczny może się znacznie różnić, ale podstawowe procesy uczenia się i transferu wiedzy pozostają bez zmian. […] Znaczenie międzynarodowej migracji w transferze wiedzy i uczenia się rozciąga się ponad mobilne jednostki, na nie-migrantów w terenach, z których pochodzą i do których trafiają. (2006, s. 596 i 604)
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Dlatego to, czego uczą się migranci, wpływa na uczenie się innych – we wszelkich miejscach,  między  którymi  przemieszczają  się  oni.  Co  więcej,  przy  popularności  mediów społecznościowych, migranci stale dzielą się swoją wiedzą z ludźmi mieszkającymi w innych miejscach.  Warto przytoczyć tu koncepcję „tłumaczenia”, ważnego w teorii McFarlane'a, ale też w badaniach uczących się  organizacji.  Alan M.  Williams powołuje się  np.  na Barbarę Czarniawską, która pisze: „To ludzie, postrzegani zarówno jako użytkownicy, jak i  twórcy, pobudzają ideę za każdym razem, gdy tłumaczą ją dla siebie samych lub dla innych. Gdy patrzymy na to, jak idee podróżują […] obserwujemy procesy tłumaczenia” (za: Williams, 2006, s. 593). Migranci tłumaczyli rzeczywistość, tworząc wiedzę o Islandii i dzieląc się nią z innymi,  np.  rodzinami  i  znajomymi  w  kraju  rodzinnym.  Tłumaczenie  często  zawierało błędy faktyczne, np. twierdzenie, że Islandia ma najwyższy przyrost naturalny na świecie, że mieszka w niej niewiele osób wykształconych (zob. Zielińska, 2012c) czy że w Polsce idzie się  do  więzienia  za  długi.  Migranci  jednak  nie  byli  świadomi  swoich  błędów,  mówili z przekonaniem, że mają rację. Kiedy opowiadali o Islandii bądź o innym miejscu na Islandii  lub  w  Polsce,  tłumaczenie  stawało  się  nierzeczywistą  wizją  miejsca.  Uczenie  się  to wykraczało  poza  jednostkę,  zawierało  wspólne  historie  i doświadczenia,  poprzez  które uczono się miasta, podobnie jak opisał to McFarlane (2011).Jednym z podstawowych pytań dotyczących translokalnego uczenia się jest to,  czy migranci mogą skorzystać z nowej wiedzy, jeśli wrócą do kraju lub przeprowadzą się gdzieś indziej.  Jak  wynika  z niektórych  wywiadów,  migranci  uważają,  że  praca  jest  prostsza i spokojniejsza  w Reykjaviku,  a szefowie  bardziej  pobłażliwi  niż  w Polsce.  Jeden z moich rozmówców wyraził obawy, że nie będzie mógł już przyzwyczaić się do pracy w Polsce: 
Tu po prostu jest totalny luz i to mi się tutaj podoba, i tego się nauczyłem, nie wiem, czy jeżeli bym wrócił do Polski i bym wrócił do pracy jakiejkolwiek, nie wiem, czy bym się tak przestawił, byłoby mi bardzo ciężko się przestawić z powrotem na tę polską mentalność,  która jest tak stresująca, a tutaj jest naprawdę to odwrócone o 360 stopni [180°]. (M1)

Wydaje się więc, że wiele efektów uczenia się zachodzącego w konkretnych miejscach jest  przydatnych wyłącznie w tych miejscach i może wręcz utrudniać życie w innych miejscach (np. z powrotem w kraju pochodzenia), zmuszając do „oduczenia się” tego, czego migrant się nauczył. Z drugiej jednak strony umiejętności językowe czy umiejętność adaptowania się do różnych warunków mogą pomóc w przyszłych migracjach. Co więcej, zmiana postawy wobec innych na bardziej  otwartą,  a także postawy wobec siebie na większą pewność siebie to rodzaj uczenia się, który jest znaczący i może pomóc migrantom niezależnie od tego, gdzie 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.będą mieszkać w przyszłości. Na koniec warto zauważyć, że uczenie się opisane przez migrantów jako znaczące rzadko było intencjonalne i związane z edukacją formalną lub pozaformalną, a odnosiło się przede wszystkim do uczenia się przez doświadczenie i przeżywanie różnych znaczących, czasem  trudnych  wydarzeń  i emocji,  a  także  zauważanie  rozdźwięku  między  tym,  co zaobserwowali w różnych miejscach. Migranci znajdowali niejako swoją własną odpowiedź na  te  zaobserwowane  różnice  i  wydarzenia,  jedni  asymilowali  to,  co  postrzegali  jako wartości miejsca, inni zaś uczyli się, że ważne dla nich są wartości i  zwyczaje, w których się wychowali.  W  następnym  rozdziale  rozwinę  pojawiający  się  często  w  wywiadach wątek spokoju,  który  również  można  postrzegać  przez  pryzmat  uczenia  się  w  nowym  miejscu i czasem był właśnie odpowiedzią na moje pytanie o uczenie się.
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Rozdział IX: 

Uczenie się spokoju 





Wątek spokoju pojawił się w wywiadach z 19 osobami i wydaje się być kluczową kategorią,  przez  pryzmat  której  można  przyglądać  się  zarówno  samej  migracji,  jak  i  uczeniu  się. Respondenci mówili o spokoju w wypowiedziach na temat tego, co im się podoba na Islandii, a  także  kiedy  opisywali  różnice  kulturowe  między  Polakami  a  Islandczykami  (nie  było takiego pytania w wywiadzie, ale ten wątek i tak często się pojawiał). Co więcej, twierdzili  czasem, że nauczyli się właśnie spokoju na Islandii. Opisywali poprzez tę kategorię życie na Islandii,  a  także  zmianę,  jaka  w  nich  nastąpiła.  Czasami  używali  też  słowa  „luz”  jako synonimu  spokoju.  Warto  zwrócić  uwagę  na  różne  aspekty  spokoju,  gdyż  nie  był  on rozumiany  jednoznacznie.  Różne  znaczenia  spokoju  i  luzu  w  wywiadach  przenikały  się,  tworzyły pewną całość, ale jednak dla celów analizy postaram się je rozdzielić i wskazać na różne aspekty tego zagadnienia.  Zacznę od spokoju finansowego,  który pojawiał  się  jako główny  aspekt  bądź  jako jeden  z  kilku  aspektów  rozumienia  spokoju  w  wypowiedziach respondentów.
Spokój jako bezpieczeństwo finansoweMówiąc  o  spokoju,  respondenci  mieli  często  na  myśli  spokój  finansowy.  Przyjrzyjmy  się trzem takim wypowiedziom (wszystkie udzielone przez osoby, które przyjechały na Islandię po 2006 roku):

[T]u jest życie na luzie. To jest coś tak jak w Polsce było za komuny, tylko że na dużo  wyższym  poziomie,  bo  za  komuny  [...]  żyło  się  też  mniej  więcej  na  luzie,  człowiek żył bez tego strachu, że straci pracę, że go z roboty wyleją, tego nie było przedtem. [...] człowiek tak jakoś na luzie patrzył się w tą przyszłość, a w tej chwili  to ta  pogoń za pieniądzem,  za tym wszystkim, strach przed utratą pracy, przed tymi zarobkami, które, tam jest ten zarobek, jak dostaniesz, no to nie wiesz co z tym zrobić,  bo  tego jest tak mało,  a jak nie dostaniesz,  to nie wiesz,  czy dostaniesz w następnym tygodniu, czy go w ogóle dostaniesz, no. (M11)Wiesz co, ja nie wiem, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że w miarę jest ok, bo dostaję pensję, z której po prostu przeżyję, a w Polsce wykonując tę samą pracę, nawet  jakąś  tam  fizyczną,  czy  nie  wiem,  jest  ten  zupełnie  inny  poziom i  od początku  przyrównywałam  do  tego.  Mimo  że  nie  ma  już  za  dużej  perspektywy odkładania tych pieniędzy [...], to jednak tutaj żyjesz spokojniej. (K1)[D]omyślam się, że może być trudno się przenieść z  komfortu [...],  no jednak no takiego spokoju, no dobrze, no pójdziemy do kina, zrobimy to i  nam na wszystko 
starczy. No do takiego hmm... tu rachunek, gdzie, za co... więc jakby trudno się... tak samo nie wiem, zaczęłam jeździć samochodem, to już wolę jeździć samochodem niż autobusem i tak samo z życiem. Więc jest to zmiana komfortu... (K4)Jak widać, spokój finansowy to przede wszystkim niemartwienie się o to, czy się straci pracę,  



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.czy na wszystko starczy, czy będzie z czego zapłacić rachunki, a także dostawanie pensji, za którą można przeżyć na przyzwoitym poziomie, określanym wręcz jako komfortowy – kiedy można  pójść  do kina  czy  jeździć  samochodem.  Jest  to  przeciwstawiane  doświadczeniom z Polski, gdzie doświadczano strachu o to, czy się nie straci pracy, czy dostanie się pensję, a także sytuacji, kiedy miało się pracę, ale trudno było za tę pensję przeżyć na odpowiednim dla respondenta poziomie.Aspekt  finansowy  nie  był  jednak  jedyny  i  najważniejszy  dla  respondentów,  co pokazuje  m.in.  taki  fragment  wywiadu:  „[P]ieniądze  pieniędzmi,  ale  w  porównaniu  do Islandia  –  Anglia,  to  w  Anglii  to  ja  troszeczkę  byłem  na  wyższym poziomie  jeśli  chodzi o finanse niż tu. Ale dla mnie  pieniądze nie są ważne tak bardzo, więc... Tu mam spokój”. (M2). Jak więc można interpretować ten spokój, jeśli nie chodzi o pieniądze? Przyjrzyjmy się wywiadowi z tym respondentem. 
Spokój jako bezpieczeństwo fizyczne, swoboda, możliwość bycia sobą i ciszaWyżej przywołany respondent, który pochodzi ze średniej wielkości miasta w Polsce i ma za sobą epizod migracyjny do Anglii, mówił o swoich doświadczeniach z Reykjaviku:

No  najbardziej  właśnie  mi  się  podoba  ten  cały  spokój,  taka...  no  dosłownie  to 
bezpieczeństwo.  [...]  lubię  być  i  sam,  i  zarazem  mieć  przyjaciół. I  tu  mi  się podoba to, że tu jest  tak mało,  taki spokój,  że idę sobie i  nie ma ludzi,  nie? Po prostu  jest  cisza,  cisza,  spokój,  nikt  cię  nie...  po  prostu,  nie  przeszkadza ci  w takiej...  swobodzie ruchu, o tak. Ja to bardziej odczułem, bo jak wyjechałem z tej 
betonowej  dżungli,  [miasto  w  Anglii],  gdzie  mieszka  3  miliony  ludzi, a przyjechałem  do  miasteczka,  gdzie  jest  150 000  ludzi  […].  Taki  spokój,  taka swoboda.  Swoboda  ruchu  i  w  ogóle,  nie?  No  to,  że  też  właśnie  te  takie  a  la bezpieczeństwo, że  mogę być tym, kim chcę, nie? Więc mogę sobie założyć takie spodnie, jakie tu mam i  nikt mi nic nie powie […]. Mi się podoba to właśnie, że każdy,  nikt na nikogo nie zwraca uwagi na Islandii, nie? [...]  Możesz być sobą, oczywiście  nie  łamiąc  ogólnych  zasad,  no  nie  wiem,  wiesz,  społecznych,  czyli przebywania wśród innych, całej społeczności. […] Naprawdę mi się podoba to, że po prostu jesteś, kim chcesz, nie? (M2)Tu spokój jednocześnie oznacza bezpieczeństwo, ciszę, niewielką liczbę ludzi na ulicach (jak mówi potem, jest ich jeszcze mniej niż wskazywałyby na to dane o liczbie mieszkańców, gdyż Islandczycy rzadko spacerują, a często siedzą w domu lub samochodzie) i możliwość bycia samemu, a także możliwość bycia sobą, robienia tego, co się chce i wyglądania, jak się chce bez obawy, że zostanie się z tego powodu pobitym (co zdarzyło mu się w Polsce). Spokój jest tu synonimem swobody,  jest  spokojem od innych ludzi.  Kategoria ciszy nie pojawiała się często  w  wywiadach,  ale  inny  respondent  (M12)  mówił,  że  tam  gdzie  mieszka  (jedna z gmin w okręgu stołecznym) jest  taka cisza,  gdy człowiek wychodzi  z  domu, że aż boli. 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Zwłaszcza w niedzielę rano, gdy nie ma wiatru, nie ma ptaków, nie ma ludzi, samochodów,  nic się nie dzieje, nic się nie rusza, cisza jest totalna. Od napotkanej pary islandzko-włoskiej  usłyszałam  też,  że  Reykjavik  jest  świetnym  miejscem  do  życia,  spokojnym,  „na  miarę człowieka” [N31, 26.08.2009], co wydaje się również odnosić do ciszy i bezpieczeństwa.
Spokój jako wolność od kontroliO spokoju jako wolność od kontroli – zarówno społecznej, jak i państwowej – mówiła też inna respondentka, K11, która ma za sobą krótką migrację do Holandii:

Za pozostaniem tutaj przemawia właśnie taki spokój,  nie ma takiego parcia póki co  […].  Nie  ma  tutaj  czegoś  takiego,  co  jest  w  Holandii.  Tam  też  są  ludzie  tacy 
wyluzowani itd., ale wszystko jest tam kontrolowane przez państwo. To dla mnie jest takie... Pamiętam, że nawet, jak chodziłam sobie tam na spacer do pobliskiego lasu,  moja  koleżanka  mówiła  mi:  „Tylko  pamiętaj,  żebyś  nie  zrywała  żadnych grzybów itd”.. Bo oni... Tam jest cała taka kontrola tego wszystkiego, ludzie tam nie 
mają poczucia swobody, wszystko musi być tak, jak chce państwo, muszą wysiać coś tam na pole, muszą zastosować dane środki, wszystko mają podyktowane, co i jak, w jakiej porze mają robić. A tutaj mimo tego, że ludzie tu są wyluzowani, nie jest wszystko aż tak sztywne, jeżeli chodzi o reguły, w których się człowiek porusza. Nie jest to takie sztywne życie. Niby jest taki relaks w Holandii, bo ludzie mają tam pracę,  mają pracę,  ale  nie mogą tak  odetchnąć,  nie wiem, pójść do lasu i sobie zerwać kwiatek. (K11)

Respondentka  porównuje  oba  kraje,  pokazując,  że  różnią  się  one  od  siebie  poziomem spokoju – w Holandii także jest spokój, bo tam też jest praca i ludzie są „wyluzowani”, ale jednak  życie  jest  sztywne  i  nie  można  odetchnąć  tak,  jak  na  Islandii,  gdyż  wiele  spraw („wszystko”) jest kontrolowanych przez państwo, jak wyjaśnia później – jest to też kontrola społeczna,  bo  donieść  na  złamanie  zasad  może  np.  sąsiad.  Na  Islandii  tymczasem  jest poczucie swobody, dzięki któremu można odetchnąć i kształtować po swojemu swoją relację z  naturą  (zerwać  kwiatek,  zbierać  grzyby).  Kontrola  państwowa  i  sztywne  życie  są  też powiązane w tej wypowiedzi z dyktatem państwa („wszystko mają podyktowane”), podczas gdy na Islandii państwo daje ludziom swobodę. Co ciekawe, jak widzieliśmy w Rozdziale X, w Holandii  migranci  zmuszani  są  do  podjęcia  kursów  integracyjnych  i  językowych,  na Islandii jest to dobrowolne – można tu dostrzec pewną analogię do powyższej wypowiedzi respondentki,  choć  jeśli  chodzi  o  samo  nauczanie  była  ona  zwolenniczką  większych wymagań wobec uczniów, np. zadawania prac domowych. Można to z kolei skontrastować z inną  wypowiedzią  K11,  w której  mówiła  o  swobodzie,  jaką  dawali  też  inni  ludzie,  nie ingerujący w życie jednostki:
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.K11:  [T]utaj  jest  pewna  ciekawość  ludzka,  ale  nikt  nie  ingeruje  w  twoje  życie bezpośrednio.M4: Wiem, o co ci chodzi. Tam [w Holandii] jesteś tak kontrolowana i uzależniona od  społeczeństwa,  że  jakikolwiek  przejaw  jakby  innej  aktywności  jest  zaraz 
tłumiony i likwidowany tylko, żeby nie być innym niż to społeczeństwo. Tutaj tego nie ma, tutaj każdy może być inny, jaki chce. Tak mi się wydaje.M.Z.: A w Polsce? [...]M4:  Odnośnie  sytuacji  napiętnowania  społecznego,  w  Polsce  może  nie  jest  to wszystko  regulowane tak prawnie przez społeczeństwo itd., ale jest taka  presja 
społeczna…[...]  Jest  taka  umowna  opinia,  że  nie  możesz  być  inny,  bo  cię  zaraz 
wezmą  na  języki,  bo  cię  będą  wytykać  palcami itd.  Czujesz  to  po  prostu  na plecach.K11: Ja pochodzę z małej wioski i wiem, co to jest. Ludzie potrafią z takiej małej rzeczy  zrobić  dużą  rzecz  i  potrafią  nawet  zniszczyć  człowieka przez  zawiść, 
zazdrość,  przez to,  że ktoś może być inny,  niekoniecznie lepszy,  po prostu inny, 
szufladkuje się ludzi. Straszne to jest.Respondenci  porównują  tu  trzy  kraje:  Islandię,  Holandię  i  Polskę.  Polska  jest  w  ich wypowiedziach  krajem,  gdzie  nie  toleruje  się  inności  (co  pojawia  się  też  w  innych wypowiedziach migrantów), szufladkuje się ludzi, jest duża presja społeczna, a w Holandii – kontroluje się zachowanie ludzi, tłumi odbiegające od normy zachowania – dużą rolę w tym odgrywa  państwo.  Islandia  zaś  jest  –  w oczach  tej  pary  –  krajem  swobody,  braku presji społecznej i miejscem, gdzie można być tym, kim się chce. 

