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Wstęp

Praca, którą prezentuję, łączy zainteresowanie zadłużeniem osobistym i jego znaczeniem w życiu

człowieka  z  namysłem  nad  rolą  zadłużenia  w  szeroko  rozumianej  edukacji  (formalnej,

pozaformalnej  i  nieformalnej1),  którą  w  największym  przybliżeniu  rozumiem  jako  „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”. (Milerski, Śliwerski, 2000, s. 54). Aby wyjaśnić

lepiej cel pracy, zacznę od przedstawienia genezy mojego zainteresowania tym problemem.

Uzasadnienie wyboru tematu badań: geneza zainteresowania długiem2

Początkiem moich zainteresowań kwestią pedagogicznych aspektów zadłużenia była sytuacja,

w jakiej  znalazłem  się  osobiście  w  roku  2005.  Musiałem  spłacić  kredyt  studencki,  co  samo

w sobie nie było wielkim obciążeniem, ponieważ kredyty studenckie w Polsce są subsydiowane

przez państwo (Kowzan, 2011a). Wiązało się to jednak z narzuceniem mi przez bank pewnych

systematycznych  zachowań:  wykonywania  comiesięcznych  przelewów.  Regularności  tychże

przelewów pewnego razu nie sprostałem, zapominając o terminie spłaty kolejnej raty. Później

dowiedziałem się, że zaleganie ze spłatą przydarza się głównie mężczyznom (BIG InfoMonitor,

2011,  s.5  ),  a  grupą  szczególnego  ryzyka  w  całej  Europie  są  właśnie  młodzi  dorośli  (Betti,

Dourmashkin,  Rossi,  Yin,  2007).  Bank  niezwłocznie  poinformował  o  zaległości  osoby

gwarantujące  mój  kredyt,  tzw.  żyrantów,  wysyłając  do  nich  listy  zawierające  groźbę

standardową, czyli  przypomnienie o wysokości  kredytu studenckiego oraz o tym, że jeśli  nie

absolwent,  to  oni  będą  musieli  go  spłacić.  Żyrantami  byli  członkowie  mojej  rodziny  (m.in.

rodzic). List z banku spowodował u nich wzrost ilości pytań dotyczących stanu moich finansów,

perspektyw  na  stałą  pracę  itp.,  co  odczuwałem  jako  przepytywanie  z  realizacji  wartości

konserwatywnych  i  powtórną  próbę  wychowywania.  Jednocześnie  uświadomiłem  sobie,  że

lekceważenie przeze mnie „mojego” banku i niewywiązywanie się na czas ze zobowiązań wobec

niego oznacza zakłócanie spokoju bliskim mi osobom. Oskar Szwabowski ten typ biograficznego

1 To rozróżnienie dotyczy sposobu organizacji edukacji oraz przewidywalności efektów uczenia się. Edukacja formalna to
regularna i  hierarchicznie uporządkowana działalność w instytucjach mających na uwadze pewien portret  absolwenta
(szkoły  i  uniwersytety),  pozaformalna  to  pojedyncze  kursy  oraz  doradztwo,  a  nieformalna  to  świadome  i  znaczące
zaangażowanie jednostki, stwarzającej sobie warunki do uczenia się (Hrimech, 2005; Jarvis, 2005).

2 Fragment dotyczący genezy zainteresowania długiem zawiera fragmenty artykułu pt. „Dług jako 'trojan' wychowania...”
(Kowzan, 2012).
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doświadczenia  podsumował  jako  „postępującą  kontrolę  nad  zadłużoną  jednostką,  zaplątaną

w sieć dyscyplinująco-nadzorczą, utkaną z norm prawnych i moralnych” (2014, s. 179).

Własne  doświadczenie  surowych  konsekwencji  niewielkiego  zadłużenia  uczyniło  mnie

podejrzliwym  wobec  modnej  na  początku  wieku  idei  mikrokredytów,  która  od  przyznania

Pokojowej  Nagrody  Nobla  bankowi  w  2006  roku  rozwinąć  zdążyła  się  do  mikrofinansów.

Wynikała ona z założenia, że „biedni nie mają dostępu do wielu różnych usług finansowych np.

ubezpieczenia,  rachunków  oszczędnościowych,  leasingu”  (Kowzan,  2008b).  Nowością  w  tej

bankowości dla biednych był „system wzajemnych gwarancji – tzn. pieniądze nie są pożyczane

jednostkom,  ale  kolektywowi.  W  grupie  ludzie  wzajemnie  sobie  ufają,  pilnują,  pomagają,

odwiedzają.  Jeżeli  każdy  spłaci  swoją  część,  kolektyw  zdobywa  historię  kredytową  i  może

pożyczyć  więcej  za  drugim  razem.”  (Kowzan,  2008b).  Końca  pożyczania  nie  przewidywano.

Niewiele  wiadomo było  też  o  tym,  co  działo  się  z  więziami międzyludzkimi,  które  udało  się

zaprząc  do  pracy  na  rzecz  wierzycieli.  Mnie  to  niepokoiło,  a  doświadczałem  przytłaczającej

popularności tej idei wśród zamożnej, aktywistycznie zorientowanej młodzieży, gdy zapisałem

się na kurs poświęcony mikrofinansom na Uniwersytecie Kopenhaskim. Kursu ostatecznie nie

ukończyłem,  a  zrezygnowałem  z  niego,  gdy  uczestnicy  kursu  postanowili  udzielać

mikrokredytów  poprzez  serwisy  łączące  ich  z  osobami  oraz  grupami  zgłaszającymi

zapotrzebowanie na kredyt. Studenci wybierali projekty, które chcieli wesprzeć, a gdy pieniądze

wracały, chcieli przekazywać je organizacji prowadzącej dany serwis. 

Zainteresowania  moje  tym,  co  obecnie  nazywa  się  pedagogiką  długu  (Williams,

2011) ewoluowały  z  czasem w kierunku poszukiwań koncepcji  pomocy osobom zadłużonym.

Wynikło  to  z  obserwacji  stresu,  w jakim żyła  bliska mi  osoba,  po tym jak wpadła w spiralę

zadłużenia.  W Polsce  problem nadmiernego  zadłużenia  (dziesięć  kredytów i  więcej)  dotyczy

ponad  100  tys.  osób,  głównie  tych,  którym  udzielono  kredytów  ratalnych  i  gotówkowych

w latach 2008-2009 (Markowski, 2011). Uderzająca w tym przypadku była dla mnie trudność,

z jaką osoba ta mówiła o swojej sytuacji finansowej: unikanie wywołującego cierpienie tematu

i ogólnie słaba psychiczna kondycja związane były z częstotliwością nieprzyjemnych telefonów

od banków i  windykatorów.  Słabe zdrowie  fizyczne i  psychiczne wymieniane jest  jako jedna

z podstawowych konsekwencji nadmiernego zadłużenia  (Dubois, Anderson, 2010; Ochsmann,

Rueger,  Letzel,  Drexler,  Muenster,  2009).  Nie  mogąc  zrozumieć  sytuacji  osoby  zadłużonej,

starałem się wykorzystać mój kapitał społeczny i pozycję studenta pedagogiki społecznej, pytając

osoby pracujące na moim Uniwersytecie oraz będące ekspertami z dziedziny pomocy społecznej,

o sposoby pomocy osobom zadłużonym. Najbardziej konkretną odpowiedzią, którą wtedy (kilka

lat przed kryzysem finansowym) uzyskałem, był wybuch oburzenia i stwierdzenie, że nie można
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przecież osobom zadłużonym przekazywać pieniędzy. To z kolei było szokujące dla mnie, gdyż

podczas  studiów  i  praktyk  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  nauczyłem  się  już,  że

przekazywanie pieniędzy było jedyną rzeczywiście istniejącą formą pracy socjalnej w Polsce. Do

2015  roku  nie  powstały  w  Polsce  ośrodki  doradztwa  zadłużonym  (nazywane  w  krajach

anglojęzycznych  debt  advisory  service),  a  jedną z  przyczyn  tego  stanu bylo  to,  że  instytucje

udzielające  kredytów  nie  są  opodatkowane  na  rzecz  powstania  takich  usług,  tak  jak  się  to

odbywa m.in. na Islandii (Ministry of Social Affairs and Social Security, 2010).

Z  czasem,  w  wyniku  przeprowadzonych  z  osobami  zadłużonymi  wywiadów,  zacząłem

rozumieć, że nie istnieje żaden uniwersalny dłużnik. Ludzie doświadczają trudności, ale również

korzyści w związku z długiem, więc analizowanie sytuacji ludzi z długiem z perspektywy pomocy

społecznej  nie  tylko  nie  wyczerpuje  zagadnienia,  ale  znacząco  ogranicza  jego  rozumienie.

Zacząłem zwracać większą uwagę na to, że kwestia zobowiązań wobec innych ludzi nie ogranicza

się tylko do sfery finansów, ale że przyzwolenie na finansjeryzację wszelkich zobowiązań jest

pewnym trendem w kulturze współczesnej. Trendem o niebagatelnych, lecz słabo rozpoznanych

skutkach  pedagogicznych,  choć  już  Gilles  Deleuze  twierdził,  że  wraz  z  przejściem  od

społeczeństwa dyscyplinarnego do społeczeństwa kontroli człowiek przestanie być grodzony, lecz

zostanie zadłużony (Delueze, 1992). To słabe, ale jednak obecne rozpoznanie nowego masowego

człowieka (Dienst, 2011; Lazzarato, 2012), wynika przynajmniej częściowo z tego, że ekonomia

do czasu kryzysu prezentowała się jako dziedzina wyraźnie autonomiczna wobec innych nauk

społecznych, a jej hermetyczność pogłębiało to, że zajmowali się nią głównie ekonomiści. Z kolei

analiza zagadnień dotyczących kultury, pedagogiki i wychowania, mimo że współcześnie raczej

opiera  się  na  badaniu  codzienności  niż  teoretycznych  modeli,  w  procesie  wyznaczania  pól

zainteresowań  badawczych  wciąż  chyba zbyt  często  pomija  kwestie  ekonomiczne  (Potulicka,

Rutkowiak, 2010; Szkudlarek, 2001). 

Ambicją tej pracy jest uchwycenie pedagogicznych oddziaływań długu we wszelkich jego

postaciach. Wynikało to z chęci ujęcia całości pewnego fenomenu, zwrócenia uwagi na różne

możliwe formy zadłużenia, tak aby odnaleźć pewne ich wspólne cechy. Wymóg zakończenia tej

pracy po kilku latach nieuchronnie prowadził jednak do szeregu kompromisów, spośród których

najistotniejszym  jest  zrezygnowanie  z  pogłębionych  analiz  znaczenia  długu  publicznego  –

zagadnienia  powiązanego  z  omawianym  w  tej  pracy  długiem  prywatnym,  choć  jednak

odrębnego. Redukcja nie dotyczyła jednak złożoności fenomenu długu. Fundamentalne dla tej

pracy jest postrzeganie długu jako zobowiązania, którego pieniężny wymiar  jest współcześnie

dominującym,  lecz  –  historycznie  patrząc  –  nie  jedynym  sposobem  radzenia  sobie

z nierównościami między ludźmi. Sposób ten dominuje, dopóki pozostawia dłużnikom nadzieję
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spłaty i powrotu do stanu równości. Pedagogiczna praca długów jest zjawiskiem uniwersalnym,

więc przyglądać się szczegółom tych oddziaływań można było gdziekolwiek. Osadzenie analiz

w badaniach  terenowych  zawsze  stanowi  jednak  jakieś  ograniczenie  związane  ze  specyfiką

danego  miejsca  i  czasu.  Badania  terenowe  przeprowadziłem  w  przechodzącej  kryzys

ekonomiczny i społeczny Islandii  (który opiszę w rozdziale  „Kryzys jako czas i  ewenement”,

a samą  Islandię  –  w  rozdziałach  „Kontekst  społeczno-ekonomiczny  badań  na  Islandii”  oraz

„Islandia  oczami  jej  zadłużonych  mieszkańców”).  Ten  specyficzny  czas  umożliwił  mi  wgląd

w procesy, które w innych społeczeństwach uznawane były za marginalne lub znacznie bardziej

rozciągnięte  w  czasie.  Z  drugiej  jednak  strony  specyfika  wyspy  i  oryginalność  (roz)wiązań

powstałych  w tym  konkretnym  miejscu  ciążyła  mi,  ponieważ  utrudniała  zrozumienie

uniwersalności samego długu. Ostatecznie pogodziłem się z tym, że skoro w życiu ludzi dług jest

urządzeniem  działającym  zawsze  w  związku  z  innymi  urządzeniami,  to  także  zbierając  ich

doświadczenia należy opisać miejsce zdarzeń na tyle dokładnie, żeby jego potencjalna egzotyka

dawała  się  sprowadzić  do  wymiarów  umożliwiających  ostateczne  abstrahowanie  od  pracy

miejsca.  W  całej  pracy  zachęcam  do  tego,  opierając  się  na  myśli  Michela  Foucaulta,  by

„w strukturach władzy widzieć globalne strategie, które zakładają i wykorzystują lokalne taktyki

dominacji”  (Foucault,  1998,  s.  53) podkreślając  globalność,  a  w  szczególności  polskość

islandzkich problemów, czyli jednak pewną bliskość tych problemów mimo pozornej egzotyki

miejsca  badań.  Czytelni(cz)kom  pozostawiam  zarówno  ocenę,  na  ile  uporałem  się  z  tym

problemem, jak i możliwość diagnozowania kolejnych miejsc przy pomocy tego wzoru powiązań

składających się na monografię długu jako urządzenia wychowawczego. 

Praca składa się z dwunastu rozdziałów, choć w zasadzie z trzech części. Część pierwsza

jest  pierwszym  rozdziałem  rozprawy.  Tam  przybliżam  czytelnikom  tytułowe  pojęcie  –

urządzenie,  które  wywodzę  od  Michela  Foucaulta,  ale  z  którego  korzystam  w  sposób

charakterystyczny dla  Gillesa Deleuze'a.  Dokonuję  też  opisu możliwego zróżnicowania  długu

jako urządzenia w kontekście historycznych rozwiązań kwestii zadłużenia. 

Druga część, na którą składają się rozdziały II-IX, zaczyna się od wyjaśnienia, jak doszło

do  tego,  że  zdecydowałem  się  prowadzić  badania  monograficzne,  mimo  pewnej

anachroniczności  tej  metody.  Dalej  w  rozdziale  drugim  przybliżam  specyfikę  miejsca

prowadzenia  badań  i  wyjaśniam,  jak  pozycja  zajmowana  przez  badacza  wpływała  na  treść

przeprowadzanych  wywiadów.  Zasadniczo  rozdziały  II-IX  to  część  zdominowana  analizami

wykorzystującymi  narzędzia  socjologiczne,  w  której,  na  podstawie  zgromadzonego  materiału

badawczego, dokonuję analizy tego, co dzieje się z pracą długu jako urządzenia wychowawczego

podczas pojedynczego przeobrażenia, czyli kryzysu finansowego i społecznego w Islandii. Dzięki
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fragmentom  wywiadów  dokonuję  tam  wglądu  m.in.  w  napięcia  społeczne  na  wyspie,  skalę

kryzysu,  rozpad  znaczenia  własności,  przewrotne  role  instytucji  edukacyjnych,  wyzwania

związane  z  organizowaniem  się  społeczeństwa,  a  także  konceptualizuję  uczenie  się  osób

obciążonych długami. 

Trzecia część pracy, czyli rozdziały X-XI, wynika ze szczególnego zobowiązania, jakim jest

prowadzenie badań pedagogicznych, dlatego pokazuję w niej, co jest do zrobienia po tym, gdy

zbada się  lokalne działanie  interesującego nas  zjawiska.  Analiza  polega tam na identyfikacji

splotów władzy, wiedzy i oporu związanych z polityką normalizacji zadłużenia. W deleuzjańskim

rozumieniu urządzenia są to analizy jego składowych, zwanych liniami napięć. W ich rezultacie

poznamy instytucje, które wspólnie pracują na to, żeby konieczność spłacania długów pozostała

oczywistością.  Do tego wskażę  możliwe  ścieżki  zakorzenienia  tematu  długu w tradycji  myśli

pedagogicznej,  żeby  pokazać  współodpowiedzialność  pedagogów  za  legitymizację  porządku

społecznego opierającego się na długu. Następnie dokonam rozszerzenia znaczenia koncepcji

pedagogiki długu tak, aby dawało się śledzić wychowawczą rolę długu w kontekstach innych niż

amerykański, z którego koncepcja ta pochodzi.

Podsumowując  zebrany  materiał,  wyprowadzam  ostatnie  składowe  urządzenia  –  linie

ujścia. Są to takie możliwości stawania się lub odrzucenia habitusu przez ludzi z długami, które

w  przyszłości  –  zakładając  masowe  podążanie  wzdłuż  tych  linii  –  przeobrazić  może  samo

urządzenie. 

Wprowadzenie do problemu długu3

Przede wszystkim dla większej jasności należy rozróżnić w tym miejscu dług będący rodzajem

finansowego  (ale  nie  tylko)  zobowiązania  wobec  ludzi  od  długu  będącego  zobowiązaniem

finansowym wobec osób prawnych. Uznanie długów wobec bliskich buduje więzi społeczne (tzn.

każdy  komuś  coś  zawdzięcza,  choćby  rodzicom),  natomiast  relacje  człowieka  z  osobami

prawnymi regulowane są prawem i długi w takich relacjach nie tylko są wymierne, ale przede

wszystkim zagrożone  są  egzekucją  z  wykorzystaniem  wszystkich  możliwości,  jakie  w  danym

społeczeństwie  daje  władza.  Rodzaj  zobowiązań,  ich  wysokość  i  zainteresowanie  ludzi

wchodzeniem w takie relacje wiele mówi więc o danym społeczeństwie.

W  perspektywie  ekonomicznej  dług  jest  rozumiany  jako  efekt  niespłaconych  na  czas

zobowiązań i na ogół w analizach prowadzonych z tej perspektywy rozróżnia się zobowiązania ze

względu na rodzaj kredytu (kredyt mieszkaniowy odróżnia się od studenckiego, a ten od długu

3 Ten podrozdział jest zmodyfikowaną wersją fragmentu artykułu pt. „Nowe oblicza biedy...” (Kowzan, 2011a)
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na  kartach  kredytowych)  lub  ze  względu  na  rodzaj  zabezpieczenia  (np.  własność  dłużnika,

gwarancje  państwowe).  Natomiast  w  perspektywie  antropologicznej  zasadne  jest  branie  pod

uwagę  wszelkich  rodzajów  kredytu  (w  tym  subsydiowanych  przez  państwo  kredytów

studenckich)  oraz  wszelkich  możliwych  powodów  pojawienia  się  zobowiązań  finansowych,

takich  jak  gwarantowanie  czyjegoś  kredytu  lub  grzywny.  W  antropologii,  od  jej  początków,

nawet wymianę podarunków traktuje się jako proces wytwarzający dłużników i wierzycieli, choć

w sensie raczej kulturowym niż ekonomicznym (Mauss, 1966). Dlatego w tej perspektywie każde

zobowiązanie  może  przyjąć  charakter  długu.  Tyle  że  wymiana  podarunków  prowadziła  do

zobowiązań o charakterze osobistym, a wymiana towarów – do zobowiązań bezosobowych, a co

za  tym  idzie,  znacznie  łatwiej  przechodnich  (Yan,  2005).  Mierzenie  wielkości  zobowiązań

społecznych oficjalną walutą państwową jest zaś tylko jednym ze sposobów regulowania relacji

społecznych. 

Starając się uwzględnić choćby w minimalnym stopniu perspektywę ekonomiczną, relację

między długiem a kredytem można zobrazować metaforą wstęgi Möbiousa4. Ciemną, bo nie od

razu dla każdego widoczną, stroną każdego kredytu jest dług. Nie jest to jednak druga strona,

lecz ta sama. Biorąc kredyt, zgadzamy się na dług. Z istnieniem długu w większości przypadków

wiąże się też jakaś forma kredytu, choć – o czym warto pamiętać – nie zawsze udzielanego tej

samej  osobie,  co  osoba  ostatecznie  zadłużona,  która  może  zostać  dłużnikiem  także  na  inne

sposoby (np. dziedziczenie). 

Ontologia długu

Podstawowym problem przy przeprowadzaniu badań nad wpływem zadłużenia na życie ludzi

jest  niepewny ontologiczny  status  długu.  Trudno jest  odróżnić  ludzi  z  długami  od ludzi  bez

długów, chyba że ludzie świadomi własnego zadłużenia zdecydują się zakomunikować swój stan.

Ale  nawet  wtedy  trudno  jest  zweryfikować  istnienie  długu.  Mogłoby  to  być  możliwe  tylko

w przypadku  tych  długów,  które  mają  charakter  finansowy  i  wyrażone  są  liczbowo,  czyli

reprezentowane  byłyby  ilością  oficjalnej  waluty  państwowej.  Ta  liczba  zmienia  się  w czasie,

mimo że niektórzy dłużnicy otrzymują listy z wezwaniem do zapłaty od instytucji finansowych,

a w nich podane są liczby.   Liczby te,  wygenerowane przy pomocy określonych algorytmów,

mogą być jednak błędne, zarówno sam list, jak i cały dług mógł być błędnie przypisany. Poza

tym, długi prawie zawsze są negocjowalne, a korespondencja zawierająca liczby może być tylko

zaproszeniem do negocjacji. Liczby te mogą też zostać zapomniane przez jedną lub obie strony.

4 Jest to powierzchnia jednostronna, którą uzyskuje się sklejając „na odwrót” końce taśmy. 
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Długi mogą być kwestią czyjejś indywidualnej pamięci lub jedynie świadomości. Jednak kiedy

w grę wchodzą instytucjonalne sposoby pamiętania (zapis w książce, na rachunku bankowym

itp.), mamy do czynienia również z instytucjonalnymi sposobami przypominania ludziom o ich

zobowiązaniach  (listy,  wezwania  do  zapłaty,  sankcje  prawne,  wizyty  windykatorów,  media

masowe  itp.).  Liczby  reprezentujące  nierównowagę  w  relacjach  mają  swoje  rzeczywiste

konsekwencje,  ponieważ  mogą  mobilizować  władze  państwowe  (w  tym  środki  przymusu

bezpośredniego) w celu przywrócenia abstrakcyjnej  równowagi  między stronami (dłużnikiem

a wierzycielami).

Dług  nie  musi  być  jednak wyłącznie  pieniężny.  Może być  duchowy,  moralny,  a  także

intelektualny.  Wiele  relacji  społecznych,  także  tych  pomiędzy  ludźmi  a  środowiskiem

naturalnym,  zwierzętami  lub  przodkami,  przedstawia  się  w  formie  długu  (Salleh,  2009).

Podstawową różnicą między tymi długami a długami pieniężnymi, jest to, że te pierwsze rzadko

narzucane są przez wierzycieli. Wyjątkiem są tzw. długi wobec społeczeństwa, które w imieniu

społeczeństwa rozpoznaje sąd, a spłacanie ich wiąże się nierzadko z odbywaniem kary więzienia

(Miranda,  2014).  Na  ogół  jednak  długi  niepieniężne  muszą  być  rozpoznane  i  uznane  przez

samych dłużników i to oni decydują, czy, kiedy i jak będą je spłacać. W rezultacie zainteresowany

długami badacz musi polegać wyłącznie na sprawozdaniach rozmówców o tym, czy pamiętają

lub czy ktoś przypomina im o długach. 

Nawet  w przypadku  zadłużenia  pieniężnego  dane  liczbowe pozostają  niejasne.  To,  co

rozmówcy prezentują (nierzadko dokonując pobieżnych przeliczeń między kilkoma walutami)

mogłoby być porównywane z oficjalnymi danymi zgromadzonymi na przykład w banku w ich

sprawie.  Jednak  oficjalne  dokumenty  niewiele  mówią  o  relacjach  władzy  oraz  złożoności

zobowiązań  dłużników.  Przykładowo,  z  niedopasowaniem  danych  oficjalnych  do  sytuacji

dłużników mamy do czynienia, gdy kredyty biorą rodzice, ale dla swoich dzieci, które ze względu

na  niespełnianie  wymogów  formalnych,  takich  jak  oficjalne  zatrudnienie,  pozbawione  są

dostępu do kredytu bankowego. Te dzieci mogłyby zgodzić się na wywiad, chociaż oficjalnie nie

mają żadnej historii kredytowej w żadnym banku. 

Niepewny status ontologiczny długu wcale nie ogranicza jego mocy wywoływania zdarzeń

i stanów świadomości oraz mobilizowania ludzi do działania. Na ogół to właśnie na podstawie

zdarzeń, działań i nadawanych informacjom o zadłużeniu znaczeniach dowiedzieć się można,

czym był i jest dług.
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Problematyka badań w obszarze nauk pedagogicznych

Problematyka  podjętych  badań obecna jest  w pedagogice  społecznej.  W Niemczech problem

nadmiernego zadłużenia indywidualnego jest stawiany właśnie w tym polu. Przykładowo, Franz

Hamburger  pisze  na  ten  temat  tak:  „Rosnąca  liczba  usług  finansowych  dotyczących  wielu

dziedzin  życia  codziennego  wymusza  na  człowieku  posiadanie  odpowiednich  kompetencji,

umożliwiających odnalezienie się w nowej sytuacji;  doradztwo dla konsumentów i dłużników

stało  się  więc jedną z  funkcji  pedagogiki  społecznej"  (Hamburger,  2006, s.  16).  W szerszym

kontekście  zadłużenie  należy  postrzegać  jako  część  niedyrektywnych,  rozproszonych

i wnikających  „niepostrzeżenie  do  sfery  prywatnej,  do  codzienności,  w  sposób  zmasowany

i wszechogarniający”  (Marynowicz-Hetka,  2013,  s.  80) oddziaływań,  które  w  pedagogice

społecznej  analizowane  są  pod  pojęciem  pedagogizacji  życia  codziennego,  pedagogizacji

neoliberalnej (Czyżewski, 2013) lub pedagogizacji drugiej fali5.

Wybuch  światowego  kryzysu  finansowego  w  2008  roku  uruchomił  także  w  Polsce

zainteresowanie  rozwojem  poradnictwa  dla  osób  z  długami,  choć  ze  względu  na  uwagę

poświęcaną  przez  badaczy  zadłużonym  klientom pomocy  społecznej  (Pomianowski,

2012) problem  zadłużenia  znajduje  się  także  w  obszarze  zainteresowań  pracy  socjalnej6.

W swojej pracy wychodzę jednak poza użytkowy charakter wiedzy o tym, jak działają długi i co

można zrobić, żeby ratować przed nimi poszczególnych ludzi. Stawką jest raczej  rozpoznanie

nowego typu podmiotowości – człowieka zadłużonego – jako wytworu społeczeństwa kontroli

(Lazzarato,  2012).  I  w  tym  kontekście  praca  ta  nawiązuje  do  rozważań  z  nurtu  pedagogiki

ogólnej,  w  szczególności  nawiązuje  do  koncepcji  „Homo  liberalis”  (Lewartowska-Zychowicz,

2010),  poprzez  wskazanie  zapaści  liberalnej  utopii  i  wpisanych w nią  koncepcji  człowieka –

niemożliwych  do  realizacji  pod  ciężarem  długu.  Ten  ciężar  długu  to  ważny  wymiar

ekonomicznego przymusu pracy, który powoduje, że na „skok do królestwa wolności” (Stańczyk,

2013), czyli do świata bez pracy, nie mogą pozwolić sobie nawet emeryci. Kwestia zadłużenia

indywidualnego  mogłaby  więc  znaleźć  się  w  polu  zainteresowań pedagogiki  pracy,  gdyby  ta

rozwijała  się  w  duchu  emancypacji,  czyli  w  kierunku  wytyczonym  książką  „Człowiek,

wychowanie i praca w kapitalizmie...” (tamże, 2013).

W dalszej części pracy będę próbował odpowiedzieć na pytanie badawcze o te aspekty

zadłużenia indywidualnego,  które mają charakter pedagogiczny,  czyli  dotyczą pedagogiki  lub

5 Pojęcie  pedagogizacji  drugiej  fali  wprowadziła  Ewa Marynowicz-Hetka  dla  odróżnienia  tych  nowszych i  pośrednich
oddziaływań od pedagogizacji pierwszej fali,  na którą składały się wyrastające z placówek oświatowych ingerencje w
prywatne relacje między rodzicami a dziećmi (Marynowicz-Hetka, 2013).

6 Utrzymuje się jednak w polu pracy socjalnej tak długo, dopóki nie bierze się pod uwagę zobowiązań wynikających z
zakupu domów i  mieszkań,  gdyż to  otwiera  kwestie  charakterystyczne dla osób będących częścią  klasy  średniej  lub
pretendujących do niej – klasy, która rzadko obejmowana jest działaniami pracy socjalnej (Halawa, 2015).
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pedagogów. Postaram się także pokazać uwikłania systemu edukacji, w szczególności edukacji

wyższej,  w  produkcję  ludzi  zadłużonych.  W  końcu  podejmę  się  odsłonięcia  mechanizmów

interwencji  korporacji  i  ponadnarodowych  instytucji  finansowych  w  szkolne  programy

nauczania, gdyż interwencje te zawężają myślenie o zadłużeniu tylko do perspektywy wierzycieli.

Wskażę także pewne tropy  do badań korzeni myśli pedagogicznej w celu odnalezienia tych jej

obszarów i myślicieli, którzy mogą stanowić swego rodzaju zaplecze zarówno dla polityki, której

z  długiem  jest  niejako  po  drodze,  jak  i  dla  ruchów społecznych,  które  podejmują  działania

czasem ze względu na postrzeganie zorganizowanego zadłużanie populacji  jako skandaliczne.

Z tych też względów badania swoje plasuję w obszarze zainteresowania pedagogiki krytycznej.
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Podziękowania

Praca ta nie powstałaby bez promotora – prof. Tomasza Szkudlarka, który zgodził się i wspierał

moje  poszukiwania.  Na  każdym  etapie  prac  cennych  rad  udzielała  mi  żona  –  Małgorzata

Zielińska,  która  realizowała  równoległy  projekt  badawczy  w  Reykjaviku,  zakończony  obroną

doktoratu. 

Badania terenowe stanowiące istotną część tej pracy przeprowadziłem dzięki stypendium

indywidualnemu Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji (FSS/2009/II/D3/W/0068) na badania

„Pomoc społeczna a ludzie w długach. Formy pomocy oraz znaczenia przypisywane problemowi

zadłużenia  na  Islandii  w  kontekście  kryzysu  ekonomicznego”,  który  to  projekt  został

zrealizowany  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.  Muszę  dodać,  że  na  pierwszym  roku  studiów  doktoranckich  (2008-2009)

otrzymałem  stypendium  Fundacji  Rozwoju  Uniwersytetu  Gdańskiego,  które  pozwoliło  mi

wygospodarować czas potrzebny do podjęcia starań o granty na badania. Badania do doktoratu

finansowo wspierał także Uniwersytet Gdański grantami dla młodych naukowców w 2011 roku

(538-7000-0683-1) oraz w 2012 roku (538-7301-0877-12). A w latach 2013-2016 przez półtora

roku otrzymywałem stypendium doktorskie. 

Na  Uniwersytecie  Islandzkim  opiekunką  moich  badań  była  Steinunn  Hrafnsdóttir

z Wydziału Pracy Socjalnej. Szczególne podziękowania za nieocenioną pomoc w realizacji moich

badań należą się antropolożce Annie Wojtyńskiej. Moje wysiłki wspierało też grono doktorantów

nauk społecznych, którzy nieomal codziennie przepytywali mnie z postępów w pracy.

Dalsze  prace  nad  rozprawą  doktorską  już  w  Polsce  wspierały  koleżanki  i  koledzy

z Zakładu Dydaktyki, którzy swoimi radami ukierunkowywali moje myślenie. Szczególną pomoc

otrzymałem  od  ówczesnej  szefowej  Zakładu  –  prof.  Teresy  Bauman,  której  udało  się

zmobilizować mnie do pracy, wtedy gdy utknąłem w tzw. martwym punkcie. Na przebieg analiz

wpływ  miał  też  Krystian  Szadkowski,  który  zaproszeniami  i  dopytywaniem  się  o  rezultaty

doprowadził  mnie  do  napisania  kilku  artykułów  prezentujących  część  z  ostatecznie

prezentowanych ustaleń. 
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CZĘŚĆ PIERWSZA

I. Ramy teoretyczne

Pedagogika długu

Do  krytycznego  nurtu  pedagogiki  kwestię  długu  wprowadził  Jeffrey  Williams  (2011),  który

twierdzi, że na dług należy spojrzeć jako na centralne doświadczenie współczesnych studentów

(w  Stanach  Zjednoczonych  Ameryki  Północnej),  a  nie  jako  na  zaledwie  kontekst  tych

doświadczeń (Giroux, Giroux, 2012; Giroux, 2013). Nie jest też dług zaledwie efektem ubocznym

edukacji, ale w wielu krajach stał się warunkiem jej zaistnienia (Ertl, Dupuy, 2014), co zauważyli

zresztą  ci  z  krytycznych  pedagogów,  którym  kwestia  długów  pomaga  uczyć  matematyki

(Gleason,  Belcher,  Britt,  Savich,  2008;  Gutstein,  2013).  To,  co  Williams zidentyfikował  jako

pedagogikę długu (pedagogy of debt), to 6 lekcji, które się na nią składają. Pierwsza polega na

tym, że dług uczy tego,  że edukacja to zaledwie usługa konsumpcyjna.  Druga sprawa, której

studenci uczą się dzięki długom, to wybór kariery zawężony do dziedzin, które umożliwią ich

spłatę.  Trzecią  lekcją  jest  wytwarzanie  przez  dług  określonego  światopoglądu,  w  którym

wszystko  jest  poddane  rynkowej  wymianie.  Czwartą  lekcją  długu  jest  zmiana  pojęcia

obywatelskości  –  z  czegoś,  co  liberalizm  nazywa  umową  społeczną  w  zobowiązanie  wobec

instytucji  kapitałowych.  W  zamian,  instytucje  finansowe  umożliwiają  obywatelom  (swoim

klientom)  stawanie  się  abonentami  usług  publicznych.  Piąta  lekcja  dotyczy  wartości  –  dług

sprawia,  że  podstawowym  wymiarem  oceny  drugiego  człowieka  staje  się  jego  potencjał

finansowy,  czyli  to,  ile  długu  jest  on  w  stanie  udźwignąć.  Ostatnia  z  wymienionych  przez

Williamsa lekcji  dotyczy  specyficznej  wrażliwości  wytwarzanej  pod presją  długu.  Za  Barbarą

Ehrenreich  Williams nazywa tę  wrażliwość „strachem przed upadkiem” (the  fear  of  falling).

Warto zauważyć, że wszystkich tych lekcji w jakimś zakresie udzielano wchodzącym w dorosłość

ludziom  zanim  dług  studencki  stał  się  normą.  Sama  konstrukcja  waluty  państwowej,

oprocentowanie  udzielanych  kredytów  i  pogoń  za  wzrostem  gospodarczym  powodowały,  że

rzadko opłacała się praca dla dobra wspólnego: 

„Pieniądze idą do tych, którzy tworzą nowe towary i usługi. Dlatego jest tak wiele płatnych
prac  polegających  na  działaniach,  które  okazują  się  współwinne  konwersji  kapitału
naturalnego  i  społecznego  w  pieniądz,  a  niewiele  jest  prac  takich,  które  polegają  na
odzyskiwaniu dobra wspólnego i ochronie skarbów natury i kultury.”7 (Eisenstein, 2011, s.
103)

7 Tłumaczenie własne – dotyczy wszystkich prac niepublikowanych po polsku.
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Wydaje  się  więc,  że  dopiero  złamanie  oporu  ludzi,  którzy  chcieliby  żyć  godnie  i  zgodnie

z wielością uznawanych przez siebie wartości, a po uzyskaniu wykształcenia nie mogą ze względu

na  zadłużenie  i  konieczność  liczenia  się  się  tylko  z  jedną  wartością  (wartością  wyrażoną

w pieniądzach), spowodowała, że w zmianach dostrzegać zaczęto pewien wzór. Williams pisze

o pedagogice  długu  w  kontekście  edukacji  wyższej  w  USA,  ponieważ  problem  zadłużenia

finansowego  absolwentów  amerykańskich  uczelni  przybrał  katastrofalne  rozmiary,  zatem

i skuteczność przyswajania opisanych lekcji przez studentów i absolwentów zaniepokoiła tych,

którzy pozostali orędownikami pluralizmu wartości. 

O ile więc wychowawcze działanie długu zostało opisane w obszarze formalnej edukacji

uniwersyteckiej,  o  tyle  otwartą  kwestią  jest  funkcjonowanie  pedagogiki  długu  w  edukacji

pozaformalnej, czyli choć zorganizowanej, to jednak poza instytucjami formalnie zajmującymi

się edukacją  (Fordham, 1993) oraz w pewnych ciągach przygodnych doświadczeń uczenia się,

nazywanych  edukacją  nieformalną.  W  szczególności  interesujące  jest  wskazanie,  w  czym

zakorzeniona  jest  pedagogika  długu,  jeżeli  przyjąć,  że  działa  ona  także  poza  tradycyjnymi

instytucjami.  Kluczem  wydaje  się  rezygnacja  z  ograniczania  się  tylko  do  perspektywy

ekonomicznej w rozumieniu kryzysu zadłużenia studentów, a zamiast tego przyjęcie szerszego,

antropologicznego  rozumienia  długu  jako  zobowiązania.  To  wówczas  pojawia  się  możliwość

spojrzenia na znaczącą część dorobku myśli pedagogicznej z perspektywy długu. Umożliwia to

przejście od praktykowanej na płatnych uczelniach wyższych pedagogii długu – bo tak w istocie

można było przetłumaczyć pojęcie Williamsa – do pedagogiki długu rozumianej jako część nauki

o wychowaniu. 

Urządzenie i urządzanie

Decydując  się  na  przeprowadzenie  badań  nad  pedagogicznymi  aspektami  zadłużenia

indywidualnego  metodą monografii  pedagogicznej  (metodę  tę  opiszę  w kolejnym rozdziale),

przyjąć musiałem pewne założenia co do rozumienia pojęcia  instytucja wychowawcza. Wybór

mój  nosi  znamiona  tzw.  zwrotu  dyspozytywowego,  czyli  inspirowanego  Foucaultem

zainteresowania relacjami pomiędzy dyskursami a doświadczeniami rzeczywistości  (Nowicka,

2011, s. 96). Tak rozszerzoną perspektywę uzasadnia kryzys, jaki przechodzą wszystkie instytucje

wcześniej  dotknięte  neoliberalnymi  przekształceniami.  Dług  – choć istnieje  od zawsze – był

m.in. częścią projektu neoliberalnego, który zakładał, że masowe inwestycje i konsumpcja będą

organizowane  za  jego  pośrednictwem.  W  odróżnieniu  od  wcześniejszego  okresu,  w  którym
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zadłużaniu ulegało państwo, tzw. sponsorowanego przez państwo keynesizmu (Jessop, 2009, s.

350),  neoliberalizm  realizował  w  sposób  systemowy  zadłużanie  osób,  czyli  tzw.  prywatny

keynesizm (Crouch, 2008). Dług można rozumieć jako instytucję społeczną, ale ze względu na

rozproszony,  historycznie  zmienny,  a  współcześnie  kontestowany  charakter  tej  łączącej  się

z innymi zjawiskami instytucji, wolę mówić o długu jako o urządzeniu (fr. dispositif)8. Będę więc

używał  koncepcji  urządzenia,  w  sensie  jaki  nadali  temu  pojęciu  Foucaulta  –  Gilles  Deleuze

(1992) i  Giorgio  Agamben  (2010).  Pierwszy  z  nich  nadał  urządzeniu  niemal  geometryczny

charakter, przedstawiając je jako kłębowisko linii, które dają sobie wzajemnie początek, łamią

się,  łączą,  przecinają  etc.  Trzy  ich  rodzaje  to:  1)  linie  dykcji  i  widoczności,  czyli  maszyny

umożliwiające widzenie i słyszenie; 2) afirmacje, czyli porządki tego, co może zostać powiedziane

i zobaczone – istniejące przykładowo w postaci nauki  i  polityki;  3) linie napięć,  czyli  relacje

władzy  powodujące,  że  wszystkie  pozostałe  linie  są  w ruchu.  Wartością  dodaną,  wynikającą

z tego, że linie nachodzą się, są z sobą w sprzeczności, są linie upodmiotowienia (ang. lines of

subjectification), zwane też liniami ucieczki  (Deleuze, 1992). W sensie technicznym urządzenie

takie oznacza diagram  (Raffnsoe, Gudmand-Hoyer,  Thaning,  2014),  więc powinno dać się je

przedstawiać graficznie. Na poniższym diagramie linie widoczności to kontury Islandii.

8 W literaturze pedagogicznej panuje pod tym względem rozbieżność – Maksymilian Chutorański  (2015) przyjmuje za
Michałem  Hererem  –  tłumaczem  wykładów  Michela  Foucaulta  słowo  „urządzenie”  jako  najbliższe  istoty  terminu
francuskiego.  Z  kolei  Helena  Ostrowicka  posługuje  się  terminem  „dyspozytyw”  (2015),  zaznaczając  że  Zbigniew
Kwieciński  wskazywał  prostsze  słowo  „dyspozycja”,  lecz  nie  doszło  do  jego  użycia  ze  względu  na  obawy  przed
psychologizacją pojęcia (tamże, s. 19). Mnie satysfakcjnowałoby nawet słowo dyspozytor, ponieważ w przypadku długu
jego działanie sprowadza się organizacji czasu i wręcz algorytmicznego priorytetowania żądań wierzycieli. Istotne przy
wyborze tłumaczenia jest jednak to, żeby pozostawić przestrzeń niepewności co do wyniku działania danego urządzenia.
Urządzenia nie determinują, nie dają jednoznacznego wyniku. Jeśli badane urządzenia dają taki wynik, to być może mamy
do  czynienia  raczej  z  maszynami  społecznymi.  Możliwości  i  ograniczenia  takiej  inżynierii  intensywnie  eksplorują
socjolodzy (Afeltowicz, Pietrowicz, 2013; Krzysztofek, 2011).
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Przekładając  to  wszystko  na  perspektywę  badań  nad  długiem,  w  jego  monografii  zbadać

należałoby więc historyczne (nie)ciągłości w postrzeganiu długów i to, jak pewne nierówności

(odchylenia od wstępnie założonej równowagi) traktowane bywają jak zadłużenie. Dowiedzieć by

się  także  należało,  jakich  ludzi  produkuje  dług,  ze  wskazaniem ewentualnego  zróżnicowania

możliwych podmiotowości. Kwestie związane ze „stawaniem się” czy produkcją podmiotowości

przez  urządzenie  długu stanowić będą także  o pedagogiczności  monografii.  Warto  dodać,  że

pedagogiczna tradycja myślenia o urządzeniach jest rozbieżna ze znaczeniami, w jakich stosuję

w  pracy  to  pojęcie.  Na  fali  budowy  tradycyjnych  instytucji  w  powojennej  Polsce,  Helena

Radlińska zdefiniowała je  zaledwie jako „1)  zorganizowane zbiory (np.  biblioteki,  muzea),  2)

budowle przystosowane do działalności,  która ma się w nich odbywać (np. domy oświatowe,

teatry, boiska), 3) zespoły środków technicznych służących zmiennej treści” (Marynowicz-Hetka,

2006, s. 79). 

Agamben  z  kolei  podkreśla  heterogeniczność  zbioru  czy  raczej  kompozycji  (Nowicka,

2011,  s.  98) splatającej  się  w urządzenie,  czyli  rozumie urządzenie  jako „(zarówno elementy

językowe,  jak  i  niejęzykowe):  dyskursy,  instytucje,  budynki,  prawa,  środki  policyjne,  tezy

filozoficzne  itd.”  (Agamben,  2010,  s.  83).  Nacisk  kładzie  także  na  strategiczne  funkcje

urządzenia,  tzn.  uwikłanie  w  relacje  władzy  i  produkcję  racjonalnych  działań  w  określonym

momencie  historycznym.  Dowolność włączania  różnych  elementów rzeczywistości  do  analizy

jest  więc  ograniczona,  ponieważ  częścią  urządzenia  jest  to,  na  czym  określone  rozwiązania
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polityczne  mogą  się  wesprzeć.  W  monografii  długu  należałoby  więc  uwzględnić  tę  wielość

elementów, na których „drukuje” się (tzn. uwidacznia) władza nad dłużnikiem, szczególnie że

sam  dług  fizycznie  nie  istnieje.  Badaniu  monograficznemu  długu  sprzyja  także  istotny

historycznie  moment  prowadzania  badań  terenowych  na  Islandii,  ponieważ  był  to  tam czas

wielu politycznych decyzji na temat różnego rodzaju zadłużenia. 

Przy całej swojej – domniemanej – złożoności, urządzenia (w tym dług) są tylko środkami

do  celu.  Przynajmniej  tak  przedstawiał  je  Foucault,  zwłaszcza  w  opisie  roli  urządzeń

bezpieczeństwa9,  takich jak „wolny handel” (w szczególności  swobodna cyrkulacja zboża) dla

zapobiegania buntom miejskim związanym z niedoborami zboża oraz urządzenia, które można

nazwać „normalnym poziomem umieralności”  dla  przeciwdziałania  epidemii  ospy  (Foucault,

2010).  Czemu  zatem  przeciwdziałać  mogłoby  zadłużanie  ludzi?  Rozpoczynając  badania

zakładałem,  że  zadłużanie  osób  indywidualnych  miało  zapobiegać  ich  „rozleniwieniu”,  czyli

porzucaniu pracy najemnej,  która zasadniczo jest  codziennym, wielogodzinnym wyłączeniem

obywateli z porządku demokratycznego (Bowles, Gintis, 1987; Stańczyk, 2013). Z jednej strony

porzucanie  pracy  stawało  się  powszechnie  możliwe  ze  względu  na  rozwój  tzw.  państwa

dobrobytu.  Z  drugiej  zaś,  nie  bez  względu  na  gwarantowane  przez  państwo  możliwości

utrzymania  się,  XX  wiek  obfitował  w  ruchy  społeczne  przeciwstawiające  się  pracy,

w szczególności  kwestionujące  niewolnictwo  płacowe  (wage  slavery),  czyli  konieczność

zdobywania środków utrzymania przez pracę. Z najbardziej wpływowych trzeba wymienić ruch

hippisowski  oraz  autonomistów  (Berardi,  2009;  Tronti,  1980).  Upowszechnianie  się  tych

wartości  i  praktyk  życia  wśród  kolejnych  pokoleń  niezwiązanej  już  z  masowymi  ruchami

społecznymi  młodzieży  skutkowało  analizowaniem  jej  w  kategoriach  rodzącej  się  podklasy

(MacDonald,  1997).  Specyficzną  interwencją  długu  w  sytuację,  w  której  ludzie  (choćby

potencjalnie) unikają pracy, jest danie im kredytów na wakacje. Wówczas, po powrocie z wakacji

dług ten trzeba odpracować, więc czas wolny niejako sam się ostatecznie znosi i sprowadza do

reglamentowanej przerwy w pracy, którą trzeba odpracować. Odmowa spłaty długu nie jest tym

samym, co odmowa pracy. Spośród części populacji, której przychodziło do głowy zrezygnować

z pracy przed osiągnięciem wieku emerytalnego prawdopodobnie niewielu dokona transgresji

norm kulturowych, gdy dodatkowo obciążeni będą długami. Nic jednak zasadniczo nie wyklucza

takiego zachowania. I tak właśnie Foucault opisywał działanie urządzeń bezpieczeństwa, jako

operujących na poziomie populacji  i  prawdopodobieństwa,  odróżniając je od logiki  działania

prawa i dyscypliny:

„Mechanizm [czytaj: urządzenie,  przyp. P.K.] bezpieczeństwa działa, wychodząc właśnie
od  tej  rzeczywistości,  starając  się  uczynić  z  niej  podstawę  i  element  decydujący,

9 Starsze, choć wciąż obecne typy urządzeń wyróżnione przez Foucault mają charakter prawny oraz dyscyplinarny.
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wykorzystując  jej  wewnętrzną  dynamikę.  Innymi  słowy:  prawo  zabrania,  dyscyplina
nakazuje, bezpieczeństwo zaś – ani nie zabraniając, ani nie nakazując, ewentualnie tylko
posługując się zakazem i nakazem jako narzędziami – zasadniczo odpowiada na pewną
rzeczywistość, ale odpowiada w ten sposób, że ją anuluje, a w każdym razie powstrzymuje
i  reguluje.  To  właśnie  owa  regulacja  dokonująca  się  w  żywiole  tego,  co  rzeczywiste,
stanowi – jak mi się zdaje – podstawowy rys urządzeń bezpieczeństwa”. (Foucault, 2010,
s. 69)

Z  urządzeniami  takimi  jak  dług,  czyli  zawierającymi  komponent  bezpieczeństwa  (m.in.

zapobiegają  porzucaniu  pracy,  a  jednocześnie  obsługują  bezpieczeństwo  egzystencjalne,  gdy

ludziom zabraknie pieniędzy na jedzenie, ubranie, ogrzewanie itd.) ludzie więc układają się na

różne  sposoby.  Zróżnicowanie  tych  sposobów  jest  dopuszczalne  z  perspektywy  rządzenia

populacją. W świetle tego objaśnienia pamiętać trzeba, że badając dług, przyglądać się trzeba

jednocześnie temu, co dzieje  się  ze  stosunkiem osób zadłużonych do pracy i  czasu wolnego.

Jednak,  jak  zastrzega  Foucault,  w  rezultacie  działania  urządzeń  nie  należy  spodziewać  się

jakiegoś jednowymiarowego zniewolenia: 

„Otóż  wszystkie  te  mechanizmy,  w  odróżnieniu  od  mechanizmów  prawnych
i dyscyplinarnych,  nie mają na celu tego,  by wola jednego człowieka mogła,  w sposób
możliwie najbardziej jednorodny, ciągły i totalny odciskać się na aktach woli całej reszty.”
(Foucault, 2010, s. 85)

W urządzeniach chodzi o to, żeby grać elementami rzeczywistości, a nie tworzyć relacje między

ludźmi. W tym sensie dług może włączyć się w regulowanie populacji jako urządzenie dopiero

wtedy, gdy jest długiem wobec instytucji,  a nie wobec drugiego człowieka. Długi ludzi wobec

ludzi  nie  mają  znaczenia  regulacyjnego,  tzn.  z  trudem  poddają  się  biurokratyzacji,  a  ich

znaczenia zależne są bardziej od stanu kultury niż stanu ekonomii. Są zresztą niepoliczalne. Są

w tym  kontekście  swego  rodzaju  anachronizmem,  nieistotnym  dla  neoliberalnego  porządku.

Istotnym jednak o tyle, o ile wytworzona dzięki nim etyka spłaty długów gwarantuje, że ludzie

czują presję, by długi spłacać. Dzięki temu urządzenie działa.

Wychowanie  jest  procesem  celowym,  ale  funkcjonalność  jest  tylko  jednym  z  jego

wymiarów.  Dlatego  w  przypadku  analizowania  działania  długów  przekroczenie  perspektywy

funkcjonalnej jest kwestią zasadniczą, ponieważ nie tylko sukcesy, ale i porażki tego urządzenia

mają  pewien  aspekt  wychowawczy.  Foucault,  któremu  zależało  na  tym,  by  nie  ugrzęznąć

w analizach tradycyjnych instytucji, lecz rozpatrywać je na tle reżimu – „wyjść poza instytucję,

by zyskać bardziej globalną perspektywę odsyłającą do technologii władzy”  (Foucault, 2010, s.

133) – wprowadził w tym celu niezbyt jasne pojęcie urządzania (gouvernementalité), dawniej

tłumaczonego na polski jako rządomyślność. W odświeżonej interpretacji, czyli jako urządzanie
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właśnie,  pojęcie  to  powróciło  do  zestawu  narzędzi  myśli  pedagogicznej  (Chutorański,  2013;

Ostrowicka,  2012).  Zastrzegając,  że  pojęcie  to  jest  mgliste  i  sztuczne,  Foucault  objaśniał  je

następująco:

„Przez 'urządzanie' rozumiem trzy rzeczy. Po pierwsze, zbiór instytucji, procedur, analiz,
refleksji,  kalkulacji  i  taktyk  umożliwiających  sprawowanie  owej  specyficznej  i  bardzo
złożonej formy władzy, opierającej się na ekonomii politycznej jako pewnej formie wiedzy
i posługującej zasadniczo urządzeniami bezpieczeństwa. Po drugie, 'urządzanie' oznacza
dla mnie pewną linię siły,  która – w społeczeństwach zachodnich – od dawna i wciąż
prowadzi  do  dominacji  tej  formy  władzy,  którą  można  by  nazwać  'rządzeniem',  nad
wszelkimi innymi formami, zwłaszcza nad władzą suwerenną i dyscypliną. Owa linia siły
sama  przyczyniła  się  do  rozwoju  wielu  specyficznych  technologii  rządzenia,  a  także
specyficznych  postaci  wiedzy.  I  wreszcie  sądzę  również,  że  przez  'urządzanie'  należy
rozumieć proces albo raczej wynik procesu, za sprawą którego średniowieczne państwo
sprawiedliwości, w XV i XVI wieku przekształcone w państwo administracyjne, zostaje
następnie, krok po kroku, poddane 'zasadzie rządów'.” (Foucault, 2010, s. 127)

Spośród  tych  wyjaśnień,  pierwsze  ułatwi  być  może  zrozumienie,  jak  coś,  co  zasadniczo  nie

istnieje,  jak  dług,  jednak  materializuje  się  w  jakichś  specyficznych  formach,  które  ludzie  są

w stanie lub uczą się rozpoznawać. Trzecie wyjaśnienie nakreśla pewną perspektywę poszukiwań

na  linii:  porządek  państwowy  a  relacje  międzyludzkie,  dzięki  której  dopuszczalne

w monografiach odniesienia do przeszłości obciążone będą koniecznością wyjaśnienia, na jakim

etapie rozwoju  urządzenie-dług w danym czasie było. Natomiast drugie wyjaśnienie wskazuje na

podobieństwo  tego,  jak  można rozumieć  urządzanie  z  tym,  co  w  deleuzjańskim  modelu

urządzenia  nazywane  jest  liniami  napięć. Traktuję  to  drugie  wyjaśnienie  jako  zachętę  do

rozpatrywania  lokalnych  relacji  władzy  i  oporu  w  szerszym  kontekście  kapitalistycznej

organizacji procesów produkcji na świecie. Uwaga jaką poświęcę specyfice lokalnego kontekstu

badań  służyć  ma  zatem  rozpoznaniu  podobieństw,  różnic  i  ograniczeń  w  rządzeniu,

odbywającym się z udziałem długu na całym świecie.

(Nie)ciągłości rozumienia długu10

W  tej  części  pracy  przedstawię,  jak  historycznie  i  częściowo  geograficznie  zmieniało  się

rozumienie  długów oraz  ich  wpływ na stosunki  międzyludzkie.  Rekonstrukcji  tych  aspektów

długu  jako  urządzenia,  które  wynikają  z  dotychczasowego  jego  stosowania,  dokonam  na

podstawie  książki  Davida  Graebera  poświęconej  historii  długu.  Następnie,  przybliżając  myśl

Charlesa Eisensteina, pokażę, jak współcześnie wygląda horyzont możliwości zmiany społecznej,

gdy wyrasta ona z minionych eksperymentów społeczno-ekonomicznych,  lecz napędzana jest

10 W tym rozdziale wykorzystuję fragmenty opublikowanej wcześniej recenzji książki Davida Graebera (Kowzan, 2012c)
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m.in. chęcią zniesienia opresyjnego charakteru zadłużenia. Poza samymi perypetiami tej historii

myślenia i radzenia sobie z długami, wskazanych zostanie kilka dróg upodmiotowienia, niejako

wyprodukowanych przez urządzenie.

Debt: The First 5,000 Years Davida Graebera to książka przychodząca z pomocą ruchom

społecznym  walczącym  o  zniesienie  długów.  Jeden  z  najbardziej  znanych  anglosaskich

anarchistów i antropologów usiłuje na jej kartach ustalić, jak doszło do tego, że powszechnie

uznaje  się  dziś  konieczność  spłacania  finansowych  zobowiązań.  Książkę  tę  można  by  uznać

wyłącznie  za  specjalistyczne  dzieło  z  dziedziny  antropologii  ekonomicznej,  gdyby  nie  to,  że

dociekania Graebera mają swoje głębokie filozoficzne podłoże i znaczenie. Próbując dociec istoty

naszego dogmatycznego przekonania o konieczności spłaty długów, Graeber przeorganizowuje

sposób, w jaki nauczyliśmy się myśleć o pieniądzach, religiach, państwach, rynkach i podatkach,

a  także  o  grzeczności.  Kilka  poruszanych  w  książce  zagadnień  chciałbym  pokrótce  omówić,

ponieważ  same w sobie  wydają  się  ważnym wkładem w demitologizację  wiedzy  o  ekonomii

i pozwalają lepiej zrozumieć ludzkie zachowania.

 Jest to lektura obfita w interesujące analizy przypadków tworzenia i zwalczania długów,

choć – muszę przyznać – część wyciąganych przez autora wniosków jest dla mnie (jako tylko

pedagoga i ekonomisty) nieweryfikowalna. Mimo to, a może i dzięki temu, korzystanie z pojęcia

długu jako uniwersalnego klucza do zrozumienia kultury, polityki, ekonomii i  pedagogiki jest

inspirujące.

Mit barteru

Specjalnością antropologii jest analiza mitów. Graeber sięga po mit bardzo znaczący – analizuje

stworzony  przez  Adama  Smitha  i  przez  wieki,  wbrew  dowodom,  podtrzymywany  mit

założycielski współczesnej ekonomii, dotyczący pochodzenia pieniądza. Mit ten powtarzany jest

praktycznie  w  każdym  podręczniku,  choć  –  trzeba  przyznać  –  na  ogół  w  formie  sytuacji

hipotetycznej.  Studenci ekonomii mają sobie wyobrazić,  jak trudno byłoby funkcjonować bez

pieniądza i  jak  trudno byłoby wówczas  doprowadzić  do wymiany towarowej  między ludźmi,

którzy posiadaliby przypadkowe rzeczy (np. pomarańcze i  rower). Problem jednak w tym, że

świat barteru nigdy nie istniał jako stan pierwotny, zamiast tego badacze odnajdywali i opisywali

skomplikowane systemy dystrybucji  dóbr. Co więcej,  wiedziano o tym już w czasach Smitha.

Barter pojawiał się tylko wówczas, gdy w społecznościach wcześniej funkcjonujących w systemie

cen czasowo zabrakło gotówki lub w wymianach pomiędzy obcymi, potencjalnie wrogimi sobie

ludźmi.

22



Pierwsze  wzmianki  o  pieniądzu  pochodzące  z  Mezopotamii  wskazują,  że  była  to

abstrakcyjna  jednostka rozliczeniowa księgowych,  czyli  wynalazek  biurokratów do obliczania

wysokości  opłat,  czynszów i  długów  (Graeber,  2011a,  s.  21).  Używane do rachunków srebro,

zdaniem Graebera, nie służyło do regulowania zobowiązań, lecz było składowane jako  forma

pamięci i tylko czasem przenoszone między pałacem a świątyniami. Dlatego system kredytowy

poprzedzał narodziny systemu monetarnego, choć ekonomiści zazwyczaj przedstawiają system

monetarny  jako  pierwotny.  Koncentracja  na  pieniądzu  uniemożliwiała  zrozumienie  zasad

funkcjonowania wielu społeczności.  Pozwoliła natomiast ustanowić „rynek” jako abstrakcyjne

miejsce wymiany i  podstawę dla nowej  (wzorowanej na Newtonowskiej  fizyce) nauki  zwanej

ekonomią.  Graeber przekonuje, że bez odpowiedniej  polityki  państwa wspierającego masowy

system monetarny (tj. zapewniający dużo drobnych pieniędzy), opierający wartość pieniądza na

kruszcach (inaczej systematycznie pojawiałby się problem utraty wiary w taki pieniądz), ludziom

trudno byłoby wyobrazić sobie rynek jako całkowicie autonomiczną sferę ludzkiej działalności.

Państwowe wychowanie poprzez rynek

O  sztuczności  rynku  i  jego  instrumentalnej,  a  także  wychowawczej  roli,  zdaniem  Graebera,

przekonać się można, analizując, jak rynek ustanawiany był podczas kolonizacji obszarów, na

których  rzekomo  powinien  występować  w  formie  barteru.  Powstanie  rynku  jako  narzędzia

zarządzania populacją w sposób modelowy przedstawia historia kolonizacji  Madagaskaru. Na

początku XX wieku francuski generał Gallieni wydrukował tam lokalne pieniądze, zapłacił nimi

swoim żołnierzom. Jednocześnie miejscowej  ludności  nakazał zwrócić znaczną część tego, co

wydrukował, w postaci podatku pogłównego, który oficjalnie nazwano „wychowawczym” [impôt

moralisateur] (Graeber, 2011a, s. 50). Między tymi ludźmi, którzy mieli pieniądze, a tymi, którzy

musieli je mieć (bo mieli dług do spłaty wobec państwa) zaczęło więc dochodzić do regularnej

wymiany. Wychowawcza rola podatku polegała jednak m.in. na tym, by lokalnej ludności raz na

jakiś czas pozostawiać niewielkie nadwyżki pieniądza. Dzięki temu mieszkańcy kolonizowanego

kraju  mogli  kupować importowane  towary,  próbować nowych smaków i  tym samym trwale

związać się gospodarczo z krajem kolonizującym. Co ciekawe, taki sposób ustanawiania rynków

stanowi  ilustrację  dla  tzw.  alternatywnych  teorii  pieniądza  autorstwa  takich  teoretyków,  jak

Georg  F.  Knapp  i  Alfred  Mitchell-Innes  (Wray,  2004a,  2004b),  według  których  pieniądz

zasadniczo jest miarą długu, w przeciwieństwie do teorii monetarnych wywodzących się z myśli

Adama  Smitha,  w których  pieniądz  jest  zaledwie  środkiem  wymiany  i  punktem wyjścia  dla

porządku społecznego.
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Społeczeństwo jako dług

Skoro rynek pojawia się jako konsekwencja działania państwa, to Graeber próbuje dociec, jak

skłania się ludzi do przestrzegania tzw. kontraktu społecznego i płacenia podatków. Jak to się

dzieje,  że  można  ludziom  narzucić  dług?  W  tym  celu  analizuje  teorię  długu  pierwotnego

[primordial debt theory], według której polityka monetarna i polityka społeczna 

„zawsze były tym samym. Rządy używają podatków do tworzenia pieniędzy i  mogą to
robić, ponieważ stały się strażnikami długu, jaki wszyscy obywatele mają wobec siebie
wzajemnie.  Ten  dług  jest  istotą  społeczeństwa.  Istniał  na  długo  przed  powstaniem
pieniądza i rynków, a pieniądze i rynki same w sobie są po prostu sposobami siekania go
na kawałki” (Graeber, 2011, s. 56) 

Utożsamienie społeczeństwa z długiem jest o tyle interesujące, że ten typ myślenia obecny jest

w tekstach religijnych, poczynając już od hinduskich Wed, i wiąże się z ideą poświęcenia jako

spłaty długu, z którym w wielu tradycjach religijnych rodzi się człowiek. Jest to o tyle istotne, że

konsekwencją takiego totalizującego myślenia jest  według Graebera pułapka,  w którą dał  się

schwytać człowiek w XX wieku. Z jednej strony istniało państwo jako rzekomy depozytariusz

wszystkiego tego, co ludzkie, wraz z ideą, że wszystko, czym jesteśmy, zawdzięczamy państwu

i nie jesteśmy w stanie tego długu spłacić. Z drugiej strony istniał rynek, na którym człowiek był

jednostką,  która nic nikomu nie zawdzięcza i  której żadne relacje nie łączą z innymi ludźmi

(tamże, s. 71). Przy użyciu nagromadzonych przez antropologów przykładów z życia codziennego

autor udowadnia, że ta dychotomia pomiędzy rynkiem a państwem nie jest dla człowieczeństwa

jako takiego immanentna.

Zasada wzajemności, komunizm i hierarchia

Graeber podejmuje próbę odzwyczajenia czytelników od myślenia, że wzajemność [reciprocity]

jest jedyną regułą kontaktów międzyludzkich. Przytacza opisy doświadczeń misjonarzy, którzy

po uratowaniu ludziom życia proszeni byli przez niedoszłe ofiary o prezenty  (tamże, s. 92). W

społeczeństwie opartym na wzajemności to od uratowanych oczekiwalibyśmy jakichś podarków,

ułatwiających  jak  najszybsze  pozbycie  się  długu  i  zerwanie  krępującej  relacji  wdzięczności.

Porządek oparty na zasadzie wzajemności nie jest jednak uniwersalny. Istnieją społeczeństwa

radykalnej równości (gdy uratowany staje się jakby bratem ratującego i nabiera praw do jego

rzeczy) oraz radykalnej nierówności (gdy uratowany staje się stronnikiem ratującego i kolejne

prezenty,  jakie  otrzymuje,  potwierdzają,  że  wciąż  jest  potrzebny  ratującemu).  Trzy  porządki
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ekonomiczne, jakie na tej podstawie wyróżnił Graeber i które stale są obecne w naszym życiu, to:

komunizm,  hierarchia  i  wymiana  (tamże,  s.  94).  Komunizm  rozumie  Graeber  jako  relację

międzyludzką,  funkcjonującą według zasady „od każdego w miarę jego możliwości,  każdemu

według jego potrzeb”  (tamże, s.  94).  Zasada ta działa jego zdaniem wtedy,  gdy ludzie nie są

wrogami,  potrzeba jest  silna,  a koszt  – rozsądny.  Codziennym przykładem takiej  relacji  jest,

zdaniem autora, wspólne naprawianie urządzeń, ponieważ gdy prosimy drugą osobę, by podała

nam narzędzie, to współpracownik nie pyta, co będzie z tego miał, bo czyniłoby to cały wysiłek

nieefektywnym.  Graeber  twierdzi,  że  zarówno  wewnątrz  współczesnych  kapitalistycznych

przedsiębiorstw,  jak  i  podczas  katastrof  działa  się  według  logiki  takiego  prowizorycznego

komunizmu. Ograniczenia wynikające ze wzorowanych na wojskowych strukturach zarządzania

tracą na znaczeniu, gdy działać trzeba spontanicznie i efektywnie. W chwilach improwizacji od

każdego,  kto  nie  jest  wrogiem,  oczekujemy  pomocy  w  miarę  jego  możliwości.  Zamiast

wzajemności  [reciprocity]  obowiązują  wtedy  wspólnotowe  [mutual]  oczekiwania

i odpowiedzialność. Z kolei porządek wymiany zakłada, że rzeczy, którymi wymieniają się ludzie,

będą równej wartości. Gdy po transakcji nie ma długu, ludzie biorący w niej udział mogą się

rozejść, pozostają autonomiczni. Ich relacje z innymi ludźmi pozostają proste, co stwarza nawet

jakieś  poczucie  wolności,  lecz  celem  wymiany  opartej  na  relacji  wzajemności  jest

niezawiązywanie wspólnoty. Przesłanką umożliwiającą kalkulowanie i poszukiwanie równowagi

jest to, że ludzie uczestniczący w wymianie są sobie równi. Jak przekonująco dowodzi autor,

trudno wejść w relację wymiany z kimś, kto ma wszystko, np. z królem. Chyba, że też jest się

królem (tamże, s. 106). Porządek hierarchiczny, w którym ludzie znacząco różnią się statusem,

również nie działa według zasady wzajemności, lecz w oparciu o precedens. Każdy podarunek

wobec osoby wyżej w hierarchii może przemienić się mocą zwyczaju w wymaganą daninę. Warto

o  tym  wiedzieć  i  pamiętać,  gdy  rozpoczyna  się  karierę  w  korporacji  lub  na  uniwersytecie.

Zamiast wymieniać się rzeczami równej wartości, osoby zajmujące różne pozycje w hierarchii

wymieniają się rzeczami tego samego typu (zgodnymi z „naturą” ludzi uwikłanych w relację), np.

król zapewnia ochronę, chłopi dostarczają jedzenie.

Graeber  jest  przeświadczony,  że  w życiu codziennym płynnie  przechodzimy pomiędzy

wszystkimi  trzema  porządkami  ekonomicznymi,  tzn.  w  stosunku  do  przyjaciół  jesteśmy

komunistami,  a  feudałami  stajemy  się  w  stosunku  do  dzieci.  Dlatego  różne  społeczności

wypracowywały sobie pewne zabezpieczenia, by stosunki równości nie popadały w hierarchiczną

zależność.  I  tak  w  społecznościach  zbieracko-łowieckich,  gdzie  nadzwyczajne  zdolności

pojedynczego myśliwego groziłyby innym, że popadną w stosunku do niego w relacje zależności,

zdolny  myśliwy  zobowiązany  jest  często  wyśmiewać  i  umniejszać  swoje  dokonania  tak,  by
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pozostali nie musieli czuć się dłużni (tamże, s. 115).

Kultura równości

Dopiero  po  wyróżnieniu  i  opisaniu  trzech  porządków  społecznych  Graeber  przybliża  się  do

definiowania długu. I stwierdza, że dług

„powstaje z bardzo specyficznej sytuacji. Najpierw wymaga relacji między dwojgiem ludzi,
którzy nie postrzegają się wzajemnie jako byty fundamentalnie od siebie różne, którzy
byliby  choćby  potencjalnie  sobie  równi,  którzy  są  sobie  równi  w  obszarach  bardzo
ważnych, a którzy nie są obecnie w stanie równowagi, lecz dla których istnieje sposób, by
wyprostować sprawy” (tamże, s. 120).

Przy takim ujęciu nie ma możliwości, by dług był niespłacalny, bo wtedy nie byłby długiem. Musi

istnieć możliwość przywrócenia równowagi. Do czasu przywrócenia równowagi ludzie biorący

udział w transakcji pozostają w relacji hierarchicznej. Innymi słowy, dług jest efektem wymiany,

która nie została dokończona. Nie ma jednak nic wspólnego z porządkiem komunistycznym ani

hierarchicznym,  bo  sama  możliwość  jego  zaistnienia  opiera  się  na  zasadzie  wzajemności.

Ponieważ jednak spłata długów i osiągnięcie ostatecznej równości pozwalałoby ludziom rozejść

się, budowanie społeczeństwa w oparciu o zasadę wzajemności wymaga, aby wszyscy byli choć

trochę  zadłużeni.  Zdaniem  Graebera  na  poziomie  symbolicznym  dajemy  wyraz  moralności

opierającej  się na wzajemności  poprzez etykietę,  czyli  poprzez mówienie „proszę”,  „dziękuję”

i „nie ma za co”. Prosząc,  wydajemy polecenia przy zachowaniu pozorów, że osoba proszona

mogłaby odmówić. Dziękując, uznajemy nasz dług wobec osoby, która zechciała wykonać to, o co

ją prosiliśmy. A mówiąc, że była to przyjemność lub drobiazg, oświadczamy, że nie będziemy

tego zdarzenia kalkulować i nie oczekujemy zwrotu przysługi. Dlatego, jak uważa autor, ludziom

przyzwyczajonym  do  funkcjonowania  w  społecznościach  działających  w  dużym  stopniu

w porządku komunistycznym (lub hierarchicznym) trudno jest po przeniesieniu się do innego

porządku przyzwyczaić się do tego, że innych ludzi traktować należy tak, jak gdyby byli królami

i mogli odmówić pomocy drugiej osobie11. 

Dług, honor, patriarchat

Graeber próbuje też wyjaśnić, jak to się dzieje, że zwykłe zobowiązania zamieniają się w długi.

I jak doszło do tego, że wraz z ekspansją ekonomii rynkowej nawet ludzie zaczęli pełnić funkcję

11 W przypadku  migrantów  czasem  tłumaczy  się  tak  różnice  w  tzw.  dobrych  manierach,  np.  to,  że  Polacy  –  wbrew
oczekiwaniom Anglików – rzadko o coś proszą, a raczej używają trybu rozkazującego (Doughty, 2012).
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pieniądza. W tym celu usiłuje prześledzić i zrekonstruować to, co działo się, gdy życie społeczne

wraz ze zróżnicowanymi systemami walut społecznych [social currencies] podbijane było przez

pieniądze  rynkowe.  Jego  uwagę  zwracają  tak  zwane  pieniądze  prymitywne  [primitive

currencies], służące do uznawania długów, których nie sposób było spłacić. Dotyczyło to m.in.

płatności małżeńskich lub rekompensat za spowodowanie śmierci krewnego. Były „substytutem

życia”  (tamże, s. 13)  i pierwotnie nie służyły do kupowania ludzi, lecz później, gdy pojawił się

wsparty zbrojnie handel z ogromnym zapotrzebowaniem na pracę, okazały się niebezpiecznym

narzędziem  dehumanizującym.  Wtedy  to  ludzi  zaczęto  używać  jako  zastawu  pod  kredyty

handlowe,  jako  zakładników gwarantujących  dotrzymywanie  umów,  a  następnie  zaczęto  ich

trwale zniewalać.  Graeber twierdzi,  że ekonomia rynkowa nie byłaby możliwa bez przemocy,

która  jest  warunkiem  abstrakcyjnego  pieniądza.  Ludzie,  którzy  żyją  z  przemocy  (żołnierze,

gangsterzy),  są,  jak  zauważa,  obsesyjnie  przywiązani  do  honoru.  W  szczególności  są

przewrażliwieni  na  punkcie  obrazy  honoru,  która  może  być  użyta  jako  usprawiedliwienie

dokonywanej przemocy. Co więcej, mówi się o długach honorowych oraz o honorowaniu długów.

Honor  jest  według  Graebera  nadwyżką  godności,  czyli  świadomością  władzy  odbierania

godności  innym  (tamże,  s.170).  Jest  to  o  tyle  istotne,  że  pieniądze powstawały,  aby mierzyć

honor  (i  degradację),  czyli  przez  wycenę  odszkodowania  na  podstawie  statusu  osoby,  którą

obrażono  [face  value].  Z  jego  analiz  staroirlandzkiego  prawa  wynika,  że  dawne  określenie

„połowica” w stosunku do kobiety zamężnej oznaczać mogło, że za jej obrazę mąż otrzymywał

połowę wartości swojej „twarzy” (honoru), tak jak działo się to w Irlandii. W takich systemach

im więcej wasali i niewolników, tym większa wartość honoru pana, bo wartość honoru zależała

od tego, ile honoru zostało z ludzi „wydobyte”, czyli ilu, jakich ludzi i jak bardzo zostało panu

podporządkowanych. Wartość honoru mogła być wyceniana w pieniądzach, bo pieniądze te nie

służyły do niczego innego. Gdy zaczęto używać do kupowania dóbr tych samych pieniędzy, co do

wyceny honoru, doprowadziło to do kryzysu moralnego (tamże, s. 176). Honor oznaczać zaczął

zarówno gotowość spłaty długów, jak i uznanie, że długi pieniężne wcale nie są istotne. Kredyt

i honor  stały  się  tym  samym,  gdy  za  długi  można  było  odebrać  dłużnikowi  żonę  jako

zabezpieczenie  długu.  Autorytet  obrońcy  honoru  domu  stawał  się  wtedy  prawem  własności.

Obelgą  stało  się  twierdzenie,  że  czyjś  honor  można  kupić,  co  jest  dość  paradoksalne,  bo

wcześniej dokonywano szczegółowej jego wyceny. Asyryjczycy i Grecy wprowadzili welony, by

kobiety  wolne,  czyli  niepodlegające  wymianie  handlowej,  stały  się  „niewidzialne”  w  sferze

publicznej i, co może nas współcześnie zaskakiwać, surowo karano za uzurpowanie sobie prawa

do noszenia takich zasłon, np. przez niewolnice lub prostytutki (tamże, s. 188). Kryzys moralny

polegał  również  na  tym,  że  pojawienie  się  pieniędzy,  za  które  można  było  kupić  wszystko

27



i wszystkich,  niszczyło  porządki  ekonomiczne  oparte  na  hierarchii  oraz  komunizmie.

Komunistyczne zostały zepchnięte i ukryte w domu12, a z hierarchicznych zniknęła wzajemność

zobowiązań  osób  w  tej  relacji,  tzn.  po  udzieleniu  pożyczki  wierzyciel  do  niczego  nie  jest

zobowiązany, obowiązki ma już tylko dłużnik. Ludzie stają się równi w zawieraniu umów, ale nie

jest to równość, którą dawałoby się utrzymać. Trudne stało się odróżnienie prezentu od pożyczki,

zemsty od windykacji.

Dług i żołd

Konsekwencją narzucenia jednej wartości (tj. jednego typu pieniądza) na wszystkie rodzaje dóbr

i  relacji  międzyludzkich  było  powstanie  starożytnego  kompleksu  militarno-monetarno-

niewolniczego  w  Chinach,  Indiach  i  wokół  Morza  Egejskiego  (tamże,  s.  229).  Jego  cechą

charakterystyczną były armie zawodowe, często najemnicy, w przeciwieństwie do wcześniejszych

jeźdźców  pochodzących  z  arystokracji.  Dla  żołnierzy  funkcjonalne  było  posiadanie  łatwo

transportowalnych  zdobyczy  i  takiegoż  żołdu.  Mieszkańców  podbitych  miast  zamieniano

w niewolników przeznaczonych do pracy w kopalniach, bo potrzebny był stały dopływ monet.

Kruszce  przez  wieki  gromadzone  w  świątynnych  skarbcach  jako  zabezpieczenie  kredytu

(przykładowo miast fenickich) przetapiano i wprowadzano do obiegu pod postacią monet. Wraz

z przyjściem armii instytucja bezgotówkowego kredytu była niszczona. Państwowe monety miały

jednak też tę zaletę, że umożliwiały ubogim spłacanie długów wobec arystokracji. Inaczej kryzysy

zadłużenia uniemożliwiałyby uwalnianie się chłopów, bo ich synowie musieliby być oddawani

wierzycielom  na  służbę.  Tymczasem  dzięki  napływowi  kruszców  mogli  oni  służyć  w  armii.

Wszędzie tam, gdzie było wojsko, zanikał kredyt, a w użyciu były monety. Upraszczały się relacje

międzyludzkie, które wcześniej oparte były na kredycie. Każdy, kto nie chciał zostać oszukany na

targowisku,  musiał  nauczyć  się  podstaw  racjonalności,  rozumianej  jako  kalkulowanie  cen

w stosunku do ilości towaru. Wcześniejsze wymiany pomiędzy przyjaciółmi oparte na kredycie

miały  wiele  poziomów  i  analizowaniu  ich  znaczeń  nie  było  końca.  Oprócz  tej  wymuszonej

edukacji była też intrygująca wszystkich zagadka, tj. abstrakcja i uniwersalny charakter metali,

które po ostemplowaniu zyskiwały na wartości. To, jak twierdzi Graeber, dało początek filozofii

(zob, też Caffentzis, 2012), a także głównym religiom (Graeber, 2011, s. 223-250), które Graeber

sprowadza  w  swojej  analizie  do  ruchów  społecznych  ludzi  oburzonych  długami,  jakimi  ich

12 Mirosława  Nowak-Dziemianowicz  pokazała  w  książce  „Doświadczenia  rodzinne  w  narracjach”  (2006),  że  we
współczesnych relacjach  małżeńskich  funkcjonuje  nie  1,  lecz  wszystkie  3 porządki  przypominające  te  opisane  przez
Graebera.  Nazwała  je  relacjami  władzy  (odpowiednik  relacji  feudalnych),  relacjami  uległości  (odpowiednik  relacji
wzajemności, ponieważ ta uległość przydarzała się małżonkom „na zmianę”) oraz relacjami współpracy (odpowiednik
relacji  komunistycznych),  które  ze  względu  na  brak  zakorzenienia  w  „zewnętrznych  warunkach  życia  społecznego
i ekonomicznego” (s. 279), nazwała relacjami czystymi.
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obciążano.  Połączenie  skutków  popularnej  edukacji  z  zagadkową  naturą  monet  wyjaśnia,

zdaniem Graebera, pojawienie się filozofów w Milecie (prawdopodobnie pierwsze takie miasto

na świecie), gdzie cały handel prowadzony był przy użyciu monet, a bez kredytu. Z czasem część

filozofów decydowała się doradzać wojsku i władcom, którzy stawali się coraz bardziej cyniczni,

a  część  wiązała  się  z  ruchami  społecznymi,  które  zasadniczo  sprzeciwiały  się  wojnie  jako

podstawie porządku politycznego.

Zniesienie i powrót niewolnictwa za długi

Sytuacja zmienia się w średniowieczu, na które Graeber patrzy z euroazjatyckiej perspektywy.

Był  to czas upadku imperiów i  zaprzestania prowadzenia wojen dla nich samych. Połączenia

między wojną, monetami a niewolnictwem zostały na jakiś czas zerwane. Zanikały duże miasta,

ale  wraz  z  utrzymującymi  je  plantacjami  niewolników.  Pieniądze  istniały  jako  jednostka

rozliczeniowa,  a  kredytów udzielały  świątynie  w sposób,  który  zasysał  monety  do skarbców.

Jednak fakt,  że w obliczu kryzysu zadłużenia wszystkie imperia uznały religie  za państwowe

(Aśoka – buddyzm, Konstantyn – chrześcijaństwo,  buddyzm w Chinach po upadku dynastii

Han, a islam rozprzestrzeniał się poprzez Kalifat), poskutkował różnicami między porządkiem

społecznym w Indiach, Chinach, Europie i na Bliskim Wschodzie. Wraz z powrotem kredytu

dominować  zaczęło  myślenie  abstrakcyjne,  był  to  m.in.  czas  narodzin  korporacji.  Odkrycia

i napływ kruszców z  Ameryk  wywróciły  społeczeństwa  do  góry  nogami  i  oznaczały  przejście

z powrotem  od  kredytu  do  monet.  Oznaczało  to  także  powrót  imperiów,  armii  zaciężnych,

filozofii  materialistycznej  i  niewolnictwa.  W epoce Wielkich Odkryć,  jak opisuje  to  Graeber,

nastąpił  przepływ  złota  i  srebra  z  nowo  odkrytych  lądów  przez  Europę  do  Chin,  gdzie  od

utrzymania  niskich  cen  kruszców zależała  stabilność  systemu  politycznego  po  tym,  jak  kraj

porzucił banknoty. Globalny handel kwitł przy jednoczesnym zbiednieniu mieszkańców Europy.

Najbardziej  wstrząsające są opisy praktyk ekonomicznych podczas podboju Ameryk. Graeber

wyjaśnia, jak doszło do tego, że konkwistadorzy byli tak okrutni (zdziwiło go, skąd u katolików

etos ciągłego podboju). Kluczem okazuje się według niego to, że oprawcy byli zadłużeni, więc

walczyli  z  czasem, który  oznaczał  dla nich rosnące odsetki.  Wszystkie ich „zyski”  trafiały do

wierzycieli i w konsekwencji zakończyli oni podbój tak biedni, jak go zaczęli  (Graeber, 2011, s.

314-318). Nie tyle napędzała ich własna chciwość, lecz połączenie wstydu ze wzburzeniem wobec

sytuacji, w której się znaleźli, czyli z naglącą potrzebą zamiany wszystkiego dookoła w pieniądze,

by spłacić rosnące długi. Konkwistadorzy nie czuli, że podejmują samodzielne decyzje; działali

tak, jak współcześni menadżerowie korporacji, których imperatywem moralnym jest zadowolić
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udziałowców. Podobny mechanizm zadziałał, jego zdaniem, na Starym Kontynencie podczas tzw.

czwartej  krucjaty  zakończonej  zniszczeniem  Konstantynopola  w  celu  spłaty  długów

zaciągniętych na wyprawę, której pierwotnym celem było odzyskanie tzw. ziemi świętej. Długi

krzyżowców rosły tak szybko, że konieczność ich spłaty była silniejsza niż wola kontynuowania

wyprawy.

Otwarte okna możliwości

W rezultacie  tej  analizy  mamy do czynienia z  tezą nie tyle  o  cykliczności  historii  świata,  ile

o cyklicznie pojawiających się możliwościach interwencji w celu zniesienia długu i niewolnictwa.

Te  cykle  historii  świata  wiąże  autor  z  pojawianiem  się  pieniądza  w  formie  gotówki  i  jego

zanikaniem na rzecz kredytu. Gotówka dominuje w czasach wojen, bo zapewnia anonimowość,

tzn. można ją kraść. Dług jest zapisem, wymaga zaufania. Każda z opisywanych przez Graebera

prób interwencji  w system długu kończyła  się  krwawo tłumionymi powstaniami  chłopskimi,

narodzinami nowych państw i religii.  W latach 1825-1975 udawało się utopijną wizję Adama

Smitha  (gloryfikującą  anulowanie  więzów dzięki  gotówkowym rozliczeniom)  wcielić  w życie.

Monety  i  banknoty  produkowane  były  w końcu w ilościach  wystarczających,  by  posiadali  je

wszyscy, tak więc zakupy w sklepikach nie kończyły się obligatoryjnie długiem. Od 1971 roku,

gdy dolar przestał być powiązany z kruszcami, żyjemy znowu w czasach pieniądza wirtualnego

i David Graeber jest chyba jedną z niewielu osób, które dzisiaj twierdzą, że mamy do czynienia

z początkiem, a nie końcem prawdopodobnie dość spokojnej epoki,  bo stosunkowo spokojne

były poprzednie okresy dominacji rozliczeń kredytowych. Geoffrey Ingham zarzuca mu jednak,

m.in. to, że myli prowadzenie wojen (organizowane przy pomocy kredytów) z bardziej ogólną

przemocą (Ingham, 2013). Graeber, podsumowując swoje rozważania nad tym, jakie znaczenia

w ciągu 5 tysięcy lat swojej historii przybierały długi i na różne sposoby wiązany z nim pieniądz,

stwierdza nie tylko to, że obecnie, tj. po 1970 roku, znajdujemy się w sytuacji, w której długi nie

przyczyniają  się  do  wzrostu  przemocy,  ale  też,  że  kryzys  zadłużenia  otwiera  przed  nami

polityczne okna możliwości  urządzenia świata lepszym niż dotychczas.  Przestrzega też,  że  te

okna  się  zamkną.  Ogromne  zadłużenie  zostanie  prędzej  czy  później  jakoś  z  ludzi  zdjęte.

Problemem jest w jaki sposób zostanie to zrobione.

Graeberowi  udało  się  sproblematyzować  relacje  pomiędzy  typowymi  antybohaterami

anarchizmu:  państwem,  rynkiem  i  religiami.  Wziął  także  niejako  w  obronę  człowieka  we

wspólnocie,  dostarczając historycznych przykładów ratowania (się)  licznych dłużników przed

nielicznymi  wierzycielami.  Z  tych  też  względów,  między  innymi,  książka  ta  stała  się  ważną
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lekturą ruchu Occupy Wall Street oraz kampanii Occupy Student Debt. Dyskusje o niej łatwo

przeradzają  się  więc  w  relacje  ze  współcześnie  prowadzonych  walk,  co  daje  nadzieję  na

upowszechnienie się strategicznego namysłu nad rolą długu w splataniu tego, co społeczne (zob.

Latour, 2010, 2014).

Kwestia pieniądza jako miernika wartości długu

Książka  Charlesa  Eisensteina  „Sacred  Economics:  Money,  Gift  and  Society  in  the  Age  of

Transition” zaczyna się w miejscu, gdzie kończy się historia długu Davida Graebera.  Dla niego

punktem wyjścia jest współczesność i sytuacja, w której pieniądz powstaje na skutek zadłużenia,

czyli de facto jest długiem. 

Autor  analizuje  różne  warianty  pieniądza,  którym  spłaca  się  długi.  Przyjmuje  też,  że

kwestia długów nie dotyczy tylko samych zadłużonych, ponieważ koszty obsługi zadłużenia stają

się ostatecznie składową wszystkich cen:

„Nawet jeśli nie masz żadnego długu, koszty odsetek wpływają na ceny wszystkiego, co
kupujesz. […] Pieniądze są rodzajem hołdu, podatku od wszystkiego, co kupujemy, który
idzie do posiadaczy pieniędzy.” (Eisenstein, 2011, s. 108-109)

Na ogół sytuacja, w jakiej znajdują się zadłużeni nie pobudza do zastanawiania się nad takimi

kwestiami, jak wpływ konstrukcji samego pieniądza na to, do czego czują się zmuszeni ludzie

z długami. Nie myśli się o tym, ponieważ większość osób zaciąga zobowiązania w państwowej

walucie  i  w  niej  również  je  spłaca.  Na  najbardziej  podstawowym  poziomie  można  więc

doświadczyć  problematyczności  powiązania  długu  z  pieniądzem,  biorąc  kredyty  walutowe,

o czym pisałem w innym miejscu w kontekście zadłużenia we frankach szwajcarskich:

„Jeszcze  10 lat  temu kredyty  w obcych  walutach  były  swego rodzaju  ukoronowaniem
procesów globalizacji. Dzięki nim nie trzeba było wyjeżdżać z kraju, żeby uwolnić się od
jego ograniczeń.  Tymi  ograniczeniami  były:  po  pierwsze,  niestabilna  waluta,  w której
otrzymywało się płacę, a po drugie, nieprzewidywalne zachowania rządu własnego kraju.
Te ograniczenia były w pewnym stopniu względne, ale gdy podpisuje się zobowiązania
w perspektywie  kilkudziesięciu  lat,  to  poszukiwanie  wysp  stabilności  czy  to  w  formie
waluty,  czy  pracodawcy  nabiera  wymiaru  egzystencjalnego,  tzn.  może  decydować
o przetrwaniu  w  „płynnej  nowoczesności”.  Oprócz  franków  popularne  były  kiedyś
japońskie jeny, koreańskie wony, a także euro. W niektórych krajach można było nawet
zmontować sobie cały koszyk takich walut, a tym samym wpleść wynikające z tego ryzyko
w swój los. Technicznie rzecz biorąc, wzięcie kredytu w polskiej walucie przy zarobkach
uzyskiwanych  na  emigracji  również  jest  formą  kredytu  walutowego,  choć  raczej  typu
„zrób to sam” niż jako standaryzowany produkt bankowy. Wzięcie kredytu walutowego
oznaczało rozpoczęcie  życia transnarodowego13,  co w momentach przesileń i  kryzysów

13 Więcej o transnarodowości zob. w: Vertovec, 2012.
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oznaczało dla wielu codzienne śledzenie kursów walut i wsłuchiwanie się w analizy tego,
co może przynieść najbliższa przyszłość i jakie są społeczne nastroje w nieznanym czasem
kraju.  […]  Dla  niektórych  kredyty  walutowe  były  jedyną możliwością  wzięcia  kredytu
hipotecznego,  bo  przy  przewidywalnie  bardziej  ryzykownych  walutach  lokalnych  nie
wszyscy  uzyskiwali  tzw.  zdolność  kredytową.  Przy  nieprzewidzianie  ryzykownych
walutach taką zdolność już uzyskiwali.” (Kowzan, 2015)

Z perspektywy Eisensteina to, czym spłacamy długi,  determinuje znaczenie tych długów. Dla

analiz  Eisensteina nie ma większego znaczenia to,  czy kredyty zaciągnięte były we frankach,

jenach czy islandzkich koronach, ponieważ wszystkie te pieniądze mają podobną konstrukcję.

Jego analizy  dotyczą różnych typów pieniędzy,  które  jeśli  istnieją  współcześnie,  to  są  wobec

dominującej formy waluty państwowej częściej komplementarne niż substytucyjne. To znaczy,

że nawet jeżeli obok waluty państwowej, której zwykle brakuje ubogim (w pieniądze) ludziom

lub w dotkniętych kryzysem regionach, powstają alternatywne narzędzia umożliwiającą ludziom

ponadplemienną  współpracę,  tj.  banki  czasu,  lokalne  systemy  wymiany  i  handlu  LETS,

wzorowana  na  Bitcoinie  islandzka  waluta  Auroracoin  itp.,  to  z  uwagi  na  znaczny  wysiłek

aktywistów wkładany w podtrzymywanie tych systemów, sankcjonują one podział na gospodarkę

'rynkową'  i  'społeczną'  (Szkudlarek,  2005).  Nie-społeczność  gospodarki  rynkowej  oraz

rynkowość gospodarki społecznej są tym, co zachęca do analiz punktów przecięć i styczności

między nimi oraz momentów przechodzenia z jednego porządku w drugi:

„Lokalne  waluty  mogą  składać  się  na  odbudowywania  tej  [lokalnej]  infrastruktury
[produkcji i dystrybucji], ale same w sobie nie są wystarczające. Jeśli nic innego się nie
wydarza,  to  powierzona  im  rola  jest  bardzo  marginalna  i  zwykle  poniżej  poziomu
krytycznego [dla zainicjowania głębszych zmian]. Obecnie lokalne waluty nie są dla nas za
bardzo  użyteczne,  ponieważ  prawie  wszystko,  czego  używamy,  importujemy  spoza
naszego regionu. […] Poza tym, najnowsza historia walut komplementarnych sugeruje, że
idealizm  nie  wystarcza,  że  [waluty  te]  ulegają  stagnacji  i  zanikowi,  gdy  początkowy,
idealistyczny  entuzjazm  mija.  Pytanie  więc,  jak  waluty  lokalne  mogłyby  stać  się
równoznaczne z ekonomicznymi korzyściami własnymi.” (Eisenstein, 2011, s. 297)

Narzędzie, które degeneruje użytkowników

Z  analiz  Eisensteina  wynika,  że  typ  pieniądza,  którym  operujemy,  determinuje  w  zasadzie

wszystko,  nie  tyko  poziom  opresji  towarzyszący  zadłużeniu.  Odważnie  łączy  on  analizy

ekonomiczne  z  wręcz  pedagogicznym  namysłem  nad  podmiotowością,  jaką  wytwarza

powszechne i odwieczne posługiwanie się pieniądzem o określonej charakterystyce. Proponując

reformę tego narzędzia Eisenstein celuje w zmianę w sferze duchowości,  zdeterminowanej  –

jego  zdaniem  –  przez  konieczność  nieustannej  ekspansji,  wpisaną  w  posługiwanie  się
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oprocentowanym pieniądzem:

„Ostatnie sto lat to w rosnącym stopniu czas nieopartej na niczym waluty, a także czas,
gdy  nic  nie  jest  święte  […].  [J]eśli  cokolwiek  jest  dzisiaj  święte,  to  same  pieniądze.
Pieniądze mają właściwości, które kojarzymy z odłączoną od ciała boskością dualizmu:
wszechobecność,  abstrakcję,  niematerialność,  a  mimo  to  zdolność  interweniowania
w sprawy  materialne,  aby  tworzyć  lub  niszczyć.  […]  Pieniądz  kredytowy  wsparty  jest
całością  dóbr  i  usług  w  gospodarce,  a  na  głębszym  poziomie  opiera  się  na  wzroście
[gospodarczym]. Stworzony jest jako obciążony oprocentowaniem dług, podtrzymywanie
jego wartości  zależy  od  nieskończonej  ekspansji  królestwa dóbr  i  usług.  Czymkolwiek
wesprzemy  pieniądz,  staje  się  to  święte,  więc  z  tego  powodu  wzrost  zdobył  status
świętości na wiele wieków. W różnych przebraniach tej samej historii pięcia się w górę
(Ascent) – postęp, okiełznanie sił naturalnych, podboju ostatnich granic, panowania nad
naturą  –  prowadziliśmy  świętą  krucjatę  żeby  być  owocnymi  i  mnożyć.  Lecz  wzrost
przestał być już dla nas świętością.” (Eisenstein, 2011, s.167-168)

Nawet odnosząc się  do kwestii  tzw.  kultu pieniądza,  Eisenstein  pokazuje  jego oddziaływanie

daleko  poza  bezpośrednim  stosunkiem  jednostki  lub  klasy  społecznej  do  pieniądza  w  jego

funkcji przechowywania wartości (skarbu): 

„[Kult  pieniądza]  obezwładnia  naszą  kulturę.  Musisz  opóźnić  gratyfikację.  Musisz
powstrzymać swoje  pragnienia,  myśląc  o  przyszłych  nagrodach.  Ból  teraz,  to  korzyści
potem. Odrób zadanie domowe dla oceny.  Idź do pracy dla płacy.  Ćwicz dla zdrowia.
Przejdź na dietę dla smukłej sylwetki. Poświęć swoje życie czemuś, co się opłaca, nawet
jeśli nie jest to twoją pasją, tak żebyś mógł cieszyć się na emeryturze. Do każdej z tych
spraw stosujemy reżim groźby i zachęty, zaprojektowany po to, żeby przezwyciężyć nasze
lenistwo, nasz egoizm. Oprocentowanie staje się motywatorem w wojnie przeciwko sobie,
w celu zapanowania nad swawolną lekkomyślnością.” (Eisenstein, 2011, s. 240)

Tym reżimem groźby jest dług, który pojawia się, gdy nie jesteśmy w stanie opóźnić gratyfikacji.

Co  ciekawe,  umiejętność  opóźniania  gratyfikacji  przez  dzieci  przedszkolne  stała  się  jednym

z najbardziej  znaczących  wskaźników  pokazujących  ich  szanse  na  odniesienie  sukcesu

w przyszłości  (Mischel,  2014).  Mamy  więc  do  czynienia  z  głęboko  zakorzenioną  (i  związaną

z typem pieniądza) ascetyką, czyli z poddawaniem siebie dyscyplinie. Postęp, wzrost czy – jakby

to  ujął  Sloterdijk  (2014) –  poddanie  się  napięciu  wertykalnemu  (czyli  zmianie  siebie  ku

wzniosłym  ideałom),  w  znacznej  mierze  powodowane  bywa  strachem  wywołanym  byciem

w długach: 

„Stale obecna, ukryta presja na dłużników oznacza, że zawsze znajdą się ludzie, którzy
czując się zagrożeni lub zdesperowani – pod presją walki o przetrwanie – będą gotowi
ściąć ostatni las, złowić ostatnią rybę, sprzedać komuś jednego buta, upłynnić jakikolwiek
dostępny kapitał: społeczny, naturalny, kulturalny czy duchowy. Nigdy nie może nadejść
czas, gdy osiągniemy poziom 'wystarczy', ponieważ w systemie oprocentowanego długu,
kredyt nie oznacza jedynie 'towar teraz za towar w przyszłości', ale towar teraz w zamian
za więcej towaru w przyszłości. Aby obsługiwać dług lub po to, by żyć, albo zabierzesz
komuś  istniejące  bogactwo  (stąd  rywalizacja),  albo  stworzysz  'nowe'  bogactwo  przez
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wyciągnięcie go spośród dóbr wspólnych.” (Eisenstein, 2011, s. 103)

W tej  perspektywie  zadłużeni  pracobiorcy  i  pracodawcy  stanowią  takie  samo zagrożenie  dla

świata,  różnić  mogliby  się  tylko  skalą  potencjalnego  zniszczenia,  gdy  podporządkowują  się

żądaniom  wierzycieli.  Bez  zmiany  zasad  działania  pieniądza  jako  narzędzia  splecionego

z urządzeniem długu, nie jest w tej perspektywie możliwa żadna zasadnicza zmiana społeczna,

w szczególności taka zmiana relacji ze światem, która zatrzymałaby eksploatację planety. 

Kryzys finansowy – katastrofa czy dojrzewanie? 

Pieniądze  jednocześnie  kształtują  więc  świadomość  ich  użytkowników,  jak  i  są  odbiciem tej

świadomości.  Proponowane  przez  Eisensteina  zmiany  nie  mogą  ograniczyć  się  jedynie  do

świadomości,  ale  zmiana  świadomości  jest  nieunikniona  dla  przeprowadzania  zmian

ekonomicznych, ponieważ uznanie jakiejś wartości zależy od wspierających ją opowieści:

„Wydaje nam się, że w czasach oparcia pieniądza na złocie dolary były wartościowe, bo
mogły być wymienione na złoto, ale czy raczej nie prawdziwsza jest relacja przeciwna, że
to złoto było wartościowsze, ponieważ mogło zostać wymienione na dolary? […] To papier
jest  rzeczywistym  pieniądzem.  Jego  skojarzenie  ze  złotem  było  projekcją  znaczenia,
prawie  magiczną  formułą,  która  pozwalała  nam  wierzyć  w  opowiadanie  o  wartości.
Opowieść tworzy wartość.” (Eisenstein, 2011, s. 164) 

Te opowieści z jednej strony stabilizują zbiorowe wyobrażenia o wartości (wartość złota ma się

dobrze, z czego można wnioskować, że dawne opowieści również), a z drugiej – w dzisiejszej

wersji,  jako opowieści  o postępie i  nieskończonym wzroście,  (dez)organizują funkcjonowanie

społeczeństw,  angażując  ludzi  w  gry  typu  zero-jedynkowego,  czyli  takie,  w  których  czyjaś

przegrana (np. wypadnięcie ze społecznego obiegu na skutek zadłużenia) jest nieuchronna:

„[S]ystem monetarny  jest  jak gra w gorące  krzesła  [tj.  zabawa weselna  polegająca na
bieganiu  wokół  zmniejszającej  się  ilości  krzeseł  do  zajęcia,  przyp.  P.K.],  jest  szaloną
przepychanką, z której niektórzy są z konieczności wypchnięci. Na głębszym poziomie […]
system monetarny wyrasta z naszego stosunku do niedostatku – stosunku, który opiera
się  na  jeszcze  głębszych  podstawach  –  podstawowych  mitach  i  ideologiach  naszej
cywilizacji, które nazywam Opowiadaniem Siebie i Opowiadaniem Świata. Nie wystarczy
jednak zmiana naszego podejścia do pieniędzy, pieniądze też muszą się zmienić, bo są
mimo wszystko ucieleśnieniem naszego podejścia.” (Eisenstein, 2011, s. 122)

Z tego  względu Eisenstein  osadza swoją argumentację  w szerszym planie  wychodzenia całej

ludzkości na zdecydowanie wyższy poziom świadomości i odpowiedzialności za planetę. Proces

ten opiera on na logice dojrzewania: 
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„Dwa kluczowe momenty rozwoju oznaczają przejście z dzieciństwa ku dorosłości, tak na
poziomie indywidualnym, jak i gatunkowym. Po pierwsze zakochujemy się, a ta relacja
jest inna od tej, jaką dziecko ma z matką. W dzieciństwie podstawowym aspektem relacji
miłości jest otrzymywanie. Jestem szczęśliwy, mogąc dawać moim dzieciom wszystko, co
potrafię i chcę, żeby przyjmowały bez ograniczeń. Jest prawem dziecka robić to, co jest
konieczne do wzrostu, tak fizycznego, jak i umysłowego. Dobry rodzic zapewnia zasoby
dla tego wzrostu. Tak jak Matka Ziemia zrobiła dla nas. Jak dotąd, my ludzie, byliśmy
dziećmi w relacji z Ziemią.” (Eisenstein, 2011, s. 149)

To odłączenie się i zakochanie się w Ziemi nastąpiło – zdaniem Eisensteina – w latach 1960-

tych,  nie  bez  związku  ze  zdjęciami  planety  wykonanymi  z  przestrzeni  kosmicznej.  Ludzie

zmieniali wówczas swoje nastawienie do planety, lecz zmiana ta nie była motywowana obawą

przed zagładą człowieka (tak jak myśli się obecnie), ale docenianiem tego, jak wiele ludzkość

zagarnęła  z  zasobów  Ziemi.  Obecny  czas  kumulujących  się  kryzysów  (finansowych,

klimatycznych,  energetycznych,  społecznych  itd.)  jest  w  narracji  Eisensteina  czasem

dojrzewania:

„Drugą cechą przechodzenia do dorosłości jest męka. Starożytne kultury plemienne miały
zróżnicowane  ceremonie  dochodzenia  do  pełnoletniości  oraz  męki,  jakimi  celowo
niszczono mniejszą tożsamość poprzez izolację, ból, post, rośliny psychodeliczne lub inne
środki, a następnie odbudowywano i włączano ją w większą, transpersonalną tożsamość.
[…]  Kończąc  takie  przejście  do  dorosłości,  mężczyzna  lub  kobieta  biorą  w  pełne
posiadanie  swoje  dary  i  dążą  do  wniesienia  swojego  wkładu  w  dobro  ogółu  jako
pełnoprawni członkowie plemienia. Ludzkość przechodzi dziś analogiczne męki. Mnogość
kryzysów  łączących  się  nad  nami  są  męką,  która  rzuca  wyzwanie  właśnie  naszej
tożsamości.  Męką, wobec której nie mamy nawet pewności przetrwania. Wzbudza ona
niewykorzystane zdolności i zmusza do ustosunkowania się do świata w nowy sposób.”
(Eisenstein, 2011, s. 151-152)

Splata  się  tak  postrzegana  sytuacja  ludzkości  z  bezkresnymi  możliwościami  ustanowienia

nowych znaczeń i wartości, które mógłby wspierać pieniądz:

„[P]ieniądz kredytowy jest naturalnym przystankiem końcowym dla ewolucji pieniądza w
kierunku czystej powierniczości, prawdziwej umowy. Dochodząc do tego momentu mamy
wolność  uczynić  tę  umowę  celową.  Jesteśmy  jak  nastolatka,  która  rozwijając  swoje
fizyczne i umysłowe zdolności przez dziecinną zabawę, stała się gotowa do użycia ich we
właściwym celu.” (Eisenstein, 2011, s. 161)

Nieuniknione – zdaniem Eisensteina – przejście między poszczególnymi typami pieniądza może

być wielką zmianą, która potrafi dokonywać się niepostrzeżenie, choć z wielu – wymienionych

przez  niego  –  względów ludzie  na  ogół  spodziewają  się,  że  zmiany  pojawiają  się  w  wyniku

nagłego kryzysu:

„[K]atastrofalne wydarzenia końca świata mają pewien emocjonalny czar – czar, któremu
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sam,  muszę  przyznać,  czasami  ulegam.  Część  mnie  chce  tego.  Nie  jestem  w  tym
osamotniony.  Wielu  z  nas  jest  zmęczonych  współczesnym  światem,  z  jego  przemocą,
alienacją,  biedą  i  martwotą,  i  tracimy  nadzieję,  że  uda  się  go  kiedykolwiek  zmienić.
Wydarzenie zmieniające świat, które robi to za nas, jest czarujące. Nieważne czy to jakaś
cudowna technologia uratuje nas albo przybędzie Jezus, albo UFO lub jakiś geologiczny,
społeczny  lub  ekonomiczny  kataklizm.  Wielu  ludzi  myślących  o  upadku  (collapsists)
pociąga  to,  co  miałoby  nastąpić  po  upadku:  niższe  technologie,  wspólnotowe
społeczeństwo połączone z naturą, duchem i dawnymi czasami. Co więcej, perspektywa
ekonomicznego lub ekologicznego upadku nagradza mściwą część nas samych, która chce
powiedzieć: 'A nie mówiłem?!' – tę część, która chce zobaczyć ukaranie nikczemnych.”
(Eisenstein, 2011, s. 254)

I co ciekawe, niektóre konsekwencje kryzysu finansowego na Islandii nosiły znamiona opisanej

mściwej  satysfakcji  ludzi  przezornych,  przejawiające  się  np.  etykietowaniem  zadłużonych

w mediach i pouczaniem ich. Najprostszym przykładem bezgłośnych, lecz rewolucyjnych zmian

zasad  była  jednak  –  zdaniem  Eisensteina  –  polityka  szwedzkiego  banku  centralnego,  który

w roku  1990  obniżył  stopy  procentowe  do  poziomu  ujemnego,  czyli  systematycznie

oszczędzający  otrzymywali  coraz  mniejsze  kwoty za  wysyłanie  swoich  zasobów w przyszłość.

Obniżenie oprocentowania nie było znaczne, ale to, że w wyniku tej obniżki stopy procentowe

stały się ujemne, miało daleko idące konsekwencje: 

„Obniżenie  stóp  procentowych  poniżej  zera  czyni  możliwym  inwestowanie
w przedsięwzięcia, które dają zerowy lub ujemny zwrot z inwestycji. […] Jest to sprzeczne
z intuicją, ale tylko dlatego, że nasze intuicje zostały uwarunkowane przez wielowiekową
kulturę wzrostu, przez co z trudem wyobrażamy sobie możliwość innej funkcji pieniądza
lub modelu biznesowego, który nie byłby oparty na zysku.” (Eisenstein, 2011, s. 232)

Negatywnie oprocentowany pieniądz jest tylko jednym z analizowanych wariantów zakończenia

kapitalizmu czy też ery dorastania lub pięcia się w górę jak Eisenstein podsumowuje czasy, gdy

pieniądz był uniwersalną przechowalnią wartości, a długi – narzędziem wymuszania wzrostu. 

Nowy pieniądz, stare długi

Przyczyną  chciwości  –  lub  szerzej  –  nagradzania  antyspołecznych  zachowań  podczas

gospodarowania według racjonalności ograniczonej do analizy wartości pieniądza w czasie, jest

–  nie  tylko  zdaniem  Eisensteina  –  splatanie  się  w  pieniądzach  (uniwersalnym  narzędziu

współpracy ludzkości) dwóch funkcji: funkcji wymiany oraz funkcji przechowywania wartości.

Problem nie jest nowy, był przecież ważną częścią analiz kapitalizmu wykonanych przez Karola

Marksa (Marks, 1955). Nowy jest namysł nad współczesnymi możliwościami wprowadzenia do

obiegu  pieniądza  pozbawionego  funkcji  skarbu,  więc  także  możliwości  przekształcenia  go  w
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kapitał:

„[W] tej książce wzywam do ekonomicznego cofania się wzrostu (degrowth), kurczenia się
ekonomii,  recesji,  która będzie trwała dekady lub wieki.  Oczywiście słowo 'recesja'  ma
dziś  negatywne konotacje,  chociaż  po  prostu  oznacza  czas  odstępowania.  Podkreślam
z naciskiem, że nie mówię, że musimy dokonywać poświęceń jakości naszego życia dla
dobra naszej planety. Za to musimy zredukować rolę pieniędzy.” (Eisenstein, 2011, s. 258)

Osobliwa konstrukcja pieniądza, z jaką mamy na ogół do czynienia, polega na tym, że nie jest on

jedynie  ekwiwalentem  wartości  towarów,  lecz  –  przeciwnie  do  nich  –  nie  starzeje  się,  nie

zużywa, za to wymienia się bez problemu na inny pieniądz o tym samym nominale. W rezultacie

staje  się  najbardziej  pożądanym  super-towarem,  którego  posiadanie  zapewnia  elastyczność

wyborów,  jakiej  nie  zapewnia  posiadanie  towarów  psujących  się,  a  także  nieidentycznych

z pozostałymi danego rodzaju. Organizowanie współpracy ludzkości przy pomocy takiego dwu-

funkcyjnego narzędzia powoduje kaskadę negatywnych skutków, które wzbudzały oburzenie po

tym, jak w 2008 roku wybuchł kryzys finansowy, a koszty ratowania korporacji uspołeczniono.

Przede wszystkim skracaniu ulega perspektywa czasowa przy podejmowaniu decyzji, czyli np.

jednorazowy dochód ze  ścięcia  lasu  wygrywa w obecnym systemie  z  dochodem stałym przy

zachowaniu  lasu.  Poza  tym,  problemem  jest  preferowanie  posiadania  pieniędzy,  a  nie

wprowadzanie  ich do obiegu,  co prowadzi  do ograniczenia funkcji  wymiany pieniądza (brak

napędzających wymianę pieniędzy). Takiego gromadzenia gotówki (cash stash) dokonało wiele

korporacji,  gdy  to  do  nich  –  zamiast  do  dłużników – państwa  skierowały  pomoc.  Zdaniem

Eisensteina pomocy takiej można było udzielić bankom, tak jak to rzeczywiście uczyniono, ale

należało dokonać tego przy pomocy negatywnie oprocentowanych pieniędzy, tak by zniechęcić

korporacje do przetrzymywania ich. Eisenstein jest pewien, że nadarzy się jeszcze wiele okazji

wykorzystania tego mechanizmu:

„Okazja, jaką mieliśmy w 2008 roku będzie powtarzała się, ponieważ kryzys zadłużenia
nie  zniknie  (bez  cudownie  wysokiego  wzrostu  gospodarczego).  Za  każdym  razem
rozwiązaniem jest jeszcze więcej zadłużenia, które jest przerzucane z ludzi i korporacji na
narody i z powrotem, zawsze rosnąc. […] Zaledwie wykopujemy problem w przyszłość.”
(Eisenstein, 2011, s. 230)

Okazuje się, że historycznie udokumentowanych jest wiele przypadków ustanawiania pieniądza,

który  rozpadałby  się  jak  wszystko  inne  dookoła,  czyli  pieniądza  pozbawionego  funkcji

przechowywania wartości. Takie inicjatywy wprowadzano w sytuacjach lub regionach, w których

jak pisał Szkudlarek „jest wiele pracy do zrobienia” (Szkudlarek, 2005), czyli zamiera wymiana

dóbr i usług w społeczności, ze względu na brak środka wymiany. Teoretykiem, dzięki któremu

tego typu inicjatywy rozprzestrzeniły się,  szczególnie w czasach Wielkiego Kryzysu był  Silvio
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Gesell (1958), który zaproponował koncepcję „Freigeld”: 

„System, który [Silvio Gesell] zaproponował w swoim arcydziele z 1906 roku 'The Natural
Economic Order' sprowadzał się do zastosowania pieniądza papierowego, który należało
okresowo  stemplować,  co  kosztowało  część  wartości  pieniądza.  To  skutecznie
wprowadzało  koszty  utrzymania  majątku  pieniężnego.  Tak  jak  każdy  inny  fizycznie
istniejący towar pieniądze również psuły się  (w tempie określonym wartością  znaczka
wymaganego do utrzymania wartości pieniądza). […] Podstawową kwestią, którą [Gesell]
chciał uzdrowić, była nierówna i niesprawiedliwa dystrybucja bogactwa w jego czasach –
bezprecedensowa  bieda  pośród  bezprecedensowej  obfitości.   Przypisał  to  ogromnej
i niesprawiedliwej  przewadze posiadaczy  pieniędzy […] Możliwość  zatrzymania  środka
wymiany  pozwala  posiadaczom  pieniędzy  na  obciążanie  innych  odsetkami.  Zajmują
uprzywilejowaną pozycję wobec posiadaczy kapitału rzeczowego, a jeszcze bardziej wobec
tych, którzy sprzedają swój czas, który jeśli nie zostanie sprzedany, znika każdego dnia.”
(Eisenstein, 2011, s. 207-208)

 

Jedyną i zasadniczą przeszkodą dla wprowadzenia i upowszechnienia tego rodzaju pieniądza był

i  jest  opór  kapitału.  Opisana  procedura  stemplowania  pieniędzy  jest  przecież  skierowana

przeciwko tym, którzy mają oszczędności. Taki niszczący się pieniądz – podobnie zresztą jak

inflacja,  której  towarzyszy  wzrost  płac  –  stopniowo  uwalnia  ludzi  od  długów.  Jako  że  idea

anulowania ludziom długów kojarzy się ludziom częściej z niesprawiedliwością, to i Eisenstein

musi tłumaczyć ją na sugestywnych przykładach opisujących wyobrażalne sytuacje:

„[C]zy rzeczywiście jesteś tym, który mówi: 'Pożyczę ci pieniędzy, ale tylko jeśli dasz mi
ich więcej z powrotem'? Kiedy potrzebujemy pieniędzy by żyć, to czy nie jest to przepis na
niewolnictwo?  Znaczące  jest  to,  że  odpuszczenie  długów,  z  którego  Solon  był  znany,
zostało wywołane częściowo przez niewolnictwo za długi, które dotykało rosnące części
populacji.  Dziś  młodzi  ludzie  czują  się  zniewoleni  przez  swoje  kredyty  studenckie,
właściciele  mieszkań przez  swoje hipoteki,  a  wszystkie  narody Trzeciego Świata przez
swoje długi zagraniczne. Oprocentowanie to niewolnictwo. A ponieważ stan zniewolenia
poniża właściciela niewolników, tak jak niewolnika, to w głębi serca nie chcemy ich. Jeżeli
pożyczasz komuś pieniądze, to czy rzeczywiście jesteś tym, który trzyma to zobowiązanie
nad głową tej osoby, zawsze i na zawsze? Oprocentowanie pożyczki do tego się sprowadza
– to  presja,  żeby  spłacać.  To  groźba  –  'Jeśli  nie  spłacisz,  to  dług  będzie  rósł  i  rósł.'
Pożyczki nieoprocentowane lub oprocentowane ujemnie mają w sobie pewną wolność.
Brakuje  im groźby  zniewolenia  długami  na całe  życie.  […] Jeżeli  pożyczam pieniądze
przyjaciółce, a ona nie spłaca, to ostatecznie chcę powiedzieć 'Zapomnij o tym. Nie chcę
tego  ciągnąć  i  trzymać  ci  tego  nad  głową  na  zawsze'.  […]  System  oprocentowanego
ujemnie pieniądza umacnia tę pożyteczną tendencję, wrodzoną wszystkim, by odpuścić,
uwolnić przeszłość i iść do przodu.” (Eisenstein, 2011, s. 248)

Osadzenie  relacji  nierówności  typu  dłużnik-wierzyciel  na  relacji  równości,  czyli  między

przyjaciółmi,  powoduje,  że któraś z  nich musi  zniknąć.  W systemie pieniądza pozbawionego

funkcji przechowywania wartości, ludzie wybiorą przyjaźń, ponieważ wydawać się będzie zacznie

trwalsza niż  pieniądz.  Obecnie  wejście  w relację  dłużnik-wierzyciel  z  bliskimi  osobami grozi
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zerwaniem  relacji  niezapośredniczonej  przez  pieniądz.  Degenerowanie  się   przyjaźni

i różnicowanie  przyjaciół  pod  wpływem  długów opisywali  już  badacze  starożytności  (Millett,

2002).  To, do czego budowania namawia Eisenstein lub raczej,  co Eisenstein przewiduje, że

prędzej  lub  później  zostanie  odbudowane,  to  porządek  ekonomiczny,  który  wpisać  można

w pewien typ komunizmu, opisany przez Graebera (2011). O nowym porządku Eisenstein pisze

tak: 

„Dojrzała,  połączona  osobowość,  osobowość  świadoma  więzi  między  bytami
(interbeingness),  dochodzi do równowagi między dawaniem a otrzymywaniem. W tym
stanie,  [nieważne]  czy  jesteś  pojedynczą  osobą  czy  całym  gatunkiem,  dajesz  według
swoich możliwości, a będąc połączonym z podobnymi sobie duchem, otrzymujesz zgodnie
ze swoimi potrzebami.”  (Eisenstein, 2011, s. 153)

Porządek  ekonomiczny,  który  skłaniałby  ludzi  do  dawania  według  swoich  możliwości

i otrzymywania zgodnie ze swoimi potrzebami jest prawdopodobnie jedną z kilku możliwości

wyjścia ze  stanu rosnącego zadłużenia i  powracających kryzysów finansowych.  Proponowana

przez  Eisensteina  droga pokazuje  związki  między wieloma problemami  trapiącymi  ludzkość,

włączając w to problem zadłużenia oraz jego fundamentalną przyczynę. Nie pozostawia jednak

czytelników  bezradnych  wobec  mechanizmów  rządzących  obecnym  stanem  rzeczy.  Wręcz

przeciwnie,  Eisenstein  oferuje  wiele  pomysłów  i  opisów  nawet  niewielkich  inicjatyw

inspirujących zmiany w różnych obszarach życia. Działalność ruchów społecznych nawet w tak

niewielkich państwach jak Islandia nosi więc w sobie potencjał zmian na skalę światową.
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CZĘŚĆ DRUGA

II. Metodologia badania

Cele badań

Podstawowym  celem  moich  badań  jest  identyfikacja  pedagogicznych  aspektów  zadłużenia

indywidualnego. Cele szczegółowe badań są zarówno empiryczne, jak i teoretyczne. Empiryczne

cele to, na przykładzie Islandii:

• Dowiedzieć się, jak radzili sobie i jak radzą sobie współcześnie ludzie zadłużeni. 