Spokój jako nieprzejmowanie się, dystans do życia i innych ludziW oczach moich polskich respondentów, Islandczycy nie przejmują się za bardzo niczym, nie stresują  się  myśląc  o  przyszłości,  nie  zamartwiają  się.  Oddaje  to  dobrze  fraza  islandzka kilkakrotnie  powtarzana  w  wywiadach  –  „allt  i  lagi”,  czyli  „wszystko  w  porządku”. Przykładem może być opowieść kierowcy autobusu o tym, że czasem ludzie zbyt wcześnie nacisną  przycisk  „stop”  i  on  zatrzymuje  się  niepotrzebnie  przystanek  za  wcześnie.  Nikt jednak nie przeprasza go za to, gdyż w takiej sytuacji: „Polak by się może źle czuł, ale oni to olewają, oni z takiego wychodzą „allt i lagi” (śmiech)” (M11). Nieprzejmowanie się oznacza też w pewnym sensie nieprzejmowanie się drugim człowiekiem, choć M11 wskazuje później,  że  starsi  Islandczycy  w  takiej  sytuacji  przepraszają,  ale  młodzi  są  mniej  uprzejmi. Jednocześnie  jednak  –  ponieważ  mniej  przejmują  się  innymi,  nie  narzucają  się.  W innej wypowiedzi, spytany, czy chciałby Islandczyków czegoś nauczyć, M4 odpowiedział: „Może tego nauczyła mnie Islandia, że właśnie może nie za wszelką cenę, ok jeśli ktoś przyjdzie [...],  poprosi o pomoc itd., to bardzo chętnie pomogę na tyle, na ile potrafię, nauczę na tyle na ile  potrafię  itd.  Ale  nie  za  wszelką  cenę”  (M4).  Islandczycy  byli  też  postrzegani  jako  mniej agresywni  i  mniej  kłótliwi  niż  Polacy.  O  kłótniach  Polaków,  jako  przeciwieństwie islandzkiego spokoju mówiła np. 19-letnia K3:462
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Co  mi  się  bardziej  podoba  [na  Islandii]?  Yyy...  No  przede  wszystkim  na  pewno 
ludzie, spokój. Bo jak byłam teraz na święta [w Polsce], to było okropne, strasznie w tych autobusach, pociągach ludzie tylko narzekają, np. kłótnie jakieś są między konduktorami... okropnie. (K3)

Brak spokoju to też w tej wypowiedzi ciągłe narzekanie, które można interpretować jako niezadowolenie z życia, a może i brak spokoju w patrzeniu na przyszłość. Nieprzejmowanie się i pewien dystans odnoszą się w wypowiedziach respondentów zarówno do życia, jak i do innych  ludzi,  są  przeciwieństwem  polskiego  denerwowania  się,  ale  też  agresji,  na  co wskazuje mieszkający na Islandii od prawie 30 lat M5:
[W]ydaje  mi  się,  że  jeżeli  się  wsiąkło w  Islandię  i  zaczyna  się  być bardziej 
spokojnie myślącą osobą, i pozbywa się tej agresji, to niestety, ale chyba za dużo [jest stresu] w Polsce, ale wielu Polaków, z którymi ja rozmawiam, którzy wracają z Polski,  spotykamy się na ulicy, „Co słychać u ciebie?”,  Mówi: „A wiesz, byłem w Polsce.  Sorry,  stanąłem  na  ulicy  i  tak  patrzę,  mówię:  ludzie,  gdzie  wy  tak  się 
spieszycie, gdzie wy tak  biegniecie, gdzie wy się…  co was goni?”. Mówi: „Szok!”. Nagle zrozumiałem, że my żyjemy tutaj jednak spokojniej, może dlatego żyjemy tak 
dłużej generalnie od wszystkich i zdrowiej też generalnie od wszystkich, nie? (M5)

Respondent mówi tu o „wsiąkaniu”, stawaniu się „bardziej spokojnie myślącą osobą”, a więc o zmianach tożsamościowych związanych z asymilacją islandzkich wartości, o której pisałam w poprzednim rozdziale.  Widać też,  że o życiu ludzi na Islandii  mówi „my” („żyjemy tak dłużej”) – mieszkał tu już ponad 20 lat. Życie w Polsce z przyjętej przez siebie i swojego rozmówcę perspektywy islandzkiej to ciągły pęd, niezrozumiały i szokujący. Respondent nie tłumaczy  niestety,  jaki  ma  to  związek  z  agresją,  ale  można  to  interpretować  jako  brak dystansu  do  życia  i innych  ludzi.  Jednocześnie  respondent  twierdzi,  że  polska  gonitwa negatywnie  wpływa  na  zdrowie  –  jest  więc  szkodliwa  dla  różnych  sfer  życia  jednostek i społeczeństwa.
Spokój jako brak gonitwy za pieniędzmiPodobnie do M5 wypowiada się też polska przedszkolanka,  mówiąc,  czego się  nauczyła, żyjąc na Islandii: 

Inny styl życia. Oni nie martwią się, co będzie jutro, a ty planujesz, co będzie za rok, tak? Czy pojedziesz na wakacje, czy to zrobisz, czy tamto zrobisz, czy ci starczy w  przyszłym  miesiącu  na  życie  […].  [T]utaj  się  żyje  łatwiej,  mniej  stresowo i chyba… [chwila ciszy] tak spokojniej  mi się wydaje,  spokojniej  jak w Polsce,  w Polsce  trzeba  biec zawsze  za  wszystkim,  martwić  się,  bo  jutra  możesz  nie 
dogonić, a tutaj nie, tu idziesz sobie do restauracji, bo cię stać na to, idziesz se na 463



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.basen, bo się nie martwisz, idziesz sobie nie wiem, na spacer, bo masz na to czas. Ja w Polsce  nie miałam czasu,  ja w Polsce pracowałam, bo  chciałam coś mieć,  to pracowałam  i  w  urzędzie,  i  pracowałam  w  barze,  i  pracowałam  i  w  wakacje, i w urlopy, a tutaj – nie, mam urlop, to jadę na urlop, że do Polski, to do Polski, ale to jest  frajda.  A w Polsce, co? Urlop, nie urlop, człowiek  zaorany,  bo  coś chciał 
mieć. Nie, tu jest inny zupełnie styl życia i oni dlatego tyle żyją, tak długo, bo oni się niczym  nie przejmują,  oni  dzisiaj mają, jutro mogą nie mieć i tak wstaną, napiją się wiadro kawy i dalej będą chodzić, tak? No taki inny styl życia (K8)W  tym  fragmencie  wywiadu  rzuca  się  w  oczy  gęstość  rozumienia  spokoju.  Jest  to jednocześnie  nieprzejmowanie  się,  niemartwienie  się  przyszłością,  ale  też  spokój  jest  tu przeciwstawiony „biegowi” za tym, żeby coś mieć. Ten bieg jest na jednostce wymuszony („trzeba biec […] martwić się”), być może przez otoczenie społeczne, od którego człowiek uczy się  takiego zachowania,  ale  i  przez warunki  finansowe,  gdy trzeba martwić się,  czy starczy pieniędzy na wakacje,  a nawet na zwykłe życie.  Spokojny człowiek natomiast nie przejmuje  się  swoim  stanem  posiadania  („oni  dzisiaj  mają,  jutro  mogą  nie  mieć  i  tak wstaną”) i nie dąży za bardzo do tego, żeby mieć więcej. Dlatego ma więcej czasu, ma urlop, odpoczywa,  a  w rezultacie  takiego  łatwego  i  mniej  stresującego  życia  –  żyje  dłużej.  Przekonanie, że dzięki spokojowi Islandczycy wolniej się starzeją i dłużej żyją, pojawiało się  kilkakrotnie w wywiadach. O tym, jak sytuacja gonitwy za pieniędzmi wpływa na jednostkę, mówiła K11, która również widziała spokój jako brak stresu i wyścigu szczurów:
Mimo  tego,  że  ogólnie  teraz  jest  wszędzie  na  świecie taka  tendencja,  że  taka 
gonitwa,  taki  stres, pośpiech i tak dalej,  praca,  coraz więcej pracy, coraz więcej 
pieniędzy,  coraz...  Wszystko,  taki  wyścig  szczurów.  To  tutaj  właśnie  spokojniej życie się toczy. Mimo wszystko, że masz pracę, a  po pracy dalej coś robisz, dalej gdzieś  tam  musisz  jechać,  to  tak  jakoś  łagodnie,  spokojnie,  nie  spiesząc  się nigdzie145. W Polsce to mam wrażenie, że wszędzie nawet jeżeli ty się nie spieszysz, sobie  dajesz czas,  to  wszędzie  gdzie  wyjdziesz  na  ulicę  do sklepu do biura do szkoły, wszędzie czujesz dookoła taką inną energię dookoła siebie, gdzie to się da odczuć, że ci ludzie tak pędzą [...], czujesz ten stres, w powietrzu wisi coś. (K11)Respondentka opisuje tu brak spokoju i stres jako cechę polskiej rzeczywistości, od której  trudno uciec – nawet jeśli jednostka próbuje sobie „dać czas” i nie brać udziału w wyścigu  szczurów, to jest  otoczona przez stresującą atmosferę gonitwy.  Praca i  pieniądze są tutaj  elementami  stresującego życia,  a  nie spokojnego życia,  jak to było  w wypowiedziach na temat  spokoju  finansowego.  W tym wypadku są  one jednak opisane jako  „coraz  więcej” 

145  Próbując  zanalizować wypowiedzi  na  temat  spokoju z perspektywy własnych doświadczeń  w pewnym 
momencie uświadomiłam sobie, że wolny czas na wycieczki, wizyty w muzeach czy basen miałam tylko  
kiedy mieszkałam w Danii i właśnie na Islandii, co wiążę z bardziej znormalizowaną pracą w określonych 
godzinach,  ale  też  mniejszymi  innymi  zobowiązaniami,  związanymi  w Polsce  z  pisaniem po godzinach 
projektów, uczeniem się języków, działalnością społeczną i organizacyjną czy łączeniem pracy z edukacją.  
Byłam też mniej zestresowana sytuacją polityczną – ta w Polsce była daleko, a na tę na Islandii również  
mogłam spojrzeć z dystansu, który możliwy był dzięki założonej tymczasowości mojego pobytu tam.464



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.pracy i pieniędzy, czyli poświęcanie na nie coraz więcej czasu, który można by zużyć na inne zajęcia. W innych momentach wywiadu respondentka mówi o możliwości realizacji siebie dzięki swojemu hobby, co udało jej się dzięki temu, że jej zarobki pozwalają jej na życie na odpowiednim  do  swoich  potrzeb  poziomie  („Po  prostu  jest  łatwiej  realizować  swoje marzenia przez to, że ma się finansowe wsparcie”. [K11]) i tak raczej można interpretować to, co mówi o robieniu czegoś po pracy. Brak konieczności gonitwy za pieniędzmi był też u respondentów powiązany z zabezpieczeniami socjalnymi:
Przede wszystkim jest spokój, nie ma takiej gonitwy za kasą, dlatego może, że tutaj jest lepszy standard życia. Każdy ma jakieś tam minimum socjalne zapewnione itd. Podstawowe potrzeby, żebyś nie był głodny, żeby ci nie było zimno, żebyś nie był spragniony itd., takie życiowe i dlatego jest ok. (M4)Dzięki temu, że każdego stać na zapewnienie sobie realizacji  podstawowych potrzeb, nie trzeba tak martwić się o to, co się będzie jadło czy gdzie się będzie spało. Kilkoro innych respondentów z podziwem opowiadało o tym, jak państwo islandzkie dba o ludzi, którzy nic nie mają i nie pracują, np.: „Noclegownie porobione są dla mężczyzn i dla kobiet też jest taka, normalnie masz, zachodzisz tam, mówisz, że nie masz gdzie spać, oczywiście dostajesz pokój – rano śniadanie, wszyściutko to jest darmowe, tu nic za to nie płacisz” (M7). Ponieważ nie trzeba na Islandii za niczym gonić, życie jest postrzegane jako wolniejsze:
Na  pewno  tutaj  na  Islandii  nauczyłem  się..  […]  jak  to  nazwać?  Takiej 
systematyczności w sensie takim, że to wszystko jest takie  poukładane.  Nie ma stresu,  jest  bezstresowe  życie,  jest  dystans do  wszystkiego  jest.  Praca  pracą, trzeba pracować, ale to nie jest też najważniejsze w życiu, chociaż ważne. To jest takie...  takiego...  nabrałem  tutaj  dużo  takiego  spokoju,  życie...  życie  takie  tutaj  biegnie jakby trochę wolniej. (M6)

Respondent  mówi  o  dystansie  do  wszystkiego,  prawdopodobnie  chodzi  tu  o  dystans  do pracy, jako tego co ważne, ale przecież nie najważniejsze w życiu. Spokój oznacza więc też inne priorytety – liczy się życie poza pracą. Dzięki spokojowi życie jest bardziej poukładane, systematyczne – można to rozumieć przez pryzmat tego, że respondent mówił (podobnie jak K11) o możliwości realizacji siebie, dzięki temu, że ma zapewniony byt finansowo, nie musi więc dużo pracować. Nie bierze nadgodzin, wiec jego życie jest bardziej poukładane. Może skoncentrować się na systematycznym rozwoju w czasie wolnym. 
Spokój jako wolniejsze tempo życiaKilkakrotnie w powyższych wypowiedziach pojawiał się element pośpiechu, biegu, gonitwy i ich przeciwieństwo, czyli dawanie sobie czasu, niespieszne, powolne życie. Dla niektórych 465



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.respondentów właśnie tempo życia było kluczowym aspektem spokoju/luzu: „[Na Islandii jest] luz, bezstresowe takie życie...  W Polsce pamiętam człowiek był  obładowany robotą i terminy ciągle gonią.  To jest tak, to  tempo jest 3 razy wolniejsze można powiedzieć. A teraz w kryzysie to już w ogóle. Jeszcze wolniej”. [M16]. Respondent pracował w firmie budowlanej i w związku z tym, że budowy w kryzysie stanęły, praca była jeszcze wolniejsza. Niektórzy jednak zauważyli przeciwną zmianę w zachowaniu Islandczyków podczas kryzysu – K3 mówi np.  „się  zmienili  strasznie Islandczycy.  Na początku,  te  trzy lata temu to byli bardzo  tolerancyjni  i  spokojni,  a  teraz  jak  się  zaczął  ten  kryzys,  to  już  im  się  wszędzie spieszy. Są tacy narwani”. (K3). Wciąż jednak zauważał różnice między nimi a Polakami, tak samo  jak  K4,  która  twierdziła:  „Tzn.  ja  ciągle  zauważam  mimo  kryzysu,  bo  muszę  to oddzielić...  spokój  ludzi  tu  jest  nadal  większy.  Że jednak jest  wolniejsze to życie, mimo wszystko nadal mniej ludzie się muszą martwić, z mojego punktu widzenia..”. (K4). Ta sama respondentka mówi też o Islandczykach w innym momencie: „oni po prostu wiesz,  robią wszystko wolno, spokojnie, jutro, pojutrze” (K4). Ten spokój był jednak czasami negatywnie oceniany,  jak  w przypadku  niespieszenia  się  z  diagnozą  dziecka  podejrzanego  o  autyzm w pracy innej respondentki-przedszkolanki: 
I to mnie np. boli, że oni tak... wiesz, że oni tak... na wszystko mają czas, wszystko jest tak powoli... dziecko ma już pół roku więcej. Ja uważam, że tutaj... ale to nie jest tyle wychowanie, co... w takim wiesz, szybkim reagowaniu na coś... że czasem mi się wydaje, że to wiesz, jest taki... właśnie spowolnione, to wszystko spowolnione takim ich tam...  spokojnym trybem, wolnym,  na wszystko jest czas...  spokojnie, wiesz. (K1)Ten „spokojny tryb”  jednocześnie  utrudniał  według respondentki  szybkie  reagowanie  na pewne sprawy w sytuacjach, gdy jest ono ważne, np.  właśnie w diagnozie dziecka,  które mogłoby  szybciej  otrzymać  pomoc,  gdyby  było  szybciej  zdiagnozowane.  Kilkoro  innych respondentów  narzekało  też  na  zbyt  wolną  pracę  urzędów,  np.:  „Jakby  są  dwie  strony medalu i spokój też jest czasami  irytujący, zależy ci na jakimś papierku,  czekasz, czekasz, a tam „I vinnslu”, „W trakcie”, w trakcie, i tak leży na biurku” (K5). Spokój Islandczyków bywa więc irytujący – wzmaga wręcz niepokój i zdenerwowanie Polaków. Mówi o tym też K10:
Na  przykład  Islandczycy  są  bardzo  powolni.  Oni  mają  na  wszystko  czas,  my [Polacy] jesteśmy  zestresowani,  na przykład mamy coś zrobić, jakąś tam sprawę i chcemy ją zrobić,  załatwić w jednej chwili, a oni nie,  poczekaj do jutra, wiesz? To nas bardzo stresuje, bo oni zawsze mają czas. (K10)Wydaje się, że respondenci mówią o cierpliwości Islandczyków, i niecierpliwości Polaków, choć rzadko używali tego słowa. Pojawiło się ono jednak jako znaczące w wywiadzie z M1, 466



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.który  pracował  w restauracji  i  podał  ją  odpowiadając  na  pytanie,  czego  nauczył  się  na Islandii:
Cierpliwości, tu Islandczycy nie gonią, nie ma takiego pośpiechu, jak w Polsce jest, że o trzeba tu coś zrobić,  bo trzeba na jutro,  a Islandczycy „Aaa,  co będzie, to 
będzie, jak jutro [nie] będzie, to za tydzień albo za dwa dni, nie ma pośpiechu”, oni po prostu mają taką, właśnie to jest taka ta  mentalność, że  nie gonią, że nie ma tego  stresu, tego, tych  nerwów w załatwianiu czegokolwiek. Albo nawet samo to, jak się idzie do pracy, są czasami takie przypadki,że no spóźnisz się do pracy [...] i jak się spóźnisz ze 20 minut czy pół godziny, to nikt nie robi żadnego  lamentu z tego powodu, a w Polsce zaraz byłoby, „A tu, a to, a dlaczego się spóźniłeś? A już nie mam cierpliwości do ciebie!” i to jest ten stres, przynajmniej ja miałem zawsze taki stres, że ojejku bo się spóźnię, bo już mam dwie minuty po, zaraz będą gadać coś.  Tutaj  takiego czegoś nie  ma,  tu  po prostu  jest  totalny luz i  to  mi się  tutaj podoba, i tego się nauczyłem, nie wiem czy jeżeli bym wrócił do Polski i bym wrócił do pracy jakiejkolwiek,  nie wiem,  czy bym się tak przestawił,  byłoby mi bardzo ciężko się przestawić z powrotem na tę polską mentalność, która jest tak stresująca, […] tutaj  na to nie kładą żadnego  nacisku,  jest generalnie jest tak,  że jest no są telefony, się dzwoni, nie ma problemu. W Polsce no w sumie też są te telefony, no ale w Polsce jest ta nerwowość, ten pośpiech, każdy chce mieć załatwione na już, tutaj tak nie ma. (M1)

Spokój jako atmosfera w pracyCierpliwość  w  powyższej  wypowiedzi  nie  dotyczyła  właściwie  samego  respondenta,  ale raczej reakcji otoczenia, której się nauczył – nie musi np. przejmować się, gdy się spóźni, bo wie, że pracodawca nie będzie miał do niego pretensji. Spokój inne relacje w pracy pojawił się  też w kilku innych wywiadach.  Na przykład K11 spytana o to,  czego nauczyła się  na Islandii, odpowiada:
Tego, że jeżeli coś mi  nie wyjdzie,  czegoś nie zrobię  na czas, nie zrobię tak, jak powinno być to zrobione, to nic się nie stanie. To nie jest koniec świata, nikt mi za to głowy nie urwie i mój szef nie będzie wylewał swoich frustracji przez to na mnie, tylko powie: „Nie ma sprawy, po prostu albo to zrobisz innym razem..”..  Nie 
ma sprawy po prostu. Większego chyba luzu, relaksu. (K11)

„Nie  ma  sprawy”  (K11),  „Nie  ma  problemu”  (M1)  –  to  opisywane  podejście  islandzkich pracodawców,  przeciwieństwem  tego  jest  „lament”  (M1)  i  „wylewanie  frustracji”  (K11). Oboje mówią, że dzięki pracy w takich warunkach nauczyli się większego „luzu”. Podobnie wskazuje kierowca autobusu w islandzkim okręgu stołecznym: 
[J]a  jakbym  miał  jeździć  teraz  w  Polsce  autobusem,  to  na  pewno  pierwsze skrzyżowanie,  siedzę i płaczę, bo  ruch duży,  bo to, bo  pasażerowie, bo autobus nie taki, bo to, bo tamto, bo trzeba wcześniej wstać, a tutaj jednak luz. [...] tutaj to 