• Dowiedzieć się, czego ludzie uczą się w sytuacji zadłużenia. 

• Dowiedzieć się, z czym łączy się dług jako urządzenie.

• Wyjaśnić, na czym polega specyfika relacji pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami. 

Jeśli chodzi o cele teoretyczne, to zależy mi na tym, aby rozwinąć koncepcję pedagogiki długu.

Zależy mi zwłaszcza na analizie, na ile jest to tylko pedagogia, która się przydarza, a na ile jest to

zakorzeniony w myśli pedagogicznej stosunek do kwestii wychowania oraz na ile jest to ukryty

program  edukacyjny  ekonomii  korporacyjnej  (tak  o  polityce  edukacyjnej  międzynarodowych

korporacji  pisała  Joanna Rutkowiak,  [(2010a,  2010c]).  Sam przypadek Islandii,  analizowany

w badaniach empirycznych nie jest wystarczający do rozbudowy pedagogiki długu, ale zwrócenie

uwagi – dzięki niemu – na zróżnicowanie losów ludzi z długami może chronić badaczy przed

zbytnim  uogólnieniem  przypadku  amerykańskiego  na  sytuację  reszty  świata.  Rozpoznania

uniwersalnego potencjału  pedagogiki  długu dokonywać będę poprzez  pokazanie,  jakie  formy

nierówności  w  relacjach  pomiędzy  wychowawcą  a  wychowankiem  dopuszczali  teoretycy

pedagogiki w procesie wychowania i które z nich umożliwiały pojawienie się i wychowawczą rolę

długu. 

Innym  celem  teoretycznym  jest  krytyczne  osadzenie  działań  edukacyjnych  służących

rozpoznaniu współczesnych napięć w polu (klasowego) konfliktu na linii zadłużeni – wierzyciele.

Aby tego dokonać należy przyjrzeć się, jak wygląda edukacja, w której wprost mówi się o długu,

konceptualizuje się go i wiąże z powinnościami uczniów i wychowanków. Wymagać to będzie

analizy założeń, celów i metod współcześnie prowadzonej edukacji finansowej.

Główne pytanie moich badań jest następujące: Jakie aspekty zadłużenia indywidualnego

mają charakter wychowawczy? Pytania szczegółowe zaś to:

• Na czym polega problemem zadłużenia dla mieszkańców Islandii i jak sobie z nim radzą?
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• Czego uczą się ludzie w sytuacji zadłużenia?

• Z jakimi zjawiskami społecznymi łączy się dług? 

• Na czym polega specyfika relacji pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami?

• W  jakim  zakresie  dotychczasowe  teorie  pedagogiczne  mogą  stać  się  miejscem

konceptualizacji wychowania poprzez dług?

• Jakie są warunki możliwości edukacji przygotowującej do wychodzenia z długów lub życia

bez nich? Co powinno się składać na taką edukację? 

Metody  badań:  droga  od  badań  fenomenograficznych  do  badań

monograficznych14

Moje  badania  nad  pedagogicznymi  aspektami  zadłużenia  indywidualnego  zdecydowałem  się

prowadzić w tradycji badań monograficznych. Nie był to jednak pierwszy wybór. Pierwotnym

założeniem,  przed  wyjazdem  na  badania  terenowe,  było  prowadzenie  badań  o  charakterze

fenomenograficznym.  Odrzucenie  tej  metody  odbywało  się  stopniowo  i zdecydował  o  tym

charakter przeprowadzonych wywiadów oraz dobór rozmówców. Fenomenografia zajmuje się

badaniem  zróżnicowania  sposobów,  na  jakie  ludzie  postrzegają,  rozumieją  i  konceptualizują

dane zjawisko. Zakłada przy tym, że zróżnicowanie to jest niewielkie (Levy, Ben-Ari, 2009). Na

ogół badanie fenomenograficzne służy poprawie praktyki edukacyjnej, a do badań wybiera się

tematy  związane  z  doświadczeniem życia  codziennego  (Webb,  1997) lub  wynikające  z  treści

nauczania (Bowden, 2000). Graham Webb krytykował fenomenografię za to, że służy temu, żeby

pomóc  zmienić  rozumienia  ludzi  na  „lepsze”  (Marton,  1986),  ponieważ  obok  nielicznego

zróżnicowania kategorii pojawia się zawsze jedna niejako autoryzowana kategoria, która pomaga

hierarchizować pozostałe. W rezultacie, metoda fenomenograficzna ma tendencję do reprodukcji

dyskursów, którymi się zajmuje  (Webb, 1997).  Tę krytykę początkowo oddalałem głównie ze

względu na to, że z mojego rozeznania wynikało, że nie było badań nad tym, jak ludzie zadłużeni

rozumieją pojęcie długu, a to właśnie brak informacji o tym, jak ludzie radzą sobie z fenomenem,

jest ważną zachętą do prowadzenia badań fenomenograficznych (Marton, Booth, 1997). 

Odchodzenie od tej metody badań następowało stopniowo i już w trakcie badania. Przede

wszystkim świadomie rezygnowałem z przestrzegania dość rygorystycznych zaleceń dotyczących

prowadzenia  wywiadów  fenomenograficznych.  Przykładowo  takich:  „początkujący  badacze

przeprowadzający  wywiady  (w  sensie  fenomenograficznym)  często  komentują  lub  dyskutują

14 Fragmenty tego rozdziału stały się częścią artykułu pt. „Uwolnienie monografii pedagogicznej” złożonego do czasopisma
Studia Edukacyjne.
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i debatują coś, co usłyszeli od respondenta. Muszą nauczyć się, żeby tego nie robić.”  (Bowden,

2005, s. 19) Miałem już jakieś doświadczenia w prowadzeniu wywiadów fenomenograficznych,

ale  dług  nie  okazał  się  wystarczająco  abstrakcyjną  kwestią,  by  rozmówcy  chcieli  ją

konceptualizować tak, jak działo się to w przypadku badań fenomenograficznych dotyczących,

przykładowo,  rozumienia  pojęć  z  wykładów  z  fizyki  (Ingerman,  Berge,  Booth,  2009) czy  –

badanej przeze mnie wcześniej – kwestii znaczeń nadawanych nomadyzmowi (Kowzan, 2008).

Chęć zdobywania informacji o świecie moich rozmówców przeważała w prowadzonych przeze

mnie  wywiadach  nad  wymogami  metody  wywiadu  fenomenograficznego.  W  szczególności

interesowałem  się  przyczynami  takiej,  a  nie  innej  sytuacji  dłużników.  Te  zainteresowania

okazały się sprzeczne z celem badania fenomenograficznego, którym jest badanie zróżnicowania,

bez  przyglądania się  przyczynom tego zróżnicowania  (Levy,  Ben-Ari,  2009).  Z jednej  strony

można więc powiedzieć, że po prostu źle prowadziłem te wywiady, z drugiej skłonny byłbym

raczej powiedzieć, że uparłem się, żeby „źle” przeprowadzać te wywiady. 

Rozmówcy  mieli  też  wobec  mnie  oczekiwania.  Przykładowo  domagali  się  rad

w interesujących ich kwestiach lub wyjaśnień, jak podobne problemy rozwiązywane są w Polsce,

a oczekiwaniom tym starałem się sprostać jako andragog i działacz społeczny. Dzielili  się też

wiedzą  na  temat  różnego  typu  uwarunkowań  zmieniających  sytuację  zadłużonych  w  czasie.

Niektórzy  rozmówcy  wysyłali  nawet  zawczasu  swoją  historię  życia,  żebym  –  zgodnie  z  ich

postrzeganiem sytuacji badawczej – przygotował się do wywiadu. Proces wpadania w długi był

historią ich życia i z tego też względu wątki biograficzne rozrastały się w niektórych wywiadach.

Jako  badacz  pracujący  w  terenie,  w  kraju,  którego  języka  nie  znałem,  nie  znajdowałem się

w komfortowej sytuacji, w jakiej często znajdowali się badacze procesów uczenia się, pracujący

metodą fenomenograficzną: oni wiedzieli, co się wydarzyło, zanim przyszli badać zróżnicowanie

znaczeń.  Ja  z  kolei  przychodziłem w sytuacji  porewolucyjnej  i  –  jak  się  często  okazywało  –

miałem tylko mgliste pojęcie o wydarzeniach, które doprowadziły do tego, że ludzie na Islandii

stali  się  dłużnikami.  Skutkiem  tego  wywiady  przechodziły  z  czysto  fenomenograficznych

(w którym  rozmówcy  wyprodukowują  znaczenia  w  próżni  neutralnych  pytań)  w  wywiady,

wktórych  prosiłem  rozmówców  także  o  określenie  swojej  pozycji  w  stosunku  do  innych

możliwych stanowisk zajmowanych przez poprzednich rozmówców. Wywiady przyjmowały więc

formę wywiadów z ekspertami. Przez ekspertów rozumiem tu ludzi, którzy podejmują decyzje

w określonej dziedzinie i przez to stali się jej znawcami. Poza traktowaniem zadłużonych jako

specjalistów  od  sytuacji  zadłużenia,  w  której  znajdują  się  codziennie,  podjąłem  się

przeprowadzania  wywiadów  z  przedstawicielami  instytucji,  które  zadłużeni  wskazywali  jako

kluczowe dla organizacji pomocy i zmiany sytuacji dłużników. Te nienagrywane wywiady, już
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w zamierzeniach  miały  formę  narracyjnego  wywiadu  eksperckiego  (Pilch,  Bauman,  2001,  s.

329). 

W  takiej  sytuacji  pojawia  się  jednak  pytanie  o  status  poznawczy  tych  zebranych

wypowiedzi.  Z  założenia  eksperci  mówią  o  rzeczywistości,  o  tym,  jaka  ona  jest.  Znają  fakty

i dokonują ocen zgodnie z ich stanem wiedzy i rozpoznaniem wynikłym z interakcji z innymi

uczestnikami życia społecznego. Nawet jeżeli w dalszej części pracy za mało uwagi poświęcam

podkreślaniu idiosynkratyczności opisów (a przy braku głosów przeciwnych w tej samej kwestii

oraz  innych  wskazań  wynikających  z  literatury  lub  życia  na  wyspie,  podejmowałem  próby

uogólniania),  to  wciąż  przyjmuję  intersubiektywne rozumienie  rzeczywistości  i  poruszam się

wewnątrz  paradygmatu  interpretatywnego.  Uznając  moich  rozmówców  za  ekspertów,  nie

chciałem jednak przejść nad tym do porządku, bo powinno to mieć konsekwencje poznawcze.

Przyjąłem, że nie ma jednej Islandii (por. podrozdziały „Islandia jako szczyt, fantazmat i utopia”

oraz „Wzór państwa dobrobytu”) ani jednego sposobu, w jaki ludzie przeżywają życie w długach

(zob.  rozdział „Dług  i  migracje”).  Badam  więc  różne  światy,  różnych  ludzi.  Łączy  moich

rozmówców to, że są zagrożeni szeroko rozumianą windykacją. Zgodnie z zasadą immunizacji

(łączącej  kwestie  biologicznej  odrębności  organizmu  z  immunitetem,  jako  prawną  ochroną

jednostki przed zobowiązaniami) ich światy tworzyłyby całość, gdyby byli oni w stanie obronić

się  przed  tym  (zewnętrznym)  zagrożeniem  (Ratajczak,  2011).  Uogólniający  charakter  moich

analiz pokazywać ma, w jakim stopniu udana jest ta obrona zadłużonego świata. Za Alanem

Badiou (Badiou, 2010) przyjąłem także, że badania prowadzę w pewnej sytuacji historycznej, co

oznacza  u  niego,  że  przynajmniej  jedna z  zajmujących  mnie  kwestii  (kryzys  finansowy)  jest

„siedliskiem zdarzeniowym”, a więc przynajmniej w jednym aspekcie ta sytuacja znajduje się na

skraju  pustki,  czyli  wymyka  się  reprezentacji  (ponieważ  nie  wiadomo,  czym  mogłoby  być

bankructwo wyspy). W związku z tym, nawet mówiący z wnętrza sytuacji eksperci cały czas „do-

chodzą” do rozpoznania – do wiedzy. Jest więc także oczywiste, że chcąc „do-chodzić” muszą

także  przekraczać  granice  swojej  eksperckości.  O  ile  na  ogół  nie  kwestionowałem

„obiektywności”  eksperckiego widzenia fragmentów sytuacji  historycznej,  o  tyle  jako badacz,

który spędzał czas w obcym kulturowo terenie i był dzięki temu bardziej „na bieżąco” (co się

dzieje) niż „w sposób rozumiejący” (o co chodzi),  starałem się być dla nich wyzwaniem, gdy

wykraczali poza opis sytuacji, czyli podczas dochodzenia.

W rezultacie mogę mówić o metamorfozie metodologicznej w trakcie prowadzenia badań.

Wszystkich rozmówców traktowałem jak współbadaczy, a nie badanych. Miałem tendencję do

rozmawiania z nimi tak, jak gdybyśmy byli już w fazie analizy zebranych danych. Zresztą ludzie

wokół  mnie  wiedzieli,  czym  się  zajmuję,  niekiedy  oni  także  próbowali  zrozumieć  fenomen
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zadłużenia.  Sama sytuacja  oficjalnego wywiadu była  tylko  jedną z  wielu  rozmów, w których

przewijał  się  temat  zadłużenia.  Badanie  wykroczyło  daleko  poza  odkrywanie  znaczeń

nadawanych pojęciu długu.

Z uwagi na interdyscyplinarny (łączący w sobie perspektywę pedagogiczną, perspektywę

pracy społecznej, antropologiczną i ekonomiczną) charakter moich badań nad pedagogicznymi

aspektami  zadłużenia  indywidualnego,  pluralizm  stosowanych  metod  (wywiady,  obserwacja,

badanie dokumentów) oraz próbę całościowego podejścia do problemu długu, zdecydowałem się

umieścić moje badania w nurcie badań monograficznych. Do cech monografii Izabella Bukraba-

Rylska  (Bukraba-Rylska,  2007) zalicza  intensywne  badanie  terenowe  oraz  dochodzenie

wzajemnego  powiązania  pomiędzy  składnikami.  Ten  typ  badań,  polegający  na  intensywnym

studiowaniu wybranego zagadnienia z możliwie wielu punktów widzenia, zapoczątkowany przez

Pierre'a Guillaume'a Frédérica le Play'a, był popularny w socjologii do połowy XX wieku (Szacka,

2003,  s.  227).  Na  ogół  nie  daje  on  możliwości  weryfikowania  teorii,  bo  dominuje  w  nim

wieloaspektowy opis, który zawiera „dostateczne podstawy teoretyczne do dalszych prac w tej

dziedzinie” (Troskolański, 1978, s. 371). W monografii na ogół bierze się pod uwagę zmienność

zjawisk w czasie (podejście diachroniczne) i ich rolę dla całości systemu społecznego. To różni

badania  monograficzne  od  badań  typu  „case  study”,  w  których  dominuje  podejście

synchroniczne,  czyli  stan zjawiska w badanym momencie.  Podejście  diachroniczne wiąże  się

z selektywnym doborem wydarzeń historycznych, ale wydaje się szczególnie pasować do badań

prowadzonych na Islandii, gdzie punktem odniesienia dla rozumienia każdego zjawiska – także

długu – są czasy wikingów (Bergmann, 2014; Palsson, Durrenberger, 2014). 

Marginalna popularność badań monograficznych związana jest z ich niekumulatywnym

charakterem. Przyczyniały się  one do wzrostu ilości  wiedzy,  ale  już nie jej  jakości,  ponieważ

trudno połączyć monografie w większe badanie  (Bukraba-Rylska, 2007). Trudno też zachować

rzetelność  takich  badań,  rozumianą  jako  możliwość  ich  powtórzenia  przez  inną  osobę

i uzyskania tych samych wyników. Co więcej, 

„[n]iejednokrotnie uznaje się ją [monografię P.K.] za podejście o charakterze intuicyjnym
polegającym w dużej mierze na obserwacji uczestniczącej oraz posługującym się różnymi
rodzajami  dokumentów  osobistych,  jak  autobiografie,  dzienniki,  listy,  a  zarazem  nie
stosującym  właściwych  metod  doboru  reprezentacji,  itp.  ani  też  nie  kontrolującym
zniekształceń spowodowanych subiektywizmem widzenia rzeczywistości przez badacza.”
(Turlejska, 1998, s. 77) 

Niezwykle dużo zależy więc od osoby badacza i jak zauważył Aleksander Kamiński  (Kamiński,

1974):

„Teoretyczna warstwa badań monograficznych w dużym stopniu zależy od umiejętności
spożytkowania 'sądów o części  na rzecz  sądów o całości',  tj.  dostrzeżenie  w materiale
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zebranym  w  ramach  badań  jednej  instytucji  elementów  ogólnospołecznego
i ogólnokulturalnego znaczenia. Słuszna obawa przed uogólnieniami zbyt szerokimi nie
powinna  ciążyć  przesadnie  nad  badaczem,  posiadającym  dobrze  opanowaną  wiedzę
o kontekście danej instytucji.” (s. 74-75)

Z tychże względów monografia jest rozprawą autorską, syntetyczną i obejmującą poglądy autora

w formie refleksji filozoficznej, na co wskazuje termin „traktat”, od którego pochodzi (Lepalczyk,

1974, s. 146). 

Istotne  –  z  punktu  widzenia  tematu  moich  badań  –  jest  zwrócenie  uwagi  na  to,  że

w badaniach pedagogicznych znacznie zawężono zakres tego, co nazywamy monografią. Stało się

to  zasługą  Kamińskiego,  który  „[p]ragnąc  wyrwać  się  z  mało  użytecznych  abstrakcji

metodologicznych”  (Kamiński,  1974) proponował  ograniczenie  zakresu  monografii

pedagogicznej „tylko do badań instytucji społecznych rozumianych jako organizacje społeczne”

(Kamiński,  1974,  s.  73).  Twierdził  tak  ze  świadomością,  że  było  to  wbrew „ojcu  monografii

społecznej” (tamże, s. 73, przypis 43) Le Play'owi, którego prace wskazywały na to, że badanie

w zasadzie  każdego  wyodrębnionego  rodzaju  zjawisk  można  było  nazwać  monograficznym.

Dlatego  w  duchu  ograniczania  monografii  pedagogicznej  do  „swoistej  wizytacji”  (Kamiński,

1974, s. 74), Irena Lepalczyk podsumowuje, że zakres badań monograficznych ograniczony jest

do: a) organizacji o wyraźnych formach prawnych, b) placówek pracy wychowawczej i “urządzeń

o samoistnym bycie prawnym”, c) stowarzyszeń posiadających „szereg placówek”  (Leparczyk,

1974,  s.  147). Niewiele mniej zawężająca w stosunku do pierwszych monografii  jest definicja

z podręcznikowych „Zasad badań pedagogicznych”: 

„Monografia  to  metoda  badań,  której  przedmiotem  są  instytucje  wychowawcze
w rozumieniu  placówki  lub  instytucjonalne  formy  działalności  wychowawczej,  lub
jednorodne  zjawiska  społeczne,  prowadząca  do  gruntownego  rozpoznania  struktury
instytucji,  zasad  i  efektywności  działań  wychowawczych  oraz  opracowania  koncepcji
ulepszeń prognoz rozwojowych.” (Pilch, Bauman, 2001, s. 76) 

Definicje monografii pedagogicznej odzwierciedlały więc przekonanie, że wyjaśnić zachowania

ludzi jesteśmy w stanie przez analizę posiadających osobowość prawną instytucji, które składają

się na społeczeństwo. Było to przekonanie charakterystyczne dla tzw. instytucjonalizmu, czyli

teorii z dziedziny ekonomii i polityki, która – niejako za J.J. Rousseau – rozumiała zachowanie

jako wytwór instytucji  (Immergut, 1998). Problem jednak w tym, że wraz z dezindustrializacją

krajów wysokorozwiniętych (w Polsce związaną z przejściem z systemu realnego socjalizmu do

realnego  kapitalizmu),  fragmentaryzacją  doświadczenia  nazywaną  przez  Baumana  „płynną

nowoczesnością”  (Bauman, 2006) oraz powszechną digitalizacją (czy, szerzej: dominującą rolą

45



tzw. nowych mediów) i finansjeryzacją życia społecznego (Martin, 2002), zmienia się charakter

instytucji. Przede wszystkim stają się one mniej otwarte i możliwe do odwiedzenia oraz luźniej

lokowane w miejscu, ale jest ich więcej i wzajemnie na siebie oddziałują. W rezultacie, swego

rodzaju  grodzenie  ludzi  w  instytucjach  (szkoły,  szpitale,  zakłady  pracy,  gospodarstwa

domowego),  charakterystyczne  dla  społeczeństwa  dyscyplinarnego,  ustępuje  porządkowi

społeczeństwa  kontroli,  w  którym  instytucje  stosują  technologie  oddziaływania  na  odległość

(Delueze,  1992;  Lazzarato,  2006).  Rozpoznanie  instytucji  jako  zmieniających  się  tworów

politycznych w określonym otoczeniu wraz z towarzyszącą temu tezą o wpływie instytucji  na

zdolności  poznawcze ludzi  (przez co ich świat  składa się  raczej  z  oczywistości  niż  wyborów)

identyfikować należy z tzw. nowym instytucjonalizmem (Scott, 1995). Za przykład badań w tym

nurcie  można  uznać  badania  etnograficzne  Marii  Marcińczuk  –  poświęcone  użyciu  radia

w edukacji  (Marcińczuk,  2012) oraz  Grzegorza  Stunży  –  poświęcone  państwom  wirtualnym

i przebiegającej  tam  edukacji  (Stunża,  2012).  To,  czy  badane  działania  zbiorowe  zostaną

rozpoznane i uznane przez państwo oraz czy zostaną wydane pozwolenia na działania typowe dla

zespołów (ludzi  i  narzędzi),  w postaci  nadania osobowości  prawnej,  jest  nieistotne z  punktu

widzenia pedagogicznego. 

Z problemem zmian w charakterze współczesnych instytucji,  przez które stają się one

trudniej  uchwytne  w  badaniach  monograficznych,  związane  jest  także  rozproszenie  „zjawisk

wychowawczych”  (Pilch,  Bauman,  2001,  s.  75),  których  badanie  stanowi  o  pedagogiczności

monografii. Kiedy Lepalczyk pisze, że kryterium pedagogiczności organizacji społecznych polega

na tym, że przebiegają w nich „interakcje o charakterze wychowawczym”  (Lepalczyk, 1974, s.

148), to uświadamiamy sobie, że przy takich założeniach badania monograficzne nie będą miały

charakteru  w  pełni  eksploracyjnego,  ponieważ  dobór  instytucji  do  badania  zakłada,  że

wychowanie  w  jakimś  stopniu  będzie  w  nich  zachodzić.  Alternatywnie  możemy  założyć,  że

będziemy  mieć  do  czynienia  z  typem  instytucji,  w  którym  a  priori zjawiska  wychowawcze

występują. 

Wybór miejsca badań

Na wybór Islandii (a ściślej: Reykjaviku) jako miejsca badań wpłynęło kilka czynników. Przede

wszystkim, z powodu opisanych wcześniej  doświadczeń własnych z długami w Polsce, byłem

przekonany, że kryzys finansowy na Islandii będzie szczególną okazją do przeprowadzenia badań

nad tak złożoną kwestią jaką jest dług. Po prostu oczekiwałem, że kryzys przemieni tamtejsze

indywidualne  problemy  finansowe  w  problem  społeczny,  a  to  z  kolei  umożliwi  mi
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przeprowadzenie pogłębionych dyskusji z mieszkańcami Islandii o roli długu w ich życiu. Poza

tym liczyłem też na to, że po oczekiwanym upadku ideologii neoliberalnej wraz z jej założeniami

o koniecznym ograniczaniu opiekuńczej roli państwa oraz założeniami, że ludzie powinni być

przedsiębiorcami, wyspa ta będzie miejscem obfitującym w pomysły organizowania pomocy dla

ludzi  w  finansowych  tarapatach.  Tak  też  uzasadniałem  swoje  starania  o  grant,  bez  którego

badania moje nie zostałyby przeprowadzone na Islandii15.

Mimo  tego,  że  byłem  zainteresowany  relacją  pomiędzy  indywidualnymi  dłużnikami

a instytucjonalnymi wierzycielami (tj. pomiędzy osobami fizycznymi a osobami prawnymi), to

nie chciałem wykluczać tych potencjalnych rozmówców, którzy mogliby, przykładowo, uważać

swój udział w długu publicznym za swój własny dług. Zakładałem, że było to możliwe, ponieważ

korporacyjne media poświęcały wiele uwagi długom publicznym różnych krajów od początku

trwania kryzysu (np. poprzez napiętnowanie Portugalii, Irlandii, Islandii, Grecji i Hiszpanii jako

krajów PIIGS), więc można było spodziewać się przełożenia owej quasi-widzialności tego długu

na jego uznanie przez obywateli. Jednak kwestia długu publicznego pozostawała poza spektrum

moich  zainteresowań  i  wprost  nie  pytałem  o  nią  ani  nie  wspominałem  w  listownych

zaproszeniach  do  wzięcia  udziału  w  badaniach.  Przyczyną  tak  selektywnego  podejścia  było

przyjęte  przeze  mnie  założenie,  że  znaczenia  nadawane  długom  publicznym  związane  są

z procesem przekształcania problemu społecznego w osobisty, podczas gdy w moich islandzkich

badaniach zainteresowany byłem procesem odwrotnym, czyli znaczeniami nadawanymi długom

w kontekście przekształcania ich w problem społeczny. 

Przebieg procesu badawczego

W ramach projektu przeprowadziłem 16 nagrywanych wywiadów z zadłużonymi mieszkańcami

Islandii  (zarówno  z  Islandczykami16 jak  i  migrantami17 –  6).  Były  to  wywiady  biograficzne,

pogłębione  z  dyspozycjami  prowadzone  w  języku  angielskim  lub  polskim.  Mężczyzn  wśród

rozmówców  było  12  (raz  mężczyzna  towarzyszył  rozmówczyni,  lecz  jego  wkład  w  rozmowę

pozostał  ograniczony),  a  kobiet  było  5  (raz  kobieta  towarzyszyła  rozmówcy,  lecz  jej  wkład

w rozmowę był ograniczony). Jeden z wywiadów przeprowadzony został z parą małżonków, a ich

15 Projekt został zrealizowany 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.

16 Określenie „Islandczycy” jest umowne. Nie wszystkie osoby nazywane tu Islandczykami były urodzone na Islandii. Część
osób większość swego życia spędziła poza wyspą. Poza tym, część rozmówców dystansowało się od kraju pochodzenia.
Niektórzy deklarowali, że w bliskiej przyszłości wyjadą.

17 Migrantami w tej pracy będą rozmówcy urodzeni w Europie Wschodniej (Polska lub Czechy), bez względu na posiadane
obywatelstwo islandzkie.
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wkład w rozmowę był porównywalny. Z osobami wieku 20-30 lat przeprowadziłem 5 wywiadów,

30-40 lat – 7 wywiadów, 40-50 lat – 1 wywiad, 50-60 lat – 3 wywiady. Dobór rozmówców opiszę

dalej.

Przeprowadziłem  też  wywiady  z  pracownikami  instytucji  oferujących  pomoc  osobom

zadłużonym:  pracownikami  pomocy  społecznej,  pracownikami  instytucji  doradzającej

zadłużonym,  pracownikami  jednego  z  upadłych  banków  oraz  w  firmie  prowadzącej

specjalistyczne  kursy  edukacyjne  dla  zadłużonych.  Moje  badania  miały  też  charakter

etnograficzny  -  prowadziłem  notatki  ze  spotkań,  dyskusji  i  seminariów  poświęconych

problemowi  biedy  oraz  z  rozmów  z  mieszkańcami  Islandii  na  temat  zadłużenia  wśród  ich

bliskich – bo było to dla nich często łatwiejsze niż mówienie o sobie. Brałem udział w kursach

języka islandzkiego, co umożliwiło mi odnajdywanie artykułów w gazetach na temat zadłużenia

i zapraszanie do rozmowy ich autorów. Dostęp do zasobów bibliotecznych uniwersytetu pozwolił

mi rozbudować potrzebną bibliografię. 

Przeprowadziłem  wszystkie  zamierzone  wywiady,  obserwacje  i  odwiedziłem instytucje

pomocy społecznej.  Ponadto w bardzo dużym stopniu korzystałem z dostępnej w Reykjaviku

literatury  zagranicznej  dotyczącej  pomocy  społecznej,  długu  oraz  szerzej  –  antropologii

ekonomicznej.  Spojrzenie  na  kwestie  finansowe  z  perspektywy  różnych  kultur  pomogło  mi

również uzyskać ciekawe rezultaty porównania zachowań Islandczyków i imigrantów odnośnie

długów.  Jednocześnie  udało  mi  się  dokonać  ciekawych  obserwacji  dotyczących  wielorakiego

wpływu długów na migracje. Korzystałem również z konsultacji z lokalnymi badaczami, w tym

z opiekunką  projektu  Steinunn  Hrafnsdottir  (zajmującą  się  pomocą  społeczną)  oraz

z historykami zajmującymi się długiem.

Dobór rozmówców do wywiadów

Do  wywiadów  zapraszałem  tych  mieszkańców  wyspy,  którzy  identyfikowali  się  jako  osoby

zadłużone. Szczególnie zależało mi na  nauczycielach, studentach oraz  migrantach. Nauczyciele

byli  interesujący  ze  względu  na  „przywiązanie  do  ziemi”,  czyli  ograniczone  możliwości

wykonywania tego samego zawodu poza granicami kraju, ze względu na specyfikę językową oraz

specyficzne wymagania poszczególnych systemów edukacyjnych. Studenci – dlatego że o czasie

studiowania przyjęło  się  myśleć  jako o  tym okresie  życia,  gdy zdobywa się  nie  tylko  wiedzę

i dyplom, lecz przede wszystkich rozbudowuje się sieci znajomości, czyli tzw. kapitał społeczny.

Zakładałem, że w związku ze zdobywaniem tych kapitałów lub próbami ich konwersji pojawić się

mogą na Islandii specyficzne formy zadłużenia, jak choćby sygnalizowane w Danii zadłużanie się
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młodzieży związane z rosnącą popularnością pracy grupowej, gdy projekty na zaliczenie studenci

przygotowują się kawiarniach  (Hutters, 2012). Z kolei w stosunku do migrantów można było

oczekiwać,  że  ponad  swoje  przystosowanie  do  lokalnych  warunków oraz  rozbudowane  sieci

przyjaciół  i  znajomych cenili  sobie  możliwość  przyspieszonego bogacenia  się,  gdyż  było  ono

często celem ich migracji (Zielińska, 2015). 

Kapitał Zadłużeni

kulturowy Nauczyciele 

społeczny Studenci

ekonomiczny Migranci

Tabela 1: Dominujące typy kapitału (poszukiwanego lub posiadanego) dla

zakładanych grup badanych  (opracowanie własne)

Teoretycznym uzasadnieniem poszukiwań badanych wśród tych trzech grup społecznych była

teoria kapitałów Pierre'a Bourdieu  (2006). Migranci reprezentowaliby w badaniu dominującą

w ich  życiu  rolę  kapitału  ekonomicznego,  ponieważ  emigrując  rezygnują  (w  jakimś  stopniu)

z kapitału  kulturowego  oraz  nadwyrężają  kapitał  społeczny,  aby  zyskać  ten  ekonomiczny.

I w stosunku  do  tych,  którzy  nie  emigrowali  (choć  tylko  należących  do  tej  samej  klasy

społecznej),  czyli  ważnej  dla  siebie  grupy  odniesienia,  na  ogół  mają  dzięki  migracji  przede

wszystkim  ten  właśnie  kapitał.  Studenci  reprezentują  starania  o  kapitał  społeczny  kosztem

ekonomicznego, ponieważ nawet jeśli nie same opłaty, to ograniczenie czasu na pracę zarobkową

naraża  ich  na  niższe  zarobki.  Natomiast  nauczyciele  reprezentują  dominację  kapitału

kulturowego,  czyli  rozeznanie  w  symbolicznych  ograniczeniach  dostępu  do  różnych  pozycji

w społeczeństwie,  które  osiągnęli  ograniczając  się  w  zdobywaniu  kapitału  ekonomicznego

(wynagrodzenia nauczycieli rzadko dorastają do poziomu PKB per capita, Teachers’ and School

Heads'  Salaries  and  Allowances  in  Europe,  2013/14,  2014)  oraz  społecznego  (wykonywanie

pracy  w  towarzystwie  zasadniczo  pozbawionych  wpływu  dzieci).  Bourdieu  twierdził,  że

możliwości  konwersji  jednych  kapitałów  w  drugie  różnią  się  w  każdym  społeczeństwie

(Bourdieu,  2009;  Ziółkowski,  2012).  I  choć  na  ogół  najbardziej  intrygujące  są  możliwości

konwersji statusu społecznego lub rozbudowanych sieci znajomości w kapitał ekonomiczny oraz

konwersja kapitału ekonomicznego na inne, to jednak zadziwiające wydawało mi się pomijanie

tego, że ten biorący udział w konwersji kapitał ekonomiczny mógł zostać ściągnięty z przyszłości,
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czyli że zasadniczo jest długiem. Mogłoby to odsłonić pasożytniczą rolę gromadzonych kapitałów

oraz powiązania między awansem społecznym a ekonomiczną zależnością. W praktyce pomysł

takiego doboru rozmówców załamał się, ponieważ: 

a) studenci, których zapraszałem podczas wykładów do badań nie zgłaszali się do wywiadów.

I choć  ostatecznie  wśród  rozmówców  znaleźli  się  studenci,  to  jedynie  tacy,  których  określić

można mianem nietradycyjnych, głównie ze względu na wiek i pochodzenie; 

b)  doświadczenia nauczycielskie rozmówców okazały się  zróżnicowane,  ponieważ z  zawodem

identyfikowali  się  zarówno  byli  nauczyciele,  doktoranci  jako  nauczyciele  akademiccy,

nauczyciele przedszkolni, a także osoby, które pełniły inne kształtujące system edukacji funkcje; 

c) doświadczenie migracyjne było udziałem prawie wszystkich rozmówców, starałem się, by nie

było  to  tylko  doświadczenie  przyjazdu  lub  powrotu  do  Islandii,  dlatego  rozmówców

poszukiwałem  także  w  szkołach  językowych,  gdzie  języka  norweskiego  uczyli  się  ludzie

przygotowujący się do wyjazdu.

Po pierwszych porażkach w znalezieniu osób gotowych wziąć udział w badaniach – a poza

studentami,  których  zapraszałem  podczas  wykładów,  osób  do  badań  szukałem  poprzez

przypadkowy  kontakt  osobisty,  ponieważ  e-maile  wysyłane  na  adresy  instytucjonalne

pozostawały na ogół bez odpowiedzi  – zdecydowałem się dobierać rozmówców na zasadzie kuli

śniegowej.  Tyle  że  rozmówców  na  ogół  prosiłem  o  kontakt  z  osobami,  których  sytuacja,

doświadczenie i opinie odbiegać będą od tych, które mieli oni sami. Korzystałem też z pomocy

innych  badaczy  na  Wydziale  Nauk  Społecznych  Uniwersytetu  Islandskiego,  którzy,  znając

konstrukcję  badań,  kierowali  mnie  do  ludzi  oraz  instytucji,  które  potencjalnie  mogły  mnie

zainteresować18.  Ostatecznie  wszystkie  trzy  zamierzone  grupy  osób  zadłużonych  znalazły  się

wśród rozmówców. Czasami jednak w sposób dość paradoksalny, a mianowicie łącząc dwie lub

trzy  charakterystyki  w  sobie.  Wystarczyło  mając  doświadczenia  migracyjne,  połączyć  pracę

w sektorze  edukacji  ze  studiami lub zajmować niejednoznaczną pozycję  doktorantki  (między

studentami a pracownikami) i mieć doświadczenie migracyjne.

Dyspozycje do wywiadów

W  przypadku  nierejestrowanych  wywiadów  z  przedstawicielami  instytucji,  m.in.  Ośrodka

Doradztwa  Zadłużonym,  biskupstwa  Narodowego  Kościoła  Islandii  oraz  banku  –  działu

zajmującego  się  restrukturyzacją  zadłużenia  indywidualnego,  scenariusze  wywiadów

konstruowane były każdorazowo w oparciu o zgromadzoną do tego momentu wiedzę dotyczącą

18 Szczególne podziękowania za nieocenioną pomoc w tym zakresie kieruję do Anny Wojtyńskiej z Instytutu Antropologii.
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działania danej instytucji. Natomiast w przypadku wywiadów z osobami zadłużonymi, poziom

ich ustrukturyzowania zależał od tego, w jakim języku prowadzony miał być dany wywiad. O ile

w przypadku wywiadów prowadzonych w języku polskim rzeczywiście posługiwałem się dość

luźno sformułowanymi dyspozycjami, co do tego, jakie wątki chciałem, aby zostały poruszone,

o tyle  w  przypadku  wywiadów  prowadzonych  w  języku  angielskim,  dyspozycje  przyjmowały

często  charakter  listy  pytań.  Były  one  formułowane  w  sposób  możliwie  prosty  i  możliwie

jednoznaczny, tak żeby dodatkowo nie komplikować rozmowy prowadzonej przez obie strony

w języku dla nich obcym.

Formalną część wywiadu otwierała  standardowa informacja  o  anonimowości  badania,

którego częścią miał być dany wywiad wraz z poinformowaniem rozmówców o tym, że mogą

odmówić  odpowiedzi  na  pytania  oraz  przerwać  rozmowę  w  dowolnym  momencie.  Było  to

w znacznej  mierze  powtórzenie  informacji,  które  otrzymali  w  zaproszeniu,  zanim  wyrażali

pisemną zgodę na wywiad. 

Pierwsze pytania dotyczyły ustalenia, o jakim typie zadłużenia będzie to rozmowa oraz jak

zaczęła  się  historia  zadłużenia  danej  osoby.  Następne  pytania  dotyczyły  postrzegania  przez

rozmówców motywacji wierzycieli do udzielenia im kredytu oraz znaczenia, jakie obecnie mają

dla nich długi. Następne pytania dotyczyły tego, co się dzieje, gdy przestaje się spłacać długi oraz

tego,  czy  rozmówcy  mają  niezadłużonych  przyjaciół  lub  znajomych.  Zadawałem  też

przygotowane  wcześniej  pytania  dotyczące  zagadnień  takich  jak:  stosunek  do  pracy  oraz

motywacja  do  działania,  znaczenia  domu  i  mobilności  w  życiu,  stosunek  do  państwa

i demokracji, a także możliwość wykorzystywania przeciwko pracownikom stanu ich zadłużenia

przez pracodawców. Następnie była  grupa pytań dotyczących przyszłości:  od dopuszczalnych

wariantów  pomocy  instytucjonalnej  osobom  z  długami,  przez  plany  i  wpływ  zadłużenia  na

decyzje życiowe, po wyobrażenia potencjalnego życia bez długów. Po koniec wprost pytałem o to,

czego doświadczenie życia z długami nauczyło moich rozmówców.

Pytanie o determinizm

Po  wyczerpaniu  się  listy  pytań  i  zagadnień,  usiłowałem  konfrontować  rozmówców

z deterministyczną  wizją  tego,  jak  zadłużanie  ludzi  można  rozumieć  jako  funkcjonalne  dla

kapitalizmu.  Interesowała  mnie  opinia  moich  rozmówców  na  temat  długu  jako  urządzenia

jednocześnie  przeciwdziałającego  emancypacji  pracowników,  jak  i  ułatwiającego  akumulację

kapitału. W istocie było to myślenie, które towarzyszyło mi, gdy rozpoczynałem badania, lecz nie

chciałem wywiadów zaczynać od tych  kilku zdań,  ponieważ torowałyby one myślenie  moich
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rozmówców,  tzn.  wszystko byłoby już mówione w kontekście  tego determinizmu.  Tych kilka

zdań było  jednak antypodami  tego,  co  spodziewałem się  usłyszeć  od  rozmówców,  ponieważ

zakładałem,  że  ludzie  na  ogół  opowiadają  o  swojej  aktywnej  roli  w  świecie  lub  choćby

o możliwościach tego, co było do zrobienia, z których nie skorzystali. Rozmówców zachęcałem

do  konfrontacji  z  tym  deterministycznym  obrazem  świata  zadając  jedno  z  ostatnich  pytań

w następujący sposób: 

„Wiesz, mam taką teorię, nie wiem, czy do niej pasujesz, ale może powiesz mi, co o niej
myślisz.  Wydawało  mi  się,  że  zadłużenie  jest  doskonałym  narzędziem  kontroli
społeczeństw. Ci ludzie, którzy chcą żyć godnie w jednym miejscu, stają się posłuszni,
grzecznie pracują i  pilnują oprocentowania.  A ci,  którzy mają mnóstwo energii,  mogą
uciekać od kredytów zagranicę,  gdzie  znikną lub zarobią więcej,  ale  tam z kolei  mają
ograniczone prawa obywatelskie,  więc stają się grzeczni,  pracowici i  posłuszni.  Trochę
pesymistyczne, co?”

Ta wizja funkcjonalnej roli splotu „zadłużenie-migracja” w kapitalizmie inspirowana była lekturą

książki „Homo sacer” Giorgio Agambena. Zadłużeni wydawali mi się wówczas wyłączeni ze sfery

polityki, ponieważ jako ludzie, którym w razie jakichkolwiek problemów ze spłatą zobowiązań

przyklejało się  etykiety „winni”, „nierozsądni”, „nieracjonalni” itp., a wówczas nie mogli liczyć

na uznanie swoich kompetencji w sferze ekonomii – kluczowej dziedziny współczesnej polityki.

W debacie publicznej bezkarnie można było ich „zabić”, uznając, że sami sobie są winni, więc

wyłączeni  z  pomocy  społeczeństwa.  Żeby  pozbyć  się  piętnującego  długu19,  osoby  zadłużone

podporządkować musiały się pracodawcom, umacniając tym samym specyficzną etykę pracy,

sprowadzającą się do tzw. brania nadgodzin. Alternatywnie, mogły zdecydować się na migrację

i podjęcie lepiej płatnej pracy, co przyczyniało się do utrzymywania niskich płac w zawodach

dostępnych migrantom. Poza sferą polityki, osoby z długami zdane były na siebie samych, choć

trudno dostrzec w ich życiu moment wyrzucenia,  któremu Agamben poświęca więcej  uwagi,

opisując kondycję homo sacer:

„Wyrzucenie  jest  zasadniczo  władzą  przywrócenia  czegoś  samemu sobie,  czyli  władzą
utrzymywania się w relacji z uprzednio założonym nie-odniesieniem. To, co zostało objęte
wyrzuceniem  (skazane  na  banicję  [in  bando]),  jest  przywrócone  własnej  odrębności,
a zarazem jest zdane na łaskę [in bando] tego, kto porzuca, jest jednocześnie wyłączone
i włączone, zwolnione i schwytane.” (Agamben, 2008, s.151)

W przypadku osób z długami to porzucenie odbyło się na dużą skalę. Mało kto jednak miał wgląd

w  sytuację  ekonomiczną  konkretnego  drugiego  człowieka,  więc  to,  że  ktoś  znalazł  się  poza

19 Warto zaznaczyć,  że  o ile  upowszechnienie  się  informacji  o  niespłacaniu długów piętnuje osobę zadłużoną,  to  samo
zadłużenie  przed  kryzysem  finansowym  miało  czasami  charakter  nobilitujący,  a  sami  zadłużeni  uznawani  byli  za
rozsądnych (Springer, 2015).
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społecznością,  nie  musiało  być  widoczne.  Zadłużeni  sami  musieli  uświadomić  sobie  swoją

odrębność lub została im ona uświadomiona przez innych ludzi wtedy, gdy o swojej sytuacji

próbowali mówić publicznie. 

Kodowanie

Poszczególne wywiady zostały zakodowane według schematu:

M – mężczyzna

K – kobieta

i – urodzony na Islandii

m – migrant

liczba – nr wywiadu nadany losowo

/M  lub  /K  –  mężczyzna  lub  kobieta  towarzysząca  rozmówcy,  lecz  zdawkowo  uczestnicząca

w rozmowie 

Notatki z rozmów nierejestrowanych nie zostały zakodowane, a ich wykorzystanie w analizie

będzie miało charakter jedynie pomocniczy. W podobnym zakresie korzystał będę z fragmentów

pięciu wywiadów z polskimi migrantami przeprowadzonych przez Małgorzatą Zielińską,  przy

których asystowałem (zob. Zielińska, 2015). Okazało się to bardzo pomocne, ponieważ kwestie

zadłużenia pojawiały się w nich spontanicznie,  podczas gdy aranżowanie wywiadów, których

punktem  wyjścia  była  sytuacja  finansowa  rozmówców,  okazało  się  dość  trudne.  Dostałem

pozwolenie  na  wykorzystanie  do  moich  badań  wyselekcjonowanych  fragmentów  zebranych

przez Małgorzatę Zielińską wywiadów. Kod opisujący fragmenty tych rozmów poprzedzać będzie

literka Z.

Zebrany  materiał  po  przetranskrybowaniu  został  wprowadzony  w  postaci  pliku

tekstowego  do  darmowego  programu  Weft-QDA,  gdzie  poszczególne  fragmenty  tekstu  były

kategoryzowane.

Nie  miałem  gotowego  drzewa  kodowego,  lecz  opisywałem  wybrane  fragmenty  tekstu

zarówno ze względu na pojawiające się tematy (w dużej mierze powstałe z zadawanych pytań),

jak  i  opisywane  przez  rozmówców  zjawiska.  Nieliczne kategorie miały  formę  cytatu.

Decydowałem się na to, gdy fragment wydawał mi się znaczący i gdy spodziewałem się napotkać

więcej dających się tak zakodować fragmentów w kolejnych wywiadach. Ilość kategorii narastała

wraz z kolejnymi wywiadami. Ostatecznie, wraz z podkategoriami, powstało ich 136. Zasadniczo

kodowaniu podlegały fragmenty tekstu, ale szczególnie w pierwszych godzinach wielodniowej
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pracy starałem się myśleć linijkami tekstu. Potem, gdy przychodziło zmęczenie, kodowanie nie

było  tak szczegółowe,  zwłaszcza jeśli  była  to  praca  nad wielokrotnie  już  wcześniej  czytanym

wywiadem.  Z  pewnością  w  toku  kodowania  narastało  zjawisko  nazywane  –  nomen omen –

długiem  technologicznym  (Lim,  Tasande,  Seaman,  2012),  czyli  pozwalanie  sobie  na

niedociągnięcia  w  pracy,  które  niepoprawiane  od  razu  przyczyniają  się  do  powstawania

późniejszych  kosztów związanych  z  poprawkami.  Takim niedociągnięciem było  np.  unikanie

powrotu do pierwszych wywiadów z wypracowaną listą nowych kodów, co znacząco wydłużyłoby

pracę  kodowania.  Intuicyjnie  decydowałem,  kiedy  warto  wracać  i  powtarzać  czytanie  tekstu

wywiadu.  Dług  technologiczny  powstaje  zawsze,  gdy  trzeba  któryś  etap  pracy  zakończyć.

Konsekwencją  tego  technologicznego  poziomu  zadłużenia,  na  jaki  się  zdecydowałem,  jest

mniejsza  widoczność  kategorii,  które  powstały  najpóźniej  i  przez  to  opisują  najmniej

fragmentów wywiadów, choć opisywane nimi kwestie mogą być zarówno istotne, jak i obecne

w wielu wywiadach.

Wyłonione  kategorie  przedstawiam  na  Diagramie  nr  2.  Przedstawione  na  diagramie

bliskie powiązania między kategoriami opisującymi analizowane fragmenty wywiadów wynikają

z  tego,  że  wyróżnione  z  wywiadów  fragmenty  wypowiedzi  zostały  zaklasyfikowane  do  kilku

kategorii  równocześnie.  Przedstawione  powiązania  oddają  więc  gęstość  znaczeń  czy  też  ich

splątanie  w  ramach  fragmentu  wypowiedzi,  a  niekoniecznie  są  to  zależności  przyczynowo-

skutkowe.  To  wyjaśnienie  może  częściowo  tłumaczyć,  dlaczego  kategorie  „edukacja

i wychowanie” oraz „uczenie się” nie wykazały powiązań między sobą, choć kategoria „uczenie

się”  okazała  się  najliczniej  pojawiającą  się,  a  „edukacja  i  wychowanie”  –  jedną  z  czterech

najbardziej powiązanych z innymi. Edukacja i wychowanie pojawiały się jako kwestie splecione

z innymi. Niekoniecznie występowały na „pierwszym planie”, ale właśnie w powiązaniu, dlatego

ujawniały się przy zestawieniu tych fragmentów wywiadów, które miały kilka kategorii. 
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Dalsze operacje dokonywane były na kategoriach ogólnych,  w celu lepszego uporządkowania

zebranego  materiału  pod  kątem  jego  prezentacji.  Ostatecznie  pozostało  11  kategorii

(mieszkanie/dom, marzenia, kryzys, zadłużenie, Islandia, banki, państwo, organizacje i ruchy

społeczne,  edukacja  i  wychowanie,  praca,  znaczenia),  spośród  których  kategoria  „znaczenia”
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Diagram  2:  Sieć  bliskich  powiązań  między  wyróżnionymi  kategoriami

(opracowanie własne).



gromadziła zarówno znaczenia nadawane zadłużonemu życiu, jak i swego rodzaju „resztę”, czyli

podkategorie  niepasujące  do  innych  (wypieranie/zapomnienie,  myśleć  jak  Islandczycy,

priorytety,  więzienie,  naturalizowanie,  napędzanie  konsumpcji,  kontrola  społeczna,  wolność,

walka, relacje z innymi, izolacja, pożyczanie ludziom, pomoc, bez wyjścia, dyskurs, poniżenie,

emocje, strach, zdrowie, niepewność). Ostatecznie kluczowymi z punktu widzenia prezentacji

wyników  badań  okazały  się  kategorie:  Islandia,  kryzys,  dom  i  mieszkanie,  edukacja

i wychowanie,  organizacje  i  ruchy  społeczne,  uczenie  się  (na  powrót  oddzielona  od  edukacji

kategoria), a wyodrębnienia  wymagała (i została wyodrębniona) kwestia decyzji migracyjnych,

ponieważ okazały się one fundamentalnie związane z życiem w długach.

Prezentacja  analiz  poszczególnych  kategorii  przedstawiona  zostanie  z  pominięciem

rozbudowanych indywidualnych biografii rozmówców. Inaczej niemożliwością – w mojej ocenie

– byłoby zapewnienie anonimowości uczestnikom badania. Ich historie, wykształcenie, a także

opisywane działania są zbyt charakterystyczne w kontekście niewielkiej populacji jednego miasta

(okręgu stołecznego), w którym przeprowadzono badania.

Pozycja badacza w trakcie prowadzenia badań terenowych

Wybierając  temat  badań  nie  inspirowałem  się  żadną  teorią,  lecz  polegałem  na  głębokim

zakorzenieniu się tego problemu w moim własnym doświadczeniu badacza. Problem długu nie

był  nawet rozpoznany przez innych badaczy jako część myśli  pedagogicznej,  do której  – jak

usiłuję  wykazać  w podrozdziałach  „Problematyka  badań w obszarze  nauk  społecznych”  oraz

„Pedagogika długu” –  przynależy. W badaniach jakościowych konceptualizacje analizowanych

zjawisk  mogą się różnić w zależności od tego, czy dokonujemy ich z wnętrza społeczeństwa, czy

też będąc na jego marginesie. Poza tym, jesteśmy bądź nie jesteśmy częścią badanego świata

społecznego  w  określony  sposób  –  w  skrajnych  przypadkach  należąc  do  elit  lub  do  osób

wykluczonych. Ma to kluczowe znaczenie dla jakości udostępnianych nam danych i dla tego, co

będziemy  w  stanie  z  nich  odczytać.  Z  powyższych  względów  ważne  jest,  abym  jako  badacz

dokonał określenia pozycji, z których badania te były prowadzone. 

Gdybym  prowadził  badania  terenowe  w  Polsce,  powinienem  ujawnić,  jaką  zajmuję

pozycję w społeczeństwie, zgodnie z tym co zalecał Bourdieu, pisząc o socjologii rozumiejącej

(Bourdieu, Wacquant, 1992; Schirato, Webb, 2003). Jednak Islandia jako miejsce prowadzenia

badań była zarówno kulturowo, jak i geograficznie odległa od społecznego kontekstu, do którego

przywykłem. Dlatego nie musiałem wymuszać na sobie korzystania z recept Bourdieu, ponieważ

i tak byłem zmuszony nowymi warunkami życia i pracy do systematycznego tłumaczenia siebie
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oraz długu jako tematu badań. Dopiero po “wyjściu z laboratorium” uświadomiłem sobie, że

wyzwania, przed jakimi stawałem jako badacz, znajdują odzwierciedlenie w dotychczasowych

osiągnięciach teoretycznych. 

Poczucie obcości wywoływał wśród Islandczyków już sam temat moich badań. Jak już

wspominałem w jednym z artykułów  (Kowzan, 2010), kiedy przyjechałem tam w 2009 roku,

szybko zdałem sobie sprawę, że – wbrew moim oczekiwaniom – zadłużenie samo w sobie nie

było postrzegane przez Islandczyków jako problem. Niezgodę budził jedynie nieprzewidywalny

przyrost długów i tylko to przypominało ludziom o tym, że byli rządzeni – i to rządzeni, zdaniem

wielu, źle. Jednocześnie dla wielu polskich rozmówców na wyspie, sama idea zadłużania się była

kontrowersyjna. Gdy zorientowałem się, jak powszechna jest zgoda na życie w długach, wydałem

się  sobie  „nienowoczesny”  i  niedouczony.  Pogłębiło  to  moją  ogólną  niepewność,  jaka  często

towarzyszy badaniom terenowym. Po latach dowiedziałem się, że także w Polsce, osobom, które

kwestionowały  oczywistość  związku  długu  z  dorosłością,  otoczenie  dawało  czasem  odczuć

egzotyczność  takiego  myślenia  (Springer,  2015).  Z  czasem zacząłem uważniej  przyglądać  się

literaturze  antropologicznej,  zwłaszcza  gdy  zaakceptowałem  myśl,  że  moje  badania  można

rozumieć  jako  powtórzenie  à  rebours tradycyjnych  wypraw  badawczych  ze  społeczeństw

nowoczesnych do tych przed-nowoczesnych. Tyle, że mój ruch odbywał się między krajem, tzw.

post-komunistycznym/post-industrialnym  a  krajem  post-neoliberalnym  i  niemal

bezprzemysłowym. 

Kiedy zdałem sobie sprawę, że ludzie,  których spotykam, nie rozumieją moich badań,

zakładających,  że  dług  sam  w  sobie  jest  problemem,  czułem  się  niepewnie  na  poziomie

akademickim  i  osobistym.  Na  poziomie  akademickim  niepewność  wynikała  z  tego,  że  nie

mogłem wówczas znaleźć badaczy podzielających moje zainteresowanie totalnością fenomenu

zadłużenia.  Na  ogół  badania  koncentrowały  się  na  wybranym  typie  długów  i  dotyczyły

nadmiernego zadłużenia  (Anderloni,  Vandone,  2011;  Drentea,  Lavrakas,  2000;  Lea,  Webley,

Walker, 1995). Jedynym wówczas wyjątkiem był David Graeber, który z kolei bardzo wyraźnie

pozycjonuje się jako anarchista20. Polityczne afiliacje nie są czymś niezwykłym w akademii, ale

było dla mnie to sygnałem, że nie tylko w terenie, ale także w akademii rozpoczynam badania

z pozycji  outsidera  (zob.  Banks,  1998).  Nawet  teraz,  po  kilku  latach  od  rozpoczęcia  badań,

zadłużenie  indywidualne  jest  kwestią  problematyczną  głównie  dla  aktywistów  i  badaczy

zaangażowanych w ruchy społeczne. Psycholodzy raczej ograniczają się do badania nadmiernego

zadłużenia (ang. over-indebtedness), a badacze innych dyscyplin zajmują się głównie długiem

20 Nasza  wspólna  obecność  w  jednej  z  grup  dyskusyjnych  zaowocowała  interesującą  dla  mnie  wymianą  spostrzeżeń,
a Graeber udostępnił mi jedną z końcowych wersji swojej książki. Dzięki temu miałem więcej czasu na zapoznanie się
z nią,  nie  wiedząc  jeszcze,  z  jak  wielkim uznaniem zostanie  przyjęta.  Przede  wszystkim przeczytałem ją  w  trakcie
prowadzenia badań terenowych, co pogłębiło moje zainteresowania antropologią ekonomiczną.
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publicznym. Podobnie media koncentrowały się na kwestiach związanych z długiem publicznym

– marginalnych dla moich poszukiwań. Nie podjąłbym się jednak eksploracji kwestii związanych

z długami, gdyby były one dobrze rozpoznane i reprezentowane w literaturze akademickiej. W

literaturze  pedagogicznej  istnieje  znaczący  dorobek  naukowy  dotyczący  socjoekonomicznych

uwarunkowań osób uczących się (dziedzictwo Bourdieu), lecz wpływ kapitału ekonomicznego na

procesy uczenia się jest zaskakująco słabo rozwinięty. Często zakłada się, że kapitał kulturowy

jest transferowalny w kapitał ekonomiczny, podczas gdy jest to dość niejasna relacja, zachodząca

tylko  w określonych warunkach (patrz:  Bourdieu,  2009,  s.  11-23).  Przynajmniej  w reżimach

neoliberalnych warto więcej uwagi poświęcić determinującej zachodzenie procesów uczenia się

roli kapitału ekonomicznego. 

Z kolei poczucie niepewności na poziomie osobistym wynikało z tego, że zdałem sobie

sprawę, że wpływ doświadczeń osobistych badacza na zainteresowania badawcze, a nawet na

wyniki  dociekań,  uniemożliwia  mówienie  o  obiektywnych  odkryciach  naukowych  w  mojej

dziedzinie.  Kiedy  na  Islandii  zdałem sobie  sprawę,  że  badanie  kwestii  zadłużenia  może  być

kwestią osobistych przekonań i politycznych afiliacji (czyli np. niechęci do międzynarodowych

korporacji  i  podejrzliwości  w  stosunku  do  sektora  bankowego),  to  zastanawiałem  się  jak

wymazać siebie z badań, tak by nie skazić swoimi reakcjami nagrywanych wywiadów. Wszystko

stało się wtedy dla mnie podejrzane: własny wygląd, ubiór, wybór momentów, w których reaguję

na  słowa  rozmówców  uśmiechem  bądź  kiwaniem  głową.  Wszystko  to  zdradzało,  w  moim

ówczesnym  przekonaniu,  że  przychodzę  kwestionować  dług.  I  kwestionuję  go  z  powodu

resentymentu lub interesu, jaki w kwestionowaniu porządku ekonomicznego mają outsiderzy,

czyli  osoby  żyjące  na  marginesie  społeczeństwa,  które  w  obecnym  porządku  nie  dostaną

znaczącego bankowego kredytu. Na Islandii zdałem sobie sprawę, że jako doktorant, osoba nigdy

wcześniej  na  stałe  nie  zatrudniona,  więc  bez  prawa  do  kredytu  mieszkaniowego,  zajmuję

określoną pozycję  społeczną.  Z  perspektywy islandzkiego  społeczeństwa  konsumpcyjnego,  ta

pozycja  mogła  wydawać  się  marginesem  społecznym,  choć  w  Polsce  nigdy  tak  tego  nie

postrzegałem, gdyż na co dzień otoczony byłem ludźmi o podobnym do mojego statusie. Nigdy

wcześniej  nie  miałem  wrażenia,  że  mój  los  jest  zdeterminowany  moim  niskim  statusem

ekonomicznym. Zwykle znajdowałem sposoby, by otrzymać kredyt. Moje dawne doświadczenia z

kredytem studenckim czy tzw. lewarowaniem podczas gry na giełdzie wskazują, że – podobnie

jak Islandczycy – nie tylko nie jestem odporny na oferty kredytowe, lecz czasami aktywnie ich

poszukuję. 

U  podstaw  badań  jakościowych,  szczególnie  tych  prowadzonych  metodą  wywiadów,

często znajduje się idealistyczne założenie, że badacz powinien „wziąć w nawias” swoje własne
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teorie i przedzałożenia, jeżeli chce dotrzeć do światów innych ludzi  (Ashworth, Lucas, 1998).

Poza problemem wykonalności tego postulatu istnieje jeszcze jeden, mianowicie kwestia jakości

interakcji  między  ludźmi  w  sytuacji  wywiadu.  Przygotowując  się  i  prowadząc  wywiady,

obawiałem się, że „biorąc siebie w nawias” lub próbując „zapomnieć siebie” w trosce o dostęp

i obiektywizację  badań,  wywiady  zamienią  się  w  swego  rodzaju  przesłuchania.  Ze  względów

etycznych,  starałem  się  tego  unikać.  Przez  względy  etyczne  rozumiem  tu  to,  że  sam  nie

chciałbym być przesłuchiwany przez badacza, a u podstaw tej niechęci leży założenie, że badacz

społeczny jest zobowiązany do bycia sojusznikiem ludzi i tego, co społeczne. 

Co interesujące, “branie w nawias” przedzałożeń badacza można pozostawić rozmówcom,

zwłaszcza gdy prowadzący wywiad badacz “odgrywa” bycie outsiderem. Teorie i przedzałożenia

badacza mogą być wtedy postrzegane przez rozmówcę jako zadanie – coś do przezwyciężenia

poprzez  pogłębione  wyjaśnienia  własne.  Podkreślam,  że  chodzi  o  “odgrywanie”  (ang.

performing), ponieważ nasza pozycja w toku prowadzenia wywiadu nie jest stała i do pewnego

stopnia  można  nią  świadomie  zarządzać.  Na  początku  spotkania  identyfikacja  wizualna

rozmówców wydaje  się  ważna,  ale  potem stopniowo relacja  produkowana  podczas  wywiadu

może  rozmywać  opozycję  outsider-insider  i  pojawić  mogą  się  nowe  kąty  widzenia  świata.

Posłużę się przykładem. Na umówiony wywiad z polskim migrantem mogłem przyjść ubrany

w ulubiony tradycyjny islandzki wełniany sweter. I byłoby to najprawdopodobniej odebrane jako

mocny sygnał akceptacji dla kultury kraju goszczącego. Wiedząc, że kultura kraju goszczącego

jest  dla  migrantów punktem odniesienia,  a  tego  typu sweter  jest  jej  ważnym symbolicznym

artefaktem, to nakładając go, spodziewałbym się, że od pierwszych chwil spotkania może mnie

ten sweter ustawić w pozycji outsidera w stosunku do niektórych rozmówców, przekonanych

o absolutnej wyższości kultury polskiej nad islandzką21. Przez sweter badacz może więc stać się

outsiderem  i  to  bez  względu  na  temat  rozmowy.  Nie  wykluczone  też,  że  potem,  w  trakcie

wywiadu  sweter  ułatwia  rozmówcom  ujawnienie  swego  zdystansowania  się  od  wartości

postrzeganych  jako  część  polskiej  kultury.  Prowadzący  wywiad  badacz  odgrywając  bycie

outsiderem  może  wtedy  dołączyć  do  rozmówcy  w  jego  zdystansowaniu  się  poprzez

uśmiechnięcie  się  “ze  zrozumieniem”.  Może  też  pozostawić  rozmówcę  samego  w  tym

zdystansowaniu,  starając  się  nie  zauważać  tego,  że  rozmówca mniej  lub  bardziej  świadomie

dokonuje  autoprezentacji  (Bourdieu,  1999).  Poza  rolą,  jaką  odgrywały  kultury  narodowe

w moich  badaniach,  także  postrzegana  przez  badanych  różnica  wieku  pomiędzy  badaczem

a rozmówcami może okazać się okolicznością, od której zależy to, czy badacz uznany zostanie za

stojącego wewnątrz czy na zewnątrz “wyobrażonej społeczności”. Do pewnego stopnia nasz wiek

21 Więcej na temat zjawiska waloryzacji kultur polskiej i islandzkiej w: Wojtyńska, 2009.
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biologiczny jest czymś, co 'nosimy' na sobie, wybierając ubrania, makijaż czy styl. Dostrzegamy

to, gdy nasi rozmówcy arbitralnie zaczynają mówić o sobie jako o młodszych lub starszych od

badacza,  szczególnie  wtedy  gdy  uważamy,  że  z  naszego  punktu  widzenia  dokonali

nieprawidłowej oceny sytuacji. Nasze własne poczucie bycia na zewnątrz świata badanego może

zostać przez naszego rozmówcę przeramowane (ang. reframed) tak, że włączy nas on w obręb

swego świata (np. przez “zdradzanie sekretów”) i zakorzeni (np. przez zawiązywanie przyjaźni

przekraczających ramy samego badania).  Rozmówca,  czyli  de jure badany,  staje się  de facto

badaczem i wynika to nie tylko z tego, że w jakoś selektywny sposób przedstawia nam siebie

w trakcie  wywiadu,  ale  także  dlatego,  że  zgadzając  się  na  wywiad  o  określonej  tematyce,

przyjmuje jakieś strategie badawcze wobec proponowanej jej (lub jemu) sytuacji. Przykładowo,

zgadzając się na wzięcie udziału w moich badaniach, niektórzy moi rozmówcy liczyli, że niejako

w zamian lub przy okazji otrzymają poradę lub pomoc. Bywało też tak, że zgadzali się, bo byli

ciekawi  możliwości,  jakie  dają  studia  doktoranckie.  Po  wyłączeniu  dyktafonu  to  ja,  jako

wcześniej  badacz,  poddawany  byłem  czasem  dość  drobiazgowemu  badaniu  związanemu

najczęściej  z  perspektywami  życiowymi,  jakie  otwiera  bądź  zamyka  akademia.  Te  rozmowy

czasem bardziej  obfitowały  w interesujące  mnie  szczegóły  związane z  życiem w długach,  niż

bardziej formalne badanie, które prowadziłem ja. 

Do  arsenałów  wzajemnego  pozycjonowania  się  rozmówców  należy  także  język.  Moja

sytuacja  była  szczególna,  ponieważ  wywiady  prowadziłem  po  angielsku,  chyba  że  rozmówca

pochodził  z  Polski  – wtedy po polsku.  Znaczenie języka dla  pozycjonowania się  rozmówców

wydawało  mi  się  większe  przede  wszystkim  wtedy,  gdy  wywiad  odbywał  się  w  miejscu

publicznym (np. kawiarnia), gdzie zarówno wybór języka, jak i stopień płynności wskazywał na

klasę społeczną rozmówców. Obecność publiczności,  nawet jeżeli  nie byli  to słuchacze,  może

stanowić grupę odniesienia ważniejszą niż badacz, z którym relacja jest ograniczona czasowo.

Przykładowo,  rozmowa  po  polsku  w  kawiarni,  nawet  jeżeli  szczątkowo  dla  kogoś  słyszalna,

powoduje  “widoczność”  imigranta.  Elementem  gry  w  pozycjonowanie  się  może  być  reakcja

rozmówcy  na  tę  widoczność  poprzez  podejmowanie  dodatkowych  konwersacji  z  obsługą

w języku  islandzkim,  wykraczających  poza  zamawianie  napoju.  W  moim  odczuciu

manifestowanie  znajomości  języka  lokalnego  ma  demonstrować  badaczowi  ponadprzeciętną

“tutejszość” pochodzącego z Polski rozmówcy, co podnosi jej  lub jego autorytet,  jako znawcy

badanego  przeze  mnie  świata.  Z  drugiej  strony  trudno  jest  obiektywnie  stwierdzić,  kiedy

poboczne  konwersacje  naszego  rozmówcy  są  rzeczywiście  zbędne,  niemniej  wytwarzają  one

pewne wpływające na przebieg rozmowy wrażenie.

Wszystkie te powyższe przykłady składają się na tezę, że relacja insider-outsider nie jest
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z góry  dana,  ponieważ  mieszkańcy  danego  miejsca  są  zróżnicowani.  Ta  relacja  może  być

“odgrywana”  w  trakcie  przeprowadzania  wywiadu,  jeśli  badacz  jest  w  stanie  przewidzieć

i kontrolować swoje zachowania i pozycjonujące społecznie artefakty. 

Podczas  prowadzania  badań  na  Islandii  pojawił  się  jednak  jeden  aspekt  tożsamości

badacza, który – ponieważ słabo przeze mnie zawczasu rozpoznany – utrudniał mi zrozumienie

sytuacji  badania,  tak  jak  ją  postrzegali  rozmówcy.  Czasem  poddanie  się  badaniu  i  kontakt

z badaczem związane są z dystrybucją pewnego prestiżu, z czego nigdy wcześniej nie zdawałem

sobie  sprawy.  Mam na myśli  autorytet  związany  z  byciem naukowcem.  Siła  tego  autorytetu

wpływała na sposób reakcji  na teorie  lub założenia,  z  którymi pod koniec każdego wywiadu

starałem się  rozmówców skonfrontować.  Przywykłem do polskiego  społeczeństwa,  w którym

wydawało mi się,  że pochodzenie z  akademii  nie implikuje żadnego specjalnego szacunku ze

strony społeczeństwa. W zasadzie każda artykulacja teorii łatwo może się spotkać z wykpieniem.

Skutkiem tego wydawało mi się, że doktorantom w Polsce stosunkowo łatwo jest przeprowadzić

wywiady, podczas których rozmówcy zachowują się jak im równi. A przez to, wspomniane branie

w nawias przedzałożeń badacza wydaje się  problemem sztucznym, ponieważ przynajmniej  w

fazie  wywiadu,  niewiele  jesteśmy  w  stanie  rozmówcom  siłą  naszego  autorytetu  narzucić,

nieświadomie  “zanieczyszczając”  ich  widzenie  świata.  Jednak  na  Islandii,  przychodzenie

z akademii, a precyzyjniej, prowadzenie badań dla celów naukowych – przynajmniej w moim

odbiorze – wydawało się konotować jakiś wstępny rodzaj szacunku (lub dystansu) połączonego

z oczekiwaniami  formalności  w  relacjach  pomiędzy  badaczem  a  innymi  ludźmi.  Przede

wszystkim badacze zobowiązani są przestrzegać (nieznanych mi wcześniej z Polski) procedur

etycznych  (zgłoszenie  badań  do  komisji  etycznej,  oficjalne  zaproszenie  do  wzięcia  udziału

w badaniach,  formularz  zgody  badanego  na  warunki  badania),  które  mają  chronić  ludzi

i zagwarantować  etyczne  wykorzystanie  zebranych  danych.  Nie  miałem  jednak  do  czynienia

tylko  z  formalnościami  zabezpieczającymi  społeczeństwo  przed  potencjalnie  groźnymi

badaczami. Ludzie spoza uniwersytetu sami dbali o jego etos. Przykładowo, pewnego razu moje

zaproszenie  do  wzięcia  udziału  w  badaniach  nie  zostało  zaakceptowane  przez  nauczycielkę

szkoły językowej, którą poprosiłem o upowszechnienie mego listu do jej studentów. Powodem jej

odmowy był rzekomo nieformalny styl mego zaproszenia. Wydarzenie to było dla mnie oznaką,

że  w  islandzkim  społeczeństwie,  poza  akademią,  istnieją  swego  rodzaju  “bramkarze”

(przynajmniej  jedna taka osoba),  którzy  pilnują standardów dotyczących języka komunikacji

pomiędzy  naukowcami  a  resztą  populacji,  nawet  jeśli  tym  językiem  jest  angielski.  Stopień

formalizacji  przygotowań do wywiadów przyczyniał  się  do bardzo poważnej  atmosfery  wielu

spotkań.  Odnosiłem  wrażenie,  że  stawiało  mnie  to  w  pozycji  “podmiotu,  który  powinien

62



wiedzieć” (ang. subject supposed to know, Lacan, 1998). To zobowiązanie by wiedzieć, w które

byłem  „wramowany”,  stało  w  opozycji  do  celu  badań,  by  dowiedzieć  się  czegoś.  Godzenia

akademickiej wiarygodności (ten, który wie) z konieczną ignorancją osoby, której wszystko musi

zostać wytłumaczone, dokonywałem podkreślając swoją zewnętrzność (ang. outsiderness) jako

cudzoziemiec.  Nie  ratowało  mnie  to  przed  pytaniami  rozmówców  o  kondycję  dłużników  w

Polsce. Nie chciałem unikać takich dyskusji pojawiających się w toku bądź po przeprowadzeniu

wywiadów, lecz nie mogłem być w tym zakresie zbyt pomocny moim rozmówcom, ponieważ

jednym z powodów podjęcia się badań na Islandii, była ograniczona możliwość przeprowadzenia

ich w Polsce. 

Ostatecznie  zdałem  sobie  sprawę,  że  badając  problem  zadłużenia  indywidualnego,

doświadczałem  różnego  rodzaju  włączeń  do  światów  moich  rozmówców,  jak

i wyłączeń/wykluczeń  z  pewnych  światów.  Śledzenie  tych  zmian  przypomina  raczej  rodzaj

autoanalizy  intersekcyjnej  (por.  (Charkiewicz,  2008) niż  samookreślenie  się  w  kategoriach

klasowych lub w kategoriach wnętrza/zewnętrza.
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III. Islandia

W  tej  części  przyjrzymy  się  kontekstowi  badań.  Dowiemy  się,  w  jakim  typie  państwa

opiekuńczego  zaczęło  dochodzić  do  zmian,  które  doprowadziły  do  kryzysu  finansowego

izadłużenia mieszkańców. Z analizy wywiadów dowiemy się, jak specyfika miejsca oddziaływała

na życie osób zadłużonych oraz na ich rozumienie i ocenę sytuacji, w jakiej znaleźli się w związku

z kryzysem. Ponadto, przyjrzymy się ograniczeniom związanym z możliwością komunikowania

światu dynamiki specyficznych uwarunkowań, w jakich zadłużeni mieszkańcy wyspy usiłowali

uporządkować sprawy swoje i publiczne.

Kontekst społeczno-ekonomiczny badań na Islandii

Islandia jest jednym z krajów najwcześniej dotkniętych kryzysem ekonomicznym z 2008 r., więc

jej  instytucje  miały  szansę  pierwsze  przystosować  się  do  nowych  warunków.  Zadłużenie

mieszkańców Islandii  jest  jednym z najwyższych w Europie w latach 2004-2014  (Hauksson,

2015) i  był  to  pierwszy  od  ponad  30  lat  kraj  zachodni,  któremu  musiał  pomagać

Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Jednocześnie oczekiwania dotyczące jakości życia są na

Islandii wysokie, biorąc choćby pod uwagę fakt, że kraj ten miał najwyższy na świecie wskaźnik

rozwoju społecznego w 2007 roku i cały czas utrzymuje się w czołówkach tego typu rankingów

(Olafsson,  Cook,  Davidsdottir,  Johannsdottir,  2014).  Do czasu kryzysu islandzka gospodarka

była w światowej czołówce PKB. Uznaje się, że tym, co wyróżnia Islandię na tle innych państw

dotkniętych kryzysem finansowym, jest to, że koniec neoliberalizmu na Islandii ma swoją datę.

Powszechnie uważa się, że jest nią 06.10.2008 roku, gdy rozpoczęły się tam działania polityczne

w celu ratowania systemu bankowego22. Dwa dni później Wielka Brytania zablokowała aktywa

banków islandzkich, używając do tego celu prawa antyterrorystycznego uchwalonego do celów

ścigania Al  Kaidy.  Geograficzna odległość Islandii  od kontynentalnej  Europy oraz  jej  bogata

i odrębna  kultura  pozwalają  przypuszczać,  że  także  islandzkie  rozwiązania  globalnych

problemów będzie cechowała pewna odrębność.

Islandia jako szczyt, fantazmat i utopia

Islandia identyfikowana bywała ze starożytnym pojęciem „Ultima Thule”, czyli krańcem świata

i geograficznej  wiedzy  Rzymian  (Chymkowski,  2009).  I  w  pewnej  romantycznej,  a  zarazem

22 W pozostałych państwach dotkniętych kryzysem zaczęto mówić raczej o pogłębianiu się neoliberalizmu, gdy rządy tych
państw uruchomiły programy oszczędnościowe.
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europejskiej perspektywie kojarzona może być z jakąś krańcowością czy marginesem. 

Z  perspektywy  skandynawskiej  Islandia  stanowi  repozytorium  nordyckości.  Głównym

powodem  tego  jest  język  islandzki,  w  którym  zachowały  się  słowa  i  struktury  gramatyczne

najbardziej zbliżone do tych, którymi komunikowali się wikingowie. Położenie wyspy, wiążące

się z  nim okresy izolacji,  a  jednocześnie  niezwykła w skali  światowej  ciągłość kultury pisma

powodują, że także na Islandii żywe jest skojarzenie tego miejsca z czystością. Idea czystości jest

ważnym elementem dyskursów władzy na wyspie, ponieważ służyła tworzeniu państwowości.

Jak pisze Anna Wojtyńska:

„Islandzki  nacjonalizm  formułował  się  wokół  idei  czystości  –  kulturowej,  językowej
i etnicznej.  Po  odzyskaniu  niepodległości  Islandczycy  skoncentrowali  się  na  ochronie
własnej tożsamości i bronili się przed wszelkimi obcymi wpływami. Powszechnie znana
jest ich troska o unikanie zapożyczeń z innych języków.” (Wojtyńska, 2010, s. 213)

Z tych też względów Islandia była obiektem fantazji edukacyjnych dla ludzi pozostających z dala

od niej. Dla Grundtviga cała wyspa była uniwersytetem ludowym, a wszyscy jej mieszkańcy –

uczestnikami  procesu  edukacji.  Odrzucenie  „rzymskości”,  rozumiane  jako  kultywowanie

własnego  języka  w  piśmie  i  opisywanie  nim  siebie  (nordyckości),  uważał  za  wzór  wart

upowszechnienia w innych krajach (Grundtvig, 1986; Kowzan, 2016). 

Współcześnie,  podczas  światowego  kryzysu  finansowego,  Islandia  stała  się  punktem

odniesienia  dla  polityków  i  ruchów  społecznych  walczących  z  narzuconymi  wielu

społeczeństwom oszczędnościami (ang. austerity meassures).  Przykładowo, na facebookowym

profilu  anglojęzycznej  gazety  islandzkiej  „The  Reykjavik  Grapevine”  w  kwietniu  2012

umieszczono film z zapisem wiadomości po hiszpańsku z angielskimi podpisami, których treścią

było  to,  że  na  Islandii  uwolniono  mieszkańców od  ich  długów  (telesurenglish,  2012).  Kilka

poniższych wypowiedzi, będącymi komentarzami czytelników i dziennikarzy do udostępnionego

filmu obrazuje zdziwienie mieszkańców Islandii międzynarodowo dystrybuowaną fikcją, której

wyspa stała się bohaterką: 

„Olga Vazquez: Dostaję bardzo często maile od ludzi z Hiszpanii, którzy myślą, że Islandia
jest  nowym  rajem;  wszyscy  banksterzy  trafili  do  więzień,  Islandczycy  stworzyli  nową
konstytucję  dla  Islandii  (wydaje  się  zatwierdzona,  mówią  Hiszpanie),  nasze  długi
hipoteczne  zostały  anulowane  (chciałabym!!!),  mamy trzy  razy  większe  zarobki  niż  w
Hiszpanii i wszyscy mogą pracować w biurze (bez mówienia po islandzku lub angielsku
i bez  studiów).  Nie  wyobrażacie  sobie,  jak  wiele  osób  NAPRAWDĘ  planuje  się  tu
przenieść.” 

„The Reykjavik Grapevine: Olgo - Ja (Haukur) pojechałem do Madrytu w zeszłym roku,
żeby mówić o kryzysie i o tym, jak nam się powodzi. Niektórzy na widowni powiedzieli
mi, że wolą dalej wierzyć w zmyśloną wersję, nawet jeśli wiedzą, że jest nieprawdziwa. To

65



daje im nadzieję. Dziwne.”

„Karen Peace: [...] Szalone. Ale przynajmniej to wideo tłumaczy, skąd człowiek, któremu
odpowiadałam na  Yahoo  Answers,  wziął  ten  pogląd.  Wystarczająco  denerwujące  było
korygowanie ludzi twierdzących, że „Islandia powiedziała „nie” banksterom, upadła i żyje
długo i szczęśliwie!” Zapowiada się kolejna runda takiej pracy.” (źródło: The Reykjavik
Grapevine [facebook], 14.4.2012)

Hermetyczność  języka  islandzkiego  może  tylko  częściowo  tłumaczyć  oderwanie  się  narracji

o Islandii  od  rzeczywistości  doświadczanej  przez  jej  mieszkańców,  jak  zauważają  sami

dyskutujący. Odkrywają oni też istnienie sił społecznych, którym zależy nad podtrzymywaniu

fantazji.  Przyznanie się hiszpańskich słuchaczy do upartej wiary w fikcję islandzkich osiągnięć

wydaje  się  czynem  wręcz  heroicznym  i  jest  zapowiedzią  prób  wydźwignięcia  ich  krajów

zamieszkania (składających się na Hiszpanię)  do faktycznie nieistniejącego poziomu Islandii.

Takie wynoszenie się ponad faktyczny stan rzeczy Peter Sloterdijk nazywa wytwarzaniem napięć

wertykalnych,  ale  robi  to  w  kontekście  wartościowania  indywidualnych  sposobów  życia

(Sloterdijk, 2014). Natomiast tacy teoretycy jak Ernesto Laclau i Alain Badiou zgodziliby się, że

każda realna zmiana społeczna, także ta, o jakiej być może marzą dłużnicy także poza Islandią,

konstytuuje się poza logiką porządku symbolicznego, czyli w swego rodzaju fikcji, dla Laclau –

w pustym  znaczącym  (Laclau,  2009),  a  dla  Badiou  –  w  wydarzeniu  (Badiou,  2007).

Wyobrażenie, że komuś gdzieś (odpowiednio daleko) udało się przezwyciężyć władzę wierzycieli,

łączy ludzi w wierze we własne możliwe zwycięstwo. Islandia jest więc dla wielu takim szczytem

możliwości  demokratycznego  i  zadłużonego  społeczeństwa,  do  którego  to  szczytu  trzeba

wybudować sobie własną drabinę. Miarą „rozkoszy”, jaką taka fantazmatyczna Islandia sprawia

ludziom  jest  cały  czas  rosnąca  ilość  pobrań  opisywanego  filmu,  ponownych  udostępnień,

komentarzy, czy tzw. lajków w portalach społecznościowych i na YouTube.

Mieszkańcy Islandii od czasu wybuchu kryzysu są z kolei wyczuleni na fikcję. Haukur Már

Helgason  twierdzi  wręcz,  że  kryzys  zamiast  zabić  debatę  publiczną,  jak  można  by  się  tego

spodziewać na podstawie analiz Naomi Klein (Klein, 2008), w zasadzie przywołał rzeczywistość

do  debaty  publicznej  na  Islandii  (Helgason,  2010,  s.  129).  Diagnoza  ta  wskazuje,  że  przed

kryzysem Islandczycy żyli w specyficznej relacji do rzeczywistości. Przez ponad 10 lat wyspa była

miejscem wcielania w życie neoliberalnej utopii. Za początek wprowadzania nowego porządku

Roger Boyes, autor znakomitej antropologicznej analizy procesów, które doprowadziły Islandię

do  spektakularnego  ekonomicznego  upadku,  uznał  rok  1984,  gdy  guru  neoliberałów Milton

Friedman przybył  do Reykjaviku z wykładami  (Boyes, 2009).  Burmistrzem miasta był  wtedy
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Davíð  Oddsson,  późniejszy  premier  i  niekwestionowany  architekt  neoliberalnych  przemian.

Oddsson przejął ekonomię opierającą się na trzech filarach, którymi były: rybołówstwo, energia

geotermalna  oraz  amerykańska  baza  wojskowa.  Mimo próśb  islandzkich  władz,  Amerykanie

swoją bazę wojskową ostatecznie zamknęli w 2006 roku, gdy zimna wojna dobiegła końca. Dla

wykorzystania  energii  geotermalnej  zdecydowano się  natomiast  budować ogromne tamy,  do

czego potrzebny był kapitał. Rybołówstwo okazało się poligonem doświadczalnym dla nowych

instrumentów  finansowych  (Maguire,  2014;  Pinkerton,  2014),  ponieważ  po  wprowadzeniu

systemu kwotowego, rozpoczął się handel przyszłymi połowami. Reformy na Islandii przebiegały

wręcz podręcznikowo: 

„Oddsson  był  całkowicie  skoncentrowany  na  prywatyzacji  dwóch  dużych  banków
państwowych,  Landsbanki  i  Bunadarbanki.  To,  jak  uważał,  będzie  jego  koronnym
osiągnięciem.  Islandczycy  zostaną  uwolnieni  od  wyspiarskiej  egzystencji  przez  sektor
finansowy zdolny  do  działania  na  rynkach  globalnych.  Było  to  coś  więcej  niż  ludowy
kapitalizm; chodziło o zakończenie wieków prowincjonalizmu.” (Boyes, 2009, s. 43)

Sprywatyzowane na początku wieku banki wkroczyły do świata, w którym dług był zabawką,

a przede wszystkim towarem. Niektóre z narzędzi, tj. derywaty, nie były trudne do zrozumienia

dla  rolników i  rybaków od  zawsze  z  konieczności  zakładających  się  o  przyszłoroczne  zbiory

i połowy.  Z  czasem  udało  się  bankom  wciągnąć  do  systemu  praktycznie  całą  populację.  Ze

względu na zarobki w sektorze bankowym: 

„Dobrzy  geolodzy  albo  fizycy  byli  szkoleni  w  zakresie  zarządzania  ryzykiem,
elektrotechników  zatrudniano  do  zarządzania  aktywami,  programistów  do  handlu
walutami  i instrumentami  sekurytyzacji,  a  historycy  i  meteorologowie  kończyli  jako
analitycy  rynku.  Przeciętny  makler  otrzymywał  pensję,  o  jakiej  żaden  dyrektor
normalnego przedsiębiorstwa nie mógłby pomarzyć. Wartościowi pracownicy opuszczali
swoje dobrze zorganizowane firmy i ruszali do banków.” (Snær, 2010, s. 148).

Był to czas spektakularnych, napędzanych przez te banki, karier. Ludzie w krótkim czasie stawali

się bogaczami, szefami wielkich ponadnarodowych koncernów: 

„Umówiłem się z właścicielem supermarketu. Siedział w małym biurze bez okien, dzielił je
z  trzema  kobietami,  które  produkowały  książki  dla  dwunastu  innych  supermarketów
należących do tej  samej sieci.  Dziesięć lat później ten sam człowiek zatrudniał 50 tys.
ludzi.  Był  właścicielem  dużych  galerii  handlowych  w  centrum  Londynu  i  Kopenhagi,
multum  sklepów  odzieżowych,  sieci  sklepów  z  zabawkami,  dwóch  sieci  jubilerskich,
posiadał czarny jacht, prywatny odrzutowiec tego samego koloru, hotel, udziały w banku,
rolls-royce'a  phantoma,  najdroższą  kamienicę  na  Manhattanie  i  największe  sieci
medialne  Islandii.  […]  Kiedy  jego  firma  Baugur  Group  ogłosiła  bankructwo,  jej  dług
względem islandzkich banków wynosił około 6 mld dol.” (Snær, 2010, s. 154-155)

Z  drugiej  strony  nowe  produkty  bankowe  były  dla  klientów  tak  korzystne  w  określonych
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warunkach, że nieracjonalnym wydawało się odmawianie im:

„Jak  najlepiej  bronić  się  przed  rosnącymi  kosztami  kredytów  konsumpcyjnych
z indeksowanymi kosztami życia [kredyty indeksowane w stosunku do poziomu inflacji]?
Pożyczasz w obcych walutach: tak długo jak krona [nazwa islandzkiej waluty] pozostaje
mocna (i jak długo gorący pieniądz płynie do kraju), nie było błędem kupienie domu czy
samochodu  lub  opłacenie  wakacji  z  kredytu  denominowanego  w  japońskich  jenach
i szwajcarskich  frankach.  Był  to  najpewniejszy  sposób  do  zbicia  inflacji.  Siła  krony
wydawała się permanentna, wydawała się nagrodą za bycie Islandczykami.” (Boyes, 2009,
s. 89).

W rezultacie powstał porządek, w którym wszyscy mieli swój udział, choćby przez to, że ktoś

z krewnych korzystał z możliwości, jakie stwarzała bankowa rewolucja. W zasadzie wszystkich,

którzy  przez  tych  10  lat  prosperity  kwestionowali  neoliberalną  utopię  rozwoju,  odprawiano

pytaniem „Czy chcecie abyśmy znowu żywili się trawą i ziołami?”  (Kowzan, 2009b). A trzeba

wiedzieć,  że dawnymi czasy bieda bywała na Islandii  taka,  że  Duńczycy okupujący tę  wyspę

rozważali przesiedlenie wszystkich mieszkańców wyspy na Jutlandię  (Karlsson, 2003, s. 182).

Ludziom, którzy w szczęśliwych czasach bardziej uparcie dociekali podstaw rozwoju, ostatecznie

oferowano atrakcyjne posady, których – w kraju praktycznie bez bezrobocia – nie brakowało.

O  ile  więc  dla  mieszkańców  odległych  od  Islandii  krajów  wyspa  w  czasie  kryzysu

reprezentowała  pewien  szczyt  osiągnięć  demokracji,  to  mieszkańcy  wyspy  przemyśliwali

konsekwencje swojej  drogi na nieznane wcześniej szczyty neoliberalizmu, w którą zabrał ich

Davíð Oddsson. Kryzys stał  się  dla mieszkańców swoistym – mówiąc językiem Sloterdijka –

obozem bazowym (Sloterdijk, 2014), w którym mieszkańcy poczuli się w obowiązku wprowadzić

w życie wiele nieznanych dotąd na wyspie praktyk.

Wzór państwa dobrobytu23

Islandia  jest  krajem  dość  od  Polski  odległym  (trzy  godziny  lotu),  dlatego  istnieje  potrzeba

przybliżenia  specyfiki  tego  kraju  przez  porównanie  go  z  krajami  sąsiadującymi  z  Polską.

Z geograficznego punktu widzenia pytanie o skandynawskość Islandii nie ma sensu, ponieważ

wyspa nie jest częścią Półwyspu Skandynawskiego. Pod względem kulturowym i językowym jest

jednak bliska krajom skandynawskim, jako że państwo islandzkie założone zostało właśnie przez

przybyszy ze Skandynawii. Między tzw. krajami nordyckimi (a więc Islandią, Danią, Szwecją,

Norwegią  i  Finlandią  oraz  autonomicznymi  terytoriami  Grenlandii,  Wysp  Owczych  i  Wysp

Alandzkich)  istnieje  też  wiele  powiązań,  jak  choćby  uczestnictwo  w  Radzie  Nordyckiej.

23 Rozważania  tu  przedstawione  w  dużej  części  zamieściłem  na  blogu  Doktoranckiego  Koła  Naukowego  „Na  Styku”
(Kowzan, 2009a). 
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Natomiast z perspektywy nauk społecznych w pytaniu o skandynawskość wyspy kryć się może

zainteresowanie  dominującym  w  miejscu  prowadzenia  badań  porządkiem  społecznym,

politycznym i kulturowym. Jeżeli uda się określić, w jaki sposób mieszkańcy wyspy rządzą się na

niej,  czym kieruje się państwo prowadząc swoje instytucje, co jest  dla danego społeczeństwa

wzorem  i  z  jaką  mocą  jest  ten  wzór  wdrażany,  da  to  podstawy  do  określenia  oczekiwań

w stosunku do tego miejsca. 

Ten temat porusza Włodzimierz Karol Pessel  (Pessel, 2009). Punktem wyjścia dla jego

rozważań  są  trzy  czynniki  stanowiące  o  odrębności  kultur  skandynawskich,  wskazane

w wcześniej przez Zenona Ciesielskiego (Ciesielski, 1995). Są to:

• nordycka starożytność i demokracja lokalna,

• protestancka  zasada  sola  scriptura skutkująca  niezmiennie  wysokim  poziomem

czytelnictwa,

• ludowość, czyli otwarcie chłopski charakter kultury, szacunek do chłopskości.

O tym, jak kulturowo obce są to wartości polskiej, wykluczającej chłopskość, kulturze, otwartej

na dogmaty za sprawą wpływu katolicyzmu i wrażliwej na utrzymywanie hierarchii, świadczyć

może cytat z wypowiedzi badanych przez Annę Wojtyńską polskich imigrantów na wyspie: 

„Chociaż może sama nie mam tej szkoły i  nie jestem żadna uczona, ale zauważam, że

Islandczycy, pomimo to, że nawet tam kończą studia, wydają mi się zacofani. Mają bardzo

dziwny  styl  myślenia.  Myślą  całkiem  inaczej  niż  Polacy.  […]  No  mnie  się  wydaje,  że

Islandczycy,  pomimo  to,  że  się  uczą,  dużo  się  uczą  i  chcą  się  uczyć,  nie  dorównują

Polakom.” (Wojtyńska, 2009, s. 159). 

Po  przedstawieniu  modelu,  Pessel  prezentuje  swoje  „impresje  terenowe”:  od  islandzkiego

promiskuityzmu,  architektury,  wyznawanych  w  sondażach  wartości,  przez  problem

niepodległości i obecności w NATO, stosunek do Unii Europejskiej, historię „wojny dorszowej”,

po nikłą pobożność, stosunek do pracy, do dzieci, konsumpcjonizm, a nawet treść codziennych

wiadomości. Opisana w artykule Pessela kultura – na małej wyspie pomiędzy Europą i Ameryką

Północną – której bogactwo podtrzymywane jest wysiłkiem tak nielicznych mieszkańców (Pessel

sugestywnie  porównuje  liczbę  mieszkańców  Islandii  do  liczby  mieszkańców  Bydgoszczy  czy

Lublina), okazuje się skandynawska, choć odpowiedź na postawione w tytule jego eseju pytanie

nie  jest  jednoznacznie  pozytywna,  ponieważ  ważnym  wymiarem  kultury  islandzkiej  jest

niezależność. 

Problem jednak w tym,  że  analiza  wzoru  kultury  przeprowadzona  „z  lotu  ptaka”  jest
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ślizganiem się po powierzchni rzeczywistości społecznej. Być może ocena takiej analizy zależy od

tego,  jak  głębokich  wzorów poszukujemy  lub  od  tego,  co  nazwiemy  wzorem.  Podobieństwo

kultury  islandzkiej  do  skandynawskich  jest  wizualne  (np.  podobieństwo wzornictwa),  często

publicznie podkreślane, wręcz oczywiste. Bliskość ta ma także wymiar polityczny – współpracy

w ramach  Rady  Nordyckiej.  Rozwiązań  problemów  związanych  ze  zmieniającym  się

społeczeństwem  Islandczycy  zwykle  poszukują  w  Skandynawii.  Podobieństwo,  a  wręcz

kulturowa zgodność Islandii i Skandynawii jest więc duża. 

Problem pojawia się  jednak,  gdy zaczniemy,  w duchu marksistowskim,  przyglądać się

podstawom, na jakich wybudowany został islandzki dobrobyt, czyli jaka jest konstrukcja bazy

dla turystycznie atrakcyjnej nadbudowy. W szczególności interesująca jest islandzka odmiana

„welfare  state”,  czyli  „państwa  dla  dobrobytu”,  gdyż  w  istocie  chodzi  o  wariant  modelu

państwowości  umożliwiający  dochodzenie  do  dobrobytu.  Wysoki  standard  życia  w  krajach

skandynawskich jest skutkiem tych wyborów, a nie punktem wyjścia. Popularniejsze jest jednak

tłumaczenie „welfare state” jako „państwo dobrobytu”, choć umykać może w nim to, że w Polsce

też mamy jedną z jego odmian. Otóż model islandzki w tak niewielkim stopniu przypominał do

czasu  kryzysu  model  szwedzki,  że  bardziej  odpowiednim  byłoby  nazwanie  go  modelem...

polskim24. Stefán Ólafsson systematyzuje opis islandzkich odstępstw od socjaldemokratycznego

kanonu i twierdzi, że Islandia od momentu ustalenia zasad Beveridge25  nie ewoluowała wcale

w kierunku modelu skandynawskiego i to najprawdopodobniej z powodów właśnie kulturowych

(Ólafsson, 2005). Otóż jako społeczeństwo osadników, Islandczycy podzielają wiele z charakteru

mieszkańców takich krajów jak: Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i Nowa Zelandia, czyli:

indywidualizm, zaradność, silną etykę pracy oraz brak tzw. dobrych manier, połączony z silnym

poczuciem równości.

W przypadku systemu emerytur przejawiało się to tym, że choć prawie wszyscy emeryci

otrzymywali emerytury, jednak wypłaty z pierwszego filaru były bardzo niskie, a ich wysokość

była  zależna od dochodów. Filary były trzy. Pierwszy zapewniał szczupłą emeryturę od 67 roku

życia. Drugi był obowiązkowy, zależny od wykonywanego zawodu, częściowo wspierany przez

państwo i administrowany przez organizacje pracodawców i związki zawodowe. Po 40 latach

odkładania  co  najmniej  10%  wynagrodzenia,  fundusz  powinien  zapewnić  co  najmniej  56%

poprzednich zarobków. Trzeci filar był prywatny i dobrowolny, składka wynosiła kolejne 10%

24 To,  co  stanowiło  o  różnicy  między  opiekuńczością  państwa  islandzkiego  i  polskiego,  to  ogromna  rola  związków
zawodowych w codziennej organizacji życia pracowników na wyspie. 

25 Zasady  Beveridge  to  podstawa  modelu  państwa  opiekuńczego.  Zakładają  powszechne  zabezpieczanie  mieszkańców
przeciwko biedzie przez cały okres trwania ich życia. Model ten był keynesistowski, a jego redystrybucyjny charakter
objawiał  się  m.in.  tym,  że  wysokość  emerytur  zależała  w  większym  stopniu  od  przynależności  branżowej  niż  od
wysokości zarobków. Uzależnianie wsparcia od wysokości dochodów zasadniczo skutkuje utrwalaniem się nierówności,
szczególnie ze względu na płeć (Meyer, 2014). 
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zarobków, a ubezpieczało się w nim ok. 40% pracujących (Ólafsson, 2005).

Wydatki na zabezpieczenia socjalne i na zdrowie, liczone udziałem ich w całości PKB, były

nawet  w  czasach  prosperity  znacząco  niższe  na  Islandii  niż  w  krajach  skandynawskich.

Przykładowo w 2000 roku Islandia wydawała na te cele 19,6% PKB, Dania – 28,7%, Finlandia –

25,2%, Norwegia – 25,3%, a Szwecja – 32,3%. Przy tym wydatki na samo zdrowie były wówczas

podobne  jak  w  pozostałych  krajach,  więc  wydatki  na  samo  zabezpieczenie  socjalne  były  na

Islandii mniej znaczące. Na skutek małych (nawet w stosunku do krajów OECD) wydatków na

zabezpieczenia  socjalne,  całość  wydatków  państwa  islandzkiego  była  więc  dużo  niższa.

Częściowym  wytłumaczeniem,  a  częściowym  skutkiem  niskich  emerytur  była  liczba  osób

pracujących nawet w wieku powyżej 65 lat (w 1998 roku: kobiet – 31,8%, mężczyzn – 43,6%,

podczas gdy na przykład w Danii było to odpowiednio 0,9% i 4,7%, a w Szwecji: 9% i 13,9%)

(Ólafsson, 2005).

Niski  poziom  zaangażowania  państwa  w  zabezpieczenie  życia  osób  starszych  nie  był

równoważony zwiększonym udziałem wydatków na dzieci. Świadczenia na dzieci, których rodzi

się  na  Islandii  dużo,  nawet  w  stosunku  do  krajów  skandynawskich,  również  są  niewielkie

w stosunku do PKB.

Z  modelem  skandynawskim  islandzki  model  podzielał  oparcie  się  na  zasadzie

obywatelstwa – w przeciwieństwie do modelu minimalistycznego (USA, Kanada, Szwajcaria),

który  skierowany  jest  na  potrzebujących  oraz  modelu  bismarckowskiego,  w  kontekście

europejskim  zwanego  kontynentalnym  (Niemcy,  Francja,  Włochy),  gdzie  podstawą  do

wysuwania  roszczeń  są  praca  i  potrzeby  rodziny.  Zasadniczą  różnicą  był  udział  sektora

prywatnego  w  opiece  społecznej  oraz  uzależnianie  wysokości  zasiłków  od  wysokości

uzyskiwanych dochodów.

Dodatkowo  w  latach  90-tych  islandzki  model  przeszedł  szereg  zmian  w  duchu

neoliberalnym, z których najważniejszymi były: rosnące znaczenie opłat w opiece zdrowotnej

i szkolnictwie; pozbawienie zarówno zasiłków, jak i systemu podatkowego najważniejszego celu,

jakim w krajach skandynawskich pozostaje wyrównywanie dochodów. Zwiększyła się też wtedy

przepaść  między  wysokością  zasiłków  a  wysokością  zarobków.  Do  czasu  wybuchu  kryzysu

finansowego, obalenia rządu i przejęcia władzy przez lewicę, zasiłek dla bezrobotnych wypłacany

był na Islandii w wysokości nieprzekraczającej progu linii ubóstwa. Po zmianie władzy sytuacja

zmieniła się na tyle,  że – szczególnie z perspektywy migrantów – system uchodzić zaczął za

hojny ze względu na wysokość i warunki udzielania zasiłków dla bezrobotnych (zob. Zielińska,

2015).

W służbie zdrowia, podobnie jak w Polsce, lekarze mieli prawo do prowadzenia prywatnej
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praktyki. Poza opłatami istniała także możliwość „przeskakiwania kolejki” przy pomocy opłat. Co

więcej, opiekę nad osobami starszymi na Islandii, w tym chorymi, sprawowały głównie różnego

rodzaju  NGOsy,  czyli  nie  państwo,  lecz  organizacje  pozarządowe.  I  było  to  znaczącym

odstępstwem w stosunku do modelu rozwijanego przez skandynawskich sąsiadów. Od 1997 roku

zwiększono na Islandii rolę prywatnych uczelni wyższych. Otrzymują one tyle samo pieniędzy za

każdego  studenta  co  uczelnie  publiczne.  Dodatkowo  możliwość  podnoszenia  opłat  za  studia

skutkuje gwałtownym rozwojem tych instytucji.

O  tym,  że  Islandia  nie  rozwijała  zasad  Beveridge,  przesądziła  najprawdopodobniej

dominacja partii centro-prawicowych (Partia Niepodległości), podczas gdy na kształt systemu

skandynawskiego miały wpływ przede wszystkim partie socjaldemokratyczne. To, że islandzki

model  pozostał  bliski  rozwiązaniom  anglosaskim,  a  nie  przesunął  się  w  kierunku

minimalistycznego  –  północnoamerykańskiego,  Islandia  zawdzięcza  związkom  zawodowym,

którym w latach  60-tych  i  70-tych,  nawet  przy  sprzeciwie  organizacji  pracodawców i  Partii

Niepodległości, udało się przeforsować i rozwinąć różne aspekty socjalnych zabezpieczeń.

Kryzys  z  2008 roku  spowodował,  że  pierwszy  raz  w  historii  kraju  władzę  sprawował

sojusz  partii  socjaldemokratycznych.  Nastąpił  wówczas  gwałtowny  zwrot  w  kierunku

skandynawskiego  modelu  państwowości,  co  owocowało  oporem  w  stosunku  do  instytucji

międzynarodowych i nacisków rynku. Na poziomie szczegółowym oznaczało to m.in. zniesienie

opłat  za  szpitale,  neutralizowanie  skutków  testowania  dochodów  przy  ustalaniu  wysokości

emerytur  oraz  wprowadzenie  –  wzorowanych  na  norweskich  –  sposobów  aktywizacji

pracowników  (Irving,  2012).  W celu  monitorowania  wpływu kryzysu  na  państwo dobrobytu

ustanowiono The Welfare Watch,  czyli  komitet monitorujący zmiany i  zagrożenia, w którego

skład  weszli  przedstawiciele  kluczowych  dla  państwa  instytucji  (Björnsdóttir,  Broddadóttir,

2013).  W pierwszych latach od wybuchu kryzysu nie  można więc było w przypadku Islandii

mówić o polityce zaciskania pasa (austerity) podobnej do tych, których doświadczyli mieszkańcy

Irlandii, Portugalii czy Grecji (Thorsdottir, 2014). Co więcej, wprowadzenie trzyletniego okresu

wypłacania stosunkowo wysokich zasiłków dla osób bezrobotnych  (Krzyżowski, Mucha, 2013;

Wojtyńska, Zielińska, 2010) neutralizowało działanie długów jako wychowawczego urządzenia

bezpieczeństwa, którego celem – jak założyłem – było przeciwdziałanie możliwościom unikania

pracy.

Mieszkanie jako przyczyna zadłużenia 

W badaniu historii zadłużenia wszystkich gospodarstw domowych w Islandii Thorvardur Tjörvi

Ólafsson wraz z Karen Áslaug Vignisdóttir ustalili, że o ile przed kryzysem, tj. w 2007 roku, 12,5
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% gospodarstw domowych dysponowało niewystarczającym dochodem, aby obsługiwać swoje

zadłużenie,  zachowując  minimalne  kwoty  potrzebne  do  utrzymania  rodziny,  o  tyle  wraz

z wybuchem kryzysu, czyli pod koniec 2008 roku, ta liczba podwoiła się, a z powodu obsługi

długów gwałtowanie zubożała wówczas połowa wszystkich gospodarstw domowych  (Ólafsson,

Vignisdóttir,  2012).  W przypadku 1/3  z  tej  połowy  gospodarstw doświadczających  kłopotów

finansowych wysokość ich długów przekroczyła wartość posiadanych przez nie nieruchomości.

Najbardziej narażone na kłopoty finansowe były rodziny z dziećmi, a w szczególności samotni

rodzice.  Autorzy  wykazali  również,  że  przed  kryzysem  kredyty  denominowane  w  walutach

obcych trafiały coraz częściej do osób z niskimi oraz średnimi dochodami, w tym do osób, które

jeszcze przed zaciągnięciem tych szczególnie ryzykownych zobowiązań były w trudnej sytuacji

finansowej. Pod koniec roku 2010 blisko połowa mocno zadłużonych gospodarstw domowych, tj.

ok.  4  tys.  gospodarstw  muszących  spłacać  miesięcznie  do  100  tys.  koron,  czyli  ok.  2,5  tys.

złotych, więcej niż zarabiali, to były zadłużone w obcych walutach rodziny z dziećmi (Ólafsson,

Vignisdóttir, 2012, s. 37). Zdaniem tych autorów sytuacja gospodarstw domowych na Islandii

poprawiała się dużo szybciej niż w innych krajach ze względu na wielość zastosowanych środków

ratunkowych:  od  wydłużania  planów  spłat  rat  kredytowych  po  zmniejszanie  wysokości

zobowiązań na podstawie decyzji sądowych o nielegalności pewnych form kredytów walutowych.

W czerwcu 2013 roku parlament islandzki Alþingi zobowiązał rząd do przeprowadzenia

korekty  zadłużenia  mieszkańców  Islandii,  uznając  wydarzenia  z  lat  2007-2010  za

niesprawiedliwe. Korekta ma zniwelować wpływ inflacji z tego okresu na długi mieszkaniowe

i zachęcić  dłużników do przechodzenia z  kredytów indeksowanych w stosunku do wysokości

inflacji  na korzystniejsze w długim okresie kredyty zwyczajne  (Reduction of the Principal of

Housing Mortgages, 2013). Aby otrzymać pomoc państwa, należało o nią aplikować. Okazało

się,  że  pomoc zostanie  udzielona  74 tys.  gospodarstw domowych,  co  stanowi  ponad połowę

wszystkich  124  tys.  gospodarstw  domowych  w  Islandii.  Co  charakterystyczne  dla

uniwersalistycznie  nastawionych  systemów  pomocy  w  krajach  nordyckich,  uzyskiwanie

wysokich dochodów nie dyskwalifikuje z ubiegania się o pomoc. Jednak ustalono górną granicę

pomocy,  która  wynosi  26  tys.  euro  na  gospodarstwo,  przy  czym  średnia  wartość  pomocy

najprawdopodobniej wyniesie 8,8 tys. euro  (H. M. Helgason, 2014; “Household Debt Relief,”

2014; Zoë, 2014).   

Sytuacja mieszkańców Islandii  była dramatyczna, i  powszechna, jak pokazują dane we

wstępie, a więc istotne wydaje się wyjaśnienie, jak do niej doszło. W badaniu interesowało mnie

m.in., jak przebiegało zadłużanie się i co z jego przebiegu pozwoliło myśleć ludziom o sytuacji,

w jakiej znaleźli się, jako o niesprawiedliwości.  Z odpowiedzią będzie wiązało się wyjaśnienie
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kilku paradoksów związanych z procesem zadłużania się, a następnie życia z długiem. 

Islandia oczami jej zadłużonych mieszkańców, czyli urządzanie obozu

bazowego

Specyfika Islandii była jedną ze stale podnoszonych przez rozmówców kwestii. Postrzegana była

jako miejsce, w którym szczególnie łatwo ludzie zadłużali się. Specyfika ta dotyczy m.in. kosztów

życia, konsumpcyjnego charakteru społeczeństwa, a także jego zróżnicowania klasowego. Do tej

części analizy włączyłem fragmenty wywiadów opisujące podejmowanie decyzji migracyjnych,

zarówno z  wyspy,  jak  i  na  wyspę.  Wszystko  to  składa  się  na  opis  specyficznie  urządzonego

państwa,  w którym do czasu wybuchu kryzysu mieszkańcy wprzęgnięci  byli  w realizację idei

światowej ekspansji. Opis ten jest całkowicie odmienny od tego, który uzyskaliśmy, przyglądając

się  temu  samemu  państwu  w  relacji  do  typowych  modeli  generowania  dobrobytu.  Jest  to

uporządkowany zbiór uwag charakterystycznych dla rozpoznania, jakie robili ludzie zadłużeni

w stosunku  do  państwa,  które  w  momencie  kryzysu  (lub  w  momencie  osiedlenia  się  w  na

Islandii) potraktowali jako osobiste wyzwanie o charakterze etycznym, czyli jako obóz bazowy

(Sloterdijk, 2014). Sloterdijk wykorzystuje tu metaforę wspinaczki z takiego obozu ku lepszej

wersji  siebie.  Opis wyspy jako obozu bazowego zakłada także możliwy szczyt do osiągnięcia.

Szczyt ten nie jest oznaczony, lecz wytwarza się go wolą wydźwignięcia się ponadto, czym się

jest.  Dla  Sloterdijka  istotne  jest,  że  nawet  nie  pozbywając  się  aspiracji  takiej  wspinaczki,

współcześni ludzie mają tendencję utożsamiania szczytu z zaledwie nieco bardziej komfortową

wersją obozu bazowego. Problemem jest zatem rozpoznanie w opisie tego, do czego rozmówcy

chcieli dążyć po przeprowadzeniu krytyki miejsca, które zajmowali – do restauracji porządku czy

nowego aktu założycielskiego? 

System partyjny a głos radykalnej demokracji

Dokonywane przez rozmówców oceny sytuacji politycznej w Islandii były podobnie krytyczne,

jak  te  artykułowane  w  tym  samym  czasie  przez  mieszkańców  innych  krajów  europejskich

dotkniętych kryzysem, w szczególności mieszkańców Grecji i Hiszpanii. Istotą tej krytyki była

niechęć  do  wszystkich  istniejących  przed  kryzysem  partii  politycznych.  Jak  wyjaśnia  jedna

z rozmówczyń:   

Ki8: W zeszłym roku odbyło się wiele demonstracji. I daliśmy radę razem przepchać się
przez wybory, ale wciąż tkwimy w systemie politycznym, który bazuje na czterech dużych
partiach w parlamencie. I nieważne, co mówią, bo zrobią to, czego się trzymają. Cóż, są
naprawdę skorumpowane.  Zawsze jest  jakiś  kuzyn,  wujek lub zięć,  ktoś,  kto  dostanie
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posadę w danym miejscu. 

 

Specyfiką  Islandii  jest  to,  że  krytyce  poddano system  partyjny  złożony  aż  z  czterech  partii,

podczas gdy silny opór społeczny w innych krajach na ogół budzi dopiero przejęcie władzy przez

jedną  lub  dwie  partie.  Oprócz  demonstracji  mieszkańcy  powoływali  do  życia  kolejne  partie

polityczne,  m.in.  partię  piratów,  co  na  poziomie  miejskim  zaowocowało  zwycięstwem  partii

artystów – Besti flokkurinn (najlepszej partii). 

Jak  będę  pisał  dalej,  specyfiką  Islandii  było  też  ciągłe  porównywanie  jej  przez

mieszkańców z innymi krajami nordyckimi: 

Ki10: Banki nie stałyby się tak duże w Dani. To [byłoby] niemożliwe. Ostrzegali nas jak
koledzy  'Hej,  wiecie  co,  to  niebezpieczne,  nie  róbcie  tego'.  Wszyscy  mówili  nam 'Nie
róbcie tego', ale nasi głupi politycy weszli w to [mówiąc]: 'Nie, to jest OK. Odkryliśmy coś
nowego.  Jesteśmy najlepsi'.  Znaki  ostrzegawcze były  tu,  ale  nikt  ich  nie  słuchał.  Były
łatwe  do  dostrzeżenia.  Kiedy  wróciłam  z  Dani  [zobaczyłam]  te  wszystkie  nowe
samochody, duże domy. Wszyscy mieli wszystko nowe. Nie wszyscy, ale wielu ludzi. 

Rozmówczyni mówi o arogancji polityków przed kryzysem, którzy ignorowali rady pochodzące

z innych krajów oraz o poczuciu satysfakcji tychże polityków, że oto odkryto na Islandii nieznany

dotąd sposób bogacenia się. Rok przed wybuchem kryzysu finansowego Max Keiser na kanale Al

Jazeera  English  okrutnie  się  wręcz  wyśmiewał  z  Islandii  oraz  niektórych  tamtejszych

ekonomistów i  wprost  ostrzegał  przed nieuchronnym kryzysem  (Keiser,  2007).  Po wybuchu

kryzysu  Islandczycy  byli  raczej  świadomi  tego  przywołanego  przez  rozmówczynię

nieuzasadnionego poczucia wyższości, o czym świadczy prześmiewcze hasło prowadzonej przez

komika  Jóna  Gnarra  zwycięskiej  kampanii  wyborczej  pod  hasłem  „Við  erum  best”,  czyli

„jesteśmy najlepsi”. W rezultacie zwycięstwa Gnarr został burmistrzem stolicy w latach 2010-

2014 (zob. też  Gnarr, 2014).