467



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.jest powiedzmy w dużo mniejszej skali i takiej bardziej przyjaznej to podane i to mi się  właśnie  tu bardzo podobało.  Że za trochę większe pieniądze mam  mniej 
pracy.  No i ta praca taka bardziej  przyjemna jest,  bo jak mam tam na przykład kolegów,  którzy  w  Anglii  jeździli,  to  tam  wręcz  nie  wolno  rąk  od  kierownicy oderwać,  bo  pierwszy  lepszy  pasażer  może  zadzwonić i  już  jest  kierowca 
kontrolowany  […].  A  tu  to  w  zasadzie  nie  ma  jakiegoś  takiego  powiedzmy 
Wielkiego Brata, który tam czuwa i patrzy, czy ja tam się drapię po głowie, czy się rozglądam na lewo,  prawo,  a  tak jak opowiadają,  tamte  wymagania  niestety  są dużo wyższe…(M12)Spokój  i  luz  w  pracy,  to  praca  łatwiejsza,  przyjemniejsza,  o  mniejszych  wymaganiach. U kierowcy  oznacza  to  też  mniejszy  ruch  w  mieście,  innych  (bardziej  przyjaznych) pasażerów, brak konieczności wcześniejszego wstawania (na Islandii ma zapewniony dojazd do  pracy),  więcej  przerw,  lepsze  warunki  socjalne).  Respondent  mówił  też  o  mniejszej, bardziej przyjaznej skali – można to rozumieć w relacji do wcześniej cytowanej wypowiedzi innych mieszkańców stolicy,  o  której  mówili  oni,  że jest  to  miasto  „na miarę  człowieka”, stosunkowo małe. Ale luz to także brak kontroli „Wielkiego Brata” – w tym przypadku innych pracowników  kontrolujących  jego  pracę.  Tak  jak  w  opisywanym  wcześniej  przypadku kontroli społecznej w Holandii, tak i w Anglii kontroluje człowieka nie sam system, ale inni ludzie,  tam  –  sąsiedzi,  tu  –  pasażerowie  i  współpracownicy.  Na  Islandii  tymczasem o współpracownikach respondenci mówili raczej jako o tych, którzy zniechęcali do ciężkiej pracy,  na  rzecz  większego „luzu”:  „Oni  mi  trochę  dali  luzu,  „usiądź sobie dziecko  i  się 

uspokój, bo jak ty będziesz tyle pracować, to my też będziemy musieli” i odwrotnie” (K4). W wypowiedzi tej widać obawę, że brak spokoju u respondenta, oznaczający tu ciężką pracę, może przenieść się na innych pracowników – uczenie migranta spokoju było więc ważne dla zatrzymania zwiększonych wymagań wobec siebie.  Nie były to obawy bezzasadne,  na co wskazuje inna respondentka, mówiąc o pracy w firmie sprzątającej: „Wpadła Polka i zrobiła to w 3 godziny. Więc co robią Islandczycy? Obcinają godziny Polakom, nie? Dziewczyny np., które sprzątają, to Polki mają poobcinane godziny, bo oni wiedzą, że one to zrobią szybciej. A Islandki się zwalniają bo one nie będą w 6 godzin robić tego, co robiły wcześniej w 12” (K14).  Jak wskazywało wielu respondentów, kultura pracy na Islandii  była inna, w pracy dopuszczalne  było  robienie  wielu  przerw,  powolne  wykonywanie  swoich  obowiązków. Niektórzy  opisywali  to  negatywnie,  jako  lenistwo  czy  wręcz  brak  umiejętności  robienia czegoś szybko: 
[T]rochę są jednak [Islandczycy] leniwi. Nawet w tym przedszkolu tak zauważyłam, że Polki jednak trochę bardziej na takie zmobilizowane i jak wiedzą, że muszą coś zrobić, to robią to teraz, a nie część teraz, część później i część w ogóle jutro. (K5)
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Bo  oni  chodzą  czasem  tacy  śnięci,  żona  też  moja  zaobserwowała,  jak  byliśmy w sklepie […] mówi, jak zobaczyłam, jak ta dziewczyna pakuje to, to  ruchy miała takie, że jak ślimak, powoli, gazetkę elegancko zapakowała, to wszystko włożyła do torby… (M12)146Niektórzy zaś zwracali uwagę na inne wymagania w pracy:
Znaczy my [Polacy]  pracujemy ciężko. I dlatego my uważamy, że np. Islandczycy, oni nie pracują ciężko, ale oni może i nie pracują ciężko, ale pracują i to co ma być zrobione, to jest zrobione. A że np. to, co oni sobie mają zrobić w 8 godzin, Polak 
potrafi zrobić w pół godziny, a Islandczyk nie robi tego w pół godziny, bo on ma 
na to cały dzień i on wie, że ma to zrobić w dzień, to to już jest inna kwestia. Ale to nie jest kwestia jego lenistwa, bo może jakby mu kazali to zrobić też w pół godziny, bo ma taką pracę, to zrobiłby to w pół godziny, ale dla nas to jest oznaka, że oni są leniwi i po prostu im się nie chce. A to nie tak działa. (M3)Respondent  ten  zauważył,  że  wolniejsza  lub  szybsza  praca,  to  nie  cecha  charakteru (lenistwo), ale odpowiedź na warunki pracy i na wymagany od pracowników pośpiech. 

Spokój, czyli czasInni respondenci (M4 i K11) wskazywali, że Islandczycy spędzają w pracy dużo czasu, ale inaczej traktują ten czas – zaspokajają w nim też potrzeby towarzyskie, mają zawsze czas na rozmowę:
K11: W Polsce ludzie są zapracowani, skupiają się na swojej pracy, nie mają czasu z tobą porozmawiać, a tu jak się pójdzie gdzieś to każdy znajdzie czas, żeby z tobą porozmawiać. I właśnie może to jest takie  zaspakajanie tych potrzeb kontaktu z innymi ludźmi. […]M4: Tu jest inaczej, jest inna kultura pracy. W Polsce się po prostu idzie do pracy, się  zapieprza,  a potem się rozmawia. A tutaj się pracuje, jest  przerwa na lunch, 
spokojnie, pomału, nikt się nie śpieszy.

Co ważne – respondenci mówią tu o tym, jak zarządza się własnym czasem i czasem w pracy.  W Polsce, jak twierdzą, w czasie pracy człowiek nie ma czasu na nic poza pracą, a nawet po  pracy nie ma na nic czasu ze względu na wyścig szczurów i pracowanie cały czas. Islandię z kolei pokazują jako kraj, gdzie ludzie też pracują dużo, ale w tej pracy zawsze „znajdą czas”  na  rozmowę  z  innymi  ludźmi.  O  tym,  że  spokojem jest  to,  że  ma się  czas,  mówiła  inna respondentka, opowiadająca o swoim życiu zaraz po przylocie na Islandię. Pracowała wtedy 
146  Wyśmiewanie islandzkiej powolności charakteryzowało nie tylko Polaków – z moich rozmów z innymi 

migrantami wynika, że podobny stosunek do pracy Islandczyków miały też inne osoby z Europy Środkowo-
Wschodniej, przykładowo jedna Litwinka, która uważała, że gdyby Islandczycy podjęli się pracy na Litwie,  
uznano  by ich  za  opóźnionych  w rozwoju,  oraz  Ukrainiec,  który był  zszokowany tym,  że  Islandczycy 
podczas przerwy na lunch grali przez dwie godziny w szachy, a gdy szef ich zobaczył, zasugerował tylko, co  
mogliby zrobić jak już skończą (N18, 22.10.2009).469



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.na 70% etatu, a dodatkowo pilnowała dzieci u pewnej rodziny:
Miałam 70% + dzieci,  nocami czasami byłam z nimi, więc miałam  bardzo dużo 
czasu tak  naprawdę,  to  było  wszystko  tak  spokojne.  Po  takim  życiu,  jakie prowadziłam  w  Polsce,  nagle  tak  –  wow!  Mogę  usiąść i  coś  napisać!  To  było 
rewelacyjne. (K4) Choć  wydaje  się,  że  tego  czasu  nie  było  bardzo  dużo,  jeśli  respondentka  nawet  nocami pracowała,  to  jednak  w  porównaniu  z  pracą  w  Polsce  jako  przedstawicielka  handlowa, uważała że miała tego czasu dużo i mogła poświęcić go na pisanie pracy magisterskiej (na polskiej uczelni). 

Spokój, czyli nie trzeba się uczyćJak widzieliśmy w powyższej wypowiedzi, dzięki spokojowi i czasowi wolnemu, respondenci mogli  poświęcić  czas  na  „realizację  siebie”  czy  na  edukację.  Tymczasem  niektóre  osoby wskazywały  na  spokój  jako  brak  konieczności  uczenia  się.  K9,  kobieta  z  wyższym wykształceniem, pracująca w kuchni przedszkolnej,  mówiła: „Tutaj tak spokojnie się żyje, raczej  niczego  uczyć  się  nie  trzeba [śmiech],  taka  jest  prawda,  jest  taki  system 

opiekuńczy, nawet jakaś osoba, która kompletnie nie umie się niczego nauczyć i tak tutaj 
nie zginie” (K9). Była to odpowiedź na pytanie, czego respondentka nauczyła się na Islandii. Co znamienne,  wskazała w swojej  wypowiedzi  na to,  że system opiekuńczy,  który jej  się podobał,  działa  demobilizująco,  jeśli  chodzi  o naukę.  Np.  K8  wiązała  stan  posiadania młodych ludzi (mają samochody) z bezstresowym życiem i brakiem konieczności uczenia się,  dochodzenia  do  czegoś  w  życiu.  Nieprzejmowanie  się  uważała  za  wyuczone. Jednocześnie twierdziła, że na Islandii młodzi ludzie mają większy wybór drogi życiowej, nie są zmuszani do nauki, sami dochodzą do tego, co chcą robić w życiu. Warto zwrócić uwagę na wypowiedź M12, który mówił o tym, że Islandia rozleniwia, nic tu nie trzeba, na przykład  uczestnictwo  w  kursach  językowych  nie  jest  obowiązkowe,  nie  ma  też  negatywnych konsekwencji niechodzenia na nie. Spokój może też oznaczać obniżenie aspiracji życiowych i chęci zmiany swojej sytuacji życiowej. Skoro bowiem praca poniżej kwalifikacji jest łatwa i przyjemna, spokojna, a człowiek uczy się podejścia, żeby nie przejmować się przyszłością i nie zamartwiać o nią,  może to oznaczać preferencję spokoju nad satysfakcją z pracy. Na przykład K9 mówiła, że nie wykorzystuje w pracy pełni swoich możliwości:

K9:  Mówię  nie,  koniec,  już  nie  będę  się  zarzynać,  poszukam  spokojnej  pracy i sobie pomyślałam, że najlepiej  w jakiejś  państwowej instytucji,  żeby człowiek 470
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nie dochodził  za bardzo czy go oszukują,  czy go nie oszukują,  żeby jakoś tak... z tymi  nadgodzinami. […]  M.Z.:  A  tak  mówiłaś  wcześniej,  że  w  15% 
wykorzystujesz możliwości....K9: [śmiech] No ale tutaj na takim etacie jestem. M.Z.: A chciałabyś jakoś bardziej wykorzystać tę resztę?K9: W sumie nie jestem pewna, bo tak mi na spokoju zależy, a jak się zaangażuję w coś tak na 100%, to się  będę  denerwować,  będę  dużo pracować,  więc tak... może trochę celowo tak...Wybrała pracę w państwowym przedszkolu, gdzie gotowała, mimo że miała wykształcenie wyższe  w innej  dziedzinie.  Pracę  tę  uważa  za  spokojną,  nie  tylko  wolną  od  oszustw pracodawców (jak jej się zdarzyło, gdy pracowała w islandzkim hotelu), ale też od własnego zaangażowania i gonienia za pieniędzmi, któremu nie mogła się oprzeć sprzątając i biorąc wiele nadgodzin:
[Pracowałam] w takiej firmie sprzątającej i tam poszłam ze względu na  zarobki. Wtedy był taki kurs [walut], że człowiek głupiał i chciał pracować jak najwięcej.[...]  24 godziny na dobę można było pracować, gdyby ktoś miał tylko siły, ale to była taka  pułapka,  że tak powiem, przynajmniej ja mam taki  charakter,  że jakoś tak  jeszcze,  jeszcze, jeszcze,  nie umiem przestać,  a to się  zamęczyć można. [...] Poczułam, że już jestem  zmęczona tym, człowiek potem wcale  niezadowolony z tego, jeszcze jest zły na pracodawcę, że co on chce, że ma pretensje, że za szybko sprzątam. (K9)

Praca szybka – zbyt szybka według pracodawcy – tak aby jak najwięcej zrobić i jak najwięcej  zarobić,  zwłaszcza  gdy  stawka  godzinowa  była  duża  w  przeliczeniu  na  złotówki, nieunormowany czas pracy – to była według tej kobiety pułapka, w którą wpadła, moment „zgłupienia”, kiedy przestają liczyć się inne sprawy, a człowiek próbuje pracować całą dobę. Jednocześnie  taka praca nie  daje szczęścia  –  wręcz  przeciwnie  –  oznacza zmęczenie  czy wręcz  zamęczenie  się,  niezadowolenie,  złość  na  innych.  Dodatkowo  respondentka wskazywała,  że  była  wymagająca  dla  podwładnych,  gdy  pełniła  funkcję  kierowniczki brygady sprzątającej, co też powodowało nieprzyjemne sytuacje. Zdała sobie jednak sprawę z  pułapki,  w którą wpadła  i  postanowiła  z  niej  wyjść  poprzez zmianę  pracy  –  najpierw przeniosła  się  do  pracy  w  hotelu,  gdzie  jednak  pracodawca  nie  płacił  jej  pełnego wynagrodzenia, a potem do przedszkola. Można powiedzieć, że był to sposób na oszukanie swojego charakteru, który nie umie przestać „gonić za pieniędzmi”, mówiąc językiem innych respondentów,  tak aby wreszcie osiągnąć spokój,  pracując w unormowanej  pracy w tzw. budżetówce.  Osiągnięcie  tego  spokoju  utrudniało  podejmowanie  kolejnych  wyzwań zawodowych,  gdyż  oznaczałyby  one  zaangażowanie  w  coś  i  utracenie  spokoju.  Pytana wcześniej, czy chce jeszcze coś zmienić w swoim życiu, odpowiedziała: 
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Nie wiem, nic lepszego na razie mi do głowy nie przychodzi. Myślałam – zapiszę się na studia, zrobię islandzki dla cudzoziemców, to wtedy mając jakiś konkretniejszy papier... ale tak trochę... mi się nie chce. […] W sumie te studia nie są aż tak bardzo uciążliwe, mało godzin tutaj. Myślę, że bym dała rade, gdybym... tylko boję się, że jakbym  zaczęła  studiować,  zaczęłabym...  jakbym  [...]  sprzątała,  no  to  można spokojnie studiować, jak się ma nienormowany dzień pracy albo pracę wieczorem. Ale  znowu  nie  chcę  takiej  pracy.  Specjalnie  szukałam  pracy...  takiej,  żeby  była 
w stałych godzinach i od rana. Nie w weekendy i... nie wiem jeszcze. Na razie nie 
chcę nic zmieniać, ale jakbym się nauczyła dobrze po islandzku, to może znajdę jakąś prace, gdzie mnie będą mogli lepiej wykorzystać [śmiech], no bo tutaj jestem wykorzystana tak na 15% [śmiech] moich możliwości. (K9)

Spokój i dążenie do niego hamowały respondentkę w jej planach edukacyjnych i w rozwoju kariery  zawodowej  –  w  wolnym  czasie  znajdowała  wprawdzie  czas  na  kursy  języka islandzkiego, ale kolejny etap po kursach, czyli studia (jak opowiadała mi przedstawicielka jednej  z  najbardziej  popularnych szkół  języka  islandzkiego –  po  kilku  kursach  w  szkole następnym  etapem  kształcenia  językowego  powinny  być  studia  na  filologii  islandzkiej), oznaczałby dla niej utratę spokoju związanego z pracą w stałych godzinach, a także utratę wolnych  wieczorów  i  weekendów.  W  przypadku  K9  i  kilkorga  innych  respondentów zadowolonych  ze  swojej  pozycji  społecznej,  mimo  tego,  że  pracowali  na  stanowiskach znacznie poniżej  posiadanych kwalfikacji,  można też mówić o czymś,  co w innym tekście nazwałam ”ironiczną emancypacją”:
Ironiczną  –  bo  choć  migranci  często  swoją  mobilnością  geograficzną  zdobywają uznanie jako ci, którym udało się „wyrwać”, to jednak mimo ukończonych studiów i wcześniejszych ambicji pracy „umysłowej”, część z nich podejmuje pracę fizyczną, niewymagającą  żadnych szczególnych kwalifikacji.  Emancypacją  –  gdyż  migranci wyzwalają się (celowo lub nie) od presji społecznej, która każe każdemu rozpocząć studia i podjąć pracę „umysłową”, a pracę fizyczną każe traktować jak gorszą. W tej perspektywie  słowa  jednej  z  respondentek:  „wiem,  że  nie  jestem  u  siebie  i  nie potrafię wykonywać tutaj swojego zawodu, [...] no i muszę uszanować to, że zawsze będę  pracować  na  niższym  poziomie  niż  oni”  można  traktować  jako usprawiedliwienie tego, że nie podjęła wysiłku nauczenia się języka islandzkiego i znalezienia pracy w zawodzie – usprawiedliwienie,  które poprzez pokazanie,  że „tak jest zawsze” zwalnia jednostkę od poczucia niższości i  odpowiedzialności za swoją pozycję. (Zielińska, 2012c, s.85)

Ten  brak  odpowiedzialności  za  swoją  pozycję,  ale  też  wyzwolenie  od  presji  społecznej lączyły  się  właśnie  z  odczuwanym  spokojem.  Także  dla  innej  respondentki  spokojna atmosfera  i  brak  „wyścigu  szczurów”  na  Islandii  przyczyniał  się  prawdopodobnie  do obniżenia  aspiracji  i  akceptacji  pracy  poniżej  jej  kwalifikacji  (studia  wyższe  w  innej dziedzinie). Jak mówiła wcześniej, Islandia jest krajem swobodnym, gdzie nie odczuwa się 472
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A tu po prostu w którymś momencie stwierdziłam,  że to tak naprawdę  nie ma 
znaczenia.  Nie muszę być najlepsza, najwspanialsza, nie muszę wszystkiego mieć naj,  naj  naj...  to  nie  ma znaczenia  tak  naprawdę.  Mogę  sobie  z  każdym innym 
człowiekiem porozmawiać,  nikt  nie  będzie  mnie  specjalnie  oceniał po  moim 
statusie społecznym czy po tym, czy mam fajny drogi samochód itd. Tutaj [...] te 
granice lekko się zacierają. (K11)

Respondentka odczuwała na Islandii zacieranie się granic między ludźmi, opartych na stanie posiadania i statusie społecznym, uważała, że pracując w sklepie nie jest gorzej oceniana niż inni, z każdym może porozmawiać, a więc i dążenie do bycia „naj” i posiadania wszystkiego „naj” straciło sens. 
Spokój jako nieświadomość sytuacji, ignorancjaWażne  jest  tu  przypomnienie,  że  w  prezentowanych  badaniach  mówimy o intersubiektywnym obrazie świata, nie zaś o obiektywnej islandzkiej rzeczywistości. Poza tym, że Islandia może być rzeczywiście spokojnym krajem, a przynajmniej spokojniejszym od Polski,  istnieją też inne wytłumaczenia takiego postrzegania spokoju w nowym kraju. Jednym z nich są specyficzne cechy migrantów, odróżniające ich od reszty społeczeństwa. Jako  osoby  nastawione  nie  tylko  na  mobilność  przestrzenną,  ale  i  społeczną,  o czym świadczą  liczne  wypowiedzi  o  dążeniu  do  czegoś,  próbie  dorobienia  się  czegoś,  mogli wyróżniać się od innych. Z drugiej strony również w Polsce ( a nawet – szczególnie w Polsce)  byli  nastawieni  na taką mobilność  i  widzieli  dookoła  ludzi  podobnych sobie,  których na Islandii nie zauważali. Być może rolę odgrywało tu też to, że często pracowali z ludźmi gorzej od siebie wykształconymi, jako że wielu pracowało poniżej swoich kwalifikacji. Nie obcując z aspirującą klasą średnią, do której część w Polsce należała, postrzegali różnicę w dążeniach i ambicjach ludzi wokół siebie w obu miejscach. Innym wytłumaczeniem jest to, że migranci  mogli stereotypowo kojarzyć kraj ze spokojem (mało ludzi, północ kojarzona ze spokojnymi ludźmi) i taki właśnie spokój spodziewali się odnaleźć. Warto zwrócić uwagę na to, że spokój ten mógł być pozorny i związany z nieświadomością tego, jak faktycznie wygląda sytuacja na Islandii.  Spokój  znacząco zmniejszał  się  u tych,  którzy  śledzili  wiadomości  w islandzkich mediach i od czasu kryzysu byli zestresowani, odczuwali strach, w przypadku K13 większy właśnie ze względu na spokojne – chłodne zachowania Islandczyków:

Bo ja bardzo się tym denerwowałam i to taki paraliżujący strach, ale taką cechę mają chyba ludzie samotni, że nie mam i nawet nie chciałam z nikim... zresztą nawet jak chciałam z kimś to skonfrontować to „nie nie ja w ogóle się tym nie interesuję, 473