Co ciekawe z perspektywy krajów tzw. post-komunistycznych, gdzie udział w wyborach

nie  kojarzy  się  z  perspektywą  naprawy  świata,  na  Islandii  ludzie  głosowali  mimo  kryzysu

i w głosowaniu  widzieli  sposób na  zmianę  sytuacji  ekonomicznej.  I  choć  doszło  do pewnych

„przetasowań” w Parlamencie,  to  wpływ ten był  jednak dość ograniczony,  jak relacjonuje  to

jedna z rozmówczyń:

Ki10: Byłam każdej soboty protestować tej zimy.

P.K.: A próbowałaś wpłynąć na polityków, żeby zmieniła się cała struktura tych długów?

Ki10: Głosowałam […] Są cztery, które są takie same. Takie same jak zwykle. Byłam taka
wściekła na to, że one mogą pozostać w pobliżu, że wybrałam jedyną partię, która była
nowa. Po prostu żeby wpuścić tam trochę świeżej krwi. 
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Na uwagę zasługuje tu  sprowadzenie polityki  do jej  biologicznego wymiaru – dotychczasowi

politycy nie są w stanie się zmienić i czegoś naprawić, ale muszą zostać odsunięci lub chociaż

„rozcieńczeni” przez dopływ nie tyle ludzi, co „świeżej krwi”. Kiedy rozmówcy mówią o swoim

udziale  w  protestach,  to  zaskakujące  jest,  że  nie  wszyscy  samo przyjście  uważali  za  wzięcie

udziału  w  proteście.  Przykładem  jest  relacja  człowieka,  który  nawet  przemawiał  do

zgromadzonych:

Mi3: Tak, no cóż, w zasadzie nie uczestniczyliśmy w demonstracjach ani niczym takim.
Poproszono  mnie,  żebym  przemówił  w  centrum,  w  styczniu.  Organizacja  właścicieli
domów. I zrobiłem to, ale w zasadzie nie uczestniczyliśmy za bardzo. 

Ki3: Oni zbierali się w soboty.

Mi3: Tak, zbierali się każdej soboty. I cóż? Poszłaś raz czy nie, w zeszłym roku? Nie, nie
byliśmy.... Nie sądzimy, żeby to zbyt wiele zmieniło. Ale to wciąż jest bardzo dobre, to co
oni  robią.  Otwierają  wiele  dyskusji,  co  myślę,  że  jest  dobre.  Ale  my  zmieniliśmy  się
zeszłego lata. Staliśmy się zdeterminowani do opuszczenia kraju.  

Okazuje się więc, że niektórzy mają dość wysokie standardy tego, co jest, a co nie jest polityczną

partycypacją w ruchu społecznym. Ani obecność, ani nawet przemawianie do zgromadzonych

nie okazały  się  dla tej  pary wystarczające do tego,  by poczuli  się  częścią ruchu protestu.  Te

wysokie  standardy  idą  w  tym  przypadku  z  parze  z  gruntownym  i  czasochłonnym

przygotowaniem wyjazdu emigracyjnego.  Nie  ma w ich  decyzji  o  wyjeździe  spontaniczności,

a udział w demonstracjach w pewnym sensie spontaniczny był, być może więc dlatego znaczenie

przypadkowego udziału w życiu politycznym kraju zostało umniejszone.

Udział  w protestach wydawał  mi  się  dobrym wskaźnikiem znaczenia,  jakie  rozmówcy

przywiązywali do idei demokracji, a ta z kolei wydaje się kluczowa dla takiej konstrukcji choćby

prawa  upadłościowego,  które  uwzględniałoby  interesy  zadłużonej  większości  społeczeństwa.

Warto jednak przypomnieć, że zanim reakcje neoliberalnie zorientowanych rządów na kryzys

finansowy spowodowały  powstanie  globalnego  ruchu społecznego  oburzonych  i  okupujących

(Della  Porta,  2012;  Flesher  Fominaya,  Cox,  2013),  to  analitycy  poddawali  realnie  istniejące

reżimy demokratyczne potężnej krytyce, podkopując ich znaczenie jako porządków niosących

dobrobyt  (Hawksley,  2009),  co  wywoływało  oczekiwania,  że  także  kraje  bogatej  Północy

ewoluować  zaczną  w  kierunku  tzw.  modelu  azjatyckiego,  czyli  z  ograniczonym  znaczeniem

wartości  i  instytucji  demokratycznych  (Žižek,  2007).  Dlatego patrząc w szerszym niż interes

zadłużonych  kontekście,  od  stanu  instytucji  demokratycznych  zależało,  jak  i  dzięki  komu

konstruowane  będą w danym społeczeństwie  problemy społeczne.  Porażka  w tym względzie

pchałaby kraje formalnie demokratyczne w kierunku akceptowania autorytaryzmu określanego
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eufemistycznie jako „wartości azjatyckie”. Dość typowa wymiana zdań (także podczas rozmów

nierejestrowanych) na temat stanu demokracji wyglądała tak: 

P.K.: Czy jest dla Ciebie ważne, aby żyć w kraju demokratycznym?

Ki10: Tak

P.K.: Dlaczego?

Ki10:  Musi  być prawdziwie demokratyczny.  To nie to,  co było tutaj.  Możesz głosować
i potem czekać cztery lata, a oni robią cokolwiek chcą. Oni po prostu kłamią do czasu
kolejnych wyborów. A kłamią tak bardzo. To nie jest prawdziwa demokracja. A musi być,
żeby był skutek. Kiedy żyłam w Danii, to jeśli polityk zrobił coś niewłaściwego lub choćby
ich mąż czy żona zrobili coś złego, to politycy musieli zrezygnować i robić coś innego.  Ale
naprawdę, [tutaj mogą] po prostu kontynuować i brnąć. Oni mogą robić, co chcą. Ale
ludziom to się już więcej nie podoba, dlatego protestują. 

Najważniejsze  w  tych  ocenach  demokratyczności  swojego  kraju  są  punkty  odniesienia.

A w zasadzie to, że krytyka nie operuje konkretem, który dałby się skorygować, lecz odsyła do

porządku doświadczanego w innych krajach. Co jest być może paradoksalne, to to, że porządek,

do którego odwołuje się rozmówczyni,  symbolizują skandale. Oburzenie, z jakim spotkało się

jakieś  zachowanie  polityków  w  Danii,  uświadomiło  ówczesnej  migrantce,  że  w  jej  kraju

przechodziło się nad takimi zachowaniami do tzw. porządku dziennego. Pokazuje to także, jak

wywrotowi dla porządku politycznego danego kraju mogą być powracający migranci, gdyż ich

normy mogą okazać się niezrozumiałe dla lokalnych polityków, mających zupełnie inne punkty

odniesienia.

W ujęciu zaproponowanym w 1970 roku przez ekonomistę Alberta Hirschmana wpływ na

instytucję,  także taką jak państwo, można mieć na dwa sposoby – poprzez głos lub poprzez

wyjście z danej instytucji (Hirschman, 1970; Kowzan, Prusinowska, 2012). O ile dawanie głosu,

np. poprzez uliczne demonstracje, uznaje on za narzędzie typowo demokratyczne, o tyle wyjście,

które w przypadku instytucji państwa rozumieć można jako emigrację, jest narzędziem wpływu

stosowanym na ogół  wobec instytucji  rynkowych. To,  po jakie narzędzia sięgną użytkownicy

danej instytucji, teoria Hirschmana wyjaśniała poziomem lojalności wobec niej, czyli tego, na ile

czują się ich częścią, co wyrażać się może w określaniu siebie jako jej klienta, użytkownika czy

współtwórcę.  Reformy  neoliberalne  skomplikowały  rozróżnienie  między  instytucjami

demokratycznymi (otwartymi na głos obywateli) a rynkowymi (liczącymi na obecność klientów)

do tego stopnia, że powszechnie w wielu językach mówi się o „głosowaniu nogami” (isl. atkvæði

með fótunum). Poniżej przykład deklarowanego poczucia wpływu na sytuację przez człowieka,

który korzystał zarówno z głosu, jak i wyjścia, deklarując publicznie, że emigruje:

P.K. : Myślicie, że macie wpływ na społeczeństwo w Islandii?
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Mi3: Że my osobiście?

P.K.: Tak. Czy czujecie, że możecie zmieniać stan rzeczy?

Mi3: Oj, to dobre pytanie. Nie bardzo. To znaczy, no cóż, pracowałem jako dziennikarz,
więc byłem jak gdyby trochę osobą publiczną. Udzielałem wywiadów dla telewizji i radia
z Francji, Holandii, Niemiec. I byłem znany z programów typu „talk show” w islandzkiej
telewizji.  Prawdopodobnie więc wpłynąłem na dyskusję w jakiś  sposób. Ale nie sądzę,
żebym wpływał na kryzys sam w sobie. Ale wydaje mi się, że uczestniczyłem w dyskusji,
studiowałem poszczególne wypowiedzi.  Prowadzę własną stronę internetową, udzielam
się i komentuję blogi innych tu i tam. Tak więc moja odpowiedź jest zasadniczo: i tak,
i nie. Nie, nie sądzę, żebym wpłynął na to, co się rzeczywiście działo. Ale uczestniczyliśmy
w dyskusji. I robimy to zarówno tutaj w kraju, jak i w zagranicznych mediach. 

W zasadzie  można powiedzieć,  że  walkę  o zmianę społeczną rozmówca prowadził  wszelkimi

dostępnymi sposobami, wykorzystując przy tym uprzywilejowaną pozycję zawodową, jaką miał

do czasu wybuchu kryzysu.  Trudno jednak z tego fragmentu wnioskować na temat poziomu

i obiektu  lojalności  rozmówcy.  Za  to  ci  z  rozmówców,  którzy  aktywnie  uczestniczyli

w demonstracjach, czyli dawali głos, mówiąc o swoich wyborach, nie mówili wprost o lojalności.

Przez  to  jednak,  że  często  podkreślają  podziały  typu  my-oni,  można  przyjąć,  że  mówią

o kształtowaniu się pewnej tożsamości zbiorowej i wobec tego „my” do pewnego czasu pozostają

lojalni. Oto przykład: 

P.K.: Czy oczekujesz lub masz nadzieję, że będzie miała miejsce jakaś zmiana w ciągu
powiedzmy pięciu, dziesięciu lat?

Ki8: Nie, ponieważ zmiana nie zaszła do tej pory. A to, co teraz się dzieje, to to, że ludzie
tracą ducha. I gdybyś był tutaj w zeszłym roku, to ludzie byli wtedy gotowi protestować
dzień  w  dzień.  Palili  ogniska  i  krzyczeli,  robili  hałas.  A  teraz  każdej  soboty...  Wciąż
jesteśmy w równie złej sytuacji. Po prostu męczymy się, rozumiesz? Sama to czuję. Byłam
tam każdej soboty zeszłej zimy. Ale mam swoje dzieci. Mam swoje studia. Mam jakieś
życie i donikąd ono nie idzie. Doszłam do tego, żeby z czasem zacząć je priorytetować. To,
co  powoli  się  dzieje,  jest  uciszaniem  ludzi.  Ludzie  są  uciszani  na  wiele  sposobów.
Przykładowo 17-tego czerwca w święto narodowe byliśmy w domku letnim, zapewnianym
przez związek zawodowy. […] Oglądaliśmy wiadomości  i  widzieliśmy to miejsce, gdzie
zwykle ludzie demonstrują i wyglądało to jak miła ceremonia z muzyką graną przez zespół
dla pokojowo nastawionych ludzi, którzy czasem przemawiali. Powiedziałam sobie, że to
wygląda  normalnie,  jak  gdyby  nie  było  żadnego  protestu.  Piękny  spokój,  żadnego
protestu. Pomyśleliśmy, że widocznie ludzie tak zdecydowali,  że są szczęśliwi.  I wtedy
zobaczyliśmy w internecie wideo nagrane przez jednego z protestujących. Okazało się, że
tam był płot i narodowa telewizja nagrywała tylko wewnątrz płotu, a wokół niego były
rzędy  policji,  wszędzie.  A  po  drugiej  stronie  byli  ludzie  bijący  w  garnki  i  patelnie,
krzyczący i obrażający policję. Nie pokazali tego. Uciszali więc. To jest także to, co posłali
światu zewnętrznemu, że mają pokojowe święto narodowe i  żadnych problemów. A to
działo się po jednej stronie płotu.  

Opisana  sytuacja  sama  w  sobie  nie  jest  szczególnie  niezwykłym  doświadczeniem  ruchów
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społecznych, choć interesujące jest to, jeśli to państwowa telewizja dokonuje takiego ramowania

wydarzeń,  że  protest  nie  pojawia  się  w  relacjach  wcale.  Oznacza  to,  że  stroną  konfliktu

politycznego  stały  się  w  kraju  instytucje,  które  teoretycznie  stać  powinny  na  straży  jakości

debaty  publicznej.  Z  perspektywy  protestujących  osób  zadłużonych,  których  głos  został

w opisany sposób wykluczony z debaty, takie wydarzenie może powodować alienację w stosunku

do wszelkich instytucji, bo każda stoi po którejś ze stron. Jest to istotne w sytuacji, gdy przy

wsparciu państwa organizowane są instytucje doradzające zadłużonym.

Oligarchia – biznes, politycy oraz interes klasowy

Podziały  społeczne  w  Islandii  nie  były  efektem  kryzysu  finansowego,  lecz  wbudowane  były

w porządek ekonomiczno-polityczny wyspy. Długotrwałe napięcie polityczne i zepchnięcie części

mieszkańców  na  pozycje,  gdzie  zadłużeni  niejako  przestali  mieć  cenne  rzeczy  do  stracenia,

spowodowały, że wiele osób otwarcie mówiło o oligarchii rządzącej Islandią. Na początku pobytu

na  wyspie  byłem  jak  gdyby  głuchy  na  takie  opinie,  uznając  je  za  hiperbolizacje  ludzi

sfrustrowanych. Słuchać zacząłem dopiero, gdy przeczytałem książkę „Meltdown Iceland”, gdzie

Roger Boyes nie tylko pisze wprost o „ośmiornicy” (czyli nie wprost o mafii), lecz szczegółowo

rekonstruuje historię zmagań z ekonomiczną i polityczną dominacją wyspy przez kilka rodzin, co

w latach  poprzedzających  krach  finansowy  doprowadziło  do  ścierania  się  dwóch  klanowych

sojuszy – kosmopolitycznych magnatów zwanych Nowymi Wikingami z rządzącą 18 lat Partią

Niepodległości  (Boyes,  2009).  Trudno  powiedzieć,  na  ile  walki  klanowe  przekładały  się  na

powodzenie  indywidualnych  przedsięwzięć  biznesowych  podejmowanych  przez  migrantów

(postrzeganych czasem przez moich nieformalnych rozmówców jako nowy klan w Islandii), choć

niektórzy zadłużeni czuli się ofiarami gier wielkich graczy: 

Km13: Tutaj są wielkie korporacje, które mają swoje sklepy, pełno różnych sklepów. Jest
jeden  człowiek,  który...  W  zasadzie  jest  piętnastu  ludzi,  którzy  mają  tę  Islandię.  Tak
naprawdę, ja nie mogłam konkurować.

Ponieważ słowa te wypowiadała migrantka, więc można przyjąć, że jest to wiedza o Islandii,

którą zdobyła, prowadząc interesy na wyspie. Trudno byłoby z takim nastawieniem rozpoczynać

prowadzenie biznesu, choć przecież wiele osób prowadzi działalność gospodarczą, a mieszkając

na wyspie dłużej nie powinni mieć problemów ze zrozumieniem tego, jakim siłom mogą wejść

w drogę. Co ciekawe, rozpoznanie islandzkiej sytuacji może służyć także za wzór dla krytycznego

odczytywania  porządków  w  innych  krajach.  Takie  podejście  rozpoznać  można  w  jednym

z fragmentów:
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Mi7: To jest oligarchia. Władza na Islandii, władza polityczna jest w rękach małej kliki
przyjaciół. I jak zawsze, gdy władza w społeczeństwie jest w rękach jakichś biznesmenów,
przedsiębiorstw  czy  korporacyjnych  monopoli,  mówienie  o  demokracji  jest  bardzo
wprowadzające w błąd. Nie można mówić o demokracji w Anglii, gdy wielkie korporacje
decydują  o  polityce  podatkowej.  […]  W  Ameryce  [też]  nie  ma  demokracji.  Jest
korporacyjna władza, więc demokracja staje się terminem bardzo zużytym. Trochę jak
święta krowa, która jest martwa od długiego czasu. Myślę więc, że powinniśmy nazywać
to  inaczej.  Z  takim  nastawieniem  nie  mam  się  czym  przejmować.  Zawsze  mam  inne
zdanie  podczas  wyborów,  gdy  ludzie  mówią  o  prawie  do  głosowania.  Mówię,  że
głosowanie powinno być obowiązkiem. Obowiązkiem powinno być przyjść głosować, ale
głosować możesz na tych lub innych lub możesz na nic nie głosować. To także głos –
wotum nieufności.

Przeświadczenie niektórych rozmówców o tym, że zorganizowana grupa ludzi włada państwem

i nie zaspokaja potrzeb wszystkich mieszkańców, przekładało się także na mówienie o klasach

społecznych. Dyskurs klasowy bywał obecny nawet w relacjach migrantów. Przykładowo: 

Km6: Wiem, że jest mnóstwo bałaganu, który pojawił się jak gdyby z nocy na noc. Wiem
też, że nie jest łatwo pomóc wszystkim. Ale to, co się dzieje, to wiele osób wyjeżdża, bo,
jak czuję, państwo pomaga tylko tym, którzy nie mogą płacić, którzy naprawdę są głęboko
w gównie. W złej sytuacji są. Nie mają pracy. Mają jakiś dochód, ale mają dzieci, więc nie
mogą [spłacać zadłużenia]. Oni [państwo] pomagają najbiedniejszym, ale nie zapobiegają
temu, by ludzie z klasy średniej, którzy wciąż jeszcze płacą podatki, którzy wciąż pracują
i utrzymują to  państwo [nie upadali].  Oni  nie zapewniają,  nie czynią łatwiejszym, nie
zapobiegają temu, byśmy powoli opadali do najniższych. 

 

Szczególnej krytyce niektórzy rozmówcy poddawali relacje między klasą średnią a państwem:

Ki4: Ale banki nie są w potrzebie. Nie wydaje mi się [żeby były]. Państwo zawiodło klasę
średnią całkowicie. Oni to zrobili. Myślę, że zabrali [klasie średniej] mnóstwo pieniędzy
i przesunęli je do tych banków.

Klasa  średnia  nie  jest  tylko  jedną  z  klas,  ale  tradycyjnie  postrzegana  była  jako  ta,  która

legitymizuje instytucje państwa narodowego. Nie powinno więc dziwić, że wraz z diagnozą stanu

interesów klasy średniej usłyszeć można było krytyczne opinie dotyczące niepodległości:

Mi4:  I  jak  powtarzam  –  eksperyment,  który  zaczął  się  w  1944  okazał  się  teraz
niepowodzeniem. To złe doświadczenie, nieużyteczne i donikąd nas nie zaprowadziło.

 

W kontekście takich wypowiedzi na dużo bardziej znaczące wyrastało przywołane już wcześniej

takie ramowanie protestujących dłużników podczas święta niepodległości Islandii, żeby nie było

widać ich gniewu w telewizji.26 Gdy już zorientowałem się, że wielu ludziom doskwierają porażki

26 O tym, jak poważna jest to kwestia,  świadczyć może przykład zajęcia Krymu przez Rosję,  ponieważ w toku działań
wojennych  stwarzano  wrażenie,  że  mieszkańcy  zajętych  ziem  nie  będą  musieli  spłacać  kredytów  zaciągniętych
w ukraińskich bankach (MacFarquhar, 2015).

80



w  ujawnionych  przez  kryzys  walkach  klasowych,  to  późniejszych  rozmówców  czasami

prowokowałem do zajęcia stanowiska wobec podziałów społecznych. Przykładowo:

P.K.:  Ale  skoro  żyjemy  w demokratycznym  kraju,  to  mogą  pojawić  się  ludzie  mocno
zadłużeni, ale na tyle dobrze zorganizowani, że byliby bardziej skuteczni w wygłaszaniu
swoich opinii.

Mi9:  Celna  uwaga.  Bardziej  potężni.  To  dość  charakterystyczne  dla  obecnej  sytuacji
i masz absolutną rację. Przykładem tego jest, że rząd gwarantuje oszczędności w bankach.
Po  kryzysie  zagwarantowali  wszystko,  więc  wszyscy,  którzy  oszczędzali  mają
zagwarantowaną  wypłatę  każdych  oszczędności.  Milionerzy  dostaną  więc  z  powrotem
swoje miliony. Ale oni [rząd] nie gwarantują ludziom domów. […] Nie żyrują ludziom
długów, a gwarantują oszczędności. Tak więc milionerzy nic nie tracą, ale ludzie, którzy
byli coś dłużni, tracą wszystko. Bo milionerzy są potężni. Myślę więc, że masz rację, są
bardziej  potężni,  więc bardziej  im się pomaga,  bo system jest  bardzo niesprawiedliwy
w tym wymiarze. [Biedni] zawsze cierpieli. Nie podoba mi się to. Chciałbym, żeby bogaci
też tracili, ale nie tracą.

W  wyniku  interesującego  przeciwstawienia  oszczędności  zadłużeniu  w  tym  fragmencie

wypowiedzi,  ludzie  zadłużeni  utożsamieni  zostali  z  biednymi.  W  poprzednio  przywołanych

wypowiedziach zadłużona klasa średnia jedynie osuwała się w kierunku biedy. Finansowe koszty

kryzysu nie były dystrybuowane na wszystkich,  stąd żądanie rozmówcy,  by ludzie bogaci  też

tracili  swoje  majątki.  W kwestii  zadłużenia  podkreślano  swego  rodzaju  komunizm panujący

wśród bogatych, którzy anulowali swoje długi, tak wzajemnie, jak i wobec kontrolowanych przez

siebie instytucji. Z perspektywy przedstawicieli niższych klas społecznych sytuacja przedstawiała

się następująco:   

Mi7: Chyba najgorszą sprawą teraz na Islandii jest to poczucie, że nie ma sprawiedliwości.
Ludzie  bogaci,  którzy  posiadali  banki,  którzy  prowadzili  te  przedsiębiorstwa,  którzy
doprowadzili  do  upadku  i  niezwykle  źle  nimi  zarządzali,  prawdopodobnie  wręcz
karygodnie je prowadzili, oni mają swoje długi odpisane. A nawet są plany, żeby niektórzy
z nich odzyskali swoje firmy z powrotem. Tak, to jest niesamowite. To jest więc rażąca
niesprawiedliwość. 

Co  ważne,  o  ile  w  czasie  kryzysu  ludzie  nie  mieli  problemów  z  artykułowaniem  swojego

niezadowolenia  i  żądali  sprawiedliwości  nawet  za  pomocą  zamieszek,  to  przed  wybuchem

kryzysu  trudno  było  publicznie  oprzeć  się  realizowanej  codziennie  neoliberalnej  obietnicy

dobrobytu. Działania przedsiębiorców (ekspansja poza wyspę, przejęcia kolejnych zagranicznych

przedsiębiorstw) były nie tylko skuteczne, ale i zyskiwały poklask autorytetów, jak opisuje to

jeden z rozmówców: 

Mi7: Większość Islandii przyjęła to. Większość ludzi chciała brać w tym udział. Chcieli
części tych pieniędzy i towarzyszyła temu gloryfikacja ludzi biznesu. Prezydent był bardzo
aktywny  w  mówieniu  dookoła  świata,  jak  wielcy  są  ci  „wikingowie”.  Mówił  nawet
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o genetycznych  predyspozycjach  do  biznesowego  sprytu.  Mniejszość  tych,  którzy  byli
nastawieni  negatywnie  do  tego,  którzy  nie  brali  udziału,  ci  byli  etykietowani  jako
pesymiści i nie wiem co tam jeszcze.

Indywidualny udział  w jakoś skorumpowanym systemie,  milczące przyzwolenie na porządek,

w którym  elitom  wszystko  uchodzi,  nie  musiał  być  wielki.  Ważne,  że  był  znaczący.  Tak  jak

wysokie dodatki do pensji spływały nawet na tych pracowników banków, którzy stali przy ksero,

tak  beneficjentami  byli  także  ci,  którzy  zdecydowali  się  na  migrację  do  Islandii.  Jeden

z rozmówców swoją historię awansu społecznego opisał tak:  

Mm2:  [Do  Polski]  jeździłem  raz  w  miesiącu.  Przez  ten  czas  [pobytu]  byłem  znowu
w Polsce i znowu był „high life”. „Gdzie Ty jesteś?”. Mówię: „Na Islandii. Paradise.” „Ile
zarabiasz?”.  Wiesz,  na początku lipa była  faktycznie,  ale  później  wychodziło  na to,  że
zarabiałem dyszkę miesięcznie.” I miałem tak, że 3 tygodnie Islandia i za pieniądze firmy
darmowy  przelot  do  Polski.  Ja  mówię:  „Ja  pierdolę,  po  prostu  high  life!”  […]  Nie
oszczędzałem, bo znowu myślałem, że to będzie trwać w nieskończoność, więc bawiłem
się i żyłem na poziomie dobrej średniej klasy Europejczyka. Było mnie stać na wszystko:
na hotele, na przeloty, na dużo rzeczy.

Doświadczenie  migracji  spowodowało  u  rozmówcy  postrzeganie  klas  społecznych  nie  tylko

w granicach państwa narodowego. Trudno, żeby było inaczej, skoro w Islandii był robotnikiem,

a w  Polsce  zamożnym  turystą.  Wypowiedź  ta  jest  interesującym  przykładem  świadomości

intersekcyjnej, czyli dostrzegania złożoności polegającej na tym, że te same struktury władzy,

w jakie uwikłał się rozmówca (jako pracownik z pracodawcą, jako zamożny turysta z ubogimi

tubylcami), decydując się na migrację, są dla niego zarówno emancypacyjne (wejście na poziom

„dobrej  średniej  klasy  Europejczyka”),  jak  i  jakoś  opresyjne,  skoro  opowiada  o  tym,  dokąd

doprowadziła go utrata tego stylu życia (zob. Charkiewicz, 2008; Kowzan, 2013a). Co ciekawe,

nie identyfikował się on jednak z żadną z tych skrajnych form życia (robotniczą i luksusową). Być

może ze względu na wcześniejsze doświadczenia pobytu i  pracy w innych krajach rozmówca

znalazł trzecią możliwość – identyfikację z europejską klasą średnią. Bez wysokich przychodów

i czasu wolnego, jakie zapewniała praca w Islandii, trudno byłoby mu się oderwać od ograniczeń

wynikających  z  lokalizacji  wyspy.  Ten  przykład  pokazuje,  że  nawet  ludzie,  którzy  nie  byli

uwikłani w rodzinno-klanowe relacje nie mieli interesu, żeby „psuć zabawę” na wyspie. Mimo to

niektórzy  mieszkańcy  stawiali  opór  neoliberalnej  drodze  rozwoju,  choć  raczej  jedynie

indywidualnie. Nie miał ten opór charakteru na tyle publicznego, by rozmawiać o tym przy stole,

lecz były to raczej rozmowy tylko prywatne, kuchenne. Tak opisuje to jeden z rozmówców:

Mi7: Byli ludzie, których mieliśmy kiedyś na obiedzie. Był wśród nich facet, który mówił
o tego  rodzaju  pożyczkach.  Tych  pożyczkach,  które  masz  we  frankach  szwajcarskich,
jenach i euro. I on namawiał do ich wzięcia: „To bardzo sprytne pożyczki bla, bla, bla”
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i moja żona była w zasadzie bardzo zainteresowana. Zupełnie tego nie rozumiałem, bo
przecież nie byliśmy bogaci. Nie posiadamy wiele, ale nie jesteśmy biedni. Obserwowałem
tę konwersację, a kiedy poszli, po prostu skonfrontowałem się z nią i powiedziałem jej
„Nie dotykaj tego. Po prostu tego nie dotykaj.” A ona nie rozumiała, o co mi chodziło.
Teraz jest bardzo wdzięczna.

Warto zauważyć, jak ta wola trzymania się z daleka od rozsądnych przecież i jednocześnie na lata

wciągających  produktów  została  w  tym  przykładzie  wyartykułowana.  Nie  było  tu  mowy

o racjonalnej wymianie argumentów za i przeciw wzięciu kredytu, o którym dyskutowano przy

obiedzie.  Przynajmniej  w  tym  przypadku  był  paternalistyczny  zakaz  wydany  w  prywatnej

przestrzeni domu pod nieobecność innych ludzi, zwłaszcza gości, których opinie najwyraźniej

nie  spotkały  się  z  kontrargumentami.  Można  powiedzieć,  że  podobne  sytuacje  od  zawsze

stanowiły wyzwanie dla pedagogiki krytycznej  (Ellsworth, 1989), bo zachęcały do pytania, jak

inicjować dialog, skoro dla jednej ze stron będzie on wykluczający, jako że jej pozycja zasadza się

na  przyjęciu  postawy  irracjonalnej  (w  danym  czasie  historycznym).  Można  powiedzieć,  że

rozmówca nie czuł się na siłach przedstawić swój punkt widzenia w trakcie dyskusji, ponieważ

być może,  po prostu,  nie wypadało mu spierać się z gościem przy stole.  A może nie widział

powodu, żeby ścierać się z perswazyjnym dyskursem marketingowym i z naukowym dyskursem

ekonomii, w którym ludzie posługują się obliczeniami opłacalności danego kredytu, wobec czego

byłby bezradny, nawet jeśli stałaby za nim tzw. mądrość pokoleń. Skuteczniej było arbitralnie

zawetować wszelkie decyzje żony w tym zakresie, co przy wspólnocie majątkowej  w zasadzie

powinno  zamknąć  temat,  bo  na  zaciąganie  wspólnych  zobowiązań  małżonkowie  powinni

wyrażać zgodę. Jakakolwiek była przyczyna przedstawionego rozwoju zdarzeń, to ważne jest, że

nie  odbyła  się  żadna  dyskusja,  tzn.  sprzeciw  wobec  dominującej  racjonalności  nie  został

wyartykułowany.  

Nie było tak, żeby na Islandii cenzurowano krytyczne wypowiedzi. Był uniwersytet, nie

mniej wolny niż inne uniwersytety w Europie. Były też media, mniej i bardziej tradycyjne. Te

krytyczne wypowiedzi  po prostu nie pojawiały się  w przestrzeni  publicznej  lub pojawiały  się

w sposób marginalizujący ich znaczenie. O strategicznych problemach związanych dystrybucją

różnorodnych  opinii  opowiedział  ten  sam  zresztą  rozmówca,  któremu  zabrakło  dyskursu

publicznego do uzasadnienia swojej niechęci do kredytów walutowych.      

Mi7:  Jest  wiele różnych poglądów. To znaczy jest wiele różnych poglądów i  opinii  na
prawie każdy temat i jest na to przyzwolenie. Nie ma tutaj [na uniwersytecie] cenzora. Od
czasu załamania, przez pierwszy rok codziennie w mediach był wywiad z prawie każdym
profesorem ekonomii tutaj. Na temat sytuacji. I oni mieli tendencję do niezgadzania się ze
sobą w wielu kwestiach. Są też tutaj ludzie, którzy robią badania i mówią o tych sprawach.
Jest też profesor studiów nad mediami, który mówił o sytuacji prasy w Islandii,  który
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przedstawił sytuację tak, jak i ja ją widziałem. To znaczy: nie ma niezależnych mediów
w Islandii.  Wszystkie  są  skrzywione  w  tę  lub  inną  stronę.  Mają  być  może  różne
umiejętności ukrywania tego, ale zasadniczo wszystkie są takie same. One są skrzywione,
a sytuacja jest trudna do mówienia o niej, bo to mały kraj. 

Dopiero  po  tym,  gdy  nastąpił  nagły  koniec  społecznego  przyzwolenia  na  neoliberalizm

w Islandii, okazało się, że profesorowie ekonomii różnią się między sobą opiniami27. Być może te

opinie pozostawały wcześniej  prywatne.  Telewizja nadawana jest  w Islandii  dopiero od 1966

roku,  niejako  w  odpowiedzi  na  demoralizującą  (w  opinii  ówczesnych  partyjnych  liderów)

telewizję amerykańską nadawaną z bazy wojskowej  na wyspie  (Karlsson,  2003),  a gazet jest

kilka.  Zróżnicowanie  mediów  jest  jednak  obecnie  na  tyle  znaczące,  zwłaszcza  przy  udziale

mediów zagranicznych, że nie jest tak, że wszyscy mieszkańcy muszą korzystać z tych samych

mediów  (Leonard,  Árnason,  2011).  Akurat  wtedy,  gdy  rozpoczynałem  badania  terenowe,

redaktorem  najstarszej  i  niedarmowej  gazety  codziennej  został  architekt  neoliberalizmu  na

wyspie  –  Davíð  Oddsson,  co  mieszkańcy  przyjmowali  z  niedowierzaniem  i  powszechną

podejrzliwością  wobec  mediów.  Taki  wybór  podjęty  przez  właścicieli  gazety  niewątpliwie

przyczynił się do ustawowego zagwarantowania bezprecedensowej wolności mediom na wyspie

(Fernández-Delgado,  Balanza,  2012),  wprowadzonej  w  czerwcu  2010  roku,  gdy  kończyłem

badania. Pogląd, że gazety potrafią różnić się, np. opcją polityczną lub sposobem dystrybucji

(darmowa lub płatna),  ale  wszystkie  były  takie  same,  bo,  przykładowo,  żadna nie ostrzegała

przed nadchodzącym załamaniem, nie był wśród moich rozmówców odosobniony. 

Mieszkańcy Islandii mieli świadomość wielu rozproszonych problemów, które przyczyniły

się  do  krachu  finansowego.  W  czasie  prowadzenia  badań  wiele  osób  wspominało

o oczekiwaniach,  jakie  wówczas  miały  wobec  raportu  komisji  badającej  przyczyny  katastrofy

finansowej.  Zanim  powstał,  mówiono  o  tym  raporcie  jako  o  „lakmusowym  teście  dla

społeczeństwa” (Mi7). Przykładowo:

Mi4: Bardzo wielu ludzi czeka teraz na ten raport komisji parlamentarnej, która prowadzi
dochodzenie  dotyczące  przyczyn  upadku.  I  myślę,  że  wiele  zależy  od  tego,  jak
społeczeństwo i jak instytucje tego społeczeństwa zareagują na ten raport.  Jeśli  ludzie
będą starali  się  nauczyć czegoś z  błędów i  stworzą nowe zasady,  to te  błędy nie będą
powtarzane. To zyskałoby poparcie i usatysfakcjonowało wiele osób. Ale obawiam się, że
niewiele  zostanie  zrobione.  Na przykład  w kwestii  partii  politycznych  nie  sądzę,  żeby
cokolwiek  zostało  zrobione.  Nie  wydaje  mi  się,  żeby  wzięto  ten  raport  poważnie  […]
Szybko zapomną o jego treści. Obawiam się, że będą robić to, co robili przedtem. Mam
nadzieję,  że  wejdziemy  do  Unii  Europejskiej  i  przez  to  staniemy  się  częścią  większej
całości.   

27 Organizacje studentów ekonomii z 19 krajów próbowały doprowadzić do tego, by takie zróżnicowanie opinii znalazło
odbicie także w uniwersyteckim nauczaniu ekonomii (International Student Initiative for Pluralist Economics, 2014)
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Niektórzy mieli nadzieję, że Islandia stanie się częścią większej całości i jej problemy niejako

rozpłyną  się  dzięki  skali  i  zewnętrznym  naciskom  biurokracji.  Częściej  jednak  oczekiwano

czegokolwiek,  czyli  znaczącego  wydarzenia,  które  przywróci  porządek.  Jak  ujął  to  jeden

z rozmówców:

Mi7: Jeżeli nic się nie zostanie zrobione, nic się nie stanie, to Islandia nie będzie dobrym
miejscem do życia. Będziemy mieli społeczeństwo całkowicie pozbawione sprawiedliwości
w  czymkolwiek.  To  [będzie]  bardzo,  bardzo  depresyjne  i  podzielone  społeczeństwo,
rozzłoszczone. Jest więc to interesująca możliwość.

Wbrew  oczekiwaniom  niektórych  osób  w  tamtym  czasie,  takim  wydarzeniem,  które  wiele

zmieniło w islandzkiej polityce nie było wstąpienie do Unii Europejskiej ani żaden gwałtowny

ruch wymiaru sprawiedliwości. Uwaga mieszkańców wyspy od polityki odwróciła się nagle za

sprawą wybuchu wulkanu Eyafjallajökull w kwietniu 2010 roku. Mówiło się wtedy, że wybuch

uratował  rząd,  bo  dzięki  masowej  turystyce  w  pobliże  miejsca  erupcji  uwaga  mediów

przekierowała się i rządzący zdobyli trochę czasu na działanie. Paraliżując ruch lotniczy, Islandia

znowu okazała się wpływową wyspą, co niejako przywróciło godność i znaczenie Islandczykom.

Prezydent  kraju  jak  zwykle  przesadzał  wówczas,  strasząc  zagraniczne  media,  że  wybuch

Eyafjallajökull  to  nic  w porównaniu do nadchodzącego wybuchu wulkanu Katla,  na co tylko

Islandczycy mieliby być rzekomo przygotowani. W pewnym sensie polityka na chwilę ustąpiła

naturze,  po  czym  upomniała  się  o  nią,  dyskontując  wydarzenie  jako  przypomnienie

o wyjątkowości Islandii (której wobec tego zewnętrzne normy nie muszą obowiązywać) i okazję

do  odbudowania  wspólnoty  –  wspólnoty  wobec  zagrożeń  niesionych  przez  geograficzną

specyfikę wyspy.

Wyspa – wolność i więzienie

Na specyfikę sytuacji osób zadłużonych w Islandii związaną z rolą finansów w życiu codziennym

oraz z kształtowaniem się wyobraźni pod wpływem zadłużenia wpływać może to, że Islandia jest

wyspą. Samo to stanowi bowiem podstawę dla pewnego typu światopoglądu wyspiarzy – dość

czułego na wychwytywanie szczegółów, które przekształcają przestrzeń nieskrępowanej swobody

w  więzienie  lub  odwrotnie.  Wyspa  jest  na  tyle  rozległa,  że  jest  jednocześnie  przestrzenią

wolności i miejscem odosobnienia, uwięzienia Przyglądanie się warunkom życia wynikającym ze

specyfiki granic i rozmiarów wyspy zacznę od fragmentu wypowiedzi pokazującej różnice między

życiem na wyspie a życiem w kontynentalnej Europie:   

Mi1: Nie jesteśmy w centrum Europy, więc ludzie nie mogą wyjechać do innego kraju tak
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łatwo [jak tam]. To wymaga pewnego planowania. Nie przekroczysz samochodem granicy
lub tylko [zagranicą nie możesz] pracować, jak możesz zrobić na przykład w Niemczech.
Bierzesz  samochód,  pociąg  albo  cokolwiek.  My  tutaj  musimy  więcej  zaplanować.
Oczywiście wielu ludzi wyjedzie i to jest oczywiście największy problem – stawanie się
emigrantem. Prawdopodobnie wyjadą ludzie młodzi. To jest historia, która powtarza się
wszędzie i od dawna. Ludzie młodzi próbują ruszyć dalej, [żeby] mieć lepsze życie gdzieś
indziej.

Problem granic, których przekroczenie wymaga mobilizacji zasobów, to specyficznie islandzki

problem.  Nie  bez  powodu,  walki  o  władzę  na  wyspie  historycznie  rozstrzygały  się  przez

osiągnięcie lub złamanie monopolu w transporcie towarów (przykładem wpływowa korporacja

Eimskip), ludzi (linie lotnicze) i  ostatecznie kapitału (banki inwestycyjne). W zasadzie żaden

ruch poza wyspę nie może zostać wykonany indywidualnie, bez wsparcia technologii, a co więcej

za darmo. Wyjazd wymaga wcześniejszego zakupu biletu, a dla wielu osób oznacza to często

oczekiwanie na tańsze niż normalnie bilety w tzw. promocjach (zob. też: Zielińska, 2015). Jeżeli

jest to dłuższy wyjazd, to dobytek wysyła się statkami w kontenerach, więc koszt dostarczenia

przedmiotów do nowego miejsca zamieszkania można jedynie oszacować. Z tego względu być

może rzeczywiście łatwiej jest wyjechać ludziom młodym, jeżeli nie posiadają zbyt wielu rzeczy,

które chcieliby wywieźć. 

Mimo  tych  ograniczeń,  wielu  moich  rozmówców  miało  niezwykle  rozbudowane

doświadczenia  długiego pobytu  zagranicą,  przez  co  odnosiłem wrażenie,  że  nie  było  istotne,

jakiej narodowości jest rozmówca, skoro i tak jest migrantem. Przykładowo:

Mi7:  Przemieszczałem  się  sporo  w  czasie  mojego  życia.  Myślę,  że  chociaż  jesteśmy
urodzeni w określonym miejscu na ziemi,  to nie musimy tkwić w nim całe życie.  […]
Żyłem więcej  lat  zagranicą niż w Islandii  w ciągu swego życia.  Nie mam więc bardzo
silnych związków z tego rodzaju Reykjavikiem [jaki widzę dzisiaj]. Nigdy nie czułem, że to
moje miasto, tylko najbliżsi przyjaciele. Jestem więc trochę Beduinem w tej kwestii. Ale
mam tu po prostu kilka projektów, które muszę zakończyć i tyle.

Rozmówca  mówi  o  typie  swojego  kosmopolityzmu,  sięgając  po  metafory  wyrastające

z doświadczeń  krajów  Południa  –  niczym  XIX  wieczni  podróżnicy  pragnący  wytłumaczyć

czytelnikom  egzotykę  krajów  Północy.  Rozmówcę  na  wyspie  –  miejscu  jednym  z  wielu  –

trzymają projekty i zobowiązania wobec osób bliskich, a finansowy wymiar zobowiązań był dla

niego pozbawiony większego znaczenia. Inaczej było w przypadku rozmówczyni, która wróciła

na wyspę, jako do miejsca, w którym miała się toczyć jej dorosłość:

Ki10: Zanim wpadłam w długi, byłam w szkole w Danii. Mieszkaliśmy u mojego męża
i miałam  kredyt  studencki,  żeby  mieć  pieniądze.  Oczywiście  nie  spłacałam  go.  Nie
mieliśmy  wiele,  ale  było  dość.  Mogliśmy  łatwo  przetrwać.  Nie  zwykłam  wydawać
pieniędzy. […] Czekałam na koniec [studiowania, oczekując że] w końcu będziemy mieli
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pieniądze, żeby coś robić. A ostatecznie mamy mniej pieniędzy.

Rozmówczyni  oczekiwała,  że  po  czasach  oszczędnego  życia  w  trakcie  studiów  zagranicą  jej

sytuacja finansowa będzie się poprawiała, a stało się odwrotnie. Trudno powiedzieć, skąd wzięły

się jej oczekiwania, że jej sytuacja będzie się stale poprawiała. Domniemywać można, że dużą

rolę odgrywały tu studia, których ukończenie dla wielu osób wiąże się z przejściem od czasu

rozwoju i tzw. inwestowania w siebie do czasu zarabiania. Z perspektywy polskiego czytelnika

może wydać się to niezwykłe, ale kredyty studenckie mają umożliwiać studiującym studiowanie

wolne od przerw na pracę zarobkową, ponieważ powszechnie zakłada się, że jakość zdobywanego

wykształcenia  wyższego  powinna  być  możliwie  najwyższa.  Już  przed  kryzysem  dochodziły

jednak sygnały ostrzegawcze i prognozy mówiące, że kolejne młode pokolenia będą biedniejsze

niż ich rodzice. Zaczynało się mówić o prekariacie, o pokoleniu tysiąca euro itp. Jak pokazuje

przykład rozmówczyni, trudno jednak było sobie wyobrazić, jak takie zubożenie miałoby dotknąć

osoby zatrudnione i dobrze zarabiające, jak to zwykle miało miejsce na Islandii. Życie  na

wyspie jest jednym z wielu możliwych miejsc do życia, ale okazało się dla rozmówczyni najgorszą

dostępną możliwością, ponieważ pogłębiła tam i utrwaliła swoje zadłużenie. 

W  obliczu  finansowej  katastrofy  poczucie  bezpieczeństwa  czerpano  nie  tylko

z przynależności do większych całości, ale i odwrotnie, czyli z geograficznej odrębności wyspy,

a zatem pewnej jej odporności:

Mi3: Po [upadku] Lehman Brothers [nazwa banku] myśleliśmy: „Ach, to nie stanie się na
Islandii. Nie dojdzie do nas. Jesteśmy jakąś wyspą na środku oceanu, gdzieś”. Ale trzy dni
później Glitnir [nazwa banku] upadł.

W  tym  rekonstruowanym  przez  rozmówców  myśleniu  o  wspólnocie  można  dostrzec

przeświadczenie,  jak  gdyby  przed  kryzysem  globalizacja  oznaczać  miała  upowszechnienie

jedynie korzyści  – jesteśmy częścią świata,  ale  taką izolowaną.  Kiedy możemy skorzystać,  to

jesteśmy częścią, a kiedy nie chcemy, to jako wyspa jesteśmy niezauważalni i niedostępni. Nie

ma jednak w tej rekonstrukcji poczucia sprawstwa – tak po prostu może się dawniej przydarzało,

że korzystne sytuacje przytrafiały się, a niekorzystne – omijały wyspę.

Powszechną przed kryzysem skłonność i łatwość brania kredytów rozmówca interpretuje

odwołując się do cech narodowych:

Mi1: To trudno jest zrozumieć, chyba że jest się Islandczykiem, ponieważ ma to związek
z poczuciem  narodowości,  niepodległości,  kultury,  naszego  dziedzictwa  i  w  ogóle.  To
mieszanka jakiegoś romantycznego odczucia wobec nas samych. Nie jest to więc tylko
czysta kwestia ekonomiczna. To także decyzja, aby pokazać, że możemy uczestniczyć na
poziomie międzynarodowym, że mamy coś, co moglibyśmy dać światu.
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Interesujące jest wyprowadzenie kwestii  osobistych zobowiązań finansowych wobec instytucji

poza domenę ekonomii oraz łączenie indywidualnych zachowań klientów banków z pragnieniem

kolektywnego  obdarowywania  świata.  Z  treści  wywiadu nie  sposób  dociec,  na  czym polegać

miały te dary, ale w świecie nauki zachodniej relacje wynikające z obdarowywania się zwykło

analizować się w kategoriach ekonomicznych, takich że dary składane światu mogłyby ten świat

skłonić do jakiejś formy podporządkowania się  (Godelier,  2010; Mauss, 1966). W przypadku

małych krajów trudno mówić o podporządkowaniu, a raczej o uznaniu ich znaczenia. Istotne

pozostaje,  że  przekonania,  takie  jak  opisane,  zwłaszcza  wśród  elit,  mają  wpływ  nawet  na

prowadzoną przez małe kraje politykę zagraniczną, i to wpływ porównywalny z innymi, bardziej

materialnymi czynnikami, takimi jak ich położenie (Gvalia, Siroky, Lebanidze, Iashvili, 2013). 

Odpowiednio skonstruowana tożsamość kolektywna chroniła zarówno decydentów, jak

i podejmujących  osobiste  decyzje  obywateli  przed  informacjami,  które  mogłyby  zakłócić

wyidealizowany obraz świata i swojej w nim roli Islandczyków. U polityków przejawiało się to

niezwykłą wprost arogancją:  

Mi7: Był ten ekonomista. Przyjechał tutaj. Poszedł do banku centralnego i do ministra
finansów. Położył raport na stole i powiedział: „Musicie to przeczytać. Jesteście w wielkim
niebezpieczeństwie.” Ten raport nie został nigdy przeczytany, ponieważ poszedł prosto do
niszczarki.  I  to  była  ta  postawa  –  nie  sądzę,  żeby  Islandczycy  byli  zdolni  uczyć  się
z doświadczenia.

A w przypadku ludzi dokonujących zwykłych życiowych wyborów – ignorancją:

Mi3:  [B]yła  garstka  ludzi,  którzy  ostrzegali,  ale  nikt  ich  nie  słuchał.  [...]   Sam  nie
myślałem o tym zbyt wiele. Znaczy się nie kupiłem Jeepa ani niczego takiego. Byliśmy
latem na wakacjach w Bułgarii i oczywiście kupiliśmy dom.

W dyskursie naukowym Islandia porównywana jest również z Nową Zelandią, ze względu na

entuzjazm dla  neoliberalnych reform, znaczenie  rybołówstwa oraz  hodowli  owiec,  dostęp do

energii geotermalnej oraz oczywiście wyspowość  (Arnason, 2004; Baldacchino, 2015). Z kolei

rozmówcy do oceny sytuacji na wyspie na ogół używali porównań z innymi krajami nordyckimi,

wśród nich prym wiodły Dania oraz Norwegia, ponieważ te kraje były dobrze rozmówcom znane.

Nawet porównaniom Islandii z Polską towarzyszyły skandynawskie odniesienia:

Mm2: Zobaczyłem, jak Dania wygląda, że tam ludzie są zupełnie inaczej nastawieni, że
tam faktycznie można dużo zrobić w samej Danii.  Zróbmy to samo w Polsce, zróbmy,
zadziałajmy  coś.  I  na  pierwszym  etapie  już  się  spotykasz  z  taką  odwieczną  walką
z wiatrakami, że już próbujesz jak głową o mur. Na etapie władzy lokalnej,  w gminie,
gdzieś, jakiś głupi burmistrz, który nie ma zielonego pojęcia o tym, co się dzieje poza jego
gminą, bo nigdy w życiu nigdzie nie był. Nie mają w Polsce ludzie porównania do tego,
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żeby zobaczyć, jak można funkcjonować. Tak jak rozmawialiśmy ostatnio na basenie, że
my tutaj [na Islandii] mówimy: „Mamy znajomych – X do Dubaju leci, ktoś w Tokio był.”
A tak naprawdę Polska rzeczywistość i realia są takie, że by wyjechać 60 kilometrów za
miasto to jest wielka wyprawa. I co my tutaj [czyli w Polsce] chcemy zmieniać?

Rozmówca porównuje, jakie ma poczucie sprawstwa w różnych miejscach świata, wskazując że

poza przełamywaniem domyślnego oporu lokalnej władzy przed zmianami, liczy się dla niego

także  rozległość  horyzontu,  jaką  uzyskuje  się,  zajmując  określone  miejsce  na  Ziemi.  Można

przyjąć,  że  rozmówca  relacjonuje  wynik  translokalnego  uczenia  się,  czyli  „porównawczego

uczenia się poprzez porównanie, zestawienie ze sobą dwóch lub trzech miejsc” (Zielińska, 2015,

s. 369). Zastanawia jednak, czy wyniki takich porównań nie ograniczają się do rankingów miejsc.

Nie chodzi tylko o to, że punktami odniesienia dla oceny sytuacji na wyspie jest zawsze jakieś

zewnętrze.  Dla  migrantów z  Europy Środkowo-Wschodniej  lub  Wschodniej  wyspa  stanowiła

element  swego  rodzaju  maksymalizującego  ich  potencjał  komunikacyjny  centrum świata,  ze

względu na zróżnicowanie doświadczeń życiowych osób bliskich. Z kolei relacje podróżujących

Islandczyków sugerują prowincjonalny charakter  wyspy,  a  przede wszystkim nieadekwatność

rozwiązań stosowanych na wyspie do stanu wiedzy o tym, co jest możliwe nawet w sąsiednich

krajach.  Wyspa jest  więc  miejscem przecinania  się  przywilejów i  ograniczeń.  Są  one  jednak

względne, czyli tym mniej widoczne, im mniej opuszcza się wyspę.

W czasie kryzysu trudne stały się nie tylko migracja z wyspy (raz, że transport stał się

droższy; dwa, że takie wyjazdy przyjmować zaczęły raczej formę ucieczki niż przygody), mająca

wśród  Islandczyków  długą  tradycję,  ale  także  wyjazdy  krótkotrwałe,  wakacyjne.  Niektórzy

rozmówcy mówili o tym z nostalgią za przeszłością, gdy mogli swobodnie podróżować i z żalem

związanym z życiem z długami, które uniemożliwiły im myślenie o przyjemnościach turystyki: 

Mi4: Nie jeździmy zagranicę.

Ki4: Nawet o tym nie rozmawiamy.

Mi4: Nie, nawet o tym nie rozmawiamy... o wakacjach zagranicą.

Albo:

Km6: Ludzie  zawsze jeździli  zagranicę.  Teraz  to  już  tylko niektórzy mogą sobie  na to
pozwolić.  

Jednocześnie Islandia stała się  miejscem intensywnie  eksplorowanym przez turystów, którzy

nagle stali się relatywnie bogatsi: 

Km6: On [partner rozmówczyni] pracuje w restauracji i śmieje się, że gdy kilka lat temu
turyści przyjeżdżali, to pod stołem na kalkulatorach przeliczali ceny. I ostatecznie dzielili
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się pizzą. Jedną pizzą. A teraz to Islandczycy [mówią]: „Dziękujemy, prosimy szklankę
wody”. A nie wino czy cokolwiek. Wszystko się więc zmieniło.

Można ironizować na temat skutków kryzysu finansowego, mówiąc, że to żaden kryzys, skoro

zmusił ludzi tylko do ograniczenia wyjazdów na wakacje i do ograniczenia spożycia wina, ale dla

niektórych  osób ten  stan  był  tożsamy  z  uwięzieniem.  W swobodnych  rozmowach  o  Islandii

ludzie czasem nazywali ja Alcatraz, mając na myśli słynne kiedyś więzienie amerykańskie. Nawet

w Alcatraz nie wszyscy są jednak więźniami – jak zauważyła Km6, o finansowych ograniczeniach

mieszkańcom Islandii przypominali turyści, dla których po kryzysie zrobiło się na wyspie taniej.

Stworzenie atmosfery uwięzienia można było niejako samemu na sobie dokonać i nie trzeba było

do tego kryzysu, wystarczyło stawiać odroczoną przyjemność z zarobionych na wyspie pieniędzy

(oszczędzając) ponad częściowe, choć natychmiastowe jej zaspokojenie (np. wyjazd na wakacje).

Wśród ludzi, którzy oszczędzali  – i co za tym szło niemal automatycznie – ograniczali swoją

mobilność, byli migranci:

P.K.: Co ten kredyt zmienia w waszym życiu? Co on powoduje? 
Mm16: Co powoduje? Nie możemy stąd wyjechać przed spłatą. Ograniczamy wydatki. Nie
jeździmy do Polski. Żeby ten kredyt jak najszybciej spłacić i dopiero po spłacie wrócić
wtedy do Polski. 

Inaczej człowiek czuje się w kraju, gdy myśli o nim w kategoriach możliwości komunikacyjnych

(przykładowo,  Islandia  jako  miejsce  pomiędzy  Europą  a  Ameryką),  a  inaczej,  gdy  człowiek

uświadomi  sobie,  że  nie  wyjedzie  z  niego  przez  co  najmniej  kilka  najbliższych  lat.  Do  tego

dokładają się powodujące sezonową depresję (seasonal affective disorder) zimowe ciemności.

Taką depresję często zwalczało się m.in. spędzaniem pewnego czasu w nasłonecznionych krajach

południowych. 

Nie mogąc wyjechać lub wjeżdżać tak często, jak by tego chcieli, niektórzy ludzie zwracali

swoje  zainteresowanie  w  kierunku  wyspy.  Swoje  doświadczenia  tak  przybliżał  jeden

z migrantów:     

Mm14:  Jedyny problem w tym kraju [jest  taki],  że  jest  tak trudno wyjechać stąd.  Bo
zawsze  trzeba  gdzieś  lecieć.  […]  Naprawdę  musisz  kupić  sobie  ten  bilet  na  samolot.
Musisz… wiesz, to nie jest tak, że kupujesz. Musisz zaplanować to, nigdy nie wyjedziesz na
dwa dni.

P.K.: Nie wsiądziesz do samochodu i nie znikniesz.

Mm14: A jest kilka miejsc, gdzie można pojechać tutaj na wyspie, jak się ma samochód.
Ale to wiesz, ile można. Szczególnie jak jeździsz małym samochodem, to już nie w każdą
porę roku i nie w każde miejsce [pojedziesz]. Tak że wiesz, tę wyspę przejechałem dookoła
mnóstwo razy już. Ale wiadomo, w dalszym ciągu są miejsca, w których nie byłem. 
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Ten  fragment  wyjaśnia,  jak  terenowe  samochody  przekładają  się  w  Islandii  na   poczucie

wolności.  Ale  ich  zakup  dokładać  może  zobowiązań  finansowych,  o  czym  rozmówca  nie

wspomina wprost. Obawa przed nadmiernym zadłużeniem powstrzymywała go jednak od takich

zakupów.  Zmienne  warunki  atmosferyczne  powodują,  że  miejskimi  samochodami  w  wiele

atrakcyjnych turystycznie miejsc nie da się czasami dojechać. Mimo oryginalności islandzkiej

przyrody,  konieczność  ograniczania  się  tylko  do  niej  może  znudzić.  Niechęć  do  wyspy  lub

pewnych jej części może być także innego rodzaju. Doświadczenia niektórych zadłużonych były

tak traumatyczne dla nich, że przestało być dla nich ważne, dokąd wyjadą, byle opuścić dane

miejsce, które mogło być rozumiane jako cała wyspa lub tylko stolica kraju. Przykładowo: 

Ki4: Myślę, że przyszłość jest bardzo czarna. Nie chcę tu nawet żyć. Chcę przenieść się na
północno-wschodnie wybrzeże Islandii do bardzo małej wioski. I zostanę tam poza tym
wszystkim tutaj, gdyż nie ma dla mnie możliwości wyjazdu do innego kraju.

Takie zjawisko niechęci do danego miejsca połączone z nieodpartą chęcią ucieczki nazywane jest

czasem  „horror  loci”  (Czyżewski,  2007).  W  takim  stanie  trudno  jest  osobie  zadłużonej

podejmować jakiekolwiek działania mające poprawić jakość jej życia w danym miejscu, skoro ma

go dosyć. Można powiedzieć, że to jeszcze nie apatia, bo rozmówczyni chce zmiany w swoim

życiu, ale zmiany otoczenia, a nie zmian, jakie proponują negocjujący z nią pracownicy banków.

Co ciekawe, wieś funkcjonuje w tym fragmencie wypowiedzi jako alternatywa dla migracji poza

wyspę. W starożytności zadłużenie także wiązało się z ucieczką z miast (Graeber, 2011), a wieś –

także  współcześnie  na  Islandii  –  bywała  miejscem  radykalnego  oporu  wobec  prawa

stanowionego w mieście. Przykładem takiego zwycięskiego zresztą oporu może być wysadzenie

w powietrze tamy i wzięcie odpowiedzialności za to wydarzenie przez ponad setkę mieszkańców

okolic rzeki Laxá (północna część Islandii) w 1970 roku (Jónsson Úlfhildarson, 2013). Ucieczka

na wieś nie musi być więc rozumiana jako ucieczka od aktywnego oporu. Rozmówczyni uważa,

że nie ma możliwości wyjazdu z kraju. Powodów takiej  niemożności może być wiele. O tym,

dlaczego ludzie zadłużeni nie opuszczają wyspy, dowiedzieć się można od innych rozmówców,

przekonanych o swoim własnym uprzywilejowaniu:  

Mi3: Jest wielu ludzi, którzy nie mogą wyjechać z powodu różnych sytuacji z dziećmi.
Także chorób albo są w wieku powyżej  60 lat  i  nie mówią płynnie w żadnych innych
językach. Także z innych [powodów], takich jak, że nie znajdą nigdzie pracy. Jest teraz
sporo wywiadów z ludźmi w mediach, gdzie ludzie po prostu siedzą w domu i czekają aż
stracą domy, a ledwo starcza im na jedzenie. To jest potworne.

Tak  więc  opinia  publiczna  jest  informowana  o  sytuacjach,  które  rozmówca  ocenia  jako  coś

niezwykle  strasznego.  Sprowadza  się  ta  potworność  do  bezruchu  i  oczekiwania  na  to,  co
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przyniesie  kolejny  dzień.  W  kwestii  dzieci  jako  przyczyny  niemobilności  być  może  warto

wspomnieć tylko, że ograniczeniem może być drugi opiekun dziecka, jeśli nie wyrazi zgody na

wyjazd  potomka.  W  niektórych  sytuacjach  dobro  dzieci  może  z  kolei  decydować  o  tym,  że

rodzina  decyduje  się  na  wyjazd.  To,  że  te  same  lub  podobne  okoliczności  mogą  być

interpretowane  przez  rozmówców  odmiennie,  pokazuje  kolejny  fragment,  w  którym  to

pozostanie na wyspie, a nie wyjazd z niej wydaje się rozmówcy łatwiejsze: 

P.K.: Jakie są przyczyny zostania [na wyspie]?

Mi9:  Możesz  nie  móc  wyjechać.  Także  rodzina  i  przyjaciele.  Oczywiście  Islandczycy,
którzy zostają w Islandii, będą zawsze w domu. Podczas gdy zagranicą jest się obcym.
Mówi się z akcentem lub niezbyt dobrze. Nie pasuje się do społeczeństwa, przynajmniej
przez pierwsze lata. To dość trudne, dlatego dużo łatwiej jest zostać i po prostu zapłacić za
skutki – pracować więcej, kupować mniej. I [chociaż] żyje się w strefie finansowej wojny,
to zawsze w swoim bezpiecznym środowisku. Łatwiej jest więc zostać niż wyjechać.

Typ  napięć  towarzyszących  kryzysowi  na  wyspie  rozmówca  nazywał  stanem  wojny,  nie

precyzując, czy ma na myśli tylko walkę klas czy także starcia międzypaństwowe. Istotne było dla

niego to, że migracja oznacza samotność i wykluczenie z powodu niewystarczającej znajomości

obcego języka. Pozostanie na wyspie oznacza bliskość i potencjalne wsparcie środowiska, a jest

to  wartość  cenna  w  przypadku  tak  małej  wspólnoty  językowej,  jaką  są  użytkownicy  języka

islandzkiego. W postrzeganiu możliwości migracji z Islandii jako przywileju lub ciężaru wiele

zależy od wyboru kraju docelowego. Entuzjasta migracji opisuje swój wybór tak: 

Mi3:  Uważam  nas  za  szczęściarzy,  bo  możemy  jechać.  Mamy  też  bardzo  dobrą
społeczność czekającą na nas w Norwegii. Wielu naszych przyjaciół już się przeprowadziło
do Bergen i Stavanger. A stopa bezrobocia wynosi tak około 2% […] Mają ropę i takie tam
rzeczy,  a  norweskie  społeczeństwo  przepłynęło  przez  ten  kryzys,  prawie  go  nie
zauważając. Oni są bardzo zdolni.

Ciekawym zjawiskiem jest  utożsamienie wyników ekonomicznych Norwegii  z  kompetencjami

członków  tamtejszego  społeczeństwa,  ponieważ  częściowo  tłumaczyć  może  to  traumę

powodowaną  kryzysem  finansowym.  Trudno  powiedzieć,  na  ile  norweskie  społeczeństwo

rzeczywiście czeka na przyjeżdżających z Islandii.  Z pewnością jest to kraj historycznie silnie

z Islandią związany, a język islandzki daje Islandczykom pewną nawet wizerunkową przewagę

nad  innymi  migrantami,  ponieważ  przypomina  Norwegom  o  korzeniach  ich  języka.  Duński

i szwedzki też można postrzegać jako uproszczone wersje języka islandzkiego, lecz raczej tylko

w Norwegii zdarzają się jeszcze ludzie, którzy pamiętają, że w języku zbliżonym do islandzkiego

mówiono  kiedyś  w  odległych  wioskach.  Islandczycy  przybywają  więc  niejako  z  przeszłości.

Z perspektywy migrantów z  Polski  wysokie  oczekiwania  Islandczyków wobec  jakości  miejsca

92



życia wydawały się niektórym rozmówcom absurdalne:

Mm14:  Ale  czasami,  sobie  myślę,  że  trzeba  myśleć  realistycznie.  Przede  wszystkim
Islandia to jest kraj, który nic nie produkuje tak naprawdę. Ale jednak Islandczycy myślą,
że oni są jakoś, nie wiem... że Bóg dał im to prawo, żeby być jakoś na czubku drabiny
społeczno-światowej. Wiesz? Nie wiadomo skąd! [A to przecież] rolnicy i rybacy. Trochę
trzeba  mieć  jakieś  poczucie  rzeczywistości  i  trochę  wyobraźni.  Jak  mój  dziadek  był
rybakiem, to jak ja  nie jestem rybakiem, [to]  mogę coś [innego] zrobić.  Ale nie będę
prezydentem  świata  od  razu.  Albo  dlaczego  Islandczycy  uważają,  że  muszą  jeździć
najlepszymi  samochodami,  które  są  produkowane  na  świecie?  Oni  mają  prawo
i obowiązek jeździć tym najnowszym samochodem, który jest w sklepie!

P.K.: A myślisz, że to się ogranicza tylko do nich? Czy myślą, że wszyscy mają prawo do
tego?

Mm14: Myślę, że tylko do nich. Myślę, że oni mają tę mentalność taką, że naprawdę są
specjalni. […] Jest tu w ogóle jakaś wiara wśród tych Islandczyków w ten system, że to
wszystko działa; że wszystko powinno być takie, jak sobie wymyślili. Czyli jak masz jakiś
problem, to podchodzisz do jakiegoś urzędu i się pytasz i koniec. Albo dzwonisz do banku
i mówisz, że musisz zapłacić za to i tamto. I chcesz kredyt. I też do widzenia.

P.K.: Trochę jak w bajce.

Mm14: No, tylko, że bajka się skończyła niestety.

Podczas takich rozmów nie zawsze wiadomo, czy bardziej dziwić się światu razem z rozmówcą,

czy może dziwić się zdziwieniu rozmówcy. Z pewnością mamy tu do czynienia z opinią na temat

wykrywanej  przez  migrantów  niezgodności  w  sposobie  widzenia  świata  przez  nich  samych

i widzenia  go  przez  rodowitych  mieszkańców wyspy.  Refleksja  rozmówcy  jest  efektem pracy

interpretacyjnej – typowej działalności migrantów w nowym miejscu życia, gdzie na wszystko

patrzą  nie  tylko  z  perspektywy  własnej,  ale  także  próbują  patrzeć  z  perspektywy  kultury

dominującej  (Graeber,  2011).  To,  co  jest  interesującą  informacją  o  świecie,  to  jego

dostosowywanie  się  do  potrzeb  mieszkańców,  które  stanowiły  podstawę  funkcjonujących  na

wyspie  norm.  W  rezultacie,  w  kontaktach  z  urzędnikami,  a  także  z  pracownikami  banków,

stosunkowo niewiele było formalizmu, np. zwiększenia limitu kredytowego dokonać można było

telefonicznie, bez większych obostrzeń dotyczących identyfikacji tożsamości rozmówcy. To, co

jest interesujące w relacji migranta, to wyprowadzanie znaczenia i potencjału danego człowieka

z tego, kim byli jego przodkowie z zawodu. Przeskok z jednej klasy społecznej do drugiej w ciągu

jednego pokolenia  wydawał  się  migrantom (nie  była  to  odosobniona opinia)  jak gdyby zbyt

wielkim  szokiem  dla  człowieka,  by  mógł  on  normalnie  funkcjonować.  W  zasadzie  nie  sam

poziom  oczekiwań  Islandczyków  budził  zdumienie  u  niektórych  migrantów,  ile  skala

cywilizacyjnego  skoku,  którego  dokonali  Islandczycy  w  ciągu  kilkudziesięciu  lat.  O  tym,  jak

wyglądało życie na Islandii przed niosącą akurat tutaj dobrobyt II Wojną Światową dowiedzieć

93



można się z literatury próbującej odwzorować życie na wyspie. Tak namawiała mnie do czytania

książek  rozmówczyni,  po  tym  jak  próbowała  opisać  psychologiczny  profil  jej  zdaniem

zafascynowanych konsumpcją Islandczyków:

Km6: Czytałeś którąś z książek Laxnessa?

P.K.: Niezupełnie. Próbowałem „Niezależnych”.

Km6: „Niezależni”. Musisz to przeczytać. Ta książka tak wiele mówi o Islandii. Jak tu było
na początku XX wieku. […] Dla mnie to było wspaniałe, dowiedzieć się, jak ludzie żyli. To
niesamowite, jak byli biedni. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić, czym był tutaj pierwszy
samochód. Jedna osoba go miała. […] To jak opisane jest, co jedli. A jedli gotowaną rybę
codziennie i dobrze im było z tym. Kawa, cukier i rodzynki to były towary luksusowe,
które można było dostać przed świętami, jeśli miało się gotówkę. To niesamowite.

Dzięki literaturze na Islandii zachowała się więc świadomość tego, że wszyscy mieszkańcy byli

kiedyś biedni, co jest szokujące dla przyjezdnych z Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie na ogół

ludzie  identyfikują  się  z  wyższymi  warstwami  społecznymi.  Najlepiej  oddaje  to  wypowiedź

jednego z migrantów z Polski w badaniach Anny Wojtyńskiej (Wojtyńska, 2009): 

„[T]utaj na Islandii ten naród był bardzo ubogi zawsze. I oni nie mają żadnych wielkich
zabytków, tradycji. Oni zawsze byli pod zaborem. To jest tradycja prostego ludu, nie było
żadnej  szlachty.  Nie  było  ludzi,  którzy  tą  wielką  kulturę  tworzyli.  A  u  nas  to  można
zobaczyć. Mamy tą piękną kulturę polską. Wielką i wspaniałą” (s. 161).  

Dawna  bieda  na  Islandii  nie  była  stanem  przejściowym,  nie  oznaczała  deprywacji  potrzeb

rozbudzonych przykładem przedstawicieli wyższych klas społecznych  (Magnússon, 2012). Była

to bieda jakoś wspólna, bo wobec świata zewnętrznego, dlatego w czasach prosperity brakowało

chyba  na  wyspie  zróżnicowanych  wzorów  konsumpcji.  Istniejące  zróżnicowanie  konsumpcji

z pewnością odzwierciedlało różnice klasowe, ale  w ramach samych klas ludzie nie nakładali

sobie takich samych ograniczeń co w Europie kontynentalnej,  skoro – zdaniem wielu moich

rozmówców – na wyspie powszechnie skupiano się na zakupach nowości. Nowość przez wieki

była rzadkością na zależnej od importu wyspie. To względem nowości wyrabiał się więc zapewne

smak i narastały dystynkcje. Pozostawić to w ludziach musiało pewien habitus (Bourdieu, 2014),

czyli  dyspozycję  do zakupu nowości,  która  dla  rozmówczyni  Km6,  nakłaniającej  do  czytania

„Niezależnych”, stawała się zrozumiała po skontrastowaniu jej z dawną biedą.

Wspomniana  już  wcześniej  postrzegana  gotowość  Islandczyków  do  uzgadniania

wszystkiego podczas nieformalnych rozmów, tak żeby rzeczywistość dorastała do ich oczekiwań,

budziła w migrantach także podziw. 

Mm2: Wiesz, co mi się tutaj też podoba, a propos takiego uzgadniania wszystkiego albo
autonomii każdego jednego z Islandczyków? To, że mieszkając w społeczności blokowej
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choćby nawet, masz prawo veta. I twoje veto zawsze się liczy. Jeżeli tobie się nie podoba,
że sąsiad ma kota, nie wyrazisz na to zgody, żeby na klatce schodowej chodził  kot,  to
sąsiad  nie  ma  prawa  trzymać  zwierzęcia  takiego  jak  kot.  To  jest  po  prostu  piękne.
W Polsce, u mnie na klatce schodowej, u moich rodziców, tam wszyscy mają psy. I ty po
prostu wchodzisz na tę klatkę i ja mówię: „Boże”. Ja teraz byłem [w Polsce]. Aż mi się
płakać  chciało.  Zwłaszcza  po  śniegu.  Aż  mi  się  płakać  chciało,  że  jeszcze  mówię:  „Ja
pierdzielę. Masakra. Masakra.” Te klatki schodowe… Ponoć ta u mnie klatka schodowa
wcale nie jest zła. Ale jak ja to zobaczyłem i poczułem ten zapach, te... to ja mówię: „Boże.
Masakra. Polska po prostu”.

W ocenie pewnych zjawisk charakterystycznych dla małego i odległego od innych kraju, ważne

są  więc  punkty  odniesienia,  jakie  mają  ludzie  oceniający.  Pod  wieloma  względami  moi

pochodzący z Polski rozmówcy opisywali Islandię jako anty-Polskę. Takie wyczulenie na różnice

do pewnego stopnia wydaje się charakterystyczne dla migrantów w ogóle. Interesujące jest, że

oceny jakości stosunków międzyludzkich w danym kraju ten akurat rozmówca dokonuje poprzez

przykład stosunku do zwierząt i utylizacji  ich odchodów, czyli – jak powiedzieć można by za

Negrim  –  negatywnych  efektów  zewnętrznych  wynikających  z  posiadania  zwierząt  (Hardt,

Negri,  2012).  Istotne  pozostaje,  że  w  opinii  rozmówcy  –  eksperta  niejako  zewnętrznego  –

Islandczycy mają działające mechanizmy wspólnego uzgadniania tego, jak ma wyglądać życie

codzienne na wyspie i radzą sobie z problemami, które w niektórych, większych krajach Europy

kontynentalnej obrzydziły ludziom przestrzeń publiczną. Oznacza to także, że mieszkańcy wyspy

mogą  być  postrzegani  jako  ci,  którzy  potrafią  ograniczać  tę  opiewaną  w  powieści  noblisty

niezależność obywateli, jak choćby prawo do mieszkania ze zwierzęciem.

Mit  niezależności  mógłby  zasilać  na Islandii  ruchy dłużników na  tyle  radykalne,  żeby

wysuwać żądania całkowitego anulowania długów, a jednak legitymacji  samego mechanizmu

wplatania długu w życie nie kwestionowano. O umożliwiającym dobrobyt podporządkowaniu się

obywateli  można  było  rozmawiać  z  mieszkańcami  wyspy  i  nie  oznaczało  to  bezwarunkowej

krytyki  podporządkowania na rzecz  osławionej  niezależności.  Oto  fragment refleksji  jednego

rozmówcy w reakcji  na  postawioną w czasie  wywiadu tezę  badacza  o  migracji  jako  wentylu

bezpieczeństwa przed ruchami dłużników oraz nieuchronnym podporządkowaniu rynkowi pracy

zarówno tych, co zostaną, jak i tych, co wyjadą:

Mi1: Jest lepiej dla państwa, jeśli obywatele postępują zgodnie z jakimiś zasadami. A żeby
mieć  pieniądze  na  usługi  społeczne,  na  robienie  dróg  czy  budowanie  mostów,  czy
cokolwiek, jak udział na scenie międzynarodowej, potrzeba pewnej struktury. Państwo
musi być ustrukturyzowane, żeby państwo osiągało jakiś przychód. A żeby to osiągnąć,
ludzie nie mogą być mobilni. Nie mogą być mobilni, muszą być w jakiejś ramie, pewnego
rodzaju  pudełku.  I  pracować  zgodnie  z  tym  zestawem  zasad  w  takim  wstępnie
zaplanowanym społeczeństwie. To nie jest coś, z czego demokracja została zbudowana,
ale ewoluowało setki lat. Król miał chłopów wokół zamku i pewnego dnia... pracowali na
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roli i... to jest tak samo. Nie wiem. Dlaczego tak jest lub...? Nie wiem. Może nie jesteśmy
wolni. Rzeczywiście nie jesteśmy wolni, jeśli się o tym pomyśli. Niewątpliwie to bardzo
ważne, żeby się tym nie martwić. Nigdy nie będziesz zupełnie wolny, bo system tak nie
działa.  Mamy  też  obowiązki  wobec  innych  ludzi.  Jesteśmy  częścią  systemu,  częścią
państwa. 

W  oglądzie  rozmówcy  funkcjonujemy  jednocześnie  w  różnych  porządkach  (państwo,

demokracja, wspólnota narodowa), które wzajemnie się podtrzymują. Poza wspomnianym tylko

przez  rozmówcę  porządkiem  demokratycznym,  istnieje  porządek  feudalny,  który  rozmówca

wyprowadza  od  czasu  królów.  Jest  to  samo  w sobie  dość  osobliwe,  bo  tradycyjnie  Islandię

postrzega się jako kraj od czasów zasiedlenia demokratyczny (Byock, 2002), choć antropolodzy

podkreślają rolę klanów i watażków (Jackson, 2003). Królowie  panowali na Islandii jedynie „na

odległość”, trudno też mówić o jakichś zamkach na wyspie. Porządek feudalny, choć jest więc

składową  rozumienia  państwowości,  to  w  przytoczonym  fragmencie  wypowiedzi  rozmówcy

wyprowadzony został  z  jakiegoś mitu,  zewnętrznego w stosunku do historii  wyspy.  Państwo,

mimo że jest dla rozmówcy przynajmniej na tyle wartościowe, żeby przyjąć jego perspektywę, nie

jest efektem solidarności. Podatki zbierane są w tej perspektywie jak daniny. Wydatki na usługi

społeczne  i  infrastrukturę  do  pewnego  stopnia  legitymizują  przymus,  lecz  trzeba  o  tym

uzasadnieniu przypominać obywatelom. Kiedy podobnego opisu,  lecz  w bardziej  krytycznym

tonie i z postulatem, by spróbować pomyśleć państwo, w którym podatki byłyby darem, dokonał

na  łamach  niemieckiej  prasy  Peter  Sloterdijk,  to  ogłoszono  go  konserwatystą,

przeprowadzającym  atak  na  socjaldemokratyczne  państwo  i  zdobycze  wielu  lat  walk

prowadzonych  przez  uzwiązkowionych  robotników  (Ratajczak,  2012).  Mój  rozmówca  uważał

jednak za ważne, aby nie przejmować się tym, że wolność nie jest wytwarzana przez system, lecz

wręcz żywi się podporządkowaniem człowieka. W Niemczech zarzuty Slotedijka uznano za na

tyle poważne, że warte odpowiedzi – stąd polemika i przedruki artykułu w zagranicznej prasie.

W kontekście kryzysu finansowego,  gdy okazało się,  że z  podatków spłacane mogą być długi

banków,  a  państwowa  przemoc  wykorzystana  może  zostać  do  odbierania  domów  osobom

zadłużonym, islandzka państwowość też uległa częściowo delegitymizacji, szczególnie w oczach

klasy średniej, jak widzieliśmy w części poświęconej klasom społecznym. 

Współzadłużeni współmieszkańcy

Otwarcie postulowane przez rozmówcę nieprzejmowanie się pewnymi aspektami kondycji życia

na  wyspie  nie  było  stanowiskiem  odosobnionym  i  owocowało  w  społeczeństwie  nie  tylko
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poczuciem wspólnoty narodowej,  ale  także wspólnoty zadłużonych. Część długów spadało na

ludzi nie ze względu na wzięcie kredytu, ale przez jego żyrowanie. 

Mi7: W większości krajów masz hipotekę i zawsze musisz wziąć kredyt, żeby kupić dom
lub samochód. Ale tu na Islandii to było bardzo łatwe. A banki to nawet zachęcały do
brania kredytów i [podpowiadały,] jak zdobyć żyrantów, czyli jakieś osoby [np.] matkę lub
babkę albo kolegów lub kogokolwiek z ulicy. Proszę tu podpisać, a jeśli nie spłacisz, to
wpakujesz w kłopoty wielu ludzi. W rezultacie bardzo łatwo było dostać kredyt, bo banki
myślały, że ludzie zawsze mają jakąś gwarancję. 

Dzięki  dość  swobodnemu  podejściu  do  gwarantowania  kredytów  przyjaciół  i  znajomych

niektórym  migrantom  udało  się  kupić  dom  lub  mieszkanie,  czyli  zakorzenić  się  na  wyspie,

szybciej  niż  wynikałoby  to  z  długości  ich  pobytu i  zgromadzonych oszczędności.  Kiedy poza

wywiadami mówiono mi o takich przypadkach Islandczyków żyrujących kredyty migrantom, to

wydawały mi się one incydentalne i wynikające z jakiejś głębokiej przyjaźni między osobami. Ten

rozmówca twierdzi jednak, że był w tym pewien wzór relacji między ludźmi, do którego banki

zachęcały. Zwłaszcza gdy uwzględni się to, że część mieszkańców wyspy to migranci, docenić

można integracyjny wymiar tej nieostrożności. Przyznać jednak trzeba, że indywidualna porażka

w sferze finansów nie ma wtedy wymiaru jedynie osobistego, lecz społeczny. Popadając w długi,

człowiek  staje  się  zagrożeniem  dla  sytuacji  finansowej  gwarantującej  kredyt  rodziny  czy  dla

mniej lub bardziej bliskich wcześniej przyjaciół. Postrzeganą łatwość, z jaką Islandczycy mimo

wszystko decydowali się gwarantować kredyty, rozmówca wyjaśnił zakorzenionym w kulturze

podejściem do przyszłości:

Mi7:  Znam  ludzi,  którzy  brali  kredyty  z  banku,  gdzie  trzeba  było  mieć  ludzi,  którzy
podpisali gwarancję. Oni prawie stracili wszystkich swoich przyjaciół i narazili ludzi na
poważne kłopoty. To jest oczywiście ich odpowiedzialność, ale też banku […]; w interesie
banku  powinno  być  sprawdzenie,  czy  ci  ludzie  będą  w  stanie  spłacać.  […]  Do  tego
wszystkiego możemy dodać islandzką koncepcję „Þetta reddast”. Zdanie, które znaczy, że
będzie OK; jakoś się wszystko ułoży; nie wiem jak, ale się ułoży. To jest więc taki stosunek
[do gwarantowania kredytów]. 

 

Powiedzenie „Þetta reddast”, czyli „jakoś to będzie” lub „będzie dobrze” jest nie tylko popularne

na Islandii, ale uznawane jest za znaczące i tłumaczące zachowania wyspiarzy  (Kristjánsdóttir,

Martin, 2009; Landström, 2015). To dość specyficzne podejście do przyszłości tłumaczy się na

ogół   niestabilnymi  warunkami  pogodowymi,  które  wymagają  ciągłej  adaptacji  i  zmiany

zamierzeń.  
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Sposoby „radzenia sobie” w małym kraju

Wielkość  kraju  jest  też  źródłem  pewnych  dolegliwości,  które  w  odpowiednich  warunkach

przekładają  się  na  zadłużanie  się  mieszkańców  i  to  nie  tylko  w  trakcie  ostatniego  kryzysu.

Stabilność finansowa małego kraju zależy w dużej mierze od czynników zewnętrznych, na które

wpływ Islandczycy mają ograniczony. Przede wszystkim, jak zauważają rozmówcy: „Taka mikro-

waluta  jak  korona  nie  może  być  stabilna.  To  po  prostu  niemożliwe”  (Mi11).  Konieczność

przystosowania  się  do  zmiennej  wartości  waluty  jest  kosztem  próby  bycia  niezależnym,  bo

przecież można by oprzeć ekonomię wyspy na którejś z walut krajów sąsiednich. To oznaczałoby

zależność od polityki tego jednego większego sąsiada. Islandia prowadziła jednak politykę, dzięki

której kraj nie był zależny stale od jednego partnera, choć w zasadzie oznaczało to, że mógł stać

się zależny od każdego gracza lub wydarzenia. Trudno dociec, jak to się stało, że w określonym

momencie historycznym ludzie – zarówno profesjonaliści udzielający kredytów, jak i ci biorący

kredyty na wyspie, postrzegali sytuację ekonomiczną w oderwaniu od minionych doświadczeń.

W ocenie jednego z rozmówców zadecydował brak dbałości i troski ze strony banków:

Mi7:  Ludzie  wzięli  te  kredyty,  a  banki  działały  prawie  nielegalnie,  a  przynajmniej
karygodnie,  oferując  specjalne  rodzaje  kredytów.  Te  kredyty  oparte  na
międzynarodowych walutach były  katastrofą.  Pamiętaj,  że  korona islandzka to bardzo
niestabilna waluta i wszyscy o tym wiedzieli. Nie było tego jak ukryć. […] To był przepis
na nieszczęście i banki wiedziały o tym, ale [bankierzy] nie dbali o to.

Taka ocena sytuacji w zasadzie nie różni się od podobnych ocen stawianych w innych krajach

dotkniętych  kryzysem,  do  których  wcześniej  wprowadzono  kapitał  przy  pomocy

eksperymentalnych produktów.  Bywało,  że  odbywało  się  to  pod hasłami  ubankowienia  całej

populacji,  czyli  zapewniania  ludziom  także  ubogim  szerokiej  gamy  produktów  bankowych

(OECD, 2005a). Interesujące jest to, że w przypadku Islandii odbywało się to w kraju o małej

populacji, wśród ludzi, którzy się znali. Trudno jest więc mówić o anonimowych pracownikach

wielkich  korporacji.  Wydaje  się,  że  ludzie  chcieli  skorzystać  z  okazji  i  chcieli  pomóc innym

skorzystać z możliwości obejścia dotychczasowych, odwiecznych ograniczeń Islandii. W końcu

kredyty  walutowe  miały  chronić  konsumentów  przed  tymi  indeksowanymi  (związanymi

z inflacją),  które  z  kolei  wprowadzono,  żeby  chronić  banki  przed  inflacją,  uwalniającą

konsumentów od ich zobowiązań.

To  szukanie  okazji,  żeby  poprawić  swoją  sytuację,  wydaje  się  na  Islandii  o  tyle

powszechne,  o  ile  warunki  życia  (ekonomiczne,  społeczne,  przyrodnicze)  tam  są  gorsze  niż

w pozostałych krajach  nordyckich.  Trudno jest  to  dostrzec,  kiedy  zestawia  się  te  kraje  obok

siebie, ponieważ kiedy 300 tysięcy ludzi współtworzy państwo na powierzchni jednej trzeciej
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terytorium Polski, to Islandia dominuje w prawie każdym porównaniu typu per capita – od skali

czytelnictwa po liczbę noblistów, choć dotychczas był tylko jeden. Z tego powodu interesujące

jest postrzeganie warunków życia na wyspie z perspektywy subiektywnych doświadczeń, bo one

przekładają się na decyzje o poszukiwaniu kredytowania. I tak, interesującym przykładem jest

doświadczenie powrotu na wyspę z Danii:

Ki10:  Wróciliśmy  na  Islandię  i  urodziłam  dziecko.  Ponieważ  byłam  w  szkole,  więc
dostałam minimalny [zasiłek], a to bardzo, bardzo mało. Mój mąż od razu dostał pracę,
ale odkryliśmy, że nie da się przeżyć za te pieniądze na Islandii. Udawało nam się w Danii,
a tutaj było to niemożliwe. Wszystko tutaj jest dużo droższe. Po prostu zaczęliśmy się
kredytować. Troszeczkę, bo wiedzieliśmy... OK, w  końcu potem miałam iść do pracy.

Podobne wrażenie odnosili niektórzy migranci, którzy wybierając życie na wyspie nie znali tego

miejsca wcześniej:

Mm15:  A  że  się  trafiło  [na  wyspę],  to  człowiek  był  zafascynowany.  Inny  kraj,  lepsze
pieniądze.  Sobie  pomyślał:  „1000 dolarów miesięcznie,  ile  to  jest  kasy?”  Ale  potem...
Myślał człowiek tylko, ile to jest kasy, ale nie pomyślał o tym, że musi gdzieś mieszkać, za
czynsz zapłacić, kupić jedzenie czy tam powiedzmy jakieś ubranie potem czy buty. Bo po
prostu  nikt  nie  będzie  wysyłał.  Mama,  tata  nie  będą  pomagać  całe  życie.  I  potem to
niestety z tego tysiąca zostawało parę złotych, mniej więcej.  

W obu wypowiedziach przybycie na wyspę oznacza zarówno zmianę dotychczasowego miejsca

zamieszkania, jak i zmianę z biografiach wypowiadających się osób. Z jednej strony narodziny

dziecka, a z drugiej – uniezależnienie się od rodziców. Z perspektywy cytowanej Islandki,  to

Islandia jako miejsce specyficzne nie nadaje się do życia,  jakie byłoby normą gdzieś indziej.

Z perspektywy osoby pochodzącej z Polski Islandia jest tylko „innym krajem”. Zmiana, którą

rozmówca  przeżywał,  odbyłaby  się  również  w  każdym  innym  kraju,  do  którego  trafiłby  on,

ponieważ wiąże on tę zmianę z wejściem w dorosłość, czyli ze specyficznym czasem biologicznym

raczej niż ze specyfiką Islandii jako miejsca28. Niezależnie od swojego podejścia do sytuacji, obie

osoby zadłużyły się.    

To, co widać, gdy przybywa się na wyspę z zewnątrz, nie zawsze widać, gdy mieszka się

w danym miejscu od lat. Podnoszone przez migrantów kwestie stają się warunkami, do których

inni  mieszkańcy  już  przystosowali  się,  na  ogół  w  procesie  socjalizacji.  Jednym  z  takich

przystosowań jest praca ponadwymiarowa, czyli tzw. nadgodziny, o których niektórzy na Islandii

potrafili mówić tak:

Km6: Na początku byłam tutaj opiekunką do dzieci. I oczywiście doświadczyłam z moją
rodziną i z rodzinami przyjaciół, że wszyscy tutaj na Islandii mieli po dwie prace. Każdy

28 W pracy  Małgorzaty  Zielińskiej  ten  rodzaj  dorastania  opisany  jest  jako  jeden  z  efektów  translokalnego  uczenia  się
migrantów, możliwy dzięki zmianie miejsca geograficznego (2015).
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pracował  cały  dzień  i  z  tego  mieli  pieniądze.  I  wtedy  tylko  „Cześć,  dzieci”  i  „Och,
przepraszam, nie mam dla Ciebie czasu, bo tak dużo pracuję. Ale tu są pieniądze. Idź
sobie  do  centrum  handlowego  i  kup  sobie  coś,  zaproś  przyjaciół”.  Tylko  takie
materialistyczne  rzeczy.  Mieli  też  najlepsze  samochody,  najlepsze  ubrania,  mieli
wszystko. Powinieneś zobaczyć ich domy, to było niesamowite. Oni to uwielbiali – mieć
wszystko nowe. Myślę, że wciąż są bardzo mocno materialistami.

Albo tak:

Ki10: Jest jeden problem na Islandii – ludzie tutaj za dużo pracują.

P.K.: Za dużo?

Ki10: Za dużo. Przez cały dzień. To tutaj normalne, że mój mąż pracuje od 7:30 do 17:30.
To normalne. Ja pracowałam d 9:00 do 18:00. Miałam szczęście, gdy czasami udało mi
się wyjść o 16:00.

P.K.: To niesamowite, gdy porównasz do Danii.

Ki10:  Tak.  Instytucja,  w  której  chcę  pracować  w  Norwegii,  gdy  do  niej  zadzwoniłam
[usłyszałam]: „Zamknięte. Zamykamy o 15:00”. Co? Tak, to miejsce dla mnie! […] Mam
nadzieję, że zmieni się [na Islandii] to, że będzie można żyć za pieniądze, które dostajesz
za pracę przez tylko 8 godzin. Na Islandii nie da się normalnie żyć za te pieniądze. Ludzie
myślą, że to normalne tak pracować. Kiedy u siebie w pracy powiedziałam, że muszę iść
do  domu,  żeby  zająć  się  chorymi  dziećmi,  [usłyszałam  od  szefowej]:  „Dlaczego  twoja
matka nie może się nimi zająć?” Może. Czasami. Ale ja chcę być z moimi dziećmi, kiedy są
chore. To było całkiem coś nowego dla niej.

W  pierwszym  fragmencie  rozmówczyni  od  razu  kieruje  uwagę  na  społeczne  konsekwencje

ponadwymiarowej pracy rodziców, którzy w ten sposób nie tylko stwarzają dzieciom możliwość

prowadzenia konsumpcyjnego stylu życia (finansując ich zachcianki),  ale  wymuszają na nich

oswajanie się z centrami handlowymi.  Zrzucają tym samym na obsługę tamtejszych sklepów

oraz  innych  klientów  tych  sklepów  odpowiedzialność  za  wychowanie  swoich  dzieci.

W kontekście  miejsc  pełnych towarów i  propagandy konsumpcjonizmu takie  potencjalne,  bo

nieistniejące wychowanie rodzicielskie oznaczać mogłoby choćby wspólne, rodziców z dzieckiem,

odczytywanie świata, czyli nieuchylanie się od interwencji w relacje między dzieckiem a ofertą

specyficznego  otoczenia.  Zastanawiający  jest  wyprowadzany  przez  rozmówczynię  wniosek

o czyimś materialistycznym podejściu do życia tylko na podstawie tego, że dana osoba otacza się

cennymi przedmiotami. Wydaje się,  że w przypadku materialnego otoczenia człowieka oceny

wyprowadzane są dość szybko. Wiąże się to zapewne z chęcią szybkiego rozróżnienia swoich od

obcych (także klasowo). Być może ta zręczność oceny statusu i przynależności na podstawie dóbr

materialnych  to  także  powód,  dla  którego  ta  materialna  sfera  życia  jest  dla  wielu  ludzi  tak

znacząca.  

W  kolejnym  fragmencie  normalność,  do  której  odwołuje  się  rozmówczyni,  oznacza
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zarówno  powszechność  praktyk,  jak  i  powszechną  akceptację  dla  pracy  ponadwymiarowej.

Publiczną dyskusję nad tą kwestią blokuje mit ciężko pracujących Islandczyków. Źródłem mitu

były  warunki  pracy na przemysłowych statkach do połowu ryb,  gdzie  dopiero od 1922 roku

zagwarantowano  ustawowo  odpoczynek  po  24  godzinach  pracy,  a  płace  w  tej  branży,  choć

stosunkowo wysokie, to jednak były iluzoryczne o tyle, że a) dominowała ekonomia kredytu, co

oznaczało  niewielką  ilość  gotówki  w  obiegu;  b)  etos  pracy  nakazywał  ignorowanie  związku

między wysiłkiem a otrzymywanymi za to pieniędzmi  (Magnusson,  1989).  Identyfikujący  się

z ciężko  pracującymi  robotnikami  na  trawlerach  Islandczycy  zostali  z  czasem wystawieni  na

pokusę pracy dla armii brytyjskiej, która zajmując wyspę podczas II Wojny Światowej, utorowała

mieszkańcom drogę do niepodległości od zajętej  już wówczas przez wojska niemieckie Danii.

Stosunkowo lekka praca dla wojsk brytyjskich,  płacących powyżej  stawek wymaganych przez

związki  zawodowe  nosiła  przydomek  Bretavinna,  czyli  'brytyjskiej  pracy'  (Magnusson,  1989,

s. 151).  Współcześnie Islandczycy często powtarzają,  że ciężko pracują,  ale  oznacza to przede

wszystkim to, że spędzają dużo czasu w miejscu pracy – w porównaniu do mieszkańców innych

krajów zrzeszonych w Europejskiej Wspólnocie Wolnego Handlu (Ólafsdóttir, Ólafsson, 2014).

Kwestię efektywności tej islandzkiej pracy (postrzeganej przez mieszkających tam Polaków jako

niska)  podnosili  migranci  w nieformalnych  rozmowach,  ale  także  podczas  badań  (Zielińska,

2012b). Praca, szczególnie w początkowym okresie pobytu, jest dla wielu migrantów głównie

środkiem do celu (tzn. chcą zrobić swoje i jechać do domu), a nie jest celem samym w sobie.

Wówczas  dominowałyby  inne  walory  pracy,  tj.  przyjemnie  spędzony  czas  z  kolegami

i koleżankami.  Ten  islandzki  stosunek  do  pracy,  jako  bycie  wśród  ludzi,  wzmacniany  był

zachętami finansowymi w postaci powszechnej przed kryzysem zgody na tzw. nadgodziny, co

wiązało się z wyższymi płacami. Takie podwyższone płace uchodziły za standard, więc dopiero

próba  przeżycia  bez  nadgodzin  odsłaniała  specyficzne  dla  wyspy  myślenie  o  pracy.

W przywołanym fragmencie rozmówczyni nie podziela tych samych wartości, co jej przełożona.

Nadzieję  na  zrównoważone  życie  rozmówczyni  wiąże  z  jednej  strony  ze  znalezieniem  pracy

w innych krajach nordyckich, a z drugiej – ze zmianami wywołanymi na Islandii przez kryzys.

Nawet gdy moim rozmówcom specyficzna islandzka kultura spędzania czasu w miejscu

pracy nie wydawała się specjalnie opresyjna, to ich podjęta pod wpływem zadłużenia decyzja

o emigracji  oznaczała  perspektywę  zmiany  stylu  życia  na  bardziej  zrelaksowany29,  co  samo

w sobie wprawiało ich wręcz w euforię. Przykładowo:

Mi3:  Mamy  przyjaciół,  którzy  żyją  tam  [w  Norwegii]  od  lat.  I  wszyscy,  z  którymi

29 Postrzeganie swojej pracy jako spokojnej, a stylu życia – jako zrelaksowanego jest specyfiką migracji nie tylko z Islandii
do Norwegii, ale też z Polski na Islandię, jak ustalili badacze migracji podczas konferencji „Migration: sites, rhythms and
scales of experience” (Gdańsk 22-23.4.2015). Takie odczucia nie towarzyszą jednak każdej migracji, przykładowo nie w
kierunku Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
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rozmawialiśmy, są naprawdę szczęśliwi. To zrelaksowane społeczeństwo. Rynek pracy jest
w porządku. Mają 37,5-godzinny tydzień pracy, co wydaje mi się groteskowe. Tutaj zwykle
mamy 60 godzin i to jest normalne. Pracujesz od 8 rano do 10 wieczorem i masz może
dwie lub trzy prace.  Uważamy to za normalne.  Ale w Norwegii  w domu jesteś zwykle
przed  trzecią  popołudniu.  I  jak  mówią  nasi  islandzcy  przyjaciele  „Co  mamy  robić?!”
[śmiech]

Ta  oczekiwana  zmiana  kulturowa,  związana  z  poszerzeniem  się  sfery  czasu  wolnego  na

emigracji,  stwarzała  istotny  kontekst  dla  opowieści  rozmówców  o  trudach  życia

z przerastającymi ich długami. Zadłużenie stawało się częścią specyfiki miejsca, które to z kolei,

z perspektywy  osób  przygotowujących  się  do  wyjazdu,  postrzegane  zaczynało  być  jako  część

przeszłości. I chociaż na samą decyzję o wyjeździe największy wpływ miało zadłużenie, to gdy już

ta  decyzja  została  podjęta,  otwierała  się  lista  kolejnych,  dotąd  jakoś  znoszonych  ograniczeń

związanych z życiem na Islandii.

„Normalna” konsumpcja

Kolejnym  takim  ograniczeniem  na  nielicznie  zaludnionej  wyspie  okazywało  się  także  to,  że

dominujący sposób życia okazać mógł się tam dominujący nie tylko w sensie ideologicznym, lecz

także ilościowym. Z powodu braków infrastruktury (publicznych środków transportu, zakładów

recyklingu)  i  ludzi  o  odpowiednich  umiejętnościach  (np.  naprawiania  zepsutych  sprzętów)

warunki do oporu przed konsumpcyjnym stylem życia były postrzegane jako trudne. Trudno też

było  oswoić  się  z  dobrobytem,  jeżeli  pochodziło  się  z  kraju  o  dużo  bardziej  ograniczonym

dostępie do towarów:

Km6:  To  było  jak  gdyby  wszyscy  mieli  wszystko.  Przywykłam  do  kraju  post-
komunistycznego i wiesz, jak wtedy jest. Nigdy niczego naprawdę nie miałam. Dostałam
swoje  pierwsze  niebieskie  dżinsy,  kiedy  miałam  14  lat.  Okej,  może  się  z  tym  trochę
spóźniłam. Mimo to, dla mnie nie byliśmy rzeczywiście biedni. I to było tak, że 'Dobrze,
nie masz na coś pieniędzy, to nie możesz kupić czegoś, na co nie masz pieniędzy'. Kiedy tu
przyjechałam i miałam 19 lat, to nie wiedziałam, jak działa karta visa, karta kredytowa,
ani jak to jest mieć jakąś pożyczkę. Nigdy niczego nie miałam.

Zadłużania się rozmówczyni uczyła się razem z wieloma innymi rzeczami, które musi poznać

osoba nowa w kulturze, w której „wszyscy mieli wszystko”. Pozycja outsidera pozwalała dostrzec

w nowym miejscu także pewne braki: 

Mm14: Dorastałem, a mam 35 lat, dorastałem pod koniec lat 80-tych i […]  całe 90-te.
Jeszcze  wtedy nie  było...  Jeśli  ktoś jeździł  nowym samochodem, czy  miał  jakieś  takie
naprawdę, nie wiem, drogie ubrania, to nie było to widziane jakoś tak pozytywnie. Tak
więc to nie był cel. To nie był cel większości ludzi, przynajmniej tych, których znałem,
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żeby  mieć  „jak  naj”  –  najdroższy  samochód,  czy  tam  jak  najlepszy,  najnowszy.  Ta
konsumpcja nie była jeszcze taka jak tutaj. […] A tutaj wszystko trzeba mieć nowe. Poza
tym, tutaj jest tak, że ludzie nie przykładają wartości do rzeczy, tak naprawdę. Przykładają
wartość do rzeczy, ale na krótki czas, bo zawsze jest coś nowego. Poza tym, nie ma tutaj
jakiegoś wykorzystania wtórnego wszystkich rzeczy. Wszystko jest nowe. Nawet nie wiem,
co bym zrobił, gdyby mi się pralka zepsuła. Tu nie ma czegoś takiego, że trzeba zadzwonić
do specjalisty, żeby zreperował. 

Rozmówca  wyjaśnia,  jak  bardzo  odmienne  były  normy  życia  na  wyspie  od  tych,  zgodnie

z którymi  się  wychował.  Jego zdaniem dla  ludzi  żyjących  na wyspie  przedmioty  były  przede

wszystkim oznaką statusu. Zepsutych rzeczy nie naprawiano, lecz kupowało się nowe. Kluczowe

dla oswajania się nowych mieszkańców wyspy z takim stosunkiem do przedmiotów jest to, że nie

wiadomo,  kto  i  jak  mógłby  dany  przedmiot  naprawić.  Skoro  nie  ma  takiego  zwyczaju,  to

zapotrzebowanie  na  takie  usługi  mogłoby  być  zbyt  sporadyczne,  aby  można  się  było  z  nich

utrzymać. Poza tym, zapewne trudno było zdecydować się na takie zajęcie, gdy w tym samym

czasie  sektor  finansowy  przyciągał  ambitnych  wysokimi  wynagrodzeniami.  Koniec  końców

człowiek zostaje z zepsutym sprzętem sam i jeżeli sam nie umie się nim zająć, to pozostaje tylko

zakup  kolejnego  egzemplarza.  Ten  przykład  pokazuje  kruchość  norm  nabytych  w  trakcie

wieloletniej  socjalizacji  –  życie  zgodnie  z  nimi  zależne  jest  od  możliwości,  jakie  stwarza

otoczenie. Decyzja o kolejnym zakupie (kolejnej pralki, gdy poprzednia lekko zepsuła się), na

ogół  nieprzewidywalnym (bo sprzęty  psują  się  nagle,  a  reagować trzeba szybko),  to  krok do

konsumpcyjnego stylu  życia,  który  migrant  Mm14 identyfikuje  jako  po  prostu  islandzki  styl

życia, a nie jako część przemian na świecie. To także krok w kierunku życia na kredyt. 

Specyfiką  sytuacji  zadłużenia  na  wyspie  jest  –  wynikająca  z  niewielkiej  liczby  jej

mieszkańców – równoczesność procesów, w jakich dłużnicy biorą udział. Przykładowo, takim

zjawiskiem było nasilanie się konsumpcji po 18-stym dniu każdego miesiąca:  

Mi7:  Jest  taka  słynna  fraza  [powtarzana]  każdego  miesiąca  „nýtt  kortatímabil„.
[Funkcjonuje]  na  Islandii  już  od  długiego  czasu.  Można  ją  usłyszeć  w  reklamach
radiowych albo w supermarketach i w sklepach. Mówią, że to właśnie dziś, 18-ty każdego
miesiąca  –  nowy  okres  rozliczeniowy  na  kartach  kredytowych.  Od  Bónusa  po  drogie
sklepy zawsze – to właśnie teraz zaczyna się nowy okres rozliczeniowy kart kredytowych.
A to oznacza, że zaczynasz używać kart kredytowych na nowo, przekraczając stan konta
[overdraft]. Tak więc ludzie pędzą wtedy do sklepów i kupują mnóstwo rzeczy. A kiedy
przechodzą przez kasę, zaciągają kredyt w banku. A banki nie mają tych pieniędzy. Myślę
więc, że w ostatnich latach Islandczycy byli dość nieodpowiedzialni w kwestiach pieniędzy
i czuję, że to dlatego, że wiedzieli, że zawsze uchodzi im to na sucho.

Mimo że procedurę tę tłumaczyło mi kilka osób w kilku językach, to i tak nie jestem pewien, czy

udało mi się zrozumieć jak działa procedura, która pcha ludzi na Islandii do zakupów pod koniec
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każdego miesiąca. Na początku kolejnego miesiąca, gdy zostaną na wyspie wypłacone wszystkim

pensje, banki ściągną z nich tyle, żeby zbilansować karty kredytowe. I, jak rozumiem, do czasu

kolejnego uszczuplenia wypłat zaczyna się swoisty wyścig, polegający na tym, żeby nie wydać

więcej niż pozwala na to linia kredytowa. Wiele osób przegrywa ten wyścig dość szybko i potem

wstrzymują  się  z  konsumpcją  do  czasu  „nýtt  kortatímabil”,  od  którego  to  momentu  banki

rozliczać zaczynają linię kredytową na nowo. Zasadniczo więc ludzie nie tyle ruszają do sklepów

kupować więcej niż zwykle, bo mają taką ochotę, ale ruszają z zakupami niejako zaległymi, bo

w ostatnich dniach przed cyklicznym zerowaniem limitu na karcie musieli się powstrzymywać

od  zakupów  ze  względu  na  brak  środków.  Jednak  gdy  sklepy  uruchamiały  działania

propagandowe,  o  których  wspomina  rozmówca,  to  na  zakupy  ruszyli  także  ludzie,  którzy

wcześniej nie musieli się powstrzymywać. O ile więc w innych miejscach na świecie ludzie raczej

ruszają na zakupy po tym, gdy dostaną wypłatę,  to  na Islandii  z  wypłat najpierw korzystają

banki, przez co „świętem” stało się dla ludzi samo odnowienie kredytu. Rozmówca stwierdził, że

cykliczność  tego  oczyszczającego  karty  kredytowe  rytuału  przyczyniła  się  do  wytworzenia

społecznego klimatu sprzyjającego nieodpowiedzialnym decyzjom konsumenckim. 

Z jednej strony brakowało, przynajmniej migrantom, pewnych usług, dających możliwość

podtrzymania tradycyjnego, oszczędnego stylu życia, a z drugiej strony, na Islandii wszystkiego

było pod dostatkiem, co u niektórych migrantów wygaszało dotychczasowe aspiracje do zmiany

świata. I tak:    

Mm2:  Tutaj  na  Islandii  nie  mam tego [poczucia,  że  coś  jest  do  zrobienia].  Nie  mam
możliwości, bo tu wszystko już zostało wybudowane, więc tego [poczucia] mi brakowało
na początku. Stwierdziłem, że jak tutaj przyjadę, to stanę się anonimowym człowiekiem.
A u  mnie  w  [nazwa  miejscowości],  w  tej  małej  społeczności  byłem  kimś.  I  tam
wiedziałem, że jakbym umarł za jakiś czas, to wiem, że ludzie by mnie pamiętali. I zawsze
chciałem pozostawić po sobie jakiś pomnik na zasadzie – nie musi to być pomnik mojej
statuy, ale pomnik, że coś zrobiliśmy razem, że coś pozostawiliśmy fajnego, jakąś ideę.
[…] A tutaj to jednak jesteś zagranicą. Ciężko jest pozostawić po sobie ślad. Jest ciężko się
wybić, nie być anonimowym. 

Islandia postrzegana była przez rozmówcę jako miejsce zastane, już zbudowane, gdzie nie ma do

zrobienia nic dodatkowego, poza pracą. Czuł się tam więc anonimowy, mógł skoncentrować na

sobie jako jednostce, co nie do końca mu odpowiadało, bo jednocześnie nie był – z założenia –

częścią pamięci tego nowego dla siebie miejsca ani częścią wspólnoty ludzi równych sobie. Być

może migracje  same w sobie  prowokują procesy indywidualizacji,  co jest  szczególnie  mocno

odczuwane, gdy migranci opuszczają kraj o kulturze zorientowanej bardziej kolektywistycznie.

Jednym z prostych sposobów stania się częścią wspólnoty jest jakaś forma zadłużenia się, o czym

pisze  Graeber,  wskazując  że  społeczeństwo  jest  w  istocie  długiem,  a  spłacenie  go  grozi
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unieważnieniem relacji międzyludzkich (Graeber, 2011). Do podobnego wniosku doszedł kolejny

rozmówca, który m.in. poprzez finansowe zadłużenie związał ze swoimi losy swojego pracodawcy

i  jak  twierdził  –  jego  szef  mówił  wprost,  choć  żartobliwie,  że  nie  zwalnia  go,  bo  za  dużo

rozmówca jest mu winny pieniędzy. Sam rozmówca tłumaczył to dodatkowo tak:

Mm2:  [Szef]  ma starszych  braci,  ale  nigdy  może  nie  miał  młodszego  brata,  któremu
starałby się pomóc, ale nie mógł[by] mu pomóc. Może więc robi to tak, że pomaga mi, bo
on mi [rzeczywiście] pomaga. A przecież mógłby powiedzieć: „Stary, bujaj się.” Mógłby
nie odebrać ode mnie telefonu, powiedzieć: „Daj mi spokój.” Ale ciężko jest też odmówić
komuś pomocy w momencie, w którym pracujesz z nim cały dzień i po prostu bawisz się
z nim, jesz z nim, śmiejesz się. Masz normalne, zdrowe relacje międzyludzkie.

Integracja  rozmówcy  z  nowym  miejscem przebiegała  więc  zarówno  na  poziomie  budowania

z ważnymi dla niego ludźmi relacji wzajemnej zależności finansowej typu wierzyciel-dłużnik, ale

także na poziomie quasi-feudalnego wpisywania się w relacje podległości (młodszy brat). Z taką

relacją  wiązało  się  wzięcie  odpowiedzialności  przez  osobę  nadrzędną  (starszy  brat)  za  los

rozmówcy. Takie świadome doświadczanie przyjaznych, budujących społeczeństwo  zobowiązań,

jeśli  podzielane  przez  wiele  osób,  mogło  wpłynąć  na  stosunek  mieszkańców  do  długów

generowanych instytucjonalnie.   

Ze  względu  na  doświadczenia  z  krajów  pochodzenia,  migranci  pewien  rozrost

materialnego wymiaru życia wiązali z dorosłością. Na Islandii doświadczyć można go było dużo

wcześniej niż się spodziewali, co ilustruje wymiana zdań dwójki migrantów:

Mm6:  Ludzie  19-letni  w  Polsce  biorący  kredyty  na  dom?  To  niemożliwe.  A  tu  było
możliwe. Kiedy tu przyjechałem, to czułem się jak „Mój Boże, mam 25 lat, a oni wszyscy
mają tutaj mają nowe samochody”.

Km6: I wszyscy [migranci mówili] tak samo: 'Mój Boże, oni mają mieszkanie'. Nie miałam
nawet  dnia  wolnego,  pracowałam ciężko  przez  cztery  lata  [żeby  dostać  kredyt]  na  to
mieszkanie. A gdzie indziej masz 30 lat i wciąż żyjesz ze swoimi rodzicami.

Rozmówcy  wyczuleni  byli  na  różnice  wiekowe,  wiec  po  ludziach  w  określonym  wieku

spodziewali się określonego stanu majątkowego. Na Islandii w swoich porównaniach nawet przy

nastolatkach wydawali się sobie ludźmi zależnymi, ponieważ własne mieszkanie było dla nich

synonimem wyprowadzenia się od rodziców. Zaakceptowanie obowiązujących na wyspie norm

wpychało migrantów w zadłużenie, a próba ignorowania tych norm, spychała ich na margines

społeczeństwa,  gdzie  często  musieli  tłumaczyć  się  kolegom z  pracy,  dlaczego  jeżdżą  starymi

samochodami i nie mają mieszkania.  

Zadłużenie pojawiało się często niejako w pakiecie z samodzielnością, niezależnością od

rodziców,  zorganizowaniem  własnego  –  wspólnego  z  partnerami  –  miejsca  do  życia.  Było
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związane z wyposażaniem tego miejsca zgodnie z własnymi gustami - raczej więc przy pomocy

nowych, a nie używanych sprzętów. Polak, który ożenił się z Islandką, opisywał to tak:

Mm14: Pierwszy dług,  który wziąłem tutaj  na Islandii,  to  było w 1999 roku,  jak tylko
przyjechaliśmy  z  żoną  [Islandką].  Znaleźliśmy  mieszkanie,  które  było  puste  zupełnie
i wzięliśmy [kredyt].  To było wtedy chyba,  nie pamiętam już,  200 000 [koron] długu
może. Takiego konsumenckiego [kredytu], który spłacaliśmy przez dwa lata. [Wzięliśmy
kredyt] żeby kupić sobie jakieś tam rzeczy niezbędne, czyli talerze, widelce, garnki, łóżko,
materac.

P.K.: A już miałeś wcześniejsze, na przykład z Polski, doświadczenia z długami?

Mm14: Nie.

Ten przypadek jest może szczególny, bo łączy w sobie doświadczenie migracji i może wydawać

się szczególny przez to, że na wyspie niewiele z tych rzeczy rzeczywiście produkuje się. Zanik

powszechnej  w dawnych czasach  praktyki  przekazywanie  młodym parom używanych  rzeczy,

jako pomocy w choćby prowizorycznym urządzeniu się w mieszkaniu jest  jednak zjawiskiem

powszechnym. Uwiąd tej tradycji nie dziwi ze względu na zaprogramowaną nietrwałość wielu

urządzeń  codziennego  użytku,  tj.  żarówek,  mebli,  drukarki,  ubrań,  sprzętu  elektronicznego,

a nawet książek. Problem celowego postarzania produktów (przez ich mechaniczne uszkadzanie,

wychodzenie z mody za sprawą dodatkowych funkcji w kolejnych edycjach produktu lub przez

niedopasowanie  do  nowych  standardów  np.  zasilania  lub  zamianę  oprogramowania)

w literaturze anglojęzycznej opisywany jest pod hasłem „planned obsolescence”  (Bulow, 1980;

Levinthal,  Purohit,  1989;  Swan,  1972) i  już  w  połowie  XX wieku praktyka  ta  była  trendem

krytykowanym za wywoływanie zadłużenia u konsumentów, a finansowanie zakupów na raty

było wówczas krytykowane jako ryzykowna praktyka bankowa (Packard, 1960, s. 146-158).

Wśród  najbardziej  zadłużających  zakupów  na  wyspie  były  przede  wszystkim  domy

i samochody: 

Mi7:  Nie  znamy  zbyt  wielu  osób,  które  nie  mieszkałyby  we  własnym mieszkaniu  lub
domu. A większość osób, które znam, mieszka we własnych domach. Większość osób ma
samochód młodszy niż dziesięcioletni  oraz długi  za ten samochód. Ja mam samochód
około dziesięcioletni i spłacony. Nie mam przez niego długów.

Specyfiką wyspy było to, że wśród powodów znaczącego zadłużenia rozmówcy nie wymieniali

kosztownych w innych krajach doświadczeń osobistych, czyli korzystania z usług edukacyjnych

lub usług medycznych. 
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Konsumpcja w czasach kryzysu

Islandia  funkcjonowała  jako  miejsce  uprzywilejowujące,  gdy  zarobki  były  tam  stosunkowo

wysokie. Natomiast skalę oddziaływania kryzysu można próbować ocenić po tym, w jaki sposób

osoby  zadłużone  planowały  stawiać  indywidualny  opór  bankom.  Spójrzmy  na  poniższą

wypowiedź:

Ki4: [Życie] bardzo nie zmieniło się. Poza tym, że jesteśmy bardziej ostrożni przy zakupie
jedzenia. Nie jesteśmy tego rodzaju ludźmi, żeby chodzić po restauracjach, chyba że jest
ku temu powód. […] Kupujemy tanio i staramy się unikać banków i nie używać [kart]
Visa. Tego typu rzeczy.
P.K.: Przez unikanie rozumiesz niepłacenie kartami kredytowymi czy płacenie gotówką?

Ki4:  Płacenie  gotówką  zamiast  kartami  kredytowymi.  Jestem  teraz  bardzo  zajęta
myśleniem o tym, jak nie mieć do czynienia z moim bankiem i jak przenieść się do innego
banku. Tak, żeby przenieść mój rachunek i pokazać im, że nie żartuję. Ale i ciąć wydatki.