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.ja  w  ogóle  staram  się  nie  czytać”.  Uważam  że  jest  to  też  powód,  dlaczego  taka sytuacja trwa tak długo, że ludzie się nie chcą tym... oni nie mają tradycji strajków, 
nie są Włochami, prawda, tu wszystko jest takie bardziej chłodne i czekanie jest pierwszą reakcją. (K13)Jak widać, cechy charakteru zauważone u Islandczyków – chłodne podejście, czekanie, brak zainteresowania,  potęgowały  tu  zdenerwowanie  i  strach  respondentki,  która  była przerażona  kryzysową  sytuacją  na  wyspie.  Ten  strach  i  zdenerwowanie  warto  zestawić właśnie  ze  spokojem,  który  respondentka  odczuwała  na  początku  swojego  pobytu  na Islandii, mieszkając w małej miejscowości:
[Tam] życie było dużo łatwiejsze, bo jeszcze w Polsce pamiętam [...] rano robiłam bardzo dużo kilometrów, żeby jego [syna] do szkoły, siebie do pracy, męża do pracy,  jednym  samochodem,  ciągle  jakieś  gonitwy,  problemy,  nerwy, wszystko. Przenieśliśmy się  z  [dużego] miasta [w Polsce] do miasteczka [na Islandii], które miało  1500  osób  wtedy,  teraz  ma  ponad  2000.  I  był  taki  spokój,  taka  jakaś... zupełnie inna atmosfera, inny tryb życia. (K13)

To łatwe życie w małym miasteczku, spokojny tryb życia i atmosfera odczuwane były jako przeciwieństwo  nerwów  i  gonitwy  w  Polsce,  ale  można  je  też  przeciwstawić  strachowi i nerwom, które respondentka zaczęła przeżywać, gdy poznała lepiej język islandzki, zaczęła śledzić  media  i zorientowała  się  w  trudnej  sytuacji  gospodarczej  i  politycznej  państwa, zwłaszcza w obliczu kryzysu trwającego od 2008 r. Również K1 czuła spokój przyjeżdżając, a potem  zaczęła  odczuwać  strach  związany  z  kryzysem.  Dla  niej  spokój  był  czymś,  co spodziewała się znaleźć na Islandii, ale co nie do końca udało jej się znaleźć. Opowiadając  o kryzysie i demonstracjach, nim spowodowanych, mówiła: „[W]tedy też zaczęło się mówić o tym, że policja zaczęła interweniować pierwszy raz od tam 30 czy nawet więcej lat [...] i nagle zaczęła być taka burzliwa atmosfera, nie?” (K1). Interwencje policji oznaczały nagłą zmianę  atmosfery  –  ze  swobodnej,  na  dyscyplinowanie  społeczeństwa  przez  przemoc państwową. Tymczasem burzliwość można zestawić z „oazą spokoju”, którą respondentka spodziewała się na Islandii zastać („Ja myślałam, miałam nadzieję na taką oazę spokoju, na lepsze życie i wtedy [w czasie kryzysu] zaczęłam się czuć tak trochę niepewnie, nie?” [K1]). Kryzys zmącił spokój respondentki, spowodował niepewność co do przyszłości (co opisałam w Rozdziale VII).  W tych dwóch wypowiedziach widać, że Islandia niekoniecznie jest dla migrantów krajem spokoju – przestaje nim być, jeśli człowiek śledzi wiadomości na temat polityki i ekonomii. Nie wszyscy chcą to jednak robić:
Zauważyłam jedną rzecz, że jak się nie rozumie, to ma to też swoje dobre strony, bo człowiek nagle zostaje sam z sobą, ze swoimi myślami, bo nie udzielają ci się 474
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emocje tych  ludzi  i  nagle  odpoczywasz.  Ja  myślę,  że  w pierwszym momencie, jeżeli ludzie  wyjadą  i np.  wszystko stracą,  ok, mają pracę, mieszkanie itd., mają 
warunki socjalne zapewnione,  to właśnie mi się  zdaje,  że to jest  taki  czynnik, który sprawia, że odpoczywają od tego życia, które było wcześniej, pełne jakichś 
takich złych emocji, itd. […] dla mnie to jest takie relaksujące, jeżeli rozmawiam z kimś, na tyle, na ile chcę uzyskać odpowiedź itd., ale nie wczuwam się w to za bardzo. Mniej rozumiem to, o czym ludzie rozmawiają i tak, jak mówię, to ma też swoje dobre strony. (K11)Respondentka potrafiła komunikować się w języku islandzkim, ale tylko na takim poziomie, na  jakim było  jej  to  potrzebne  w pracy.  W swojej  wypowiedzi  nawiązała  tu  do spokoju rozumianego jako możliwość bycia samemu „z sobą, ze swoimi myślami”, o którym mówił też M2. Bycie samemu ze sobą i ze swoimi myślami, to ”odpoczynek od życia”, które miało się  wcześniej, ale to też możliwość zastanowienia się nad swoim życiem, większej refleksyjności –  na  co  zresztą  wskazuje  sama  ta  wypowiedź,  sugerująca,  że  respondentka  przemyślała wiele  aspektów  swojego  życia  i  wyciągnęła  z  nich  wnioski.  Migracja  i  związane  z  nią problemy ze zrozumieniem innych mogą więc stanowić okazję do większej refleksyjności i zastanowienia się nad własnym życiem – jak pisałam w poprzednim rozdziale. Człowiek „zostaje sam z sobą, ze swoimi myślami”, więc choć jest wciąż wśród innych ludzi, to życie zagranicą może pełnić funkcję pustelni. W refleksji nad swoim życiem K11 pokazuje drogę migranta  –  od  stracenia  „wszystkiego”  (pożegnanie  ze  znajomymi,  rodziną  i  ze  swoim miejscem  –  mieszkaniem),  porzucenia  złych  emocji,  o  których  mówiła,  opisując  życie w Polsce  („czujesz  ten  stres,  w  powietrzu  wisi  coś”  [K11]),  po  migrację  i  późniejszy odpoczynek, relaks dzięki temu, że nie rozumie się emocji innych, nie wczuwa się w nie.  Respondentka nie przeczy, że i w społeczeństwie islandzkim występują złe emocje, ale nie udzielają  jej  się  one.  Ignorancja  (rozumiana  potocznie,  nie  jako  rancièrowskie przedzałożenie  równości,  o  którym  pisałam  w  Rozdziale  VI)  nie  polega  tu  więc  na nieświadomości, że na Islandii jest kryzys (bo o nim mówili wszyscy respondenci), ale na dystansie do towarzyszących mu emocji Islandczyków. Jak mówi K11: „Mimo wszystko, że jesteśmy  tacy  zestresowani  w  tej  Polsce,  to  zawsze  musieliśmy  sobie  jakoś  tam  radzić w trudnych  czasach  i  my  jesteśmy  świetnie  przegotowani  [na  kryzys]”,  a  więc  emocje towarzyszące mu są inne. Początkowo, gdy dowiedziała się o kryzysie, jak wspomina – była zestresowana i bała się, co może się wydarzyć, np. tego, że jej partner straci pracę. Gdy ją  jednak stracił, przestała się bać: „Jak to się wszystko zaczęło, to tak strasznie się bałam tego,  co się wydarzy. A teraz jak to już jest, to już się zrelaksowałam, bo to już jest i trzeba sobie  z tym  poradzić”  (K11).  Radziła  sobie,  jak  mówiła,  dobrze,  nie  miała  wygórowanych wymagań,  nie  musiała  jeździć  na  wakacje,  ważne  było  dla  niej,  żeby  mieć  zapewnione podstawowe potrzeby i to na Islandii miała. Zapewnienie podstawowych warunków życia 475



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.(„warunki socjalne zapewnione”) wystarczało jej do spokojnego życia,  do bezpieczeństwa finansowego, o którym pisałam na początku tego rozdziału. Relacja między ignorancją i nierozumieniem języka islandzkiego a spokojem pojawiła się także w kilku innych wywiadach. Np. M3 w cytowanej w Rozdziale VI wypowiedzi mówił wprost: Mi się  lepiej żyje, jak ja nie wiem.  Ja na przykład to mi to  ułatwiało życie na początku, ja w ogóle nie wiedziałem co się w tym kraju dzieje i ja myślałem, że ja żyję sobie w takim kraju, że tu się nic nie dzieje. I że jest tak spokojnie i w ogóle jest  zajebiście,  że tu w ogóle,  że tu się  nic  nie kradnie,  że  tu  nie ma żadnych 
rozbojów, nie? No ale tak potem zacząłem to analizować, no to tu gdzieś piszą, że tam jednak się zdarza, że kogoś pobiją [...], tu że coś ukradną, nie? Ja tak myślałem, że tego nie ma tu w ogóle, bo się tym nie interesowałem, wiesz, te ich wiadomości tam w telewizji są takie... no jak patrzę na tą główną stronę, no wiesz, no to się nic 
nie dzieje, nie? No, tak że myślałem, że oni są tacy święci w ogóle, tak myślę, że ich trochę  upiększałem.  […]  No  a  tutaj  się  nagle  okazuje,  że  tam  koło  mojego mieszkania jakiś burdel było prowadzony, jakąś tam facetkę, jakąś Murzynkę, ktoś tam..., tam gdzieś obok mnie ktoś tam trawkę, marihuanę uprawiał, czy... Robił [...] heroinę [...] No, okazało się, że tu się tak dzieje, jak wszędzie. (M3)

Ignorancja  –  to,  że  respondent  nie  wiedział,  co  się  w  kraju  dzieje,  „bo  się  tym  nie interesował”,  ułatwiała  mu  życie,  żyło  mu  się  lepiej,  gdy  myślał,  że  żyje  w  spokojnym miejscu,  gdzie  „nic  się  nie  dzieje”,  nie  ma  przestępstw.  Do  takiej  oceny  skłaniała  go  też pobieżna analiza mediów, prezentujących błahe historie.  Musiał dopiero zacząć głębiej  je analizować,  do  czego  prawdopodobnie  przyczyniła  się  coraz  lepsza  znajomość  języka islandzkiego,  żeby zrozumieć,  że spokój  islandzki  jest  pozorny.  Zrozumiał,  że idealizował Islandczyków, a tymczasem i oni bywają przestępcami. Jak wykazywałam w artykule pisanym wspólnie z Helgą Ólafs, istniała relacja między znajomością języka islandzkiego przez migrantów, a poczuciem dyskryminacji – rosło ono wraz z lepszym rozumieniem języka i mediów („[W]iesz co, ja zaczęłam się tu gorzej czuć, jak zaczęłam dużo więcej rozumieć, wiesz, jak zaczęłam czytać gazety” [K4]).  Rozumienie języka  islandzkiego  przyczyniało  się  do  coraz  lepszego  rozumienia  stereotypów kulturowych, jakie istnieją na temat Polaków. K4 deklarowała, że woli nie czytać gazet, choć z wywiadu wynikało, że jednak to robiła, a raz, gdy przeczytała wywiad pokazujący Polaków w  złym  świetle,  zadzwoniła  do  autora  i  dyskutowała  z nim  na  ten  temat.  Podobnie w cytowanej już w Rozdziale VI wypowiedzi K14 widać było, jak rozumienie języka wiąże się z większym niepokojem, gdy pojawiały się w pracy „wredne sytuacje” i „krzywe akcje”, czyli sytuacje,  w  których  zwiększał  się  nadzór  nad  pracownikami,  kontrola  ich  czasu  pracy, a także  pojawiły  się  oskarżenia  np.  o  niepłacenie  za  obiad w przedszkolu.  Jak  wskazuje 476



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.respondentka – nie tylko nagle zaczęto ograniczać dostęp pracowników do jedzenia w pracy, ale też jeśli czegoś brakowało, to najpierw oskarżano Polki – i tego właśnie lepiej było nie  rozumieć. Relacja  między  znajomością  języka  islandzkiego  a  spokojem  nie  jest  prosta,  ale wydaje  się,  że  –  jak wskazywała powyższa analiza  –  znajomość języka może zmniejszać spokój. Jego nieznajomość może jednak też przeszkadzać w osiągnięciu spokoju – mówiła o tym para młodych Polaków:K16: [J]est ważne, żeby mieć swój jakiś taki wewnętrzny spokój, gdy znasz język, tak?M14: No tak. Nawet lepiej się człowiek czuje, [...] że mogę, potrafię pomóc. Coś ode mnie chcą, kurcze, ale co? I potem siedzę i myślę, kurde, a może ze mną jest coś nie 
tak? Ja nie mogę im pomóc... chciałbym pomóc, ale nie mogę. Może też tak by było 
fajniej, nie?K16: Może czujesz się bardziej pewny siebie, gdy [...] mówisz do nich po islandzku. A nie po angielsku, bo jeżeli mówisz po islandzku, to oni już wiedzą, że nie jesteś 
Islandczykiem.  A chciałbyś  jakoś  się  z  nimi  zjednoczyć.  […]  I  to przez  język przede wszystkim.Fragment tego wywiadu pokazuje m.in. jakie znaczenia respondenci przypisują znajomości języka  islandzkiego  –  daje  ona  wewnętrzny  spokój,  jednoczy,  pozwala  pomóc  innym, pozwala  spełnić  swoje  potrzeby  („chciałbym  […]  ale  nie  mogę”),  daje  pewność  siebie,  a jednocześnie asymiluje – sprawia że człowiek jest nieodróżnialny od Islandczyków. Są to znaczenia  wymienione  przez  osoby,  które  znają  ten  język  w  stopniu  podstawowym i odczuwają brak wewnętrznego spokoju z tego powodu. Pracują w supermarkecie i  – jak wskazywałam – zdarzają się tam sytuacje, gdy klienci są oburzeni, że nie mogą porozumieć się w sklepie we własnym języku. Znajomość języka dałaby im być może poczucie spokoju, tak jak dała go innej pracowniczce sklepu, K11, która twierdziła:Mój  język  w  komunikacji  jest  na  jakimś  tam  poziomie,  że  mogę  powiedzieć o swoich  potrzebach i to tak naprawdę chyba mi  wystarczy, żeby osiągnąć jakby taki spokój, żeby się nie stresować, że ktoś coś tam pomyśli, coś powie, a ja tego 
nie zrozumiem. Zawsze mogę się dopytać w jakiś tam sposób. (K11)Do  osiągnięcia  spokoju  wystarczył  respondentce  jej  obecny  poziom  znajomości  języka, a jednocześnie,  jak  pokazywał  inny,  cytowany  już,  fragment  wywiadu  z  nią  –  lepsza znajomość mogłaby zaburzać jej spokój, gdyż zaczęłaby lepiej rozumieć emocje dookoła. 

Potrzeba spokoju jako przyczyna migracjiHistoria innej respondentki, K1, wskazuje na to, że spokój może być tym, co respondenci chcieli zastać na Islandii, do czego dążyli, ale co nie zawsze było łatwe. Pokazuje ona też przedzałożenia  związane  z wyjazdem  na  Islandię.  Tam,  jak  pisałam  wcześniej,  K1 477



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.spodziewała się znaleźć „oazę spokoju”. Dla niej spokój oznaczał m.in. „unormowaną” pracę, na  etat,  bo  w  Polsce  warunki  pracy  były  niesatysfakcjonujące  i  niepozwalające  na odpoczynek: 
Wiedziałam,  że  potrzebuję  dużego  odpoczynku,  przede  wszystkim.  I  tak  sobie założyłam.  I  na  początku  sobie  założyłam,  że  nie  będę  pracować  w  weekendy (śmiech),  że  nie  będę,  że  będę  odpoczywać,  żeby  ta  praca  była  bardziej 
unormowana,  bo  wcześniej  miałam  bardzo...  miałam  pracę  w  czasie 
nienormowanym i  zdarzało  się  tak,  że  pracowałam  od  poniedziałku  do poniedziałku,  bez  żadnego  dnia  wolnego,  wakacje  też  jakieś  takie  poszarpane i wiadomo – tu wyskrobane, tu tydzień, tam tydzień i tak dalej. (K1)

Okazało się jednak, że zmiana sytuacji nie była prosta: 
[M]ój plan, że nie będę pracować tak dużo, wcale się na początku nie sprawdzał, no i jak później się tak niestety skończyła ta sytuacja z hotelem, to automatycznie też zaczęłam tak sprzątać, sprzątać, sprzątać, i na początku to było też tak rozwiane, bo  trzeba  było  chodzić  na  różne  zastępstwa i  tak  dalej,  później  się  sytuacja 
unormowała. (K1)

Jej  wypowiedź  bardzo  przypomina  przywoływane  wcześniej  wypowiedzi  K9,  również mającej doświadczenie w pracy przy sprzątaniu. Z czasem K1 znalazła pracę w przedszkolu i była zadowolona z organizacji  pracy w niej,  pojawiły się  jednak inne sytuacje stresowe, zaburzające  jej  spokój,  takie  jak  problemy  w  komunikacji,  mimo  uczenia  się  języka islandzkiego:
[C]zuję  taką  złość  wewnętrzną do  samej  siebie,  że  tak  dużo  bym  chciała 
powiedzieć,  a  nie  potrafię,  że  wiesz,  że  bym  mogła  tym  dzieciom  przekazać i zareagować w jakiś tam sposób. Dużo  podsłuchuję,  dużo  podpatruję,  dużo się 
uczę,  natomiast wiesz, no ciągle to jest, wymaga to też od ciebie też  mobilizacji, żeby się nauczyć. […] z dziećmi starszymi jest to dla mnie pewien stres, bo ja wiem, że  nie  mogę  pokazać  im,  że  ja  czegoś  nie  rozumiem.  Że  muszę  je  tak  tam 
manewrować, żeby nie wyszło... (K1)