Sama rozmówczyni twierdzi, że niewiele się zmieniło z powodu kryzysu. Gdy stara się uchwycić

zmiany, to są one w zasadzie nieuchwytne, tzn. jej rodzina zawsze unikała restauracji, tak samo

jak w czasie kryzysu. Ale nie było tak, żeby nie chodzili do nich wcale. Dostajemy tutaj za to

relację z tego, że życie codzienne zamieniło się w swego rodzaju pole minowe, np. trzeba być

ostrożnym  podczas  robienia  zakupów.  Pojawili  się  też  przeciwnicy  oraz  niewidzialne  dla

outsidera  podziały  na  wyspie,  stąd  przenoszenie  rachunku  bankowego  z  jednego  banku  do

drugiego. 

Z  powodu  wywołanego  kryzysem  podwyższenia  kosztów  życia,  uruchomiono  ludziom

dostęp do korzystania z zasobów, które pierwotnie miały zabezpieczać ich na starość:

Mi3:  Nie  spłacamy  już  żadnej  z  naszych  hipotek.  I  prawdopodobnie  wiesz,  że
wprowadzono prawo umożliwiające wypłacanie składek emerytalnych, tzw. dodatkowej
emerytury.

Ki3: Oszczędności.

„Przejadając” te oszczędności z czegoś, co w Polsce nazywało się „drugim filarem”, ludzie dostali

szansę w krytycznym momencie utrzymać podobny do dotychczasowego poziom życia. A było to

wyzwanie szczególnie dla tych osób,  które straciły  pracę.  Warto zauważyć,  że wyrozumiałość

wobec problemów ludzi bez pracy nie została na wyspie wyrugowana w wyniku wieloletniego

programu  reform  neoliberalnych,  ponieważ  nie  istniał  tam  problem  nazywany  w  Polsce

„bezrobociem strukturalnym”. 

Te  porównania  nie  dotyczyły  tylko  jakości  życia  politycznego  w  kraju,  ale  zazwyczaj

kwestii ekonomicznych, w szczególności kosztów życia. I tak:
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Mi3: Jeśli przyjąć płace [w Norwegii] w wysokości 25000 koron norweskich, co nie jest
nietypowe  dla  ludzi  [bez  kwalifikacji],  co  oznacza,  że  nie  mają  dyplomów  i  pracują
sprzątając,  w szpitalach  i  podobnych  [miejscach].  Zwykle  koszt  wynajęcia  mieszkania
100m2 to 9000. Jest więc to mniej niż połowa pensji jednej osoby. A jeśli chcielibyśmy
spłacać hipotekę – przy założeniu, że pracujemy tutaj na pełne etaty za może 350 000
koron islandzkich – koszty wyniosłyby blisko 400 000 koron miesięcznie. Jest to więc
więcej niż cała płaca jednej osoby.

W tej  analizie  ciekawe jest  to,  że  prowadzona jest  z  perspektywy osoby,  która nie  zamierza

spłacać  swego  zadłużenia  w  kraju,  z  którego  planuje  wyjechać.  Tak  można  zrozumieć

abstrahowanie rozmówcy od względnej wartości walut: norweskiej i islandzkiej. Dla rozmówcy

liczą  się  koszty  życia  w  danym  miejscu,  a  wszelkie  inne  zobowiązania  są  drugorzędne.

Z perspektywy osoby przyglądającej się specyfice wyspy, interesujące jest także to, że rozmówca

do  porównywania  kosztów  życia  wybrał  100-metrowe  mieszkanie.  Nie  ma  to  raczej  nic

wspólnego z ułatwianiem sobie tego typu kalkulacji, ponieważ rozmówca nie przelicza żadnych

kosztów  na  1m2.  Zapotrzebowanie  na  tak  przestronne  mieszkanie  dla  dwóch  osób  można

częściowo tłumaczyć tym, że w krajach nordyckich nie jest to preferencja nietypowa, a częściowo

związane  jest  to  z  surowością  klimatu,  która  potrafi  ograniczyć  aktywność  poza  domem.

Generalnie wskazuje to jednak przede wszystkim na wysokie aspiracje mieszkaniowe rozmówcy,

będące skutkiem czasów prosperity. Te aspiracje pozostają wysokie także w czasie deklasacji, bo

rozmówca,  choć  był  dziennikarzem,  to  analizował  możliwość  pracy  na  stanowisku

niewymagającym kwalifikacji.

Warunki mobilności

Wyspa była więc czasami postrzegana jako anomalia, ale także miejsce, w którym warto żyć.

W związku z kryzysem niektórzy migranci oczekiwali, że pod presją warunków ekonomicznych

dominować  zaczną  normy,  które  oni  znają  z  krajów,  które  opuścili.  Tak  się  nie  stało,  ale

w interesujący  sposób  zachowały  się  ślady  resentymentu  migrantów  stawiających  swoją

kondycję życia jako docelowy punkt przemian:

Mm6: A teraz to się zmienia. Oni nie kupują już domów, ale wynajmują. Nie mają już
nowych samochodów i będzie tak jak w Polsce. Nie będą mogli  dostać się do różnych
miejsc, ot tak, po prostu. 

Km6: Będą żyć ze swymi rodzicami do czterdziestki.

Mm6: Albo po prostu żyć zagranicą, rozumiesz?  

Rozmówcy spodziewali się więc, że wyspa w większym stopniu niż to miało miejsce zamieni się
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w więzienie.  I  to  dokładnie takie więzienie,  z  którego oni  uciekli  na wyspę.  Podwójny status

wyspy,  jako  miejsca  wolności  i  zarazem  więzienia,  powodował,  że  niektórzy  ludzie,

przyjeżdżający popracować na wyspie, funkcjonowali trochę jak migranci, a trochę jak turyści. 

Mm16: Gdybym nie miał tego długu, to byłbym w Polsce. Jeśli chodzi o biznes, to tak –
własny biznes. Ale przemieszczanie się byłoby. Cały czas. Wiesz, mamy plany pojechać
gdzieś tam do Azji i trochę po Europie pojeździć.

Ten turystyczny aspekt życia migrantów wygląda w tym fragmencie na całkowicie stłumiony

przez  dług,  ale  z  innych relacji  wiadomo,  że zwiedzanie  wyspy jest  jednym z  podstawowych

sposobów spędzania wolnego czasu przez  migrantów. Ciekawe,  że na czas  spłacania kredytu

rozmówca jest w stanie stłumić marzenia o podróżach i własnej firmie. Pobyt na wyspie stwarza

taką możliwość, bo ten okres tłumienia zapowiada się na dużo krótszy,  niż gdyby rozmówca

pozostał w kraju. Patrząc z drugiej strony, ktoś, kto nie spodziewa się, że będzie w stanie spłacić

swój kredyt mieszkaniowy w podobnie krótkim czasie, ten prawdopodobnie nie będzie odkładał

realizacji  marzeń.  O  tym,  co  dzieje  się  z  tymi  lub  podobnymi  marzeniami  dotyczącymi

podróżowania mówi fragment wypowiedzi innego rozmówcy, który nie ograniczał konsumpcji

w celu szybszej spłaty kredytów:

Mm14:  Nie  do  końca  czuję  się  tutaj  przywiązany  czy  uwiązany  do  tego  miejsca.  Ale
czasami tak myślę, że dlatego, że mam te długi, [to] mam jakieś zobowiązania. Nie mogę
sobie pozwolić na przykład na jakiś wyjazd trzymiesięczny. Nie mogę, [bo] musiałbym
strasznie  dużo pieniędzy sobie  odłożyć,  żeby pozwolić  sobie  na wyjazd trzymiesięczny
gdzieś. Nawet do Polski czy na długie wakacje. Kiedyś byłem na długich wakacjach, na
trzy miesiące. Teraz nie potrafię sobie nawet wyobrazić, jak to miałoby wyglądać. Ale to
też nie chodzi tylko może o długi, bo ja mam jakieś tam rzeczy w tym mieszkaniu, mam
kota.  Łatwiej  jest  pewnie  z  dzieckiem,  bo  dziecko  można  wziąć,  a  kota  trzeba  oddać
w kwarantannę zawsze tutaj. Jak się przyjeżdża.

Rozmówca  przestał  wyjeżdżać  z  Islandii  na  dłużej,  co  robił  wcześniej,  zanim  zadłużył  się.

Zastrzega jednak,  że dług jest jednym z kilku ograniczeń, które trzymają go na miejscu. Być

może każde z  nich osobno byłoby przezwyciężalne,  ale  ponieważ występują razem, stanowią

ograniczenie, z którym rozmówcy nawet nie chce się zmagać30. 

Trudno jest jednoznacznie przesądzić o wpływie długów na wybieranie bardziej osiadłego

trybu życia przez wyspiarzy. Ten sam, co wyżej rozmówca zaraz po tym, gdy stwierdził u siebie

30 Kwarantanna, o której wspomina rozmówca, to 30-dniowa procedura izolowania przyjeżdżających na wyspę zwierząt
domowych (egzotycznych zwierząt w ogóle nie wolno wwozić, a koń islandzki jeśli raz opuści wyspę, to nie można go
przywieźć z powrotem). Celem tych procedur jest ochrona zdrowia zwierząt na wyspie, zachowanie ich odrębności oraz
równowagi  w  ekosystemie.  Wpisują  się  one  jednak  w  pewien  rodzaj  wciąż  żywej  na  Islandii  ideologii  czystości,
przejawiającej się m.in. dbałością o czystość języka oraz unikaniem przyjmowania uchodźców (W kwestii przyjmowania
uchodźców w 2015 roku mieszkańcy Islandii dokonali niezwykłej wolty przeciwko swojemu rządowi, deklarując pomoc
uchodźcom z Syrii na przerastającą inne kraje skalę.). 
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takie powiązanie, zaczął zastanawiać się, czy nie jest może odwrotnie, czyli że osiadły tryb życia

był jednak pierwszy. I tak: 

Mm14: Pewnie, że to trochę są długi, [które] mnie trzymają tutaj. Ale z drugiej strony,
może  tak  jest  zawsze,  jak  jesteś  już  w  pewnym  wieku  i  masz  już  coś  zorganizowane
dookoła siebie. Może po prostu nigdy nie jest łatwo wyjechać gdzieś na trzy miesiące. Tak
jak myślę o moich znajomych, którzy są w Polsce i nie mają długów. Też pewnie im jest
trudno wyjechać na trzy miesiące i zapomnieć o wszystkim.

Przywołując przykład niezadłużonych znajomych z Polski, rozmówca próbuje sproblematyzować

zarówno kwestię wpływu długu na swoje wybory życiowe, jak i wpływu specyfiki wybranego do

mieszkania miejsca. Z jednostkowej perspektywy trudno jest ocenić, co wpływa na człowieka.

Zmieniający się wiek wydaje się idealnym wyjaśnieniem wszystkich zmian. Ludzie w podobnym

wieku  (znajomi)  przechodzą  podobne  koleje  losu,  jak  gdyby  niezależnie  od  tego,  w  jakich

reżimach żyją. Może być jednak i tak, że mieszkając na Islandii rezygnuje się z kilkumiesięcznych

wyjazdów ze względu na zadłużenie, a mieszkając w Polsce, takich samych wyborów dokonuje

się  ze  względu  na  niskie  zarobki.  Istotą  oddziaływań  wynikających  z  zadłużenia  oraz

z zamieszkania  w  specyficznym  miejscu  jest  to,  że  podobne  efekty  można  osiągnąć  innymi

środkami, więc ich wpływ łatwo ignorować jako niespecyficzny. Kiedy zastanowić się nad tym, co

będzie  powstrzymywało  przed  podróżowaniem  polskich  znajomych  rozmówcy,  gdy  zaczną

zarabiać  więcej,  to  oprócz  opieki  nad  osobami  zależnymi  (rozumianymi  na  tyle  szeroko,  by

mieścił  się  w  tej  kategorii  kot),  pojawić  się  może  kwestia  długu.  Można  więc  przyjąć,  że

zadłużenie  ogranicza  wybory  osób  uprzywilejowanych,  tych,  które  powinny  móc  korzystać

z szerokiego zakresu swobód, skoro mieszkają i pracują w zamożnych krajach,. Za to mieszkańcy

krajów mniej zamożnych   ograniczają urlopy ze względu na zarobki.

Podsumowanie – odcienie wolności i zniewolenia

Podsumowując tę analizę znaczenia specyfiki wyspy dla sytuacji jej zadłużonych mieszkańców,

powiedzieć należy, że z perspektywy badanych mieszkańców instytucje państwowe były stroną

w sporze  o  sprawiedliwe  rozłożenie  kosztów  kryzysu.  Polityczna  mobilizacja  zadłużonych

mieszkańców nie  była  zasadniczo  w  stanie  przezwyciężyć  oligarchicznie  zorganizowanych  sił

kapitału. Aktywnie protestujący ostatecznie męczyli się, a uwagę reszty społeczeństwa przykuły

zagrożenia  (i  możliwości)  wywoływane  katastrofami  naturalnymi.  Zamieszkiwanie  wyspy

oznaczało przynależność do specyficznej kultury konsumpcyjnej (lub przynajmniej odniesienie

się  do  niej,  np.  poprzez  opór),  w  której  dostęp  do  określonych  dóbr  (w  tym  samochodów,
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wycieczek i wykwintnego jedzenia) rozstrzygał o tym, że wyspa była dla ludzi doświadczeniem

wolności lub więzienia. Na poziomie ekspansji islandzkich banków i wielkich fortun, w której to

ekspansji  brała  udział  duża część mieszkańców, masowo zatrudniających się  np.  w bankach,

wyspa  była  obozem  bazowym,  oferującym  wolność  oraz  możliowości  stawania  się  nowymi

Wikingami.  Mieszkanie  tam  umożliwiało  też  wielu  osobom  bogacenie  się  poprzez  operacje

walutowe i różne nowe produkty bankowe. Inni zaś opisywali zniewolenie koniecznością pracy

w długich godzinach czy koniecznością dorównania statusowi ludzi wokół. Szczególnie podczas

kryzysu  doświadczano  zniewolenia,  gdy  nie  można  było  swobodnie  podróżować,  zgodnie  ze

swoimi wcześniejszymi nawykami. Jak zobaczymy w kolejnym rozdziale, kryzys i  narastające

zadłużenie jednych (w ich odczuciu) zmuszały do migracji, innych przed nią powstrzymywały –

otwierając nowe przestrzenie wolności i zniewolenia. Prawdopodobnie to konieczność radzenia

sobie  z  tym  wpisanym  w  wyspowość  (a  szczególnie  nieznośnym  dla  dłużników)  napięciem

pomiędzy  wolnością  a  zniewoleniem,  była  przyczyną  tego,  że  w  zasadzie  wszystkie  osoby,

z którymi przeprowadzono wywiady (jak i być może wszystkich zadłużonych), można traktować

jak  migrantów  (obecnych,  przyszłych  lub  z  doświadczeniem  migracyjnym).  Długotrwałe

wyjazdy,  lub  szerzej  migracje,  zarówno  poprzedzały  doświadczenie  zadłużenia  mieszkańców

Islandii,  jak  i  wieńczyły  te  doświadczenia.  Głębsza  analizę  związku  migracji  z  zadłużeniem

przedstawię w kolejnym rozdziale.
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IV. Dług i migracje31 

Przyjrzyjmy się  zatem związkom migracji  z  długami,  skoro  migranci,  choć  z  założenia  mieli

stanowić  jedynie  część  zadłużonych  rozmówców,  to  ostatecznie  mogą być  uznani  za  główną

grupę rozmówców.  Dosyć powszechnym przekonaniem jest takie, że „[m]igranci nigdy nie są

reprezentatywną próbką środowisk, z których pochodzą […], to zawsze ludzie wyróżniający się,

przedsiębiorczy i rzutcy, mający dość odwagi, by skoczyć do nieznanej wody”  (Kołodziejczyk,

2013,  s.  61).  Być  może  dlatego  istnieje  wiele  teorii  próbujących  wyjaśnić  fenomen  migracji

i pokazać  migrujące  jednostki  w  szerszej  perspektywie  społecznej,  kulturowej,  politycznej

(Castles,  Miller,  2011).  Ze  względu  na  to,  że  czynniki  zewnętrzne,  tj.  sytuacja  ekonomiczna

w kraju, na ogół motywują do wyjazdów tylko nielicznych mieszkańców, wyjaśnień upatruje się

także  w  specyficznym  charakterze  ludzi  decydujących  się  wyjechać.  W  tej  części  chciałbym

pokazać,  że  wywoływane  długami  migracje  nie  zawsze  wiążą  się  z  odwagą  i  swego  rodzaju

przedsiębiorczością, lecz przeciwnie, bywają ucieczką. Ludzie mogą decydować się na wyjazd ze

strachu przed długami. I chociaż zjawisko długu wystąpić może w kontekście migracji podczas

organizowania  przejazdu  z  jednego  miejsca  do  drugiego  (w  szczególności  w  związku

z finansowaniem kosztów migracji międzykontynentalnych, czyli tzw. zewnętrznych), to pominę

tu ten aspekt (por. Friebel, Guriev, 2006), a koncentrować będę się na tym, jak zjawisko długu

motywować może do podejmowania wyborów migracyjnych. 

Kalkulacje

Motywacje  ludzi  migrujących  bywają  różne,  a  decyzji  o  zmianie  miejsca  zamieszkania  nie

podejmuje się zazwyczaj ze względu na jeden tylko czynnik (choćby to był uciążliwy dług), lecz są

to na ogół złożone sytuacje absorbujące całe społeczne otoczenie migrantów. Badani migranci

z Polski, będący częścią najliczniejszej grupy obcokrajowców na wyspie, nie kryli ekonomicznego

aspektu podjętych przez siebie decyzji. Zgodne z moimi oczekiwaniami i wstępnymi założeniami

mojego projektu pojawiały się sytuacje,  gdy rozmówcy mówili  o sobie np.:  „Przyjechałem na

Islandię,  żeby  ją  zobaczyć,  ale  przede  wszystkim  przyjechałem  po  to,  by  spłacić  kredyt

mieszkaniowy” (ZMm1). 

Możliwość migracji (jako realizacja strategii maksymalizacji przychodów) rozważana jest

na wielu etapach radzenia sobie z długiem, oprócz sytuacji apatii. Warto pamiętać, że migracja

jako sposób na szybszą spłatę długów jest możliwością dostępną tylko w niektórych krajach.

31 Ta część pracy zawiera fragmenty opublikowane w zbliżonym kształcie jako osobny artykuł (Kowzan, 2013b).
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Podstawowym warunkiem zwiększenia przychodów poprzez migrację jest odpowiednia relacja

pomiędzy walutami w kraju pochodzenia i w kraju docelowym, ponieważ te przekładają się na

różną  wartość  płac  w  obu  krajach.  Czyli:  osoba  zadłużona  w  Polsce  ma  wiele  możliwości

znalezienia  kraju,  w  którym  wartość  jej  płacy  pozwoli  szybciej  spłacić  zadłużenie  w  Polsce.

Możliwości osób zadłużonych w krajach, gdzie wartość wynagrodzeń jest wysoka, takich jak np.

Norwegia, a przed kryzysem Islandia, są pod tym względem bardzo ograniczone. Konsekwencją

powiązania sensu pracy zagranicą z różnicami kursowymi walut (walut kraju pochodzenia, kraju

migracji i czasami koszyka walut kilku krajów, w których denominowany jest spłacany kredyt)

jest konieczność zmiany miejsca, gdy relacje te ulegają znaczącej zmianie. Także wtedy, gdy na

skutek kryzysu władze ograniczają możliwości dokonywania przekazów pieniężnych zagranicę,

czego szczególnie boleśnie doświadczyli polscy migranci na Islandii na przełomie 2008 i 2009

roku. O złożoności wyborów w takich sytuacjach świadczy fragment jednego z wywiadów:

Mm16: Przez miesiąc nie można było wysłać pieniędzy do Polski. I tutaj było pytanie, jak
długo to potrwa. Miałem odłożone oczywiście w Polsce jakieś pieniądze, ale nie było ich aż
tak wiele. Tak że trzeba było myśleć, co dalej robić. Czy zjeżdżać stąd, czy wytrzymać, czy
trzeba czekać? No nie wiadomo było, czy coś się zmieni na lepsze, czy tylko się pogorszy. 

P.K.:  I wiemy, jak zdecydowałeś. Ale w ogóle jak podejmowaliście decyzje? I co na to
rodzice twoi, bo w sumie na nich był kredyt?

Mm16:  No,  rodzice  powiedzieli,  że  muszę  zacząć  myśleć  o  zmianie  kraju.  To  ja  już
wiedziałem, że decyzję muszę podjąć w przeciągu dwóch miesięcy, czy zjadę stąd czy nie.
I po  miesiącu  otworzyli  te  banki,  można  było  wysyłać  pieniądze.  Dużo  mniej  niż
wcześniej. Ale już można było. 

Wpływ  rodziców  na  wybory  migracyjne  tłumaczy  teoria  nowej  ekonomiki  migracji

pracowniczych  (Castles,  Miller,  2011),  która  podkreśla  geograficzną  rozległość  powiązań

i decyzyjność  takich  rozproszonych  gospodarstw  domowych..  Decyzje  migracyjne  nie  są

podejmowane ani pojedynczo, ani nie są to tylko decyzje ekonomiczne. 

Społeczeństwo – wejście w nie i wyjście z niego 

Jak pisałem wcześniej, Albert Hirschman  (1970) pokazał, jak różnie ludzie reagują na kryzysy

organizacji  nawet  takich  jak  państwa,  od  czego  zależy  to  zróżnicowanie  i  jak  reakcje  ludzi

przekładają  się  na  potencjał  tych  organizacji.  Co dzieje  się  więc  z  demokratycznym

oddziaływaniem  emigrujących  mieszkańców  na  organizację  państwową  i  z  głosem  ludzi

decydujących się wyjechać? W końcu to właśnie głos,  a w szczególności  „mówienie własnym

głosem”  uznawane  jest  w  pedagogice  za  kluczowe  dla  procesów  emancypacji  (Czerepaniak-
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Walczak, 2006; Freire, 2005 s.88; Śliwerski, 2010 s. 269). Z Islandii wyjechało mniej ludzi niż

powszechnie  oczekiwano.  Większość  mieszkańców  zdecydowała  się  zabierać  głos  w  sprawie

organizacji demokratycznych instytucji, co Hirschman tłumaczyłby ich lojalnością wobec tychże

instytucji. Ryzykiem w takich momentach masowej artykulacji indywidualnych żądań i opinii

jest wytrzymałość instytucji demokratycznych czy też ich zdolność słuchania tak wielu, na ogół

zróżnicowanych, głosów. Z kolei opuszczanie demokratycznych instytucji jest działaniem o tyle

radykalnym, że – odbywając się bezgłośnie – uderza w potencjał tych instytucji, ponieważ ich

podstawowym mechanizmem dostosowywania się do świata jest wsłuchiwanie się w oczekiwania

ludzi współtworzących ją.     

Warto więc przyjrzeć się kwestii  (nie)lojalności,  co pomoże naświetlić te aspekty życia

z długami,  które  stały  się  nieznośne na wyspie i  te  aspekty  życia,  które stały  się  pociągające

w innych krajach. Takie spojrzenie nawiązuje do tłumaczących procesy migracji socjologicznych

grup teorii zorientowanych na czynniki wypychające i przyciągające ludzi (Górny, Kaczmarczyk,

2003). Będzie to o tyle pomocne, o ile z relacji rozmówców na temat podejmowanych decyzji o

migracji  uda się wydobyć to, w jaki  sposób rozmówcy postrzegają społeczne uwarunkowania

życia na Islandii. Z tego względu koncentrował będę się na tym, co rozmówcy postrzegają jako

zmieniające się, a co za stałe w ich życiu, w trakcie migracji. I tak: 

Mi3: Norwegia jest podobna do tego, co było tutaj 20-30 lat temu. Najlepszym sposobem
na dostanie pracy jest być tam. [Trzeba] po prostu przejść się pomiędzy miejscami pracy
i porozmawiać z szefem, mówiąc „Cześć, potrzebujecie kogoś?” Nasi przyjaciele, którzy
mieszkają tam od lat, mówią „Och, jesteście szaleni aplikując przez Internet. To nic wam
nie  da.”  Ale  z  uporem  aplikowaliśmy  do  jakichś  150-160  prac  i  jak  mówiłem:  Mam
2 zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną i oboje dostaliśmy propozycję pracy w [miejsce
pracy,  nazwa miasta].  Więc  opłaciło  się.  Ale  zajęło  to  5  miesięcy.  Byłoby  jednak zbyt
niekomfortowo wyjeżdżać z Islandii [bez zagwarantowanej tam pracy]. Mimo że mamy
pieniądze  i  będziemy wynajmować ten  dom zanim zostanie  zlicytowany,  to  wciąż  nie
byłoby nas stać [na przeprowadzkę], jeżeli chociaż jedno z nas nie miałoby pracy. 

Ta  wypowiedź  w  interesujący  sposób  pokazuje,  że  migracja  może  być  postrzegana  jako

przemieszczanie się w czasie raczej niż z kraju do kraju. Przeprowadzka do Norwegii zapewnia

rozmówcy  swego  rodzaju  kontynuację  przerwanej  na  wyspie  historii,  bo  w  Norwegii  pod

pewnymi względami jest,  jego zdaniem, tak samo, jak dawniej było na Islandii.  Jest to  więc

rzeczywistość niejako zawsze alternatywna do islandzkiej, ale na tyle dla rozmówcy bliska, że ma

on tam przyjaciół32.  Interesująca jest  także  technika minimalizowania ryzyka przeprowadzki,

polegająca na porzuceniu spłacania długów i wykorzystaniu obciążonej długami nieruchomości

32 Co ciekawe, w podobny sposób niektórzy respondenci Małgorzaty Zielińskiej mówili o Islandii jako tym, co kiedyś było
w  Polsce,  przed  czasami  „turbokapitalizmu”  i  przed  ciągłą  niepewnością  zatrudnienia  i  możliwości  zabezpieczeń
społecznych (Zielińska, 2015).
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do nowych celów.

Co ciekawe, choć pod względem ekonomicznym Norwegia może być postrzegana jako

dawna Islandia, to na poziomie kulturowym, jak wskazywałem wcześniej, jest odwrotnie – przez

swój język Islandczycy postrzegani są jako niosący sobą historię.   

Mi3: Jeśli byłbyś tu w XIV stuleciu, to tym samym językiem posługiwano by się w całym
regionie. W całej Skandynawii i na Islandii. Wówczas oni [Norwegowie] mówili tak, jak
my [Islandczycy] teraz. Ale oni się rozwinęli, bo są w Europie, a my pozostaliśmy mniej
więcej tacy sami. Nasi przyjaciele w Norwegii, gdy robią na przykład razem zakupy, to
mówią po islandzku. Zdarza się wtedy, że starsi Norwegowie podchodzą i mówią „Hej,
mówicie  staroskandynawskim.”  To  bardzo  interesujące,  ale  ludzie  może  70-80  letni,
gdzieś z północnych części Norwegii, rozumieją ich.

Ta  sytuacja  uprzywilejowuje  Islandczyków  w  Norwegii.  Są  dzięki  niej  jak  gdyby  starcami,

podróżnikami  z  przeszłości,  a  tym  samym  nośnikami  kultury.  Nic  więc  dziwnego,  że  jak

zauważyła Ki8: „Islandzcy nauczyciele są dość popularni w Skandynawii”. Podobnie jak migranci

z  krajów anglosaskich,  zapewne także  Islandczycy  nie  odczuwają  w krajach  skandynawskich

presji dotyczącej integracji społecznej. Przykładowo, nikt nie patrzy się na nich „krzywo”, gdy

mówią w swoim języku w miejscach publicznych.  To także  wpływa na to,  że  sprowokowane

długami  procesy  migracji  są  w  ich  przypadku  wyzwaniami  zaledwie  logistycznymi,

a niekoniecznie traumą samą w sobie.

Islandczycy,  nie  tylko  zresztą  osoby,  których  wypowiedzi  rejestrowałem,  z  reguły  ze

zrozumieniem wypowiadali się o ludziach wyjeżdżających z wyspy. Taka racjonalna postawa nie

była może trudna do zrozumienia, ale z początku była trudna do przyjęcia dla przyjeżdżającego

z Polski  badacza,  gdzie  dyskurs  dotyczący  migracji  jest  nasycony  emocjami  (zob.  Andrejuk,

2013). Dlatego ten osobliwy stosunek do wyjeżdżających wymagał co najmniej wyjaśnienia:

Mi1:  Nie planuję do przodu czegoś takiego [jak migracja].  Wiem, że wrócę.  Myślę,  że
główną cechą Islandczyków jest to, że większość z nich wróci. W końcu wrócą. Nawet jeśli
na krótko, to jednak wrócą. Nie obawiam się tego [że osoby zadłużone wyjadą].

Islandia rozumiana jest często jako jedyne miejsce na świecie, gdzie można porozumieć się po

islandzku. I prawdopodobnie dlatego oczekuje się, że ludzie mówiący tym językiem będą do niej

wracać. Dla rozmówcy wystarczający okazuje się powrót nawet na krótki czas. Trochę inaczej

sytuacja  wyjazdu  z  wyspy  wyglądała  z  perspektywy  migrantów,  którzy  nie  mieli  rodzin  na

Islandii ani nie podzielali sentymentu wyspiarzy do języka islandzkiego:

Mm2:  Myślałem o Norwegii, żeby pojechać do Norwegii. Ale najgorsze, czego dzisiaj się
obawiam i nie chcę tego zrobić, to jest zacząć wszystko od nowa. Cały czas mam jakiś taki
sentyment  do  wszystkiego  –  do  mojej  byłej  dziewczyny,  do  tych  wspomnień,  do
znajomych. I  wiem, że gdybym [stąd] wyjechał to [byłby to] koniec. To jest absolutny

115



koniec wszystkiego tutaj. A że nie mam nic poza tym, więc byłbym wariatem, gdybym
zostawił to, co mam. Bo już zupełnie co innego [z partnerem]: „Co kochanie, jedziemy?” –
„Jedziemy.”  „Dobra,  pal  sześć!  Jebać  resztę!”  I  to  rozumiem,  to  jest  normalne.  Ale,
samemu? Nie.

Rozmówca  wyjaśnia,  że  jego  zakorzenienie  na  wyspie  jest  kruche.  Nie  jest  to  zakorzenienie

w języku ani w ziemi czy kulturze nowego kraju, ale w ludziach i we wspomnieniach. Trudno

mówić w tym przypadku o jakiejkolwiek lojalności  do instytucji  nowego kraju zamieszkania.

Zamiast  tego  jest  strach  przed  samotnością  i  przed  rozsypaniem  się  w  trudach  wznoszonej

budowli swojego mentalnego domu na wyspie. Taki alternatywny wariant życia wobec opisanego

przez rozmówcę Mm2 wpływu braku partnerki na wybory migracyjne, stał się udziałem innego

rozmówcy:

Mm16: Najpierw przyjechałem na Islandię. Potem, po pół roku czy po roku, zacząłem
myśleć  o  wzięciu  kredytu  na  mieszkanie  [w  Polsce],  co  [mieszkając]  w  Polsce  było
niemożliwe. 

P.K.: Dlaczego?

Mm16: Dlaczego? Ponieważ płaca nie pozwalała. Kredyt [w Polsce] właściwie jest wzięty
na rodziców. A ja ten kredyt spłacam. 

P.K.: Nie korciło cię w żadnym momencie zostawić wszystko i zostać na Islandii?

P.K.: Jakbym był sam, to tak. Moja dziewczyna nie chce tu zostać. Tak że nie ma takiej
opcji. Mi się tutaj podoba. 

Ten rozmówca samotny nie jest – ma dziewczynę, która chce mieszkać w Polsce i  rodziców,

którzy  wzięli  dla  niego  kredyt.  Uwagę  zwraca  niewidzialność  rozmówcy  dla  banków  –  nie

udzielono mu kredytu, a mimo to rozmówca jest zadłużony w banku, choć dla banku on sam nie

istnieje. Choć istnieją preferencje rozmówcy co do miejsca zamieszkania, to najwyraźniej ani on

sam, ani jego partnerka nie biorą ich pod uwagę. Im dłużej rozmówca przebywa na wyspie, tym

bardziej  mieszkanie  w  Polsce  staje  się  rzeczywiście  jego  własnością  i  traci  on  ekonomiczne

uzasadnienie dla pracy na wyspie. Jednocześnie czas,  jaki spędził  na wyspie przełożył się na

pozytywny, emocjonalny stosunek do Islandii.  Kryzys finansowy jest więc w tym  przypadku

niszczycielem skrupulatnie wyliczonych planów ekonomicznej emancypacji, ponieważ rozmówca

przewidywał  uniezależnić  się  od  rodziców  szybciej  niż  było  to  możliwe  w  czasie  kryzysu.

Z drugiej zaś strony kryzys spowodował, że rozmówca dłużej będzie przebywał w miejscu, które

podoba mu się,  a  nie  w tym,  w którym dawniej  zaplanował  mieszkać.  Odnieść  więc  można

wrażenie, że wraz z podjęciem decyzji o zaciągnięciu zobowiązań finansowych, rozmówca jako

indywidualny podmiot rozpłynął się – nie realizuje części swoich pragnień, jako osoba dorosła
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pozostał ekonomicznie związany z rodzicami, a jego los zależy od koniunktury gospodarczej w co

najmniej dwóch krajach. 

Dla samotnych migrantów kolejny wyjazd, do kraju trzeciego lub z powrotem, byłby już

znacznie  bardziej  ryzykownym  przedsięwzięciem  niż  dla  tych,  którzy  mają  na  wyspie  stałe

oparcie w osobie partnera. Zresztą rozmówca Mm2 zupełnie inaczej niż o wyjeździe do Norwegii

opowiada o swoim spontanicznym wyjeździe z Polski na Islandię. Wówczas nie bał się utraty

zakorzenienia wcale:

Mm2: Zadzwonił do mnie szwagier i pyta się mnie: „Słuchaj, a Ty nie chcesz do Islandii
jechać?”. A, ja: „Do Islandii? Oszalałeś człowieku? Do Islandii nie. To ja... wiesz, co? Dam
Ci znać.”  „Jak? Kiedy mi dasz znać,  bo ja muszę wiedzieć teraz,  bo my potrzebujemy
osobę, która rozmawia po angielsku i będziemy mieli po prostu tłumacza potrzebować.”
Bo oni tam wcześniej byli. Wiedziałem, że oni tam byli przez kilka miesięcy. Pracowali na
tej Islandii i robili jakieś roboty. I zarabiali. Ja chciałem pieniądze oczywiście. Ja mówię:
„Studiuję, nie mam kasy, za czesne mam niezapłacone. Muszę coś zrobić, więc...”

P.K.: Na, którym roku? 

Mm2: Na drugim. To był koniec drugiego roku. I mówię: „Zadzwoń do mnie za 15 minut.”
I to było tak, że oddzwonił. Ja tylko się… Spojrzałem się na tą moją laskę, mówię: „Jadę.”
[…] Wsiadłem w samolot.  Nie musiałem wyrzucać pieniędzy, bo bilet miałem kupiony
przez firmę, co mi komfortowe było. Znałem kogoś tam, kto mnie tam zabiera. Względnie
mu  ufałem,  więc  nie  miałem  problemu.  Przyleciałem  tutaj  na  Islandię  z  myślą  o
3 miesiącach,  bo  miałem  się  odkuć,  wrócić  z  powrotem.  Tak,  jak  zwykle  robiłem  to
wcześniej.

W tym przypadku drobny dług studencki rozmówcy napędzał go do postawienia konieczności

zarabiania  pieniędzy  ponad  wszelkie  inne  zobowiązania,  np.  wobec  partnerki.  Migracja  na

Islandię wygląda z perspektywy tej wypowiedzi jako część „męskiej kultury”, w której decyzje

podejmuje się szybko, bez uwzględniania interesów innych osób i bez konsultacji z bliskimi, za

to uwzględnia się kwestie przynależności do określonych grup mężczyzn  (Kazmierczak, 2010;

Murdoch, Kaciak, 2011). Jednocześnie miał to być krótki „skok na kasę”, lecz najwidoczniej, gdy

odległość  między  krajem  pochodzenia  a  krajem  docelowym  wydłużyła  się,  to  wydłużył  się

również założony wstępnie czas pobytu.    

Powrót  migrantów  do  kraju  pochodzenia  też  nie  jest  taką  oczywistością,  jak  założył

rozmówca Mi1, mówiąc o Islandczykach, że „[n]awet jeśli na krótko, to jednak wrócą”. Można

powiedzieć, że Islandczykom powroty przychodziły o tyle łatwo, o ile jakość życia na wyspie była

dużo  wyższa  niż  w  innych  krajach.  Z  perspektywą  powrotu  do  krajów  Europy  Środkowo-

Wschodniej  wiązały  się  jednak  poważne  dylematy  i  to  nawet  w  czasie,  gdy  Islandia  była

w kryzysie: 

Km6: Mogłabym wracać do Czech, sprawdzić, jak tam jest. Teraz wszyscy wyjeżdżają do
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krajów, o których nic nie wiedzą i nikogo tam nie mają. Mogłabym wciąż wrócić do Czech,
nawet  jeśli  nie  wiem,  czy  byłoby tam lepiej.  To znaczy,  żyłam tu  przez  10 lat  i  mam
określone standardy, których nie miałabym w domu. Tutaj pracowałam i mogłam mieć
samochód po pół roku [pracy] i takie tego typu rzeczy. […] Tam w domu musiałabym
pracować z 10 lat, żeby stać mnie było na samochód i wciąż nie byłby to jakiś [luksus].
Tak więc to byłoby bardzo trudne, jak zamiana konia na osła, chociaż spróbować można.
Ale  to  jest  też  tak,  że  to  mieszkanie  mnie  trzyma.  Nie  jestem tego typu osobą,  która
mogłaby po prostu odpuścić.

Można powiedzieć,  że  migranci  z  małego kraju,  jakim są Czechy,  powinni  mieć  zbliżone do

Islandczyków  potrzeby  rozmawiania  w  swoim  języku.  W  analizie  przedstawionej  przez

rozmówczynię  nie  ma  jednak  miejsca  na  sentymenty  wobec  kraju  pochodzenia,  nawet  jeśli

nazywa  ona  to  odległe  miejsce  domem.  Zamiast  tego  jest  kalkulacja  podszyta  wolą  walki

o zadłużone  mieszkanie.  W tej  kalkulacji  rozmówczyni  mówi  o  standardach,  czyli  czymś,  co

obejmuje wszystkich. W ogóle nie bierze pod uwagę tego, że mogłaby być jakoś uprzywilejowana

w  kraju  pochodzenia.  Zakłada,  że  będzie  żyła  w  warunkach  podobnych  do  tych,  które  są

udziałem reszty społeczeństwa. 

Podobnie źle oceniali swoje możliwości powrotu do kraju pochodzenia migranci, którzy

regularnie go odwiedzali.

Mm15: Bo jak ja jeżdżę do Polski co dwa, co rok, to patrzę, co się dzieje w ogóle, co... jak
ludzie powiadają „jak się żyje” w Polsce. No, bo ja tak nie odczuwam. Ja jadę do Polski na
miesiąc, dwa i ja mam pieniądze prawda? No i idę do sklepu i sobie kupuję to, to i tamto.
Ja nie muszę z tej wypłaty powiedzmy w Polsce sobie rozplanować całego miesiąca. To
tyle kosztuje, to tyle. Ja jestem gość. 

P.K.: Turysta.

Mm15: Taki turysta. Fajnie się jeździ po ciotkach, wujkach i tych resztach. Ale oni tak też
trochę opowiadają. Ktoś zarabia 1500 złotych i musi mu starczać na to, na to i na to.
A dzieci rosną. I ubrania i to wszystko. Każdy kombinuje, jak najtaniej żeby było. 

Możliwość regularnego porównywania własnej siły nabywczej z ograniczonymi możliwościami

zatrudnionych w Polsce osób bliskich i znajomych utrwalała w rozmówcy niechęć do osiedlenia

się na stałe w Polsce. Opuszczenie Islandii i powrót do kraju pochodzenia możliwe były więc dla

rozmówcy tylko w roli turysty.   

Nie zawsze jednak wypowiedzi na temat migracji pozbawione były makroekonomicznych

kalkulacji. Kolejny rozmówca więcej mówił o korzyściach z migracji:

Mi7:  Jedziesz  do  Norwegii,  dostajesz  pracę.  Poszerzasz  swoje  horyzonty.  Stajesz  się
mądrzejszą osobą, a statystyki bezrobocia na Islandii idą w dół.

P.K.: OK, czyli zakładasz, że tylko ludzie bez pracy wyjeżdżają z kraju.

Mi7: Tak, myślę, że większość rodzin,  które się przeniosły, zrobiły to z powodu braku
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pracy.

Pojawia się też w tej wypowiedzi cyniczne spojrzenie z perspektywy państwa, czyli uwzględnienie

wpływu migracji na wskaźniki ekonomiczne. Migracja postrzegana jest w tej optyce jako recepta

na problem ludzi zbędnych (Czarnowski, 2006), którzy, będąc bez pracy, stanowią potencjalne

zagrożenie  dla  porządku  społeczno-politycznego  i  zakłada  się,  że  „poszerzanie  horyzontów”

zneutralizuje ewentualny ich radykalizm. Zagospodarowanie ludzi bez pracy poprzez migrację

jest  o  tyle  ciekawe,  że  często  myśli  się  o  migrantach  jako  o  ludziach  przedsiębiorczych,

a o bezrobotnych rzadko się tak myśli. Nawet jeżeli wyjeżdżają nie tylko osoby bez pracy, to na

ogół  czyjś  wyjazd  zwalniał  miejsce  dla  kolejnych  osób.  Stopa  bezrobocia  spadała,  chyba  że

wyjeżdżali  pracownicy z tzw. wysokimi kwalifikacjami, np. lekarze, o których wspomina inny

rozmówca:

Mi9: Bardzo potrzebują lekarzy w Skandynawii i  ogólnie w Europie. Także na Islandii
brakuje lekarzy. I tych braków będzie coraz więcej, ponieważ lekarze z Islandii wyjeżdżają
zagranicę. Znam ich. Są więc wakaty. Dlatego czuję się bardzo bezpiecznie, gdy myślę
o przyszłości.

Na podstawie tego fragmentu trudno ocenić, czy z równym spokojem o przyszłości myślą lekarze

wszystkich  specjalności.  Jednak  znaczące  wydaje  się  to,  że  rozmówca  wskazał  całą  grupę

zawodową, której przedstawiciele decydują się migrować mimo tego, że mają pracę w kraju. W

ich przypadku nie było kim wypełnić luki, jaką po sobie pozostawili. Wyjazd sam w sobie nie

rozwiązuje problemów osób specjalistycznie wykształconych, ponieważ stając się migrantami,

czasem szukać pracy  muszą wśród ofert  odrzucanych przez  miejscowych.  Mimo to,  wyjazdy

nawet tak poszukiwanych pracowników jak lekarze i naukowcy postrzegane były jako niewiele

zmieniające w życiu politycznym kraju:

Mi9: Na ogół to ci, którzy są najbardziej energiczni, migrują do innych krajów. To dlatego,
że to trudne. Ale nie sądzę, żeby to miało jakiś wpływ na system polityczny, [bo] zbyt
niewielu wyjeżdża.   

Przyczyną słabego oddziaływania politycznego tak dramatycznych, mimo wszystko, decyzji jest –

zdaniem rozmówcy – mała skala takich indywidualnych posunięć. Dopiero skomasowany efekt

bezgłośnych  przemieszczeń  mógłby  stanowić  polityczną  wiadomość,  choć  trudno  zawczasu

stwierdzić, jak wielki musiałby to być ruch. 

Co  ciekawe,  rozmówcy  nie  wspominali  o  długach  osób,  które  wyjeżdżając,  mogły

próbować unikać spłaty swoich zobowiązań. Być może nikt nie wyobrażał sobie, że spłata czyichś

długów mogłaby zostać rozłożona na inne osoby. 
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Rozmówcy planujący wyjazd z wyspy sami z siebie nie mówili o swoim wpływie na życie

polityczne wyspy. Dopiero odpowiadając na kolejne pytania zaczynali zastanawiać się nad tym

aspektem konsekwencji swego wyjazdu:

Mi3: Jesteśmy po prostu częścią tysięcy Islandczyków, którzy przeprowadzają się tam
i zaczynają tam pracować. Ale nie sądzę, że będziemy częścią dyskusji, tak jak jesteśmy
tutaj. Mam na myśli to, że nie mówimy płynnie po norwesku i nie będę swojej strony
w sieci  przekładał  na  norweski.  Wciąż  będę  pisał  po  islandzku.  Tak  więc  skończyłem
z Islandią. Norwegowie to 4,7 miliona ludzi, a my to 370 tysięcy. Tak więc mój głos jest
łatwiej  usłyszeć  tutaj  na  Islandii.  Tak  więc  nie,  nie  sądzę,  żebyśmy zostali  zauważeni
w Norwegii.  […]  Chociaż  myślę,  że  wciąż  jakiś  wpływ tutaj  będę miał.  Ale  to  głównie
dlatego, że pracuję w mediach. To daje mi swego rodzaju inna pozycję. […] Myślę, że nasz
głos będzie tutaj słyszany przez jakiś czas po tym, jak wyjedziemy. Ale nie jest to dla mnie
ważne, że nie będziemy wpływać na norweskie społeczeństwo. Jakoś szczególnie o tym
nie myślałem. 

Ten rozmówca, mimo doświadczenia pracy w mediach, nie zastanawiał się nad ciągłością swojej

kariery czy też nad zachowaniem swojej w pewnym stopniu uprzywilejowanej pozycji społecznej.

To  swoje  obecne  uprzywilejowanie  rozmówca  zauważał,  mówiąc  o  tym,  że  jego  głos  będzie

słyszalny  na  wyspie  jeszcze  przez  jakiś  czas  po  tym,  jak  ją  opuści.  Po  jakimś  jednak czasie

rozmówca  w  swoim  poczuciu  może  stać  się  niesłyszalny  zarówno  w  miejscu,  z  którego

przyjechał,  jak  i  w  miejscu,  do  którego  przyjechał.  Samego  wyboru  miejsca  docelowego

rozmówca dokonał jednak w taki sposób, żeby maksymalizować szanse przynajmniej formalnego

wpływu swojego głosu na nowe społeczeństwo,  ponieważ możliwość głosowania w wyborach

uzyska w Norwegii szybciej niż w innych krajach nienordyckich. Tłumaczył to następująco:

Mi3:  Mamy  więcej  praw  tam  [w  Norwegii]  niż  gdybyśmy  pojechali  do  np.  Niemiec.
Różnica  polega  na  tym,  że  w  krajach  nordyckich  możemy  aplikować  o  norweskie
obywatelstwo po  tym,  jak  spędzimy tam  3  lata.  […] Ale  gdybyśmy chcieli  jechać  do
jakiegoś innego kraju, musielibyśmy czekać 7 lub 9 lat. Te same zasady obowiązują tutaj.
Ludzie przyjeżdżający tu z tych krajów [tzn. nordyckich] mogą dostać obywatelstwo po
3 lub 5 latach. Ale z Polski – nie wiem, chyba z 7 lat i wciąż nie jest to łatwe. Przechodzi
się  przez  jakąś  komisję  i  oni  tam  dyskutują.  Tak  więc  jeśli  będziemy  zainteresowani
staniem się obywatelami Norwegii, to procedura zajmie krócej. Będziemy w stanie mieć
wpływ  na  społeczeństwo  norweskie  większy,  niż  gdybyśmy  przeprowadzili  się  do  np.
Holandii, tak jak to rozważaliśmy. Ale masz rację, z pewnością nie będziemy mieli takiego
samego wpływu na  Norwegię,  przynajmniej  w pierwszych latach,  jak mamy tutaj.  Na
pewno nie.

Opisane  powiązania  między  krajami  są  o  tyle  istotne,  że  odsłaniają  możliwości,  jakie

obywatelstwo jednego kraju otwiera dla danego człowieka w innym kraju. A co za tym idzie,

powstają pewne ścieżki migracyjne, których wybór staje się bardziej prawdopodobny niż wybór

innych ścieżek. Przykładowo, w rezultacie opisanych powiązań migranci przyjeżdżający z Polski
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na Islandię, gdy uzyskają jej obywatelstwo, z łatwością wchodzą na wyspie na ścieżkę emigracji,

którą podążają Islandczycy. W powyższej wypowiedzi interesujący i dość zagadkowy pozostaje

poziom zniechęcenia udziałem w publicznej debacie na Islandii. To zniechęcenie było na tyle

duże, że powstaje wrażenie, jak gdyby rozmówca bez pomocy badacza nie zorientowałby się, że

zagranicą nie będzie pracował w zawodzie. W oglądzie rozmówców zdecydowanych migrować

polityka czy też debata publiczna nie są dziedzinami, w których uczestniczy się za wszelką cenę.

Te  dziedziny  życia  muszą  spełniać  określone  standardy,  żeby  osoby  zdecydowane  migrować

zechciały brać w nich udział. Przyjrzyjmy się tej wypowiedzi:  

Mi9: Jestem zmęczony i rozczarowany tym, że wszystkie partie polityczne są takie same.
Myślę,  że  to  głupie  i  że  bardzo  trudno  jest  mieć  wpływ,  gdybym  chciał  go  mieć.
Prawdopodobnie mógłbym mieć jakiś wpływ, ale nie dbam o to. […] Mam już trochę dość
społeczeństwa tutaj. Ci sami ludzie u władzy. To widać po ludziach, którzy stracili swoje
firmy, z powodu swoich działań, ale teraz odzyskują je. Nie wszyscy, ale wielu. I rząd robi
to  z  bankami  i  banki  to  robią.  Banki,  które  teraz  należą  do  rządu.  I  ci  sami  ludzie
odzyskują swoje przedsiębiorstwa.

B: Bo są najbardziej doświadczeni.

Mi9: Dokładnie tak. I znają właściwe osoby i może nawet płacą im na szwajcarskie konta.

B: Myślisz, że w Norwegii jest inaczej?

Mi9: W Norwegii? Tam przynajmniej jestem obcy i to nie jest moja odpowiedzialność.
Mogę tam jechać, jeśli myślę, że tam jest lepiej. A jeśli myślę, że jest gorzej, to wyjechać
stamtąd. Mogę jechać do dowolnego kraju, jaki mi się podoba. Mogę nawet wrócić. 

Wyjazd z Islandii jest dla rozmówcy o tyle trudny, że towarzyszy mu zmęczenie i rozczarowanie

polityką  kraju.  Sam  wybór  kraju  docelowego,  a  także  każda  kolejna  zmiana  miejsca

zamieszkania  nie  są  już,  w  jego  oglądzie,  obarczone  podobnymi  emocjami.  Wystarczy,  że

w jednym  kraju  jest  lepiej  niż  w  drugim,  żeby  zdecydować  się  na  wyjazd.  W  tym  sensie,

przynajmniej  na  poziomie  deklaracji,  mamy  do  czynienia  z  powstaniem  człowieka

neoliberalnego, czyli poddającego kalkulacji sfery życia dawniej uznawane za nierynkowe. Warto

też  zwrócić  uwagę,  że  o  podobnym  braku  zainteresowania  migrantów  polityką  czy  wręcz

o uciekaniu od niej  poprzez migrację pisze Zielińska, analizując postawy Polaków na Islandii

(2015).  Ten  brak  zaangażowania  jest  też  według  jej  analiz  jednym  z  elementów  osiągania

spokoju, które to – jak widzieliśmy wcześniej – wspominane jest zarówno przez migrujących na

wyspę,  jak  i  z  wyspy.  Autorka  zwraca  też  uwagę,  że  takie  uciekanie  od  polityki  może  być

niepokojące, jeśli spojrzeć na nie w skali ponadjednostkowej, gdy weźmie się pod uwagę coraz

częstsze  migracje  międzynarodowe.    Cytowany wcześniej  rozmówca  twierdzi,  że  pozostanie

otwarty  na  zmianę  kolejnych  krajów zamieszkania  w zależności  od względnej  i  możliwej  do

uzyskania  jakości  życia.  Są  to  jednak  tylko  rozważania  hipotetyczne  rozmówcy,  a  nie  jego
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doświadczenia.  I  nie  każdemu  taki  nomadyczny  styl  życia  odpowiada  nawet  na  poziomie

deklaracji.  Niektórzy  z  rozmówców  mówili  o  emocjonalnych  trudnościach  związanych

z wyjazdem z kraju goszczącego (Islandia), choć trudności te poprzedzone były – przeciwnie do

przypadku Mi9 – stosunkowo mało emocjonującym wyjazdem z kraju pochodzenia (tzn.  nie

miał taki wyjazd charakteru zerwania więzi). I tak:

B: Myślisz, żeby na Islandii zostać?

Mm2: Chciałbym w to wierzyć, ale wiem, że coś się musi zmienić. Jeżeli sobie nie znajdę
kobiety tutaj, a jest ciężko znaleźć tutaj laskę. Też nie będę mówił, że za wszelką cenę […]
Liczę na to, że to się szybko zmieni, że coś się stanie. Nie chciałbym już wyjeżdżać teraz
stąd  i  zaczynać  wszystko  od  nowa  tylko  i  wyłącznie  w  ideologii  uzyskania  lepszego
komfortu życia, który mam dzisiaj tutaj i nie potrzebuję go zmieniać. To jest takie chyba
na  siłę  uszczęśliwianie  się,  to  próbowanie  szukania  szczęścia  gdzie  indziej.  Wiem,  że
w Polsce chyba byłoby fajnie, ale tam szybko znalazłbym osobę, z którą chciałbym pewnie
spędzić jakiś czas i zaraz by pomyślała: „To wyjedźmy za granicę.”

Powyższy fragment wypowiedzi jest przykładem próby zerwania z  tym, co rozmówca postrzega

jako  skłonność  Polaków  do  migracji.  Przez  wzgląd  na  tę  skłonność  mieszkańców  Polski

rozmówca  nie  podejmuje  prób  znalezienia  tam  partnerki.  Jednocześnie  próbuje  zerwać

z ideologią – jak ją sam nazywa – ciągłego maksymalizowania korzyści.  To, co udało mu się

osiągnąć  na  wyspie  uznał  za  wystarczające  do  tego,  by  kolejnych  prób nie  podejmować.  Co

ciekawe,  akceptacja  „wystarczająco  dobrych”  możliwości  zamiast  ciągłego  poszukiwania

najlepszych  polecana  jest  współcześnie  przez  psychologów  jako  strategia  minimalizująca

frustrację w życiu  (Schwarz, 2013). W dokonanej przez rozmówcę ocenie sytuacji, jakość sfery

publicznej  kraju ani  czynniki  makroekonomiczne nie wydają się  odgrywać jakiejkolwiek roli.

Z kolei  dla  decyzji  o  migracji  z  kraju  pochodzenia,  obok jakości  życia  politycznego,  to  sfera

makroekonomiczna  okazywała  się  dla  islandzkich  rozmówców kluczowa.  Przyjrzyjmy  się  tej

wypowiedzi::

Mi3: Tak jak powiedziałem w jednym wywiadzie w sierpniu zeszłego roku: Na pewno nie
będziemy uczestniczyć w spłacaniu tych bzdur. To są długi prywatnego przedsiębiorstwa.
I  nigdy  o  tym  nie  słyszano,  nie  wiem  czy  coś  takiego  wydarzyło  się  kiedykolwiek
w historii,  gdziekolwiek.  Ale  to  się  [tu]  stało.  Długi  prywatnych  korporacji  rozpoczęły
kłótnię między trzema niepodległymi krajami, a ludzie, podatnicy w jednym z tych krajów
będą spłacać ogromny dług prywatnego przedsiębiorstwa. Tak więc myślę, że to składało
się chyba na połowę [powodów] do decyzji o wyjeździe. Druga połowa to oczywiście rynek
pracy.  Jesteśmy oboje  bezrobotni  i  porzuciliśmy starania o znalezienie  pracy wczesną
jesienią zeszłego roku, ponieważ na każdą ogłaszaną w gazetach ofertę przypada z 250
zgłaszających  się  ludzi.  Tak  więc  zwykle  nie  dostajemy  nawet  odpowiedzi  odmownej.
Zostaje cisza. Dlatego porzuciliśmy to.

Sfera prywatna wspomniana zostaje tutaj w kontekście wykluczenia, polegającego na tym, że
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rozmówcy  podejmują  próby  komunikowania  się  z  przedsiębiorcami,  a  ci  nie  są  w  stanie

odpowiedzieć im na listy i choćby formalnie odmówić zatrudnienia. Cisza, rozumiana jako brak

odpowiedzi na starania rozmówców, przyczyniła się do porzucenia przez nich standardowych

praktyk radzenia sobie w sytuacji bezrobocia, czyli rozsyłania swoich CV. Rozmówca był więc

w dość specyficznej sytuacji, w której jego głos w kwestiach politycznych był słyszalny w kraju,

a nawet zagranicą, lecz nikt nie odpowiadał na jego próby nawiązania kontaktu z potencjalnymi

pracodawcami.  W  rezultacie  jego  problemem  nie  są  kwestie  tradycyjnie  obecne

w pedagogicznym dyskursie emancypacyjnym, tj.  polityka głosu  (zob. Szkudlarek, 2003), lecz

uchronić musi się on przed deklasacją, czyli utratą statusu społecznego (zob. Kwieciński, 2014;

Szwabowski,  2013).  Z  jednej  strony  podejmowana  przez  rozmówcę  aktywność  nie  jest  więc

skutkiem  samego  tylko  długu,  a  z  drugiej  strony  wyjazd  do  krajów  skandynawskich,

a w szczególności do Norwegii nie był postrzegany na Islandii jako aktywność jakoś szczególnie

mocno przekraczająca zwyczajny bieg wydarzeń. Sytuację tłumaczą dwie kolejne wypowiedzi:

Ki4: To [tzn. dług] po prostu zabija i  odbiera każdą inicjatywę. Ale co do wyjazdu do
innego  kraju,  to  myślę,  że  większość  Islandczyków  jedzie  do  Skandynawii,  ponieważ
jesteśmy tam uprzywilejowani. I z tej perspektywy, skoro możemy, to bardzo łatwo jest
nam tam znaleźć pracę. Dobrą pracę, bo myślę, że w Skandynawii są dobre prace. Nie
sądzę, żeby wielu Islandczyków jechało do innych krajów pracować.

Oraz 

Km6: Mam przyjaciółkę, z którą poszłam [do urzędu], aby jej pomóc, gdy straciła pracę.
Chciałam jej pomóc dostać – jak to się nazywa? - pieniądze dla bezrobotnych. A tam było
mnóstwo Polaków w kolejce. [...] Tylko gdzieniegdzie jacyś Islandczycy. A były tam tylko
broszury z tytułami typu „Możliwości pracy w Norwegii”. Pomyślałam, że fajnie to sobie
wymyślili i od razu pokazują „Jedź, jedź, pa, pa”.