Mobilizacja, manewrowanie, stres i złość wewnętrzna oddalają respondentkę od osiągnięcia spokoju,  który był dla niej  tak ważny.  Z drugiej  strony,  udało jej  się  znaleźć pracę,  jakiej  szukała, unormowaną, ale to też było źródłem pewnego niepokoju, gdyż martwiła się, czy tę pracę  utrzyma.  O przedmigracyjnych  oczekiwaniach  dotyczących  spokoju  mówi  też  M2, który zdecydował się wyjechać na Islandię ze względu na fascynację jej kulturą – przede wszystkim  muzyką  i  filmem,  co  opisywałam  w  Rozdziale  VI.  Łączył  on  obejrzane  filmy właśnie ze spokojem i ze spokojną naturą: 478
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[P]omyślałem, że tam musi być wspaniale. Ci ludzie muszą w pewnym sensie – nie wszyscy oczywiście, […] ale sam kraj i samo to, co oni tam dostrzegają, to co jest – jakby to powiedzieć – to co  widzą, gdzie żyją,  w jakim  otoczeniu,  nie chodzi mi o społeczeństwo, chodzi mi o cały kraj, natura plus to... jak się do siebie odnoszą – coś w tym musi być. No i spodziewałem się znaleźć to, co chciałem znaleźć, czyli jednego wielkiego spokoju... (M2) 
Spokój, który respondent chciał znaleźć i który, jak potem twierdzi, znalazł (jak wskazuje w wypowiedzi  cytowanej  na  początku  tego  rozdziału),  opierał  się  przede  wszystkim  na bezpieczeństwie (w Polsce doświadczył dotkliwego pobicia przez skinheadów), bazującym na postawie ludzi („[C]zyli to, że wychodzę na miasto sobie o jakiejkolwiek porze, jakkolwiek ubrany, jakkolwiek pijany, trzeźwy czy w ogóle, nikt mi nic – można powiedzieć nie zrobi”. [M2]),  relacjach  międzyludzkich  („jak  się  do  siebie  odnoszą”).  Jednocześnie  wskazywał wyraźnie, że nie chodzi tylko o społeczeństwo – spokojne miejsce tworzy też natura, której piękno i grozę pokazuje muzyka i film. Spokojne są obrazy, widoki, przestrzeń. Dodatkowo M2 spodziewał się znaleźć spokój finansowy na Islandii [„No też oczywiście powód jest taki, jak był wyjazdu do Anglii [wcześniej], dla spokoju – spokoju, po prostu utrzymania siebie 

samego,  czyli, że nie muszę  liczyć się od pierwszego do pierwszego.” [M2]). Ten spokój respondent początkowo znalazł, jednak gdy przyszedł kryzys, jego spokój finansowy został naruszony, czuł, że znów musi walczyć o pieniądze, żeby móc sobie coś kupić czy wesprzeć  rodzinę w Polsce  („No nie  zależy  mi  tak bardzo na pieniądzach,  ale  po prostu nie mam zamiaru się męczyć, żeby o nie walczyć tak bardzo i tyle, nie?” [M2]). Spokój w sensie braku konieczności wysilania się,  by zdobyć pieniądze i tego,  żeby nie liczyć „od pierwszego do pierwszego”  został  naruszony  i  respondent  postanowił  wyjechać  do  innego  kraju,  gdzie również  była  ciekawa kultura.  Równocześnie  bowiem spokój  islandzkiego miejsca  zaczął wiązać się z nudą. Zainteresowanie kulturą zmieniło się z czasem w znużenie nią („Nudno mi tu już jest trochę. Chociaż non stop coś się dzieje kulturowo. Ale byłem w każdym muzeum, ile  tu  można  chodzić  do  muzeum?  Widziałem  wszystkie  zespoły  islandzkie,  nic  tu  nie przyjeżdża”  [M2]),  a  spokojne  relacje  międzyludzkie  okazały  się  być  pewną  barierą w kontaktach („Do Islandczyków nieraz ciężko dotrzeć”. [M2]). 
NudaJak widać w powyższej wypowiedzi, spokój może przemienić się z czasem w nudę. O nudzie mówiło  także kilkoro innych respondentów.  Tak jak w przypadku M2,  również  u innych samo miasto, zrazu spokojne, z czasem okazywało się nudne. Mieszkający tu od 2006 r. M8 mówił: „Ja za długo jestem już. […] Ja Reykjavik znam jak własną kieszeń. Monotonia taka 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.życia jest”  (M8).  Nuda pojawiała się  także,  gdy z miasta wyjeżdżali  znajomi i  wracali  do Polski,  a  dana  osoba  nie  wyrobiła  sobie  żadnych bliższych  kontaktów  wśród  osób innej narodowości: „Ale jednak nie, już nudzi się trochę nam, już tak  sami...  no...  jednak trzeba wracać, i tęskni się może trochę i... ale jednak inne plany są i...  nie można tu całego życia 

przesiedzieć”.  (K5).  Respondenci  mówili  też  o  nudzie  w  pracy,  np.  kierowca  autobusu, jeżdżący najdłuższą i najciekawszą, nota bene, trasą w okręgu stołecznym: „Tylko z czasem to się już nudzi mimo wszystko, jak tutaj cały czas.  Nieważne, że najdłuższa, że najwięcej ludzi,  bo i  turystów się trochę wozi,  to już z  czasem się staje takie  monotonne”  (M11). O nudzie  i  monotonni  pracy  mówiła  też  pracownica  supermarketu  (K11),  a  także przedszkolanka, K4:
[N]ie mogę nawet narzekać, broń Boże, tylko... Rutyna w przedszkolu mnie czasami po prostu zabija... to jest tak... mówię, Boże, ja bym chętnie zrobiła coś innego. [...] ja  potrzebuję  po  prostu  zmian,  dlatego  tak...  myślę  o  zmianie  pracy,  ale  nie myślimy o wyjeździe stąd... (K4)O potrzebie zmian mówiła też inna przedszkolanka,  podkreślając,  że w pracy ma jeszcze ciągle  nowe  cele  i  wyzwania  (jak  pisałam  wcześniej,  nadal  stresująca  była  dla  niej niewystarczająca według niej znajomość języka islandzkiego):[J]a mam bardzo różne koncepcje życiowe, łącznie z tym, że jak tutaj przyjechałam, to  miałam  taką  ochotę  w  ogóle  się  oderwać  od wszystkich różnych rzeczy,  że chciałam się wiesz  zaszyć na jakiejś wiosce i do dzisiaj marzę o tym, żebym tak z pół roku pomieszkała, gdzieś wiesz,  na totalnym odludziu, […] tak przychodzą i odchodzą te różne pomysły. Właśnie jak tak zaczynam myśleć, czy mi się już nie będzie nudzić za chwilę, nie? To zaczynam wymyślać. Ale na razie nie, [...] ja jestem taką  osobą  dosyć  ruchliwą,  dlatego  się  śmieję,  że  nie  wiem,  jak  tutaj  długo 
wytrzymam, jak to będzie wyglądało, lubię bardzo zmiany... (K1)

Respondentka nie osiągnęła wciąż „oazy spokoju”, której szukała, wciąż marzyła o zaszyciu się  na  odludziu.  Jednocześnie  mówiła  o  potrzebie  zmian  i  o  tym,  że  szybko  nudzi  się w jednym  miejscu,  więc  obmyśla  nowe  plany,  koncepcje  życiowe,  związane  z  kolejnymi podróżami.  Rozważała  kolejne  migracje,  ale  zdawała  sobie  też  sprawę  z  problemów związanych z zaczynaniem wszystkiego od nowa – na Islandii zaczynała od prostych prac,  nie znając języka, dopiero potem stopniowo znajdowała lepsze prace i coraz lepiej mówiła po islandzku. Gdyby przeniosła się gdzieś dalej, znów musiałaby przejść przez ten proces.  W jej narracji potrzeba zmian i potrzeba spokoju są obie bardzo silne i nie wiadomo, która  przeważy w planach na przyszłość, których respondentka stara się nie robić (zob. Rozdział VII). 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Tymczasem K5 zdecydowała, że dla jej rozwoju osobistego będzie lepiej, jeśli wróci do Polski i że nie chciałaby „przesiedzieć” całego życia na Islandii, nudząc się. „Siedzenie” na Islandii  było  przedstawiane  jako  opozycja  możliwości  rozwoju  czekających  ją  w  Polsce,  związanych z  podjęciem  studiów  i  założeniem  rodziny.  K4  zaś  mówiła  o  „zabijającej”  ją rutynie w pracy i chęci zmiany czegoś w swoim życiu. Niedługo po wywiadzie zdecydowała się wyjechać do innego kraju. O potrzebie zmiany spowodowanej nudą opowiadał też M19, który znudził się Islandią i dalej migrował – na Kamczatkę, do Danii i w końcu na Grenlandię. Jak wskazują powyższe fragmenty wywiadów, spokój, choć przyciąga Polaków na Islandię i jest  tym,  co bardzo sobie  cenią będąc na miejscu,  może też – zmieniony w nudę – być przyczyną ich kolejnej migracji. Może się tak dziać na przykład u tych, którzy poczują, że nie mają na Islandii  więcej  wyzwań, a więc – paradoksalnie u tych,  którzy nauczą się biegle mówić w języku islandzkim (jak K5 i M19) – co stereotypowo kojarzone jest raczej z wolą pozostania na wyspie. 
Spokój – pojęcie wieloznaczneWarto  podkreślić  różnicę  między  znaczeniami  negatywnymi  spokoju  (tzn.  takimi,  gdzie spokój oznaczał brak bądź zaprzeczenie czegoś (spokój od) a pozytywnymi. Znaczenia te podsumuję poniżej: 
Spokój  od:  nerwów,  przejmowania  się,  zmartwień,  stresu,  strachu,  pośpiechu,  pędu,  biegu,  

gonitwy za pieniędzmi, dużej ilości pracy, „obładowania robotą”, goniących terminów, ciężkiej  

pracy, zaangażowania, nadgodzin, zarzynania się, własnych ambicji, innych ludzi, wielu ludzi,  

dużego  miasta,  betonowej  dżungli,  kontroli  społecznej,  przemocy,  uwagi  i  krytyki  innych,  

parcia, sztywności, bezrobocia, niskich zarobków, planów, chęci posiadania, przywiązywania  

się  do  rzeczy,  złej  energii,  dyktatu  państwa,  agresji,  przymusu,  szybkiego  reagowania,  

szybkiego  załatwiania  spraw,  niecierpliwości  pracodawcy,  pretensji  pracodawcy,  kontroli  

w pracy,  Wielkiego Brata,  wysokich wymagań, dochodzenia swoich praw, przejmowania się  

sytuacją w kraju, emocji innych ludzi, rozumienia rzeczywistości i jej negatywnych aspektów

Spokój to: komfort, odpowiedni poziom życia, bezpieczeństwo fizyczne, odpoczynek, swobodę,  

bycie sobą, relaks, możliwość odetchnięcia, posiadanie pracy, styl życia, łatwość życia, czas na  

wszystko,  czas  wolny,  urlop,  zdrowie,  długie  życie,  zapewnienie  podstawowych  potrzeb  

i minimum socjalnego,  poukładane,  systematyczne życie,  powolne życie,  dystans,  możliwość  

realizacji siebie, wolne tempo życia, oczekiwanie, powolność, irytacja innych, cierpliwość, inna  

mentalność,  przyjazna  skala,  lekka  i przyjemna  praca,  czas  dla  innych  ludzi,  przerwy,  

zaspokajanie potrzeb towarzyskich, praca w państwowej instytucji, inna atmosfera, inny tryb  

życia,  małe  miasteczko,  natura,  nieświadomość,  ignorancja,  znajomość  języka  na  pewnym  481
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poziomie, zjednoczenie, praca na etat, unormowana, nuda

Powyżej zgromadziłam różne odcienie znaczeniowe lub aspekty spokoju, ale respondenci używali tego pojęcia, wykorzystując często kilka znaczeń jednocześnie. Dlatego warto mówić o  spokoju  jako o pojęciu złożonym z  rozległej  siatki  znaczeń,  a  nie jako o kilku różnych pojęciach  mających  tę  samą  nazwę.  Różne  rozumienia  spokoju  pokazuję  na  poniższym rysunku: 

Rysunek 5: Sposoby rozumienia spokojuW powyższym zestawieniu praca i pieniądze pokazują się zarówno jako element spokoju, jak i jego przeciwieństwo. Nie chodzi tu bowiem o to, żeby mieć dużo pieniędzy, ale o to, by mieć ich tyle,  żeby nie trzeba było  się  martwić oraz żeby osiągnąć bezpieczeństwo finansowe i umieć się zatrzymać na drodze do coraz większych pieniędzy. Nie martwić się o przyszłość,  nie „zarzynać” i „zamęczać” nadliczbowymi godzinami i ciężką pracą, tylko „dać sobie czas”,  mieć czas na rozmowę z innymi i rozwój swoich zainteresowań. Jednocześnie w relacjach międzyludzkich, aby osiągnąć spokój należy wyzwolić się od „złej energii” i agresji, nerwów, mieć  dystans  do  świata  i  do  innych  ludzi,  nie  wczuwać  się  w  ich  emocje.  Czy  to  się respondentom  udało?  I  tak,  i  nie.  Niektórzy  wskazywali  na  to,  że  nauczyli  się  spokoju,  cierpliwości,  odpoczynku  i  nieprzejmowania  się.  Inni  mówili,  że  nadal  są  zestresowani, a nawet  że  islandzki  sposób  bycia  ich  denerwuje  –  jak  ci,  którzy  mówili  o  powolności 
482



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Islandczyków,  czy  K13,  u  której  nieprzejmowanie  się  Islandczyków  sytuacją  polityczną i niechęć  do  rozmawiania  o niej  potęgowała  jej  własny  stres.  Spokój  w  nowym  miejscu łatwiej  było  zauważyć  (element  kognitywny  w  uczeniu  się  był  tu  ważny)  niż  faktycznie przybrać taką postawę. Jedna z przedszkolanek mówiła o tym w ten sposób:
Na przykład ja jestem zestresowana, tak człowiek jednak dużo się od nich uczy, że właśnie, żeby tak nie biegnąć za tym życiem, bo oni… Oni właśnie dłużej żyją, na pewno  dłużej  żyją,  niż  my  i  właśnie  oni  tak  wszystko  sobie,  jak  to  się  mówi… 
przelewają  przez  te  palce,  nie  wiem,  dla  nich  życie,  to  jest  takie,  wiesz…  Nie 
bardzo tak przywiązują wagę do tego życia. Bo my chcemy mieć wszystko tak 
od razu, Polacy. (K10)Mimo tego, że respondentka mieszkała już na Islandii od kilkunastu lat, mówiła biegle po islandzku i twierdziła, że „człowiek jednak dużo się od nich uczy, że właśnie, żeby tak nie biegnąć za tym życiem”, to jednak przypisywała sobie raczej polskie cechy „my chcemy mieć wszystko  tak  od  razu”  i mówiła  o  stałych  cechach  swojego  charakteru  „ja  jestem zestresowana”. Kategoria  spokoju  pojawiała  się  również  w  wywiadach  prowadzonych  przez Magdalenę Herzberg (2015) wśród Polek mieszkających w Norwegii i żyjących w związkach z  Norwegami  –  jej  respondentki  mówiły,  że  nauczyły  się  dystansu  i  spokoju, nieprzejmowania  się  szczegółami,  niespieszenia  się  i  niedenerwowania  –  np.  obowiązki domowe,  które  byłyby  pilne  w  Polsce,  w  życiu  respondentek  w  Norwegii  mogły  dłużej poczekać.  Z kolei  inne badania nad migrantami często dotyczą życia w dużych miastach,  pokazywanych raczej jako miejsca pośpiechu i kondensacji czasu (zob. np.  Sassen, 2001). Moi respondenci przeciwnie, jechali do miejsca z założenia spokojnego, gdzie życie płynie wolniej, gdzie ludzie mają na wszystko czas. Było to też miasto, w którym mimo miejskości  można było doświadczyć kontaktu z naturą. Samo miasto otaczał ocean i widoczna zewsząd góra  Esja,  a niedaleko  można  było  zobaczyć  wulkany,  lodowce,  wodospady  czy  gejzery. Natura  oznaczała  więc  nie  lasy  i  jeziora,  do  których  migranci  byli  przyzwyczajeni  (zob. Rozdział  IV  i  VI),  ale  była  groźna,  nieprzewidywalna,  surowa.  Być  może  też  poprzez doświadczenie natury – doświadczenie częściowo metafizyczne – i przyzwyczajenie do życia zależnego od  niej  (wybuchy  wulkanu,  trzęsienia  ziemi,  lawiny mogły  zniszczyć  wszelkie plany i dążenia, o czym mówi np. wymieniany przez M2 film „Nói albinói”) osiągano właśnie spokój. Jeśli tak, to oznaczałoby to właśnie uczenie się miejsca i poprzez miejsce, poprzez spokój natury, o którym mówił M2. Byłaby to też realizacja postulatu Radlińskiej piszącej  o „wychowaniu  do  wczasów”:  „Często  w  rozgwarze  życia  miejskiego,  w  przeludnieniu mieszkań,  wśród nadmiaru wrażeń narzucających się,  a nie przeżywanych – człowiek ma 483



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.poczucie, że zgubił siebie. Żeby się odnaleźć, potrzebuje skupienia i spokoju, zetknięcia się z przyrodą,  przemyślenia  podstawowych  zagadnień”  (cyt.  za:  Dubas,  2007,  s.174).  Takie wychowanie  do wczasów jest  elementem wychowania  do „pełni  życia”  –  jako sprzeciwu wobec  postrzegania  edukacji  tylko  jako  przygotowującej  do  pracy,  a  więc  –  według Radlińskiej – wychowującej niewolników (tamże, s.174). Jednocześnie uczenie się języka islandzkiego nie było w osiąganiu spokoju konieczne – naturę można było odbierać bez jego znajomości. Nauczenie się języka przeszkadzało też niektórym w osiągnięciu spokoju, gdy tracili „błogą ignorancję”147. Ale byli też tacy, którym właśnie nieznajomość języka utrudniała spokój (np. „[C]zasem nie potrafisz wyrazić tego, co chcesz powiedzieć, bo nie dasz rady i złość taka jest, że chcesz powiedzieć, a nie wiesz, jak.  I po polsku wiązanka”. [K8]).Choć uczono się spokoju,  który oznaczał m.in.  czas wolny i  „czas na wszystko”,  to jednak wielu migrantów nie miało czasu na niektóre rzeczy np. na uczenie się języka. Jak połączyć ten „czas na wszystko” z brakiem czasu, o którym pisałam w Rozdziale VII? Przede  wszystkim  były  to  różne  grupy  (ci  którzy  się  spokoju  nauczyli  i  ci,  którzy  dalej  byli  zapracowani, „gonili za pieniędzmi”) lub ich wypowiedzi na temat spokoju dotyczyły innych wymiarów życia.  Nawet jeśli  ktoś nauczył  się  spokoju w pracy,  to poza pracą mógł  brać nadgodziny czy pracować dodatkowo. Znamienna jest tu wypowiedź K14, kierującej brygadą sprzątaczek na temat zmiany zachowania w pracy:
Na początku tak było – jeżeli tutaj się przyjeżdżało, to na początku to wiesz... myśmy są maszyny do pracy, [...] nikt nie może nam zarzucić, że my nie jesteśmy dobrymi pracownikami,  jesteśmy  jednymi  z  najlepszych.  Jesteśmy  normalne  maszyny i strasznie karni i w ogóle. Tylko że dobra maszyna działa rok, dopóki nie zacznie się czuć pewnie. (K14)

Po pewnym czasie natomiast „maszyna” zaczyna spowalniać, psuć się,  gdyż zaczynała się uczyć:
Polka która tu siedzi 2-3 lata, też nie będzie robić wszystkiego! Skoro widzi dookoła co się dzieje. Wiesz dookoła nikt ogólnie rzecz biorąc tego nie robi. To dlaczego ona to ma robić? [...] To jest tylko kwestia czasu. Pół roku jest super, a po pół roku oni zaczynają  też  już  myśleć  trochę.  Ja  też  jak  przyjechałam  tutaj,  to  za  dużo  nie myślałam. Po pierwsze bariera językowa, nikogo nie rozumiesz, nie? (K14)

Później, nawet bez chodzenia na kursy, respondentka zaczęła coraz więcej rozumieć, coraz bardziej dostosowywać się do powolnego rytmu pracy, choć nadal brała nadgodziny i nie 
147  Odwołuję się do znanej frazy Thomasa Graya ,Ignorance Is Bliss”.484



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.miała czasu na naukę na kursach. Byli też tacy, którzy mówili, że nauczyli się spokoju i mieli  już czas na uczenie się języka lub uczyli się go w pracy. Czasem mówiono o zmianie – ludzie pracowali coraz mniej i mieli przez to więcej czasu na naukę. Inni, mimo długiego pobytu na Islandii  (np.  K13),  dalej  byli  zestresowani,  pracowali  długo i  nie  mogli  znaleźć  czasu na kursy. Jeszcze inni, jak M17, mogli dostrzec wagę odpoczynku w swoim życiu i zamiast gonić za swoimi ambicjami i  poświęcać czas wolny na naukę języka,  woleli  spędzić go właśnie „spokojnie”, z rodziną czy przyjaciółmi. Spokój mógł więc podnosić (więcej czasu na naukę, większa chęć integracji), ale i obniżać wymagania wobec siebie („nie muszę być najlepsza”), co mogło przekładać się na decyzje dotyczące edukacji, w tym uczenia się języków.

485



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.

486



Rozdział X: 

Miejsce, migracje i edukacja 

w świetle wyników badań 

własnych
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.Jednym z celów, które próbowałam osiągnąć w tej pracy było wyjście z prostych dychotomii,  z którymi  można  często  spotkać  się  w  dyskusjach  o  współczesnych  migracjach: miejsce/zakorzenienie – mobilność/brak zakorzenienia, integracja – izolacja, uczenie się – ignorancja.  Starałam  się  pokazać  światy  pomiędzy  tymi  skrajnościami  –  doświadczenia pokazujące  bycie  jednocześnie  mobilnym  i zainteresowanym  lokalnością,  formy integrowania się i  izolowania się,  zmagania pomiędzy potrzebą uczenia się a sprzeciwem wobec niego, między potrzebą spokoju a potrzebą rozwoju. Prowadząc badania, a potem analizując je i  pisząc tę pracę kierowałam się pewną logiką,  którą  można  przyrównać  do  pytania  typowego  dla  kryminałów  –  „Kto  zabił?”. Zaczęłam od informacji o napięciach spowodowanych tym, że Polacy na Islandii nie uczą się języka islandzkiego i – odrzucając potoczne i stereotypowe postrzeganie Polaków (nie tylko przez  Islandczyków,  ale  –  jak  się  później  okazało  –  także  przez  innych  Polaków)  jako leniwych czy głupich, próbowałam dociec, co leży u podstaw takiej sytuacji,  jeśli  w ogóle diagnoza ta jest słuszna. By to zrobić, ujęłam problem w kategoriach szerszych – związanych nie tylko z samym uczeniem się języków, ale z uczeniem się miejsca i stosunkiem do niego.  Ta  strategia  dodawała  mi  energii  do  pracy  i  badając,  a  potem  pisząc,  co  jakiś  czas doświadczałam „olśnienia”. Im więcej jednak czynników analizowałam, tym więcej było tych odpowiedzi,  choć  każda  z  nich  samodzielnie  mogłaby  stanowić  wyjaśnienie  dla  tego podstawowego  pytania.  By  wyjaśnić,  co  stoi  za  konkretnymi  wyborami  edukacyjnymi (zwłaszcza tym o niepodejmowaniu nauki), prześledziłam nie tylko same dane empiryczne, ale szukałam odpowiedzi w literaturze – dotyczącej zarówno edukacji i uczenia się (przede wszystkim dorosłych), jak i migracji, miejsca, a także czasu – który okazał się również ważną kategorią.  I  tak,  zaczęłam  od  przedstawienia  istniejących  koncepcji  pedagogicznych dotyczących uczenia się „umiejscowionego”, tzn. zakorzenionego w miejscu i bazującego na nim. Była to przede wszystkim pedagogika miejsca (również z jej krytycznym wymiarem: krytyczna  pedagogika  miejsca),  edukacja  lokalna,  edukacja  regionalna  czy  anglojęzyczne pojęcia place-based i place-conscious education. Analiza tych koncepcji wynikała z mojego zainteresowania  miejscem jako koncepcją  odżywającą w czasach,  gdy ogłoszono już  jego zanik i anihilację związaną z wszechobecną mobilnością (ludzi,  dóbr, informacji,  wzorców kulturowych i  in.).  Byłam  ciekawa,  jak w  sytuacji  powszechnej  mobilności  kształtują  się ludzkie  relacje  z  miejscem  i  jaki  jest  pedagogiczny wymiar  tych  relacji.  Czy  jest  jeszcze miejsce na „miejsce” zarówno w programach edukacyjnych, jak i w potrzebach edukacyjnych współczesnych ludzi? Analiza wymienionych powyżej koncepcji wskazała, że miejsce nawet zyskuje  na  znaczeniu  wraz  z  nowymi  koncepcjami  pedagogicznymi,  takimi  jak  np. 489



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.pedagogika miejsca, edukacja oparta na miejscu czy edukacja regionalna, wyrosłymi na fali nowego „zwrotu przestrzennego” i zainteresowania tym, co lokalne. Jednakże wydaje się, że wiele  z  tych  koncepcji  traktuje  miejsce  jako  coś  stałego  –  zbiór  tradycji,  dziedzictwa kulturowego  czy  nostalgicznie  pojmowany  „dom”  –  przykładowo,  jak  wskazywałam, w polskiej  praktyce  edukacji  regionalnej  kultura  postrzegana  jest  jako  niezmienna,  jako folklor,  znacznie  mniej  w  niej  miejsca  na  doświadczenia  i  kulturę  ludzi  przybyłych „skądinąd”. Co więcej, wiele z analizowanych koncepcji jest antropocentrycznych i nie bierze pod  uwagę  świata  innego  niż  ludzki.  W  przyjętej  przez  mnie  perspektywie,  w  czasach globalnych  przepływów  miejsce  jest  wciąż  pedagogicznie  znaczące,  ale  nie  jest  to  już miejsce,  jakim  było  w przeszłości,  zmienia  się  ono  pod  wpływem  ludzi,  przepływów pieniędzy,  przedmiotów  czy  nowych  mediów.  Nadal  można,  acz  nie  trzeba,  obdarzać  je nostalgią. Zmienia się też natura – zarówno pod wpływem człowieka, jak i sama z siebie,  wywierając wpływ na działania ludzkie (np. wybuch wulkanu Eyjafjallajökull). Następnie analizowałam różne historie migracji – od historii teorii, która umożliwiła mi  zwrócenie  uwagi  na  translokalne  aspekty  życia  migrantów  oraz  na  wagę  analizy intersekcjonalnej (biorącej pod uwagę nie tylko etniczność, ale też pochodzenie społeczne i płeć);  przez  analizę  historii  polskiej  emigracji  i badań na  jej  temat,  które  pozwoliły  mi spojrzeć  na  migrację  Polaków  na  Islandię  w szerszym  historycznym  kontekście,  zwrócić uwagę na różnice w warunkach migracji  doświadczanych w różnym czasie historycznym, a następnie przyjrzeć się charakterystyce polskich migrantów w rejonie stołecznym Islandii w badaniach ilościowych, prowadzonych przez Annę Wojtyńską i Hallfríður Þórarinsdóttir. I wreszcie przedstawiłam historie moich respondentów, zwracając uwagę na różnice między poszczególnymi  falami  migracji.  Ich  historie  rozwinęłam  w  Rozdziale  IV,  analizując  je z perspektywy  mobilności,  miejsca  (zamieszkania,  miejsca  pracy  i  miejsc  trzecich)  oraz domu, będącego zarówno pewnym miejscem, jak i mobilnym splotem relacji.W  przedstawionym  w  kolejnym  rozdziale  badaniu  edukacji  dorosłych  na  Islandii doszłam do wniosku,  że kursy  oferowane dorosłym na Islandii  wypełniały część założeń pedagogiki miejsca – takich jak uczenie się  nowego miejsca czy uczenie się komunikacji,  pomijały  jednak  element  krytyczny  oraz  uczenie  do  uczestnictwa  również  w  życiu politycznym.  Kursy  dla  imigrantów  przede  wszystkim  rozumiane  były  jako kursy  języka islandzkiego.  Imigranci  uczestniczyli  też  w  innych  kursach,  np.  zawodowych  czy hobbystycznych,  ale  mieli  tam często problemy językowe.  Dominującym założeniem było więc to, że język islandzki jest kluczem umożliwiającym naukę innych umiejętności. Istniały jednak  wyjątki  od  tej  reguły,  takie  jak  kursy  w  języku  polskim  dostępne  w szkole w Suðurnesjum.  Opisałam również  ciekawy program dla  dorosłych nauczany w centrach 490



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.kształcenia  ustawicznego,  o nazwie  „Szkoła  dla  Osiedleńców”,  gdzie  imigranci  mogli dowiedzieć się czegoś na temat społeczeństwa, kultury i instytucji na Islandii. Wydaje się on być  najbardziej  całościowym  programem  nauczania  imigrantów,  u  którego  podłoża  leżą pewne założenia o potrzebach tej grupy oraz pracodawców migrantów (którzy nadzorują ich naukę). Nie był on jednak popularny wśród migrantów, nie brał w nim też udziału nikt z moich  respondentów.  Część  respondentów  podejmowała  studia  wyższe  na  Islandii, a niektórzy je rozważali – ważne było tu wsparcie pracodawcy, który choć raczej nie zachęcał do  takiej  edukacji,  to  mógł  pomóc  w  jej  realizacji  poprzez  umożliwienie  studiowania  w czasie  pracy.  W  wypowiedziach  na  temat  studiów  przenikały  się  motywacje  związane  z własnymi  zainteresowaniami  i  samorozwojem z  nadzieją  na  poprawienie  swojej  sytuacji zawodowej. Narracje te pokazywały wybór i własne decyzje, a nie przymus dokształcania się,  o  którym  pisało  wielu  badaczy  edukacji  dorosłych.  Badani  przeze  mnie  migranci uczestniczyli  też dobrowolnie w różnych formach edukacji  pozaformalnej  – szkoleniach z pracy,  kursach  wiążących  się  ze  zdobywaniem  kwalifikacji  zawodowych  czy  kursach hobbystycznych.  W  decyzji  o  uczestnictwie  w  nich  kluczową  rolę  odgrywało  poczucie sprawności językowej, a także dofinansowanie zajęć przez związki zawodowe, choć z drugiej strony  –  powiązanie  edukacji  ze  związkami  zawodowymi,  działającymi  we  współpracy z pracodawcami, zmniejszało możliwość zawarcia treści związanych z krytycznością w takiej edukacji.  Wiele osób zdobywało na Islandii  prawo jazdy,  a organizacja egzaminu opisana była przez jednego z respondentów jako coś „dla ludzi”, a nie dla zysku, co porównywał z sytuacją  w  Polsce.  Przy  decyzjach  dotyczących  edukacji  niektórzy  kierowali  się  logiką promocji,  przez co czasem decydowali  się na kursy zawodowe niepotrzebne obecnie,  ale mogące przydać się w przyszłości. Dotyczyło to jednak kursów nie tylko tanich, ale i mało czasochłonnych,  a  jednocześnie  przydatnych ponadlokalnie.  Należy  jednak podkreślić,  że przytaczane w Rozdziale V diagnozy na temat zaniku „autentycznej edukacji” i uczenia się związanego  z  zainteresowaniami,  a  nie  tylko  pracą  zawodową,  nie  okazały  się  trafne  w stosunku  do  badanych  osób.  Część  z  nich  podejmowała  bowiem  edukację  związaną  np. z robieniem na drutach, niektórzy swoje pasje realizowali poprzez samouctwo. Wiele osób wykazywało  się  samosterownością  w  swoich  dążeniach  edukacyjnych,  także  wtedy,  gdy uczyli się języka islandzkiego. Sami decydowali się na naukę, wybierali jej formę, oceniali przydatność, uczyli się wykorzystywać różne dostępne sobie zasoby. Uczyli się nie tylko z powodu wymogów społecznych czy zawodowych, ale też z powodu własnych potrzeb, np. potrzeby  bycia  przydatnym  (co  możemy  nazwać  za  McNairem  uczeniem  się  dla  wkładu [2009]),  integracji  czy  zainteresowania  językiem.  Podjęcie  kursu  językowego  było najczęstszym  doświadczeniem  edukacyjnym,  a  przez  wielu  badaczy,  przedstawicieli 491



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.instytucji  edukacyjnych i  samych migrantów postrzegane było  jako podstawowy wymiar edukacji  dla  migrantów  (zob.  też  Ólafsdóttir,  2011).  Wśród  badanych  przeze  mnie  osób niemal  wszyscy  podjęli  starania  nauczenia  się  języka  islandzkiego,  ale  niektórzy  ich  nie kontynuowali  –  zrażeni  albo  metodami  prowadzenia  tych  zajęć  (wielu  migrantów wykazywało  się  dużą  krytycznością  w  tej  kwestii,  często  mówiono  o  zbytnim koncentrowaniu  się  nauczycieli  na  wyjaśnianiu  gramatyki,  co  można  interpretować z perspektywy rancierowskiego „ogłupiania” przez wyjaśnianie lub po prostu niezwracania uwagi na potrzeby uczniów) albo nieskutecznością swojego uczenia się, przypisywaną np. swojemu wiekowi.  Część osób natomiast zrezygnowała,  gdyż osiągnęła poziom językowy, który wystarczył do osiągnięcia osobistej  satysfakcji,  pewnego spokoju lub do sprostania wymaganiom  pracodawcy.  Inni  natomiast  nie  wiązali  swojej  przyszłości  z  Islandią  i  nie chcieli tracić na naukę czasu. Była też osoba, która nie chciała znać dobrze języka, by nie rozwijać swojej kariery w kraju, w którym nie chciała mieszkać oraz inna, która uważała, że lepiej  jest  nie  rozumieć  problemów  ludzi  dookoła,  żeby  zachować  wewnętrzny  spokój. Kolejna zaś wskazywała na problemy wynikające ze znajomości języka, takie jak konieczność wysłuchiwania niesprawiedliwych oskarżeń. Takich osobistych motywów do uczenia się lub nieuczenia się języka islandzkiego było wiele, wymykały się one popularnym przekonaniom na temat motywacji do uczenia się.  Jedną z ciekawych historii  była ta,  gdy respondentka czuła wewnętrzny i zewnętrzny przymus uczenia się języka (choć wyłącznie na poziomie moralnym, gdyż radziła sobie bez znajomości islandzkiego w pracy i poza nią), ale starała się o tym nie pamiętać („Alzheimer ten chwilowy, krótkotrwała pamięć, ja nie pamiętam, że się powinnam nauczyć”). Wolała spędzać czas na pisaniu, opiece nad dzieckiem czy dodatkowej pracy.  Właśnie  czas  okazał  się  też  jedną  z  kluczowych  kategorii.  Zarówno  czas,  który respondenci mają do dyspozycji w trakcie dnia czy tygodnia (możemy tu mówić za Arthur i Taitem o „choreografii czasu” w związku z nadmiarem obowiązków [2004]), jak i ich plany na przyszłość lub ich brak – stały za decyzjami, czy uczyć się języka na kursach czy nie. Brak czasu po pracy wiązał się też z płcią – kobiety często opowiadały o tym, jak po pracy zajmują się  dziećmi  i domem,  czasem  też  cały  czas  wolny  próbują  spędzić  ze  starzejącymi  się rodzicami. Wśród kobiet bez dzieci oraz mężczyzn dodatkowym obciążeniem natomiast była praca w godzinach ponadwymiarowych lub w dodatkowych miejscach pracy, co zabierało resztki  wolnego  czasu  i  prowadziło  do  konfliktu  wartości  i  potrzeb.  Pomocna  była  tu możliwość uczenia się w czasie pracy, ale zostało to utrudnione w czasie kryzysu. Kobiety miały jednak większe szanse nauczenia się języka poprzez używanie go w pracy (często była to praca opiekuńcza), co jest zgodne z wynikami badań Maríi Arnal Saras (Żemła, 2009).Praktyczne  wnioski  wypływające  z  przedstawionych  tu  badań  to  –  poza 492



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.umożliwieniem migrantom uczenia się w czasie pracy – m.in. potrzeba zwrócenia większej uwagi na indywidualne różnice wynikające z wieku respondentów (mogącego wpłynąć na tempo uczenia się), ich stylu uczenia się, czy orientacji czasowej (przypomnijmy, że według Usart  i  Romero,  natychmiastowa  nagroda  w postaci  przyjemności  z  nauki,  osiągana  np. poprzez zastosowanie  gier  i  zabaw,  może zmotywować do nauki  osoby zorientowane na teraźniejszość [2012]).Poza  kursami  uczono  się  języka  także  nieformalnie,  od  innych  ludzi,  najczęściej w pracy – a w przypadku, gdy tymi ludźmi były dzieci, niektórzy przeżywali swoisty powrót do dzieciństwa. Łatwiej było też nauczyć się języka tym, którzy potrzebowali go w pracy. Z drugiej strony część migrantów koncentrowała się na samej pracy, nie zaś na integracji w niej. Z ust moich respondentów padały takie określenia Polaków jak „myśmy są maszyny do pracy” czy „wół do roboty”,  co wynikało albo z relacji z konkretnym pracodawcą albo z nastawienia samych migrantów, którzy nie integrowali się w czasie przerw, bo nie znali języka (jak w historii Marii, pisywanej przez Agnieszkę Bron [2007]), a poza tym duża liczba przerw kłóciła się z ich etyką pracy. Chcieli  pracować jak najdłużej,  jak najwięcej godzin,  żeby zarobić więcej. Z czasem jednak, powoli, niektórzy zmieniali się („maszyna do pracy” psuła się, spowalniała), mówili, że uczą się większego spokoju i luzu, uczyli się mniej wagi  przywiązywać  do  pieniędzy,  a  więcej  do  integracji  w  pracy.  Po  takiej  nauce  wielu  nie wyobrażało już sobie powrotu do Polski, gdzie warunki pracy i relacje w pracy były inne.Można tu zaryzykować twierdzenie, że migracja początkowo odczłowieczała, ludzie traktowani byli (lub sami siebie postrzegali) jak nie-ludzie – maszyny, zwierzęta, a używając często spotykanego wyrażenia z dyskursu ekonomicznego o migracji  – jak ręce do pracy,  a nie jako myślące osoby. Działo się tak wtedy, gdy nie znali języka („...a ja stanąłem jak taki  wół,  cielę  i  mówię:  „kurde,  zabijcie  mnie,  ja  nigdzie  nie  jadę”  –  mówił  M15  o  swoim doświadczeniu jeszcze na lotnisku), ale też gdy sami siebie traktowali jak maszyny do pracy, lub pracodawca ich jak „woły do roboty”. Zmieniało się to, gdy udawało im się porozumieć, uczyli się języka (angielskiego lub islandzkiego) lub zmieniali pracę na „spokojną”, zaczynali się  w  niej  integrować.  Warto  tu  odnieść  się  znów  do  prac  Jacquesa  Rancière'a,  który przypomina historię plebsu w czasach Meneniusa Agrippy – „plebs” postrzegany był jako ten, który nie mówi, ewentualnie wyraża swoje potrzeby, nie wykazując jednak przez mowę swojej  inteligencji.  Podstawowa  krzywda  dziejąca  się  w  społeczeństwie  to  właśnie „skazywanie  większości  mówiących  bytów  w  noc  ciszy  lub  do  zwierzęcego  hałasu, wyrażającego przyjemność  lub ból”  (2004,  s.22).  Zanim bowiem powstaną relacje  długu i podległości  wobec  oligarchów  „istnieje  symboliczny  podział  ciał,  dzielący  ich  na  dwie kategorie: tych, których się widzi i tych, których się nie widzi, tych, którzy posiadają słowo, 493



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.logos, […] i tych, którzy go nie mają” (tamże, s. 22). W tym podziale migranci widziani są często jako byty niepolityczne,  nie mające głosu,  zarówno przez innych,  nie chcących ich zrozumieć, dopóki ci nie nauczą się mówić płynnie po islandzku (co, jak wskazywałam, może trwać długie lata, a dla niektórych nawet po kilkunastu latach pobytu w kraju być trudne), jak i przez samych siebie, zwłaszcza jeśli nie chcą uczestniczyć w życiu politycznym, a także gdy świadomie wybierają nieuczenie się  języka.  W wypowiedziach respondentów można bowiem zauważyć co najmniej trzy strategie – jedna to nieuczenie się języka islandzkiego (wśród  moich  respondentów  były  dwie  takie  osoby),  druga  to  uczenie  się  tak,  by  móc wyrazić swoje potrzeby, i trzecia – takie uczenie się, by nauczyć się języka bardzo dobrze.  Pierwsza  strategia  wiązała  się  z  oporem  i  postrzeganiem  siebie  jako  równego,  nie  zaś stojącego na pozycji tego, kto nie ma języka i musi się go uczyć. Odpowiadając na pytanie zadane  pod koniec  Rozdziału  V,  można  uznać,  że  wielu  migrantów  podważało  założenia leżące  za  nabywaniem  umiejętności  (w  tym  przypadku  językowych),  rozważało alternatywne cele (np. naukę języka angielskiego) i umieszczało te umiejętności w szerszym kontekście,  takim  jak  dążenie  do  równości.  Druga  strategia  była  czasem  wybierana  dla „spokoju”,  by  móc  się  porozumieć,  ale  też  nie  rozumieć  zbyt  dużo,  nie  angażować  się w problemy „innych”. Dawała satysfakcję z komunikacji,  ale bez konieczności poświęcania nauce całego wolnego czasu. Była przede wszystkim wyborem tych, którzy nie planowali zostawać  na  Islandii  (choć  stereotypowo  przypisywano  im  niechęć  do  jakiegokolwiek uczenia się języka). Warto tu przypomnieć, że zostawianie sobie wszystkich opcji otwartych i niepodejmowanie  decyzji  o  pozostaniu  lub  wyjeździe  jest  typową  cechą  współczesnych migrantów, a z kolei postrzeganie przyszłości jako niepewnej i nieprzewidywalnej wiązało się z orientacją na teraźniejszość, która wzmocniła się podczas kryzysu. Taka niepewność i niedeklarowanie  się  stały  w  konflikcie  z  przekonaniami  respondentów  dotyczącymi konieczności integracji i uczenia się języka. Ten rozdźwięk najmocniej pokazuje wypowiedź K14, która mówiła m.in.: „Angielski to jest dla mnie konieczność tu. I mówię tak, jak mówię,  żeby się dogadać.  A ucząc się  islandzkiego chciałabym się go nauczyć.  No.  Więc na razie odsuwam  to  gdzieś  tam  na  bok”.  Niemożność  mówienia  takiego,  które  nie  byłoby  tylko wyrażaniem potrzeb, ale umożliwiałoby manifestację inteligencji i  równości była bolesna, dla niektórych wstydliwa, wiązała się czasem z frustracją i złością, o której mówiły K1 i K8, czy właśnie z próbą odsunięcia jakiejś sfery życia na bok, zapomnienia o niej (K14). Brak znajomości  języka  islandzkiego  miał  jednak  daleko  idące  konsekwencje,  takie  jak wspomniany  już  brak  integracji  w czasie  przerw;  niemożność  „negocjowania  reguł” w  systemie,  w  którym  –  jak  wskazywali  niektórzy  –  są  one  elastyczne;  niegłosowanie i niekandydowanie w lokalnych wyborach; bycie na gorszej pozycji w sytuacji przydzielania 494



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.zadań w pracy (czy trasy – w przypadku kierowców); niższa pensja; niemożność podjęcia studiów  czy  innej  edukacji  po  islandzku;  a  także  pracy  w  instytucjach  państwowych. Nieznajomość języka islandzkiego może być też postrzegana przez Islandczyków jako brak szacunku do ich dziedzictwa kulturowego i narodowego skarbu, za jaki uważany jest język (zob. Þórarinsdóttir, 1999). Także przez innych Polaków migranci nieuczący się islandzkiego mogą być postrzegani jako nie-ludzie, „hołota”, co widać było w wypowiedzi M6, dla którego uczenie  się  języka  było  niemal  obowiązkiem  wobec  kraju,  który  wspierał  migranta, zwłaszcza poprzez zasiłki. Migranci mogą być więc – zgodnie z teorią Rancière'a – postrzegani jako niesłyszalni.  Ale  w pewnym  sensie  są  też  niewidzialni.  Przekonałam  się  o  tym,  próbując  znaleźć  do wywiadu  Polaków,  o których  tyle  można  było  przeczytać  w  mediach.  W  notatkach z 17.03.2010 zapisałam: „Z jednej strony stereotyp o Polakach mówi, że nie znają żadnego języka obcego,  nie uczą się,  nie pracują często, „ciągną zasiłki”,  a z drugiej  strony bardzo trudno jest tych ludzi spotkać. […] Wydają się [być] jak niewidoczni ludzie, których nikt nie widzi, ale wszyscy wierzą w ich istnienie, jak trolle... Jest to zwłaszcza ciekawe w kontekście wierzeń  islandzkich...”  Szczególnie  ciekawe  jest  tu  wierzenie  w „ukrytych  ludzi”  (wciąż rozpowszechnione na Islandii),  którzy wyglądem przypominają ludzi,  są  piękni,  ale  mają „diabelski  charakter”,  zamieszkują  wnętrza  gór  czy  wysp  pośrodku  jeziora,  potrafią  być uwodzicielscy  wobec  ludzi,  ale  mają  też  własną  społeczność,  są  dzicy,  okrutni i nieprzewidywalni (Hołownia, 2009). O tym, że migranci mogą być postrzegani (czy raczej – postrzegać  siebie)  jako  „ukryci  ludzie”  może  świadczyć  projekt  fotograficzny  rozpoczęty przez mieszkających na Islandii Tomasza Chrapka i Aleksandrę Orzyłowską, którzy odwołali się do tej metafory w nazwie projektu i w wywiadzie, w którym mówili: 
T.Ch.: Wrażenie, o którym mówią imigranci będący w relacjach z „tubylcami”, jest takie, że pokazują im oni równoległy wszechświat istniejący w ich własnym kraju, wszechświat, którego istnienia tamci nie są świadomi. […]A.O.:  To  jest  właśnie  tak,  jak  z  ukrytymi  ludźmi.  Wszyscy  są ich  ciekawi, zastanawiają się, czy oni naprawdę istnieją, jak wygląda ich życie, kim naprawdę są. Ci ukryci ludzie istnieją i chcemy dać lokalnym mieszkańcom możliwość poznać ich takimi, jakimi są, nie w płytki sposób, w jaki są oni często portretowani.T.Ch.:  Osoby,  które  nie  mówią  po  islandzku  to  nie  tylko  turyści,  którzy  tu przyjeżdżają, ale również ludzie, którzy założyli w Islandii dom. (Benjamin, 2015)Co  uczłowiecza,  czy  może  raczej  –  dopasowuje  jednostkę  do  obowiązującego w społeczeństwie  wzorca  człowieczeństwa,  to  wysiłki  migrantów,  by  być  usłyszanymi (poprzez  uczenie  się  islandzkiego  lub  naleganie  na  komunikację  w  innym  języku), zobaczonymi jako równi ludzie, co szczególnie widać w opisywanych przez respondentów 495



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.dążeniach  do  zmiany  negatywnego  stereotypu  na  temat  Polaków.  Jednocześnie  projekty artystyczne  (fotograficzne,  filmowe  i  in.)  czy  badawcze  starają  się  pełnić  taką  funkcję,  poprzez pokazywanie migrantów jako wielowymiarowych ludzi z różnymi potrzebami, tak samo jak inni borykającymi się z codziennymi problemami. Próbując  zrozumieć  uczenie  się  w  nowym  miejscu,  przedstawiłam  też  pewną propozycję analityczną, związaną z dekonstrukcją jedności miejsca przez wskazanie różnych jego elementów – wymiarów, które jednak przenikają się, a ich granice nie są ostre. Wśród wymiarów  miejsca  wyłoniłam  naturę  nie-ludzką,  naturę  ludzką,  kulturę,  politykę i komunikację, a następnie analizowałam uczenie się w każdej z tych perspektyw, a także postrzegany wpływ migrantów na opisane wymiary miejsc. Wypowiedzi na temat nowego miejsca były jakoś spójne i tworzyły wspólną wizję.  Była  to  wizja  wyspy  spokoju,  równości,  gdzie  każdy  jest  szanowany,  ludzie  są  otwarci, życzliwi, tolerancyjni na inność i pomocni (choć nieco leniwi) i gdzie nie trzeba być zbytnio ambitnym, gdyż to, na jakim stanowisku się pracuje,  nie jest bardzo ważne. Bycie miłym i otwartym  na  innych  odniesione  zostało  do  spokoju,  braku  nerwów  i  braku  pośpiechu, a także do szacunku do ludzi niezależnie od ich pozycji społecznej. Jest to też kraj, gdzie nie trzeba gonić za pieniędzmi ani  przejmować się  przyszłością i  gdzie dużą rolę odgrywają związki zawodowe. Ponieważ każdy na Islandii ma zapewniony pewien poziom życia, ludzie nie „harują”. Choć pracują długie godziny, to w pracy dają sobie czas na rozmowę z innymi, na kawę i odpoczynek. Migranci twierdzili, że przez taką właśnie atmosferę uczą się bycia otwartymi i życzliwymi, gdyż dopiero w tym miejscu jest to możliwe. Z jednej strony można powiedzieć, że wskazuje to na istnienie jakichś obiektywnych różnic postrzeganych przez respondentów, choćby związanych z nierównością, która, jak wskazują badacze, przekłada się  również  na  wiele  innych  elementów  życia,  np.  bezpieczeństwo  (Wilkinson  i  Pickett, 2009/2011).  Z drugiej  strony,  wizja prezentowana przez Polaków była intersubiektywna, niekoniecznie  obiektywna.  Islandczycy,  z  którymi  rozmawiałam  nie  identyfikowali  się z przypisywanymi im cechami, uważali się raczej za zestresowanych i pracowitych. Warto więc  zwrócić  uwagę  na  procesy  translacji  (tłumaczenia)  idei,  praktykowane  przez migrantów.  Jak  wskazałam,  tłumaczenia  te  często  zawierają  błędy  faktyczne,  ale jednocześnie  tworzą  spójną  ideę  miejsca  –  stworzoną  poprzez  porównania  z  innymi miejscami.  Nie  zawsze  też  migranci  są  w  stanie  odczytać  kulturowe  normy  panujące w miejscach. O ile wiele osób (choć nie wszyscy) rozumiało dominujący dyskurs, w którym oczekiwano  od  nich  nauczenia  się  języka  islandzkiego,  to  brak  przymusu  związanego z podejmowaniem edukacji („raczej niczego uczyć się nie trzeba”) traktowano często jako brak wymagań, nie zdając sobie sprawy z wartości, jaką samosterowność ma w islandzkiej 496



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.edukacji.  Oczekiwano  często  zewnętrznego  motywowania  do  nauki,  wymagających nauczycieli oraz egzaminów i w związku z tym czas na naukę w domu poświęcano głównie wtedy,  gdy była  to  zadana przez nauczyciela  praca domowa.  W związku z  tym czuli  się  czasem „rozleniwieni”.Poza  samymi  relacjami  międzyludzkimi,  jak  pisze  Doreen  Massey,  „'natura',  oraz 'naturalny  krajobraz'  są  klasycznymi  podstawami  doceniania  miejsca”  (2005,  s.137), podczas  gdy  dla  Davida  A. Gruenewalda  wymiar  ekologiczny,  związany  ze  środowiskiem naturalnym, jest jednym z podstawowych „wymiarów miejsc” (2003a). Co z tego wynika dla uczenia  się?  Przede  wszystkim  okazuje  się,  że  migranci  obserwują  nie  tylko  ludzi i społeczeństwo, ale też naturę. Oceniając naturę (w tym krajobrazy i pogodę), migranci uczą się  czegoś o sobie,  o swoich preferencjach geograficznych (gdzie mogliby i  chcieliby żyć,  a gdzie nie), o tym, jakie ma to znaczenie dla ich życia – czy jest ono mniejsze czy większe niż  np. wymiar finansowy, tzn. lepsze zarobki w jakimś kraju. Przed migracją możliwe, że nie brali  tego  elementu  pod  uwagę,  ich  decyzje  migracyjne  najczęściej  były  motywowane ekonomicznie.  Choć  najprawdopodobniej  zdawali  sobie  sprawę  z  różnic  w  klimacie i ukształtowaniu terenu, to nie doświadczyli ich wcześniej fizycznie i mogli nie zdawać sobie sprawy  z  ich  znaczenia  dla  swojego  życia.  Dzięki  migracji  zdobyli  więc  wgląd  w  swoje potrzeby związane z miejscami. Migranci uczyli się więc o miejscu (co opisałam w Rozdziale VI), ale też od miejsca i dzięki niemu (czemu poświęciłam Rozdział VIII).Oceniając  miejsca,  migranci  odnosili  się  do  różnych  jego  wymiarów  –  niemal wszystkich interesowała natura nie-ludzka, zwiedzali też różne jej krajobrazy i fenomeny, choć  ciemność  zimą  była  postrzegana  jako  negatywny  element  natury,  dla  niektórych uniemożliwiający poczucie się na Islandii jak w domu.  Jest natomiast coś paradoksalnego w tym, że – w świetle przyjętych w tej pracy założeń teoretycznych, o tym, że miejsce jest polityczne (Massey, 1994, 2005), że polityczna jest także edukacja dorosłych (Martin, 2008) i że nie mniej polityczne są też migracje – moi rozmówcy próbowali przed polityką uciec, uważali się wręcz za byty niepolityczne, stroniące od polityki i z dala od niej odnajdujące spokój.  Nikt  z  moich  respondentów  nie  uczestniczył  w  protestach,  które  odbywały  się w mieście bardzo często, a ci,  którzy śledzili  wiadomości związane z kryzysem i  polityką islandzką, okupowali to stresem. Dzięki założonej tymczasowości swojego pobytu migranci mogli  nie  interesować  się  polityką,  a  ignorancja  była  tu  jednym  z  kluczy  do  osiągnięcia spokoju (choć zauważmy, że biorąc pod uwagę Rancièrowską definicję polityki,  niektórzy brali  w  niej  udział  poprzez  samo  założenie  równości  [2004]).  Na  poziomie ponadjednostkowym  takie  rezygnowanie  z  głosu  na  rzecz  ewentualnej  ucieczki  w razie problemów  może  być  jednak  niepokojące,  biorąc  pod  uwagę  coraz  częstsze  migracje 497



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.międzynarodowe.Nie znaczy to jednak,  że migranci nie wywierali  wpływu na zamieszkiwane przez siebie miejsca i nie tworzyli ich. Moi respondenci czuli pewien wpływ na miejsce, w którym mieszkali – przede wszystkim kulturowy, polegający na łamaniu stereotypów (powstałych, nota  bene,  właśnie  z  powodu  migracji)  czy  prezentowaniem  polskich  zwyczajów. Organizowano  też  liczne  wydarzenia  kulturalne,  prezentujące  polską  kulturę.  Migranci tworzyli  więc  miejsce,  mimo  mocnego  dyskursu  konserwatywnego  w  islandzkim społeczeństwie,  związanego  z  mitem  czystości  i  nieprzyjmowania  obcych  wpływów. Wpływano nawet na sferę językową, poprzez promowanie mówienia w języku angielskim, polskim148,  a  nawet  rosyjskim  i  niemieckim  (szczególnie  ciekawa  jest  tu  historia  języka „bogdanska”  opisana  w  Rozdziale  VI).  Migranci  zauważali  też,  jak  instytucje  edukacyjne i pojedynczy nauczyciele uczyli się – w dużej mierze pod wpływem migrantów właśnie – jak lepiej uczyć.Jak  wskazywałam  w  tej  pracy,  miejsca  mają  znaczenie  dla  wielu  migrantów  (co pokazały też badania Unnur Dís Skaptadóttir i Anny Wojtyńskiej [2008]), nie tylko z powodu zarobionych tam pieniędzy – liczy się też natura ludzka i nie-ludzka, kultura czy elementy systemu  społecznego.  Nie  są  to  jednak  miejsca  stałe  –  „na  stałe”,  są  to  miejsca  ciągle  zmieniające  się  (np.  poprzez  kryzys  i  migracje),  będące  w  ruchu.  Moi  respondenci  nie wiedzieli,  jak  będą  zmieniać  się  miejsca,  w  których  byli,  jak  będą  ewoluować,  od  tego uzależniali swoje decyzje, ale też nie przywiązywali się do tychże decyzji i planów, były one niestałe, zmienne. Gdy przyjechali na Islandię był to dla wielu „raj”, jak ogród rajski, którego jeszcze  nie  dosięgło  zło  pośpiechu,  wyzysku  obecnego  we  współczesnym  świecie. W wywiadach z 2010 r. respondenci mówili o raju utraconym, o utraconym bezpieczeństwie i  stabilności,  o  tym,  jak  kiedyś  ludzie  sobie  ufali  i  –  szczególnie  w mniejszych miejscowościach –  znali  się  wszyscy z imienia.  Potem migracja i  przyjazd kryminalistów podkopał zaufanie społeczne, przyszedł też kryzys i zlikwidowano szereg przywilejów (np. możliwość  uczenia  się  w  czasie  pracy  w  wielu  miejscach),  zwiększono  wymagania, kontrolowano godziny pracy, a nawet podjadanie w niej, zrobił się inny „klimat”. A mimo to – szczególnie przed kryzysem, ale nie tylko – Polacy uczyli się spokoju – czyli oduczali się tego, co wprowadził kapitalizm w Polsce – ciągłej pogoni za pieniędzmi, niepokoju o przyszłość. W pewnym sensie też dzięki osiąganiu spokoju w nowym miejscu, migranci niejako cofali się w czasie historycznym (także jeśli chodzi o własny wiek – mówiono m.in. o powrocie do dzieciństwa,  uczeniu  się  wszystkiego  na  nowo).  Sugerowała  to  wypowiedź  jednego  ze 
148  Choć należy wspomnieć,  że częste były też opowieści  o Islandczykach uczących się  przede wszystkim 

polskich przekleństw. 498



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.starszych respondentów „To jest coś tak jak w Polsce było za komuny”. Islandia mogła być rozumiana jako kraj zapóźniony, jeśli chodzi o rozwój kapitalizmu, choć jednocześnie będący „przed”  Polską  w  rozwoju  wolnorynkowych  instrumentów  finansowych,  które  w  końcu doprowadziły do kryzysu (zob.  Bergmann,  2014).  Było to jednak przede wszystkim inne miejsce, ze swoją historią (lub – jak mówili niektórzy – jej brakiem), kulturą i specyficznymi relacjami  międzyludzkimi,  tworzącymi  to  miejsce  (zob.  Massey,  1994).  Część  elementów islandzkiej  rzeczywistości  była  „nie  do  pomyślenia”  w Polsce,  migranci  rozszerzali  więc granice swojej wyobraźni społecznej i politycznej.Powyższe wnioski związane z opisem badanych zjawisk oraz próbą ich wyjaśnienia są oczywiście nieodłącznie związane z konkretnym miejscem badań i relacjami uczenia się w tym  miejscu.  Mogą  więc  stanowić  realizację  postulatu  Cheta  Bowersa  o  konieczności tworzenia gęstych opisów doświadczeń kulturowych w konkretnych miejscach. Nie znaczy to jednak, że nie można ich odnieść do badań w innych miejscach – przeciwnie – dużą część ustaleń badawczych (np. dotyczących planów migrantów czy ich uczestnictwa w edukacji) można  porównać  z  innymi  badaniami  na  podobny  temat.  Nawet  tak,  wydawałoby  się, charakterystyczne  dla  konkretnego  miejsca,  uczenie  się  spokoju  zostało  zauważone w badaniach  Polaków  w  Norwegii  (Herzberg,  2015),  choć  bez  problematyzacji  tego zagadnienia, która jest oryginalnym wkładem niniejszej rozprawy. Co więcej, przedstawione tu  konceptualizacje  wymiarów  miejsca  oraz  aspektów  czasu  mogą być  wykorzystane  do analizy  badań  uczenia  się,  odbywających  się  w  innym  miejscu  i  czasie.  I  wreszcie, prezentowane tu analizy mogą przysłużyć się do lepszego rozumienia zagadnień uczenia się i  edukacji  związanych  z  migracjami,  poprzez  ujęcie  ich  w  kategorie  translokalności,  co rozwinę poniżej.
Translokalne uczenie sięŻycie na Islandii nauczyło migrantów nie tylko, że społeczeństwo, kultura czy przyroda mogą być inne, ale też wpłynęło na postawy moich respondentów. Zarówno na postawy wobec innych, jak i siebie. Respondenci zwracali uwagę zarówno na to, jak oni wpływają na miejsca, jak i na to, jak miejsca wpływają na nich. Ten wpływ był obopólny, a relacja wzajemna, tak jak wskazywałaby na to koncepcja pedagogiki miejsca (Mendel,  2006a, 2006b, 2007, 2009, 2010). Jednak poza samą relacją człowieka z miejscem, jakim była tu Islandia lub – bardziej konkretnie – Reykjavik, ludzie uczyli się też z samego ruchu, zmiany miejsc, zmiany swojego położenia względem nich. Takie uczenie się „w ruchu”, przechodząc „przez miejsca” można nazwać uczeniem się „translokalnym” – bazując na łacińskim znaczeniu przedrostka „trans”,  czyli „przez”, „w poprzek”. Takie translokalne uczenie się, uczenie się „przez miejsca” zakłada 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.ruch, przechodzenie przez miejsca, uczenie się dzięki mobilności, ale też dzięki miejscom, które są pewnym usytuowaniem w tej mobilności (Bickel i Datta, w: Greiner i Sakdapolrak, 2013, s.8). Jest to uczenie się w ruchu, podobne, choć nie takie same jak „uczenie się (w) ruchu” odnoszące się do działania ruchów społecznych (Kowzan, Prusinowska, 2010). Jest też zbliżone do nomadycznego uczenia się (Kowzan, 2008), wiążącego się z nieformalnym uczeniem się podczas obozów aktywistycznych – miejsc/spotkań, będących czymś w rodzaju węzłów w sieciach społecznych. Ale korzenie takiego uczenia się są głębsze, sięgają choćby szkoły  perypatetyckiej,  arystotelesowskiego  modelu  nauczania  poprzez  wspólny  ruch, spacer. W  koncepcji  translokalnego  uczenia  się  opieram  się  na  teorii  translokalnej w badaniach migracyjnych, o której pisałam w Rozdziale III. Jak wskazują Clemens Greiner i Patrick  Sakdapolrak  (2013),  koncepcja  translokalności  to  nowe,  obiecujące  podejście w badaniach  społecznych,  wyrastające  z  teorii  transnarodowej,  ale  przekraczające  jej ograniczenia (np. metodologiczny nacjonalizm) i coraz częściej używane do analizy zarówno mobilności  (ludzi,  dóbr,  idei,  symboli),  jak  i  miejsc  –  miast,  dzielnic,  wsi,  przekraczające dychotomiczne podziały na miasto i wieś, rdzeń (środek) i peryferia, miejsce i przestrzeń.  Translokalne uczenie się to natomiast koncepcja, którą opisuje Colin McFarlane (2011). Jak wskazywałam w RozdzialeVIII, pisze on o tym, jak ludzie uczą się miast poprzez translokalne networki, a także poprzez porównania z innymi miastami. Dla McFarlane'a ważne jest nie tylko to, czego ludzie się uczą, ale też jak to robią. Według niego ludzie uczą się „poprzez stopniowe rozwijanie zmysłu tego, jak sprawy rozwijają się i zmieniają” (McFarlane, 2011, s.3),  dzięki  relacjom  między  ludźmi-materiałami-środowiskiem,  poprzez  coraz  lepsze rozumienie  np.  procedur,  rozkładów  jazdy,  poprzez  doświadczenie,  poprzez  codzienne interakcje, wspólne historie i doświadczenia natury czy rytmu sieci transportu. Nie jest to więc  uczenie  się  indywidualne,  ale  zależne  od  istnienia  innych  ludzi,  materiałów i środowiska, a więc tego, co można nazwać różnymi wymiarami miejsca. Dla McFarlane'a translokalność to uczenie się w translokalnych miejscach, miejscach, na które wpływają inne lokalności, z którymi miejsca te powiązane są w networkach. Przykładem, który podaje, jest uczenie się ruchów społecznych dzięki kontaktom z innymi ruchami społecznymi w innych miejscach  –  uczenie  się  takie  jest  z  założenia  kolektywne,  tak  jak  kolektywne  jest  też działanie w ruchach społecznych. McFarlane nie zwraca jednak uwagi na uczenie się poprzez indywidualny ruch, w tym ruch  dosłowny,  związany  z  podróżą,  przekraczaniem  miejsc,  drodze  „przez  nie”,  a  więc właśnie  na  takie  translokalne  uczenie  się,  o  którym  mówią  moi  respondenci  i  którego 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.konceptualizację starałam się przedstawić w tej pracy. Dlatego też proponowana tu przeze mnie kategoria translokalnego uczenia się jest jednak czymś innym. Pewne elementy teorii McFarlane'a mogą być jednak dla niej znaczące. Ciekawa jest m.in. kwestia kolektywnego uczenia się, która – w przypadku migrantów – jest bardziej skomplikowana niż to, czy ktoś migruje  sam149 i  czy  sam  poddaje  swoje  uczenie  się  refleksji.  W  teoriach  migracyjnych ujmuje się często migracje w fale, strumienie, sieci, sama zresztą uczyniłam to w Rozdziale III,  pisząc  o  doświadczeniach  osób,  które  przybyły  na  Islandię  w  różnym  czasie.  Sami migranci często wskazują, że przyjechali „za kimś”, potem „ściągnęli” innych za sobą, wielu z nich  migrowało  też  z  partnerami  bądź  rodziną,  czasem  jechali  na  Islandię  wyłącznie dlatego, żeby dołączyć do partnera czy rodziców. Dla niektórych ten kolektywizm był wręcz przekleństwem – myśleli, że ich wybory są indywidualne, a na Islandii dopiero zorientowali się  w liczbie innych Polaków,  którzy  podjęli  tę  samą decyzję o  kierunku przeprowadzki. Mimo  więc  że  swoje  uczenie  się  Polacy  ujmują  w  ramach  indywidualnych,  nie  należy zapominać  o  pewnym  kolektywnym  charakterze  tego  uczenia  się  (na  który  zwraca  też uwagę,  opisując  „skarby  uczenia  się”,  Jin-Hee  Kim)  Ten  kolektywny  charakter  można odnaleźć np.  w pojawiającej  się  w większości  wywiadów kategorii  spokoju,  którego (lub o którym) Polacy uczyli  się na Islandii  niezależnie od swojego wieku, płci,  wykształcenia, zawodu czy sytuacji rodzinnej, pokazując, że ich uczenie się nie jest tylko związane z próbą zdobycia  lepszej  pracy,  ale  też  z postulowanym przez  Radlińską  wychowaniem do „pełni życia”.  Właśnie ze względu na rozpowszechnienie pewnych spostrzeżeń, a także  na ciągłą zmianę jednostek spowodowaną uczeniem się, zrezygnowałam z analizy rezultatów badań z perspektywy typów migrantów. Najbardziej rozpowszechniona obecnie typologia polskich migrantów,  dzieląca  ich  na  bociany,  chomiki,  buszujących  i  łososie  (Eade,  Drinkwater i Garapich,  2006),  nie  bierze  bowiem  pod  uwagę  ciągłych  zmian  postaw  migrantów, o których  opowiadają  oni  w  swoich  narracjach  i  które  przypisują  zmianie  warunków zewnętrznych (np. wpływowi kryzysu finansowego), ale też np. „uspokajaniu się”.Co więcej, nie tylko migranci się uczą – migracje przynoszą zmianę zarówno samym migrantom, jak i miejscu przyjmującemu ich, a także temu, z którego pochodzą. Kim pisze: 
W całym przepływie migracyjnym [...] ludzie stają przed zmianami kulturowymi, społecznymi  i  politycznymi.  [...]  migracja  jest  kolektywnym  działaniem, wyrastającym  ze  zmiany  społecznej,  wpływającym  na  trajektorię  uczenia  się jednostki.  Doświadczenie  migracyjne  ponagla  ludzi  do  tego,  by  zmodyfikowali założenia na temat norm społecznych, co pociąga za sobą zmianę w trybie uczenia 

149  Isański, Mleczko i Eid (2014) wskazują, że migracje wspólnie z przyjaciółmi, partnerami czy sąsiadami są 
częstą strategią młodych migrantów, choć większość jednak migruje indywidualnie oraz nastawia się na swój  
indywidualny rozwój. 501



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.się  (the  learning  mode).  Dodatkowo  lokalni  mieszkańcy  zaczynają  doświadczać różnych etniczności,  kultur,  narodowości i  przebudowy społecznej.  Te zmienione okoliczności  społeczne  oznaczają,  że  ludzie  nie  mogą  już  dłużej  obstawać  przy poprzednich  wzorach  życia  oraz  zasadach  i  istniejących  praktykach  –  muszą odpowiedzieć na swój zmieniający się tryb życia. (2010, s. 259) Migracja zmienia miejsca i zmusza do uczenia się. Uczą się też osoby pozostałe w miejscu pochodzenia  migrantów,  poprzez kontakt  z  nimi i  odwiedzanie ich w obcych krajach,  co opisała  Barbara  Cieślińska  (2000)  wykorzystując  kategorię  pogranicza  kulturowego miękkiego/pośredniego,  występującego  w miejscu,  z  którego  ludzie  wyemigrowali. Widzieliśmy też w Rozdziale VII, jak rodziny stanowiły dla migrantów źródło wiedzy nawet na temat wydarzeń dziejących się na Islandii (kryzys, wybuch wulkanu), choć jednocześnie przenosiły błędne informacje, powielając błędy mediów. Jednak trzeba pamiętać, że migranci nie zawsze po powrocie, choćby chwilowym, są w stanie dzielić się swoimi opowieściami.  Jak pisze Trąbka (2014),  migranci,  szczególnie „globalni nomadzi”, mający wiele do opowiedzenia,  spotkają się często z zarzutami, że się przechwalają, a rzadziej migrujący ludzie nie chcą słuchać ich opowieści. Stają się więc coraz bardziej odizolowani, często więc przez swoje wyjątkowe doświadczenia nie mogą znaleźć wspólnego języka (sic!) z ludźmi w żadnym miejscu (zob. np. Niedźwiedzki, 2010). Migranci,  a szczególnie ci, którzy powrócili, częściej doświadczają też depresji i zaburzeń psychicznych (Trąbka,  2014;  Grzymała-Moszczyńska,  2015).  Jak pisze cytowana już wcześniej  Maruška Svašek,  „Ruch  pomiędzy  sferami  przynależności  […]  wymaga  ogromnych  emocjonalnych negocjacji” (2009, s.12). Jednocześnie, jak wskazuje Kula, migranci zdobywają pewne atuty… 
[W] konkurencji  z innymi  ludźmi  –  co  następuje najpewniej  na  skutek kontaktu kultur  i doświadczeń  migracyjnych.  Migranci  są  też  beneficjentami  sytuacji, w której  zostali  dodatnio  wyselekcjonowani  –  jeżeli  oczywiście  przeżyli  i  nie znaleźli  się  na  dnie.  Jest  prawdą,  że  znalezienie  się  w  grupach  imigranckich (mniejszościowych) nieraz spychało ludzi na niskie szczeble hierarchii społecznej. Jest jednak też najpewniej prawdą, że w grupach imigranckich (mniejszościowych) znalazło się wielu laureatów Nagrody Nobla. (2007, s.15)

Może się to wiązać z opisywanym przez niektórych respondentów rozwojem, jako możliwym tylko dzięki zmianie i unikaniu stagnacji związanej z „zasiedzeniem się”. Migracja jest więc wydarzeniem szczególnym dla biografii jednostki i dobrze wykorzystana może przyczynić się  do  jej  sukcesu  –  choć  sukces  ten  może  być  różnie  rozumiany,  biorąc  pod  uwagę pochodzenie  społeczne  i  aspiracje  różnych  przecież  osób.  Przyczynia  się  też  ona  do zwiększenia refleksyjności oraz – jak pisze Trąbka – relatywizmu w myśleniu o wartościach, tradycjach,  a  nawet  religii  –  ludzie  często  podróżujący  (szczególnie  ci  podróżujący  od 502



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.dzieciństwa)  uświadamiają  sobie  „umowność  pewnych  sposobów  bycia  i  reguł funkcjonowania społeczeństwa.  Są też w związku z tym w ogromnej większości osobami wysoce refleksyjnymi” (2010, 188-9). Jednak dla uniknięcia negatywnych skutków migracji dla jednostek ważna wydaje się kategoria redystrybucji uznania, którą można odnieść nie tylko do uznania kwalifikacji  i  doświadczeń imigrantów, jak czynią to Tara Gibb i  Evelyn Hamdon  (2010),  ale  i  do  uznania  doświadczeń  i  kwalifikacji  reemigrantów,  czyli  tych migrantów,  którzy  zdecydują  się  powrócić  do  kraju  swojego  pochodzenia.  Jest  to  też szczególnie ważne w pracy z uchodźcami, choć należy tu ponownie podkreślić, że niniejsza rozprawa dotyczy wyłącznie migracji dobrowolnych.
Pedagogika mobilności – pedagogika translokalnaW  „Socjologii  mobilności”  John  Urry  postulował  nowe  kierunki  i  nowe  „zasady  metody socjologicznej” na najbliższy czas, w tym: „tworzenie – za pomocą odpowiednich metafor – socjologii,  która skupia się raczej na ruchu, mobilności i  przypadkowej organizacji niż na niezmienności,  strukturze  i  porządku  społecznym”  (2000/2009,  s.35)  i  badanie  różnych kontekstów ludzkich mobilności.  Czy analogicznie warto byłoby zająć  się  też pedagogiką mobilności? A jeśli tak – to jak mogłaby wyglądać taka pedagogika?Powyżej pisałam o translokalnym uczeniu się migrantów i – idąc dalej,  w oparciu o wyniki  moich  badań  –  można  utworzyć  także  pojęcie  „pedagogika  translokalna”  – pedagogika  rozumiana  według  przytaczanej  już  definicji  Milerskiego  i  Śliwerskiego  jako „dziedzina  (dyscyplina)  nauki  zajmująca  się  badaniem  szeroko  rozumianych  procesów edukacyjnych  oraz  uwarunkowań  dyskursu  edukacyjnego”  (2006,  s.144).  Pedagogika translokalna  byłaby  więc  dziedziną  badań  procesów  edukacyjnych zachodzących między miejscami, poprzez ruch między nimi. Mogłaby ona też badać dyskurs edukacyjny związany z translokalnym uczeniem się i edukacją, a także m.in. z polityką uczenia się translokalnego, czyli tego, jak polityki związane z edukacją migrantów w różnych miejscach wpływają na uczenie się jednostek poruszających się między tymi miejscami. Innym przedmiotem badań pedagogiki  translokalnej  mogłyby też  być  konkretne programy nauczania  i  ich lokalność bądź translokalność, jak próbowałam to robić w Rozdziale V, wychodząc z założenia – za Gertem Biestą – że obok języka mówiącego o uczeniu się  należy zachować język edukacji (2007a). Ale takich zadań jest oczywiście dużo więcej, warto przyglądać się choćby temu, na ile  edukacja  w  sytuacji  migrantów  pełni  rolę  kompensacyjną,  czy  postrzega  się  w  niej migrantów jako ludzi „z deficytem” czy raczej jako osoby mogące wnieść ważny wkład do nowego  miejsca  swojego  pobytu.  Ważna  jest  też  analiza  miejsc,  w których  odbywa  się edukacja – czy zapraszają one do międzykulturowego uczenia się,  czy raczej  dzielą ludzi 
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Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.według narodowości czy etniczności. Warto zauważyć, że badania związku przemieszczania się z edukacją i uczeniem się nie są niczym nowym, od dawna wskazuje się na edukacyjny wymiar podróży, szczególnie podróży edukacyjnych (zob.  np.  Czerniawska, 2001150).  Migracja mieści się w tym nurcie, choć jest czymś specyficznym ze względu na dłuższe trwanie niż np. podróż turystyczna,  a więc i uczenie się od miejsca jest tu specyficzne (przypomnijmy wypowiedź M3: „[K]ażdy powinien pojechać za granicę, gdzieś pożyć rok czy dwa. Nie tak że trzy miesiące, albo coś takiego, jakaś wakacyjna praca, to się wtedy nie liczy”). W ramach pedagogiki translokalnej (która  to  nazwa  sugeruje  szerokie  pojmowanie  uczenia  się  przez  miejsca/lokalności i mogłaby włączać także edukację przez internet), można więc wyszczególnić węższe pojęcie pedagogiki  mobilności  (w tym także podróży)  lub jeszcze  węższe –  pedagogiki  migracji.  Trudno ocenić, która z tych koncepcji może być bardziej przydatna w dalszych badaniach, gdyż  zarówno  skupienie  się  na  samych  migracjach,  jak  i  szersze  badania  mobilności i translokalnego  uczenia  się  mogą  być  płodne  badawczo.  Tak  rozumiana  pedagogika powinna  być  jednak  krytyczna.  Można  to  osiągnąć  m.in.  poprzez  włączenie  do  analiz i programów  edukacyjnych  zagadnień  związanych  z równością,  emancypacją  i  relacjami władzy, które nieodłącznie wiążą się z zagadnieniem migracji. Jest to ważne, gdyż inaczej edukacja dla migrantów może zmienić się w kolejny element dopasowywania jednostek do wymogów  rynku  lub traktowania  ich  jak konsumentów,  przed  czym  przestrzegają  liczni cytowani w Rozdziale V badacze. Prezentowane w tej pracy badania mieszczą się we wszystkich opisywanych wyżej perspektywach.  Są  to  badania  edukacji  i  uczenia  się  dorosłych,  choć  uczenie  się przemieszczających się dzieci (jak w: Zielińska, Kowzan i Ragnarsdottir, 2014) jest również ciekawe  poznawczo.  Jednak  to  właśnie  w  dziedzinie  edukacji  dorosłych  i  całożyciowego uczenia się zwrócenie uwagi na miejsce i lokalność oraz z drugiej strony – na ruch – jest czymś nowym w porównaniu do licznych teorii podkreślających raczej rolę czasu w uczeniu się dorosłych.  W edukacji dorosłych oczywiście czas odgrywa dużą rolę,  co wskazywałam 
w Rozdziale VII. Samo pojęcie dorosłości jest w dużej mierze, choć nie wyłącznie, zależne od czasu – ludzie z biegiem czasu stają się dorośli.  Teorie rozwoju ról życiowych mówią też o uczeniu się zależnym od faz życia, kryzysów, wypełniania ról ważnych dla danego etapu życia. Migracja, zmiana miejsca, niezależnie od tego, w jakim okresie życia się ją podejmuje 
150  Bazując na pracy Ch. Eliota, Czerniawska pisze m.in.: „Podróż sprawia, że nasze zainteresowania rozwijają  

się i zmieniają. Pojawiają się nowe, bogatsze. Rewidujemy także nasze poglądy, np. stereotypy znikają, a na 
ich miejsce wkraczają żywi ludzie o określonych zachowaniach. Stajemy się pewni siebie, zaradni. Podróż 
jest swoistym sposobem sprawdzania siebie, zdobycia samodzielności, odwagi, umiejętności bycia samym, 
próbą samotności, a także reagowania na stres kulturowy” (2001, s.16). O licznych zyskach edukacyjnych 
związanych z podróżą w formie backpackingu pisze też Agata Wiza (2013).504



Małgorzata Zielińska, Polacy w Reykjaviku. Miejsce, mobilność i edukacja.jest doświadczeniem szczególnym. Nowe miejsce zmusza do uczenia się, nawet jeśli, w opinii samego badanego, nie jest to czas na to (postrzegany biologicznie) ani nie ma się na to czasu. W tym sensie miejsce uczy pod wpływem rozciągniętych w czasie zdarzeń, relacji, czynności. Spojrzenie na miejsce nie wyklucza więc przyjęcia też perspektywy czasowej – oba podejścia uzupełniają się i wspólnie mogą dać pełniejszy obraz uczenia się i edukacji dorosłych.Także  programy  edukacji  wyższej  zyskałyby  na  większym  uwzględnieniu  kwestii migracji  –  jak  pisałam  w  Rozdziale  V,  część  migrantów  dojeżdża  na  studia  zza  granicy, niektórzy próbują tam kończyć swoje prace dyplomowe, inni zapisują się na kursy online w Polsce, które mogą być prowadzone też przez uniwersytety. Umożliwienie im refleksji nad ich translokalnym uczeniem się151, a także zwrócenie uwagi na ich doświadczenia mogłoby być znaczące nie tylko dla samych migrantów, ale i  dla innych osób uczących się na tych samych  kursach.  Jak  pisze  Gruenewald,  „[w] sensie  pedagogicznym  rodzaj  uwagi,  którą wyrabiamy, ma znaczące konsekwencje.  Albo otworzymy oczy na doniosłość miejsc,  albo możemy nauczyć się nawzajem – poprzez zaniedbanie – braku uwagi. Ten brak uwagi jest niepokojący, gdyż zubaża ludzkie doświadczenie...” (2003a, s.645). 

151  Kiedy prowadziłam zajęcia  na  Uniwersytecie  Gdańskim na  temat  migracji,  relacji  międzykulturowych 
i edukacji międzykulturowej, na studiach zaocznych miałam kilka osób, które przylatywały na zjazdy zza 
granicy – w Polsce więc analizowały swoje doświadczenie migracyjne i uczyły się wyciągać z niego wnioski  
dla pracy pedagogicznej, której przyszłe miejsce mogło być różne.
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