Kwestia  długu,  który  odbiera  inicjatywę  ludziom  wcześniej  przedsiębiorczym,  oraz  kwestia

migracji, do której instytucje państwowe starają się wzbudzić inicjatywę ludzi bez pracy, łączą

się  o  tyle,  że  występowały  w  kraju  w  tym  samym  czasie  obok  siebie.  Czasami,  tak  jak

w przypadku rozmówcy Mi3, kwestie te splatały się w jednym człowieku. Oczekiwanie, że ludzie

z  problemami  wyjadą  z  wyspy,  było  na  Islandii  powszechne  (zob.  też  Wojtyńska,  Zielińska,

2010). Tym oczekiwaniom towarzyszyła nadzieja wielu migrantów na to, że dzięki społecznym

skutkom kryzysu, Islandczycy będą lepiej rozumieć tych, którzy na wyspę przyjechali w trakcie

jej tzw. prosperity. Kwestię tę podjęło dwoje rozmówców:

Km6: Myślę, że oni są teraz milsi dla obcokrajowców. W zasadzie nie czuję tego osobiście,
ale może teraz lepiej rozumieją, dlaczego ludzie przyjeżdżali tutaj, ponieważ teraz wielu
Islandczyków również  jedzie  zagranicę  do pracy.  Nie  dlatego,  że  chcą,  ale  dlatego,  że
muszą.
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P.K.: A nie są zdziwieni, że Ty nie wyjeżdżasz?

Mm6:  O  kurwa,  oni  wciąż  pytają:  "Dlaczego  nie  kupujesz  tego  domu?  Dlaczego  nie
kupujesz tamtego domu? Jest taki ładny. Dlaczego nie wyjeżdżasz?” I znowu „Dlaczego
nie wyjeżdżasz?” Dzień zaczynam od słuchania „Dlaczego ty nie...?” 

Ten  fragment  sugeruje,  że  –  z  perspektywy  mieszkańców  wyspy  –  migrantów  nic  oprócz

interesów nie powinno trzymać na niej. Mimo to, a może właśnie przez to przeświadczenie, ci

migranci nie zachowują się w sposób przewidywalny dla Islandczyków. Moi rozmówcy stali się

dla Islandczyków ludźmi,  którzy w podobnych warunkach (tak prosperity,  jak i  kryzysu) nie

tylko zachowują się  inaczej,  ale  kierują się  innymi wartościami.  Z perspektywy cytowanej  tu

wypowiedzi wydaje się, że migranci cenią sobie wolność, a lokalni mieszkańcy cenią sobie to, że

nie muszą żyć w biedzie, co również jest przejawem dbania o swoją wolność oraz godność, lecz

w innej sferze życia. Intrygujące jest to, że zdaniem rozmówcy tego typu rozmowy zmuszony jest

prowadzić  codziennie,  a  inicjującą rozmowy ciekawość sposobu życia  innych ludzi  przejawia

tylko jedna strona. Czyli różnica w zajętych przez migrantów i obywateli państwa stanowiskach

aksjologicznych wywołuje szereg codziennych tematów do dyskusji. A że dyskusje te toczą się

w przedszkolu z udziałem migrantów z Polski, to sytuacja ta stanowi interesującą przeciwwagę

dla  tych  diagnoz  szkół  w Polsce,  które  mówiły  o  unikaniu  przez  nauczycieli  wartościowania

zjawisk z pola oddanego ekonomii  (Rutkowiak, 2010b). Okazuje się, że wychowawcy z Polski

mogą brać udział  w dyskusjach o kultywowaniu wartości  w społeczeństwie  konsumpcyjnym,

choć w islandzkim kontekście mówią raczej  z  pozycji  outsidera.  Ku zdziwieniu Islandczyków

migranci  nie  rozwiązują  swoich  problemów  tylko  przy  pomocy  mobilności  (Wojtyńska,

Zielińska,  2010).  Nawet  jednak,  gdy  ludzie  zadłużeni  chcieli  wyemigrować  do  osławionej

Norwegii, to nie było to łatwe przedsięwzięcie. O tym, z jakimi trudnościami było to związane,

opowiedziała osoba, dla której taka migracja wiązałaby się z powrotem do wcześniej oswojonego

już miejsca: 

Ki8:  Mam  nadzieję  to  zrobić  [tzn.  wyemigrować],  ale  są  komplikacje.  Praktyczne
szczegóły,  np.  mieszkałam kiedyś  w  Norwegii  i  miałam wszystko,  łącznie  z  numerem
ubezpieczenia. I mówię po norwesku. Dlatego jest mi łatwo pojechać tam i znaleźć pracę.
Ale jeśli aplikuję o pracę w Norwegii, muszę mieć adres w Norwegii. Dlatego musiałabym
w  zasadzie  tam  pojechać  i  zdobyć  miejsce  do  życia.  Nie  musiałabym  go  kupować,
wystarczyłby jakiś pokój, żeby listy miały dokąd przychodzić. Mogę powiedzieć [tobie], że
żyję tutaj z dwójką dzieci. To już wychodzi drogo [taki wyjazd]. Ludzie, którzy dostają
pracę aplikując stąd, jadą w miejsca,  gdzie absolutnie brakuje siły roboczej i  to są na
przykład  nauczyciele  lub  cieśle,  czyli  pracownicy,  których  desperacko  potrzeba.  Jeśli
jesteś nauczycielem na Islandii, to tam aplikujesz lub gdziekolwiek na północy Norwegii.
Możesz być pewien, że nikt inny z Norwegii nie zgłosi się tam. Dostaniesz więc tę pracę,
ale ja nie chcę żyć w północnej Norwegii, gdzie nie ma niczego. Chciałabym żyć blisko
[nazwa miejscowości], bo znam to miejsce, byłam tam, mam tam kontakty. Gdybym więc
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aplikowała  jako  nauczycielka  […],  wtedy  jeśli  zgłosi  się  jakaś  osoba  z  Norwegii
z porównywalnymi  kwalifikacjami,  to  ona  dostanie  tę  pracę,  a  nie  ja.  Wydaje  się,  że
chociaż zgłosiłam się do kilku prac, to zawsze znalazł się ktoś taki sam lub lepszy. Tak
więc, jak mówiłam, to możliwe, ale trochę pokręcone. 

Okazuje się, że – dla nauczycielki i matki z dziećmi – projekt ratowania się przed długami przy

pomocy  emigracji  wiąże  się  z  fizyczną  izolacją  nie  tylko  od  znajomych,  lecz  z  izolacją  od

większych skupisk ludzi w ogóle. Inaczej jest, gdy emigruje się bez dzieci. Wówczas migranci

prawdopodobnie  łatwiej  godzą  się  z  tym,  że  pierwsza  praca  w  nowym  kraju  będzie  tylko

tymczasowym przystankiem, od którego zaczną się poszukiwania zajęcia adekwatnego do np.

wykształcenia.  Przemieszczanie  się  całą  rodziną jest  droższe,  więc dużo istotniejszy  staje  się

wybór  pierwszej  pracy.  Opisane  problemy  ze  zorganizowaniem  wyjazdu  z  kraju  każą

przypuszczać, że rodziny z dziećmi, a w szczególności kobiety, bardziej niż osoby bezdzietne są

niejako skazane na korzystanie z „głosu” raczej niż z „wyjścia”, jako sposobu oddziaływania na

państwo.  Z  jednej  strony  na  różnicę  w  postrzeganiu  wyjazdu  mężczyzn  i  kobiet  z  Islandii

wskazują badania dyskursu dotyczące związanej z kryzysem migracji (Magnfríður Júlíusdóttir,

Skaptadóttir,  Karlsdóttir,  2013), z których wynika,  że wizerunek mężczyzn konstruowany był

w mediach  jako  osób  spłacających  długi  (ang.  debtwinners).  Z  kolei  wyjeżdżające  pary

opisywano  jako  ludzi  cieszących  się  w  Norwegii  większą  ilością  czasu  wolnego.  Natomiast

sytuacja samotnych kobiet  była pomijana,  choć w latach 2009-2010 kobiety stanowiły około

40% wyjeżdżających do Norwegii, więc zapewne były wśród nich przypadki samotnych kobiet

(Magnfríður  Júlíusdóttir,  Skaptadóttir,  Karlsdóttir,  2013).  Z  drugiej  strony,  w  związku

z kryzysem Islandia doświadczyła znacznego wzrostu udziału kobiet w polityce (w pierwszych po

kryzysie  wyborach  kobiety  uzyskały  ponad  40%  miejsc  w  parlamencie)  i  w  biznesie  (także

z powodu tego, że od 2010 roku firmy z udziałem środków publicznych muszą gwarantować 40%

miejsc w zarządzie mężczyznom i kobietom) (Johnson, Einarsdóttir, Pétursdóttir, 2013). Nagły

wzrost zaufania do kobiet tłumaczony był różnymi względami, np. kobiecymi wartościami jako

synonimem  strategicznego  myślenia  w  zarządzaniu  (Tómasdóttir,  2010),  ale  nie  tym,  że

zasadniczo wiele kobiet nie miało dobrego „wyjścia”, co szczegółowo wyjaśniła Ki8 w powyższym

fragmencie  wypowiedzi.  Kwestię  związku  zadłużenia  z  płcią  opiszę  bardziej  szczegółowo

w podrozdziale „Dług i płeć”. 

Upadłość i miejsca jej ogłaszania

Migrować  można  także  po  to,  by  zredukować  wielkość  długów,  a  nie  zwiększać  wielkość
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przychodów, czyli realizując strategię maksymalizacji oszczędności. Zjawisko to dostrzegane jest

już  wewnątrz  Unii  Europejskiej,  gdzie  poszczególne  kraje  wprowadziły  zróżnicowane

rozwiązania  w  kwestii  upadłości  konsumenckiej.  Moment  wprowadzenia  takiego  prawa

w danym kraju (na Islandii dopiero w 2014 roku)  oznacza, że jego obywatele nabierają praw do

korzystania z analogicznych rozwiązań w pozostałych krajach członkowskich. Kiedy więc w 2009

roku wprowadzono restrykcyjne prawo do upadłości konsumenckiej w Polsce  (Ustawa Prawo

upadłościowe  i  naprawcze,  2003),  to  nie  miało  to  wielkiego  znaczenia  dla  ilości  orzeczeń

o upadłości,  bo  prawo  to  do  roku  2014  było  tak  restrykcyjne,  że  mało  kto  z  niego  mógł

skorzystać. Rzeczywistą zmianą była możliwość ogłoszenia przez polskich obywateli upadłości

poza  granicami  kraju.  Skala  zjawiska  nie  jest  znana,  ponieważ  nie  prowadzono  statystyk

uwzględniających obywatelstwo zadłużonych konsumentów. Jednak zainteresowanie obywateli

Niemiec możliwością ogłoszenia upadłości w Anglii oraz Walii spowodowało, że badacze nazwali

te  praktyki  turystyką  upadłościową  (Walters,  Smith,  2010a).  Działają  też  firmy  i  kancelarie

prawnicze,  które  oferują  takie  uwolnienie  się  od  długów  obywatelom  Polski.  Podobnie

przyjaznym dla dłużników regionem jest Alzacja-Mozela we Francji (Hoffmann, 2012). 

Kluczową dla dłużników kwestią jest poziom ochrony dłużników w danym kraju, np. to,

do jakich kwot przeprowadzać można egzekucję z majątku dłużnika, oraz jakie są wpisane w stan

prawny  wielu  krajów  możliwości  całkowitego  anulowania  zadłużenia.  Obecne  rozwiązania

prawne dotyczące upadłości konsumenckiej w Europie zaczęły być wprowadzane dopiero pod

koniec  lat  1980-tych.  Wprowadzane  były  ze  względu  na  rosnącą  skalę  zadłużenia

indywidualnego  jako  skutku  ówczesnego  kryzysu  ekonomicznego  oraz  neoliberalnych

deregulacji  systemu  bankowego  (Ramsay,  2012).  Zmiana  ta  inspirowana  była  liberalnymi

w tamtym czasie rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi zadłużenia w Stanach Zjednoczonych

(Niemi-Kiesilainen, 1997). Poszczególne kraje Unii Europejskiej różnią się polityką względem

zadłużonych  osób  prywatnych.  Za  najbardziej  nieprzyjazne  dłużnikom  kraje  uchodzą  te,

w których  ludzie  z  długami  nie  mogą  się  od  tychże  długów  uwolnić,  ze  względu  na  brak

odpowiedniego  prawa  lub  też  istniejące  tam  rozwiązania  nie  dają  możliwości  zasadniczego

anulowania długów. Do 2013 roku takimi krajami były: Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Włochy

oraz Rumunia, gdzie nie było takiego prawa. Węgry, Litwa i Luksemburg były krajami, gdzie

takie  prawo  dopiero  powstawało.  Z  kolei  Irlandia  i  Polska  były  miejscami,  gdzie  tylko

pojedynczym osobom udawało się przejść przez przygotowaną procedurę (Hoffmann, 2012). Od

tego czasu prawo w Polsce uległo znacznej liberalizacji. Jednak warto pamiętać, że okres braku

wsparcia dla osób z długami lub rozwiązań pozornych był dla wielu osób z tych krajów czasem

masowych migracji obywateli do krajów o polityce znacznie łagodniejszej. 

126



Ze  względu  na  przemodelowanie  relacji  obywatel-państwo  pod  wpływem  doktryny

neoliberalnego  kapitalizmu,  w  wielu  krajach  zadłużenie  stało  się  fenomenem  masowym,

towarzyszącym  wchodzeniu  w  dorosłość  (Dwyer,  McCloud,  Hodson,  2011;  Finlayson,  2009;

Giroux,  2005;  Montgomerie,  2009).  Przemodelowanie  to  polega  na  rosnącej  konieczności

korzystania  z  usług  finansowych  w  celu  realizacji  praw  obywatelskich.  W  szczególności

korzystanie z prawa do edukacji oraz opieki zdrowotnej stało się ryzykowne finansowo. Koszty

zdobycia  wyższego wykształcenia potrafią  być na tyle  wysokie,  że  niektórzy  absolwenci  wolą

zerwać  relacje  z  krajem,  w  którym  wzięli  kredyty  studenckie  –  emigrują  na  stałe,  czasami

zmieniając  przy  tym  tożsamość.  W  2009  roku  media  donosiły  o  20  tysiącach  szwedzkich

absolwentów,  których wierzyciele  nie  mogą znaleźć  (Simpson,  2009).  Podobnej  skali  exodus

spotkał  Wielką  Brytanię,  którą  nagle  opuścili  zadłużeni  na  wyspach  absolwenci  z  Europy

kontynentalnej (Morgan, 2012). Kalkulacja stojąca za takim zerwaniem opiera się na możliwości

przedawnienia  się  długu  lub  nadziei  na  to,  że  wierzyciele  nie  zechcą  ponosić  dodatkowych

kosztów poszukiwania  dłużników.  Warto  jednak  pamiętać,  że  odmowa  spłaty  kredytu  coraz

powszechniej rozumiana jest jako gest o charakterze politycznym, a zadłużenie indywidualne

obywateli – jako niesprawiedliwość. W tej perspektywie decyzja o migracji w sytuacji zadłużenia

ma nie tylko charakter adaptacyjny, lecz staje się próbą delegitymizacji systemu politycznego

kraju, w którym dług powstał. 

Chociaż trudno jest ocenić skalę oporu ludzi zadłużonych poprzez migrację, to w sieci

dostępne  są  fora,  grupy  dyskusyjne,  poradniki  oraz  oferty  specjalistycznych  usług,  które

wskazują na to, że ludzie wspierają się i przecierają różne szlaki migracyjne tak, żeby pozbyć się

długów. Z jednej strony uczą się,  jak wykorzystywać uwarunkowania prawne poszczególnych

krajów  przeciwko  sobie  tak,  żeby  uzyskać  jak  najkorzystniejsze  dla  siebie  rozwiązania,  co

nazywam ekonomiczną edukacją wyjścia, ze względu na to, że preferowanym rozwiązaniem jest

w niej opuszczanie miejsc raczej niż artykułowanie sprzeciwu poprzez demokratyczne instytucje

(Kowzan, 2013a).          

Migracja i koszty życia

Pojawianie się w biografiach migrantów kwestii długu jako znaczącego zjawiska wpływającego

na dokonywane wybory życiowe szerzej pozwala spojrzeć na motywy tzw. ekonomiczne, którymi

tłumaczy się migrację m.in. z Polski lub z Islandii. Domyślnie zwykliśmy traktować tego typu

wyjaśnienie jako wyjazd do miejsc, które lepiej zapewniają możliwości zarobków wyższych niż

dotychczasowe. Motywacje ekonomiczne oznaczają jednak także wyjazd do miejsc, w których
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wieloletnie zobowiązania wobec banków nie są jedynym legitymizowanym sposobem na życie,

gdzie np.  można tanio wynajmować mieszkania.  Przykładowo, nie mogąc tanio wynajmować

mieszkań w Polsce lub na Islandii, ludzie czują się zmuszeni kupować je na kredyt, ale uzyskanie

dostępu  do  kredytu  bankowego  wiąże  się  z  podjęciem  pracy  w  sektorach,  które  poza

wystarczająco wysokimi płacami, nie są dla tych ludzi w ogóle atrakcyjne. Nie wszyscy zmieniają

kraj  tylko po to,  żeby więcej zarabiać. Są też tacy, dla których wyjazd jest sposobem, by nie

pogarszała  się  jakość  ich  życia,  np.  w  przypadku  powiększenia  rodziny  i  związanych  z  tym

większych potrzebach mieszkaniowych. 

Asymilacja specyficznych wartości

Nie  oznacza  to  jednak,  że  migranci  decydujący  się  na  wyjazd  w  obawie  przed  zadłużeniem

w swoim kraju, unikać będą zaciągania długoletnich zobowiązań także zagranicą. Czym innym

jest  musieć  wziąć  kredyt,  a  czym  innym  móc  go  wziąć.  Stosunek  do  życia  na  kredyt  jest

interesującą cechą, w oparciu o którą migranci z krajów Europy Środkowej opisywali w moich

badaniach  swoją  obcość  wobec  podstawowej  dla  nich  grupy  odniesienia  –  Islandczyków.

W szczególności  interesujące jest  to,  jak dzięki  gwałtownemu wzrostowi zadłużenia niektórzy

migranci zaczęli zdawać sobie sprawę, że są tzw. imigrantami (co rozumieli jako bycie osobami

osiadłymi już na wyspie), więc zmienił się ich punkt widzenia siebie – z osób wyjeżdżających ze

swego kraju (emigrantów) na osoby przyjeżdżające do teraz „ich” kraju (imigrantów). To znaczy,

że  –  mimo całej  nieprzewidywalności  i  tymczasowości  charakterystycznej  dla  współczesnych

migrantów – okres spłaty zadłużenia postrzegali jako minimalny okres stałego pobytu w danym

miejscu. Dług stał się dla nich synonimem zakorzenienia w miejscu. Inni zaś, przyzwyczajając się

do zadłużenia i ucząc się minimalizować jego znaczenie w swoim życiu, nazywali tę nową dla

siebie  relację  z  długiem  „islandzkością”  (Kowzan,  2012b).  Tożsamość  niektórych  migrantów

modyfikowała  się:  „zaczynam  myśleć  jak  Islandczycy  –  nie  przejmować  się  tym”  (Mm15),

ponieważ  charakterystyczny  dla  dawnej  tożsamości  niepokój  związany  z  zadłużeniem

uniemożliwiał zachowanie zdrowia. A problemy zdrowotne i psychiczne są jedną z konsekwencji

nadmiernego zadłużenia  (Dubois,  Anderson,  2010),  decydują o  zdrowiu bardziej  niż  poziom

dochodów  (Sweet,  Nandi,  Adam,  McDade,  2013).  Na  uwagę  zasługuje  tzw.  etnicyzowanie

(Balibar,  Wallerstein,  1991;  Faist,  1994) przez  migrantów  wszelkich  różnic  w  podejściu  do

zadłużenia i kredytu. Śladowo tylko obecna jest w przeprowadzonych przeze mnie wywiadach z

migrantami z Polski refleksja nad różnicami klasowymi tak w społeczeństwie islandzkim, jak

i polskim. I może właśnie skutkiem tego, korzystanie z awansu społecznego, połączone z łatwiej
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dostępnym kredytem bankowym, postrzegane jest  i  będzie  przez  niektórych migrantów jako

swego rodzaju „islandyzacja”. Okazuje się więc, że polityka kredytowa realizowana na danym

terytorium  przez  korporacyjne  banki  może  mieć  znaczący  wpływ  na  procesy  integracji

migrantów, a nawet ich asymilację, rozumianą jako przejęcie cech kultury dominującej.

Dług i wykorzenienie

Zadłużenie w instytucjach finansowych nie zawsze jednak „zakorzenia” ludzi w nowym miejscu.

Czasami dzieje się wręcz odwrotnie. Kryzys finansowy i gwałtowny wzrost zadłużenia powoduje

masowe wywłaszczanie ludzi z ich własności, niezależnie od tego, czy ludzie ci w danym miejscu

są  migrantami.  Warto  tutaj  podkreślić,  że  zadłużenie  danej  osoby  nie  zawsze  wiąże  się

z zaciągniętym  przez  tę  osobę  kredytem.  Dlatego  mimo  że  migracja  kojarzy  się  z  poprawą

sytuacji materialnej, to jest także możliwe, że z księgowego punktu widzenia człowiek po wielu

latach pobytu w nowym kraju stanie się uboższy niż był na początku. Sytuacja ta możliwa jest nie

tylko  wtedy,  gdy  wartość  kupowanych  na  kredyt  nieruchomości  spadnie,  ale  również  gdy

zadłużenie  jednych  osób  przechodzi  na  kolejne  osoby,  np.  poprzez  żyrowanie  kredytu  lub

z uwagi na wspólnotę majątkową małżonków. Taki dług, nazywany jest długiem przenoszonym

drogą płciową  (Kaye, 1997) – problem zazwyczaj dotyczy kobiet obciążanych długami swoich

mężów.  Przenoszą  się  te  długi  także  po  sieciach  migracyjnych,  czyli  powiązaniach  między

ludźmi,  które  gwarantują  migrantom  „lądowanie”  w  miejscu  już  przynajmniej  wstępnie

rozpoznanym przez ich znajomych. Przykładowo, do zintegrowanej i posiadającej dom w nowym

kraju rodziny przyjeżdżać mogą bliscy, licząc na pomoc do czasu znalezienia pracy i mieszkania.

Efektywna  pomoc  w  usamodzielnieniu  się  może  oznaczać  żyrowanie  kredytu  na  zakup

samochodu,  bez którego na Islandii  jest  dużo trudniej  żyć niż  w kontynentalnej  Europie,  ze

względu na słabo rozwinięty  transport  publiczny.  Do czasu kryzysu finansowego taka forma

pomocy wydawała się rozsądna. Podczas kryzysu koszt obsługi kredytów na samochody wzrósł

do tego stopnia,  że niektóre  z  nich okazały  się  niespłacalne.  Jeżeli  świeżo przybyli  migranci

decydowali  się  na  wyjazd  z  kraju,  to  ich  długi  obciążyły  hipotekę  domu,  który  był

zabezpieczeniem  kredytu  samochodowego.  Jeżeli  podobnej  pomocy  rodzina  udzieliła  kilku

bliskim osobom, to tracili  dom i  mimo wielu lat  pobytu na wyspie,  rozważa jej  opuszczenie

(Kowzan, 2011b).

Indywidualny problem zadłużenia lub obawy przed nim stać się może społecznym, gdy

zmniejszająca się w wyniku migracji liczba mieszkańców danego kraju powoduje także relatywny

wzrost zadłużenia publicznego liczonego per capita. Kraje i regiony, którym zależy na napływie
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ludności  oraz  na  uczestnictwie  wszystkich  obywateli  w  życiu  gospodarczym  zmuszone  są

rywalizować  z  innymi  na  polu  liberalizacji  przepisów dotyczących  upadłości  konsumenckiej.

Warto pamiętać, że nawet jeśli doświadczenie migracyjne jest częścią biografii większości moich

rozmówców, a poprzez związki  rodzinne i  uczuciowe kwestie  związane z  migracjami dotykać

mogą  dużych części populacji,  to jednak w danym czasie historycznym migrują nieliczni.  Ze

wszystkich ludzi zadłużonych lub obawiających się komplikacji, wynikających z potencjalnego

zadłużenia, na migrację zdecyduje się więc tylko część osób. Swoimi decyzjami osoby decydujące

się migrować wpływają jednak na społeczny klimat, w którym odbywa się edukacja i wychowanie

czy szeroko pojęte uczenie się. Kiedy uczniowie i studenci zaczynają brać pod uwagę migrację

jako jeden z możliwych scenariuszy życiowych, to utracić mogą zainteresowanie tym, co lokalne

na rzecz tematów i umiejętności o charakterze postrzeganym przez nich jako uniwersalne (por.

Zielińska, 2015). Od tego, czy prawo będzie narzędziem karania ludzi za „błędne kalkulacje” czy

będzie narzędziem integracji  ludzi  bez względu na ich „historię kredytową”  (Kowzan, 2013a,

s. 201) zależy,  czy  migrantów  tzw.  ekonomicznych,  zarówno  tych  wyjeżdżających,  jak

i przyjeżdżających traktować będziemy jako przedsiębiorczych lub oszukujących. Od tego z kolei

zależy, jak sami będą o sobie myśleli i jak zaczną myśleć o sobie ludzie traktujący migrację jako

prawdopodobny scenariusz dorosłego życia.

Pokazując różne konsekwencje zadłużenia i drogi wychodzenia ludzi z długów starałem

się  sproblematyzować  rolę  czynników  ekonomicznych  w  stymulowaniu  przepływów

migracyjnych. Nie zawsze ludziom decydującym się na epizod migracyjny zależy tylko na tym, by

w  nowym  kraju  zarabiać  więcej  niż  w  starym,  za  to  starają  się  wymknąć  z  miejsc,  które

urządzono tak, by sprawować tam władzę nad życiem przy pomocy długu. Istnieją takie aspekty

życia społeczno-gospodarczego, jak ochrona prawna osób zadłużonych, których nawet niewielkie

modyfikacje  potrafią  wpływać  na  jakość  życia  w  danym  miejscu.  Kwestie  trudnego  we

współczesnym kapitalizmie do uniknięcia zadłużenia indywidualnego, szczególnie jeśli jest ono

nadmierne, jakoś z czasem zostaną przez ludzi rozwiązane – przynajmniej do takiego stopnia,

w którym uznają oni je za znośne. Interesujące wydaje się, jak, kiedy i gdzie sytuacja ta zostanie

unormowana oraz czy rozwiązania dostępne wykształconym specjalistom zostaną udostępnione

negatywnie uprzywilejowanym klasom społecznym.
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V. Kryzys jako czas i ewenement

„Przyszedł po prostu, przyszedł, przyszedł ten kryzys. Wydarzenie takie.” (Km13)

W tym rozdziale dowiemy się, jak w trakcie kryzysu radziły sobie osoby zadłużone, jakie aspekty

życia społecznego ucierpiały z  jego powodu, co trwało na Islandii  mimo kryzysu,  a  także  co

nowego  powstawało  pośród  ruin  sektora  finansowego.  Kolejność  analizy  poszczególnych,

podnoszonych przez rozmówców aspektów życia w trakcie kryzysu będzie w miarę możliwości

odzwierciedlała  chronologię  poznawania  świata  przez  badacza  w  terenie.  Najpierw  więc

postawiona  zostanie  kwestia  tego,  o  czym ludzie  mówią,  kiedy  myślą  o  kryzysie.  Następnie

poruszać będziemy się  od skutków kryzysu w kierunku jego przyczyn,  starając się  przy  tym

o odpowiednie osadzenie teoretyczne poszczególnych wypowiedzi tak, żeby ich analiza stwarzała

możliwość rozpoznania wychowawczych aspektów zadłużenia także poza kontekstem wyspy. 

Kryzys (isl. kreppa) był synonimem życia społecznego w Islandii w czasie prowadzenia

tam przeze mnie badań. Samo zjawisko, jego konsekwencje, oczekiwania i wywołana przez nie

zmiana świadomości mieszkańców przenikały każdy aspekt życia. Nie sposób było uciec od tego

tematu, szczególnie ludziom świeżo przybyłym, którym mieszkańcy usiłowali co rusz tłumaczyć,

że wszystko czego przybysz doświadcza, było inne przed kryzysem. Z konieczności więc każdy

wywiad w mniejszym lub większym stopniu odnosi się wprost do kryzysu. Kwestie związane

z kryzysem  odnaleźć  można  więc  także  w  analizach  pozostałych  kategorii.  Dla  uchwycenia

bardziej  całościowego oglądu, w tym miejscu zebrane zostały te  wypowiedzi,  które ujawniają

wielowymiarowość i względność tego zjawiska w relacji do problemu zadłużenia. W kategorii tej

zawierają się także wypowiedzi  skatalogowane w podkategoriach: socjologia,  teorie,  paranoja

oraz czas.

Mierzenie kryzysu

Po czym poznać,  że jest  lub był  kryzys? Co,  zdaniem rozmówców, jest  miarą kryzysu? I  jak

dowiedzieli się, że jest kryzys? Być może wiele osób mieszkających w Polsce wskazywałoby na

dyskursywny  charakter  tego  zjawiska  wraz  z  mediami  jako  podmiotem  upowszechniającym

samo słowo „kryzys” poprzez epatowanie nim w tytułach. Nawet jeżeli nie odbiega to zasadniczo

od prawdy o sytuacji w Polsce, to ciekawe jest, że żaden z moich rozmówców na Islandii nie

wskazywał mediów jako dominującego czynnika sprawczego. Problemem pozostaje ontologiczny
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status  tego  zjawiska.  Gdzie  trzeba  patrzeć,  żeby  zobaczyć,  jak  następuje  przełom,  zmiana

społeczna  i  radykalne  przeorientowanie  życia,  skoro  –  z  punktu  widzenia  zewnętrznego

obserwatora – życie codzienne na Islandii (mimo wszystkich różnic wynikających z położenia

geograficznego) wygląda dość zwyczajnie? 

Kryzys  przede  wszystkim  miał  dla  wielu  rozmówców  wymiar  osobisty,  ponieważ

rozchwiały się miary liczenia wartości ich zobowiązań: 

Mi4: [K]iedy przyszedł kryzys, mieliśmy wtedy nasze kredyty w relacji do walut obcych.
I wartość waluty [tj. korony] spadła. A wtedy kredyty podwoiły się.

Ki4: Więcej niż podwoiły.

Mi4: Więcej niż podwoiły. A sedno w tym, że wszystkie uwarunkowania, które braliśmy
pod uwagę, planując, zmieniły się. 

Czasami trudno było stwierdzić, czy dla rozmówców kryzys trwał nadal czy była to tylko chwila:

Mi12:  I  potem,  po  kryzysie,  to,  co  się  stało  z  powodu  naszego  finansowania
indeksowanego w walutach obcych [czyli którego aktualna wielkość zależała od wartości
walut obcych], wartość długu więcej niż podwoiła się od czasu, gdy wzięliśmy kredyt.

Tu kryzys równoznaczny jest z tzw. krachem finansowym, czyli momentem, w którym wszystko

się zmienia, a gospodarka upada. Wiele osób w Islandii przestało być w stanie obsługiwać swoje

zadłużenie, czego przykładem jest sytuacja opisana krótko: „Myśmy nawet we dwójkę tyle nie

zarabiali, ile musieliśmy spłacać” (Km13). Problemy ze spłatą zadłużenia nie są niczym nowym,

także  na  Islandii  (Garðarsdóttir,  Dittmar,  Jónsdóttir,  2007;  Niemi-Kiesiläinen,  Henrikson,

2005).  Nowością  było  to,  że  ludzie  nie  mogli  sprzedać  swoich  mieszkań  i  domów,  żeby  się

ratować. 

Ki4: W kryzysie, od półtora roku, rynek nieruchomości i ceny nieruchomości, tj. domów,
spadły. I nie można nic sprzedać, choćby się chciało. Nawet jeśli  po sprzedaniu wciąż
będzie  się  dłużnym  część  jego  wartości,  może  jedną  dziesiątą  lub  coś  koło  tego.  Nie
możesz sprzedać, bo nic się nie sprzedaje. Jesteś przykuty...

Mi4: Nikt nie kupuje.

Ki4: Nikt nie kupuje, więc jesteś przykuty.

O  zakupie  nieruchomości  do  celów  mieszkaniowych  mówi  się  często  jak  o  inwestycji

prowadzonej  przez  zasobną  korporację  (Halawa,  2015).  Inwestycja  to  wysyłanie  zasobów

w przyszłość  (Davies,  2012).  Nawet  jeżeli  te  wysyłane  w przyszłość  zasoby zostały  wcześniej

pożyczone  z  banków,  to  sytuacja  kryzysowa  jest  tym „czasem  w przyszłości”,  gdy  zadłużeni

chcieliby „wyjść z inwestycji”. Jak się okazało nie ma takiej przyszłości, kiedy można by wyjść.
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Jeżeli nie ma jej natychmiast, gdy się tego potrzebuje, to tak, jak gdyby nie było jej wcale, bo

wartość  długów  znacząco  przekroczy  wartość  nieruchomości  i  wtedy  nie  wiadomo,  po  co

wykonywać jakiekolwiek działania. Taka ekstremalna sytuacja tej akurat rozmówczyni kojarzyła

się z „przykuciem” do miejsca, ponieważ traciła dla niej sens próba sprzedaży mieszkania, więc –

w jej oglądzie świata – należało w nim trwać. Ta sama sytuacja innym zadłużonym kojarzyła się

z uwolnieniem  od  miejsca  i  wszelkich  zobowiązań,  a  znaczenie  traciły  także  lata  wysiłków

związanych  ze  spłacaniem  rat  kredytu.  Jednym  z  postulatów  różnych  ruchów  społecznych

starających  się  reprezentować  osoby  zadłużone  było  zablokowanie  wzrostu  długów  ponad

wartość nieruchomości. Bez tego, gdy minął czas koniecznego wyjścia z inwestycji, dłużnikom

przestawało opłacać się spłacanie długów, bo te przerastały ich potencjał = nie mieli już więc nic

do stracenia. Mówił o tym mój rozmówca, będący częścią ruchu społecznego

Mi11:  Naszym  czwartym  celem  czy  żądaniem  jest  to,  aby  kredyty,  jeżeli  dochodzi  do
nieuiszczania należności, jeżeli musi dojść do przejęcia nieruchomości, to można wówczas
zająć tylko nieruchomość, która była zabezpieczeniem kredytu. Ponieważ tak, jak to jest
teraz,  wiele  kredytów przekracza  wartość  nieruchomości.  Mówimy więc,  że  wierzyciel
powinien móc zająć tylko samą nieruchomość i nic więcej.

Realizacja  takiego  postulatu  oznaczałaby  wzięcie  odpowiedzialności  wierzycieli  za  sytuację

dłużników,  a  taki  jest  też  kierunek zmian  w Europie  (EC,  2014).  Z  kolei  amerykański  ruch

Occupy, który zasadniczo okazał się ruchem dłużników, jest dużo bardziej radykalny i domaga

się zniesienia długów, a jego pokłosiem są oddolnie przeprowadzane abolicje (Ross, 2013).    

Opisany  przez  rozmówców  zastój  na  rynku  nieruchomości,  tak  charakterystyczny  dla

kryzysów finansowych,  nie  dotyczył  samych tylko  nieruchomości.  W podobnym tonie  brzmi

wypowiedź opisująca próby ratowania wymarzonego biznesu: 

Km13: Mógł to ktoś uratować z dużym kapitałem. Ale nie ktoś, kto żyje na kredytach
i próbuje  po  prostu...  To  znaczy,  w  zasadzie  udało  mi  się  w  jakiś  sposób  trochę  to
odbudować. Już coraz więcej miałam klientów. Coraz więcej osób przychodziło, chwaliło.
Natomiast, no przyszedł kryzys i sprzedaż spadła o 80%. […] I nie działo się nic. Po prostu
już nie miałam nawet na czynsz, żeby zapłacić czynsz.

Zdanie  „I  nie  działo  się  nic”  jest  dość charakterystyczne dla  wypowiedzi  opisujących kryzys.

Mniej zdarzeń oznacza, że przynajmniej niektórym ludziom czas zaczął płynąć wtedy wolniej.

Upływał on, przynajmniej częściowo, na oczekiwaniu. W ten sposób z mających poczucie wpływu

aktorów  życia  społecznego  niektórzy  dłużnicy  przeistoczyli  się  w  świadków  tego,  co  się

(nie)dzieje. Ważnym aspektem tego oczekiwania było spodziewanie się zwolnień z pracy. Szok,

jakim w Islandii było bezrobocie, najlepiej tłumaczy fragment:    

Mi3:  Nigdy  nie  mieliśmy  na  Islandii,  przenigdy  nie  widzieliśmy  10-procentowego
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bezrobocia, tak jak widzimy teraz. Zwykle było tutaj w okolicach 1%. To było normalne.
Ale 10%...?!

Ki3: 1,2.

Mi3: Tak,  między jeden a dwa. Nawet podczas ostatniego kryzysu, który miał miejsce
w 1968  roku,  kiedy  upadło  rybołówstwo  śledzia,  nie  mieliśmy  takiego  [jak  teraz]
bezrobocia.  I  prawdopodobnie  nawet  w  latach  1940-tych,  ponieważ  wtedy  mieliśmy
żołnierzy  brytyjskich,  którzy  tu  przyjechali  i  mnóstwo  było  pracy  od  nich.  Budowali
lotniska i takie rzeczy. I wielu Islandczyków dostało przez to pracę. Co więcej, byliśmy
wystarczająco  daleko  od  kryzysu  w  1929  roku,  Wielkiego  Kryzysu.  Nie  uderzyło  to
w Islandię tak, jak w inne kraje. Teraz więc widzimy z pewnością najgłębszy i najgorszy
kryzys w historii Islandii.

Sama możliwość pozostania bez pracy była szokująca. Dlatego z jednej strony ludzie bali się, że

zostaną zwolnieni, a z drugiej, wiele zadłużonych, lecz pracujących osób mówiło o sobie jako

o „szczęściarzach” właśnie przez wzgląd na pracę.

Km6:  Znam ludzi,  którzy  są  w znacznie  gorszej  sytuacji.  Po prostu uważam siebie  za
szczęściarę, bo mam stabilną pracę i  mój mąż ma stabilną pracę.  […] Kiedy nastąpiło
pierwsze uderzenie kryzysu i pierwsze zwolnienia przyszły po trzech miesiącach, to wiele
osób straciło pracę i znam jeden przypadek, gdy ojciec [rodziny] zabił się z tego powodu.

Zatrudnienie  stało  się  niepewne.  Nowe na Islandii  ryzyko utraty  pracy stało  się  dominującą

obawą w czasie kryzysu, ponieważ to od utrzymania źródeł zarobkowania zależało przetrwanie

tych zadłużonych ludzi, którzy jeszcze byli w stanie obsługiwać swoje zadłużenie. A to, że utrata

miejsc pracy następowała w dość regularny, przypominający falę sposób, powodowało, że ludzie

nasłuchiwali  wieści,  które  mogłyby  taką  falę  wywołać.  Kryzys  uruchomił  liczenie  się

z perspektywą  zwolnień  i  utraty  dwóch  dochodów  w  rodzinie,  przez  co  każdy  plan  spłaty

kredytów zaczynał wyglądać podejrzanie:

Mm14: Tak że też nie jest tak źle. Jeszcze mnie na to [spłatę kredytów] stać. Ale wiadomo,
że przychodzi moment, że... Jeśli stracę pracę, jeśli moja żona straci pracę, to wtedy no...
Wtedy tak do końca nie wiadomo, bo wtedy wszyscy mają kredyty. I w tym momencie jest
bardzo  trudno sprzedać  cokolwiek.  Tak  że  wiesz,  na  początku  jak  bierzesz  kredyt,  to
wydaje ci się „No dobra, jak nie będzie mnie stać, to po prostu to sprzedam. Najwyżej
stracę odrobinę.” […] Ale w tym momencie jest bardzo trudno sprzedać cokolwiek.

Sytuacja niepewności i liczenia się z czarnymi scenariuszami wydarzeń była na Islandii czymś

nowym dla wielu osób, choć nie dla migrantów z Europy Środkowo-Wschodniej. Miara, jaką

przykładali  do  kryzysu  na  Islandii  może  nie  zawsze  była  precyzyjna  (moi  rozmówcy  nie

podpierali argumentów liczbami), lecz na pewno miała szerszy zakres, który uwzględniał także

ich doświadczenie kryzysu gospodarczego lat 1980-tych. Przykładowo:
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Mm6: Dla mnie  kryzys  byłby wtedy,  gdyby powiedzieliby  „Hej,  przepraszamy,  ale  nie
mamy pieniędzy na zasiłki dla bezrobotnych”

Doświadczenie bezrobocia nie jest dla migrantów czymś nowym w ich życiu, ale kryzysem byłoby

całkowite zniknięcie zabezpieczeń społecznych, czyli upadek państwa. Interesujące jest już samo

to, że w ogóle taki wariant znajduje się na ich skali. Przyznać trzeba, że atmosfera pierwszych

miesięcy  kryzysu  sprzyjała  robieniu  analogii  do  kryzysu  podaży,  charakterystycznego  dla

upadających państw dawnego bloku wschodniego. Oto fragment opisujący pierwsze problemy

z podażą na Islandii: 

Mm15: Przeważnie jak ktoś wysyłał kontener [do Islandii], to tylko potem trzeba [było]
opłatę tydzień, dwa [później zrobić]. Ale oni [eksporterzy] już wtedy jakoś się troszeczkę
bali i oni raczej woleli pieniądze [najpierw], a wtedy oni dopiero wysyłają. A że hurtownie
nie miały pieniędzy, to ciężko z tym było. Były nawet takie pogłoski, że na Islandii może
paliwa zabraknąć, bo nie mają za co go kupić. Także już wszyscy obserwowali tylko te
zapasy, o ile ubywa benzyny. Czy przypłynie jednak statek z tą ropą czy nie.

Sytuacja ta pokazuje także, jak w kryzysie zanika kredyt (nawet kupiecki, czyli odroczony termin

płatności za towar) i pewnie nie tylko w interesach ludzie zaczynają zachowywać się tak, jak

gdyby mieli do czynienia z nieprzewidywalnymi obcymi, a nie ze stroną, z którą są powiązani

trwałymi relacjami. Zmiana jest może drobna, bo towary koniec końców przypływają, ale to, że

są, przestało być  oczywiste. A to, wraz ze wzrostem ich cen, uruchomiło poszukiwania innych

wzorów zachowań, dających choćby potencjalnie więcej niezależności. Przykładowo:

Mi3: Coś, czego ludzie nigdy nie spodziewali się zobaczyć, to litr benzyny po 200 koron
[wówczas ok. 5 złotych]. Ale my dość często zostajemy w domu. Nie musimy jechać do
pracy ani nic w tym rodzaju. My więc...

Ki3: Ludzie jeżdżą rowerami. […]

Mi3:  To  kolejna  rzecz,  której  wyczekuję,  kiedy  dotrę  do  Norwegii  –  koniec
z prowadzeniem samochodu. Mój boże, to będzie piękne. Ze względu na ubezpieczenie
ibenzynę, benzynę i wszystko. To drogie na Islandii, ale to piekło w Norwegii.

Pogarszające  się  warunki  do  prowadzenia  dawnego stylu  życia  wymuszały  nową organizację

życia,  do  k tórej  –  jak  się  wydaje  –  niektórzy  chcieli  zostać  zmuszeni.  To  właściwie  dzięki

kryzysowi nie musieli jeździć samochodami do pracy, a cenowe „piekło w Norwegii”, które miało

stać się nowym standardem życia rozmówców, witali z niejaką egzaltacją: „Mój boże, to będzie

piękne”. Można powiedzieć, że kryzys powodował, że Islandia traciła część swojej wyjątkowości

i upodabniała się – przynajmniej cenowo – do innych krajów nordyckich (wcześniej ceny na

Islandii  były  nieco  wyższe).  Turystyka,  z  fenomenu  raczej  śladowego,  stała  się  tam  jedną
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z podstawowych gałęzi  gospodarki  (Jóhannesson, Huijbens, 2010). Interesujące jest to,  że za

każdym razem, gdy kryzys wymusza na ludziach jakieś  ograniczenia konsumpcji,  to  wyrosła

z biedy kultura islandzka pełna jest gotowych alternatyw. Przykładowo:    

Mi3: Nie kupiliśmy mocnego alkoholu ze sklepu monopolowego od 2008 roku. Pijemy
tylko bimber. Bimber zawsze kosztuje 1500 koron za litr . Nie zmieniło się to od 1986
roku.

W przeciwieństwie do większości krajów Europy kontynentalnej, na Islandii pędzenie bimbru

jest częścią kultury młodzieżowej. Nie tyle kojarzy się więc jego picie i pędzenie z marginesem

społecznym,  co  z  powrotem  do  czasów  młodości  (Orford,  2010).  Nie  wszyscy  rozmówcy

opisywali szczegółowo swoje strategie radzenia sobie w trakcie kryzysu, niektórzy byli zdawkowi:

P.K.: Jak kryzys wpłynął na Twoje życie?

Mi9: Kupuję mniej.

Nie udało się ustalić, co kryje się za tym „mniej”, a okazało się to interesujące, bo strategię taką

przyjęła osoba, która w czasie kryzysu zaczęła zarabiać więcej:

„Inflacja jest całkiem wysoka, szczególnie dla dóbr niezbędnych, takich jak jedzenie. Ale
nam w zasadzie starcza pieniędzy, ponieważ zacząłem pracę. Jest nam lepiej niż przed
kryzysem” (Mi9) 

Niezależnie od tego, czy redukcja zakupów dotyczy ich ilości (np. mniej jedzenia) czy jakości (np.

tańsze  odpowiedniki  dotychczas  kupowanych  produktów),  to  warto  zauważyć,  że  takie

zachowanie, jeśli zwielokrotnione, pogłębia kryzys gospodarki, której siła wynikała z ogromnego

popytu  wewnętrznego.  Powstrzymywanie  się  ludności  od  zakupów  samo  w  sobie  może

wywoływać kryzysy we współczesnym kapitalizmie, czego anegdotycznym potwierdzeniem jest

słynna  fraza  przypisywana  prezydentowi  Stanów  Zjednoczonych  po  ataku  terrorystycznym

w 2001 roku: „Keep shopping” (Murse, 2010). Ograniczenie zakupów samo w sobie nie oznacza

pogorszenia  jakości  życia  rozmówców.  Doskonałym tego  przykładem jest  fragment  mówiący

o odtowarowieniu rozrywki:     

Ki10:  Moim pierwszym priorytetem jest  dobrze  się  czuć i  dobrze  żyć z  moją rodziną.
Cieszę się moimi dziećmi. Można robić mnóstwo rzeczy, które nie kosztują wiele. Jeśli nie
baseny,  to  wyjście  na spacer.  Po prostu  cieszymy się  sobą.  Taniec  w domu – to  tyle
radości. Mam małe dzieci.

Ten  przykład  pokazuje,  że  zadłużone  rodziny  poszukują  usług publicznych,  najchętniej

darmowych i mogą przyczyniać się do przyrostu dóbr wspólnych w mieście lub wycofują się do
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domów.  Ze  wspomnianych  w  wypowiedzi  basenów  można  korzystać  w  Reykjaviku  za

symboliczną opłatą. W sumie w Reykjaviku jest blisko 30 tys. m2 basenów, z czego większość na

otwartym powietrzu  (Ragnarsson, 2005), więc miasto uchodzi za basenową stolicę świata. Nie

do  końca  może  być  jednak  jasne,  jak  bardzo  wywrotowe  są  priorytety  rozmówczyni  dla

islandzkiego społeczeństwa. Regułą jest w nim oddawanie dzieci do wszechobecnych przedszkoli

(Gupta,  Smith,  Verner,  2006) i  łączenie  pracy  z  przyjemnościami  podczas  licznych  przerw.

Wzrost znaczenia mieszkań jako centrów rozrywki łączy się nie tylko z życiem rodzinnym, ale też

z cenami alkoholu, których większość stanowią podatki poszukującego dochodów państwa.

Mi3: Jest teraz wiele barów, które kupują bimber i po prostu wlewają go do butelek po
wódce. Tak robią. Lub mieszają z wódką pół na pół i  sprzedają. A to dlatego, że bary
również  mają  problemy z  kupowaniem alkoholu od państwa i  potem z  koniecznością
podnoszenia cen klientom. [...] Zauważyliśmy rozwój pewnej [tendencji] od maja 2009
roku do teraz, że coraz więcej wysiłku policji w nocy idzie w kierunku imprez domowych.
To znaczy, gdy ktoś narzeka na swoich sąsiadów. Ilość takich interwencji wzrosła prawie
o 100%, ponieważ ludzi nie stać już na to, żeby chodzić do barów i zostają w domach,
pijąc. [...] Mamy więc mnóstwo tego rodzaju spraw, które zmieniły się z powodu recesji.

Z powyższych przykładów widać, że kryzys na Islandii nie był więc dla osób zadłużonych zmianą

tylko na poziomie dyskursu. Poza stresem związanym z nagłą zmianą w sytuacji ekonomicznej

rodzin,  zmieniać  zaczęły  się  wzorce  zachowań,  lecz  skala  tych  zmian  także  dla  samych

mieszkańców  Islandii  nie  była  oczywista.  Dopiero  zagregowane  dane,  tak  jak  w  przypadku

policyjnych interwencji, odsłaniały nowe sposoby bycia z innymi ludźmi oraz „odklejanie się”

mieszkańców od oficjalnej ekonomii. Symbolem zmian wywołanych kryzysem może być bimber

podawany w butelkach po wódce. Na poziomie wizualnym, zmiana sytuacji jest niedostrzegalna,

a jednak trzeba było szeregu nieformalnych uzgodnień (producenci bimbru-jego dystrybutorzy-

właściciele  barów-barmani),  złamania  wcześniej  ważnych  dla  społeczeństwa  norm (lojalność

wobec państwa i klienta), żeby na poziomie wizualnym obyło się bez zmian stylu życia. 

Koniec emancypacji

Kryzys finansowy to także zamknięcie utartych dróg awansu społecznego. Wielu ludzi, którzy

usiłowali  zostać  właścicielami  nieruchomości  nie  tylko  nimi  nie  zostaną,  ale  będą  latami

zadłużeni z powodu podjętej próby realizacji takiego planu na dorosłe życie. Wyjątkowa sytuacja

kryzysu nie będzie trwała wiecznie, jak spodziewa się tego jeden z rozmówców, który – sam

z długami studenckimi – nie identyfikował się z  osobami na tyle  zadłużonymi,  że nie byli  w

stanie spłacać swoich  zobowiązań: 
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Mi1: Trzeba czekać, trzeba im [zadłużonym] pomóc [...] do czasu, gdy sytuacja poprawi
się. Wtedy prawdopodobnie da się coś wydobyć z ludzi. To, co są dłużni bankom, albo
cokolwiek z powrotem. Ale one [banki] nigdy wszystkiego nie odzyskają. A oni [zadłużeni]
prawdopodobnie nigdy nie będą właścicielami swoich domów. Tylko będą tam żyć. Jest to
więc trudna sytuacja.

Nie wraca się więc do miejsca, z którego się przyszło, lecz kryzys jest dla zadłużonych jak gdyby

krokiem wstecz, bo stali się obiektami, którym trzeba pomóc, czyli obiektami, na których reszta

społeczeństwa  będzie  ćwiczyła  swoją  hojność.  Sytuację  tę  można  by  nawet  odbierać  jako

upokarzającą,  więc  nie  jest  łatwo  wyobrazić  sobie,  jak  zadłużeni  usiłują  czerpać  radość

z położenia, w jakim się znaleźli. A jednak:

Mi3: Alkohol i benzyna rosły szybko [ich ceny]. I od tego czasu ludzie piją bimber. Sam
robię czerwone wino teraz. Zacząłem to robić w czerwcu zeszłego roku. Dużo dobrych
rzeczy powstaje więc z tego kryzysu. Zasadziliśmy też ziemniaki – pierwszy raz od kiedy
miałem 10 lat. Zrobiliśmy to zeszłego lata. Uzyskaliśmy z tego 15-20 kilo ziemniaków. To
jest głód w pewnym sensie. Ale to jest jakoś smutne, że trzeba było takiego kryzysu, żeby
zacząć.  [...]  Mam  wiele  radości  z  robienia  czerwonego  i  białego  wina.  To  po  prostu
wspaniałe.  Cudowne.  To jest  jak,  jak  gdyby  moje  dziecko:  „Zobacz!  Zaczyna się!  Mój
boże!” To jest coś, co będę kontynuował w Norwegii na pewno.

Okazuje się, że podejmowanie prób życia na podobnym poziomie, co przed kryzysem, ale płacąc

za to swoim czasem zamiast pieniędzmi, jest jak powrót do dzieciństwa, do korzeni. Jest w tym

zarówno  radość  tworzenia,  poczucie  samodzielności  oraz,  być  może,  jakiś  dreszcz  emocji,

wynikający z ewentualnej nielegalności tych działań. Jeżeli odebranie ludziom własności domów

uniemożliwia im realizację ideału dorosłości, to najwyraźniej niektórzy cieszą się jakąś formą

dzieciństwa, do którego zostali cofnięci lub które w ten sposób odzyskali. Nie byłoby to dziwne,

zwłaszcza że spoglądanie w przyszłość budzi u zadłużonych m.in. obrzydzenie. Przykładowo:

Km6: Nie potrafię wyobrazić sobie, czym są te kredyty. Jeśli widzę jakąś płatność i to jest
jakaś piętnasta płatność z 480-ciu. Czy ty wiesz, co to znaczy? Czy ty wiesz, ile to lat? To
jest jakieś 40 lat. To jest 'wow'. To jest niesamowite! A jeśli spojrzysz na kwotę i jak ona
idzie... Rośnie. Rośnie, ponieważ wciąż spłacasz odsetki i dopiero po 20-tu latach, wtedy
dopiero zaczynasz widzieć miliony [koron przelewanych bankowi], co jest obrzydliwe.

Książeczka spłat wyznacza linię czasu. Widząc, jak będzie się spłacało miliony, w zasadzie widzi

się  swoją  produktywność.  Produktywność  systematycznego  życia  i  regularnego  spłacania.

Interesującym jest  to,  że obserwowanie swojej  produktywności  w czasie budzi  tak sprzeczne

doznania u dwojga rozmówców, jak wynika z przytoczonych fragmentów wypowiedzi. Dlaczego

widok  wyhodowanych  ziemniaków  cieszy,  a  widok  książeczki  spłat  kredytu  nie? Poza

znaczeniem, jakie może mieć prędkość uzyskania efektów, można przypuszczać, że w przypadku
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zadłużonej rozmówczyni poczucie estetyki cierpi z powodu odkrycia, że zadłużając się, człowiek

w zasadzie decyduje się na bycie „uprawianym” przez banki. W relacji z bankami człowiek staje

przed zadaniem zmiany swojego życia, o czym mogą świadczyć pomysły osób zadłużonych na

wydostanie  się  z  tego  związku.  Szczególnie  związane  z  tworzeniem  podmiotowości  jest

dyscyplinowanie  siebie  i  innych  zadłużonych  w  celu  stania  się  lepszymi  ludźmi,  co  jest

charakterystyczne dla projektów nawołujących do spłaty zobowiązań:

Mi1: Myślę, że naszym głównym wrogiem jesteśmy my sami. Trzeba wydostać się z tego
systemu  [długu].  To  trzeba  poczuć,  trzeba  ciągnąć  razem.  Jesteśmy  porozrzucani
wszędzie.  Nikt  nie  pracuje  razem.  Myślę,  że  system  polityczny  jest  już  tylko  walką
o władzę. Trzeba pracować razem, w grupie, żeby rozwiązać problemy. Jeżeli nam się to
uda,  to  w  5  lat  będzie  nam  się  nieźle  powodziło.  Choć  oczywiście  wszystkim  będzie
brakowało pieniędzy przez długi, długi czas. Ale myślę, że damy radę. Jako naród, jako
państwo,  będziemy  dłużni  mnóstwo  pieniędzy.  Spłacimy  nasze  długi  i  stopniowo
wyjdziemy z tego pracując.

Ideologia „self-made mana” jest w tym fragmencie obecna dość mocno, szczególnie gdy mowa

o pracy jako o narzędziu emancypacji  (Mazurek–Lipka, 2012), co w języku wywiadu brzmiało:

„we  will  work  ourselves  out  of  it”.  Interesujące  jest  sprzężenie  tej  ideologii  z  fantazmatem

wspólnoty,  która  tworzy  się,  gdy  wszyscy  jej  członkowie  działają  razem.  Na  nielicznie

zamieszkałej Islandii takie marzenia nie są czymś niezwykłym – jedność jest tam empirycznie

uzyskiwanym stanem. Przykładowo, w roku 2014 podczas parady równości  (ang.  Gay Pride)

w demonstracji uczestniczyła ponad ¼ ludności kraju  (Fontaine, 2014). Jeśli jednak ten stan

jedności nie był – zdaniem rozmówcy – do uzyskania w trakcie kryzysu, kiedy w zamieszkach

brało udział kilka tysięcy osób, to – patrząc na to z polskiej perspektywy – raczej nie da się jej

uzyskać w krajach, w których kwestia zadłużenia w ogóle nie jest rozpatrywana jako problem

społeczny, a masowe protesty nie są częste. 

Czas na naukę

Spłata  zadłużenia  okazała  się  niejedynym  projektem  życia  realizowanym  przez  członków

potencjalnej  wspólnoty,  więc może dlatego o tę  jedność bardzo było trudno. Islandczycy nie

uznali zadłużenia państwa, wynikłego z afery Icesave33. Poza tym, zaczęli spędzać mniej czasu

razem w pracy (bezrobocie), co z kolei uwolniło czas i energię indywidualnych ludzi do pracy na

33 Icesave to nazwa internetowego oddziału jednego z upadłych banków islandzkich, który oferując wysoko oprocentowane
depozyty,  zgromadził  środki  przekraczające  roczne  PKB Islandii.  Rządy brytyjski  i  holenderski  próbowały  na  różne
sposoby wymusić na rządzie islandzkim objęcie złożonych w Icesave depozytów gwarancjami państwowymi. Żadna z
instytucji  nadzoru bankowego nie wykryła przed kryzysem, że takich domniemanych gwarancji  nie  było  (Bergmann,
2014). 
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rzecz szeroko rozumianej nauki. Jeden z rozmówców mówił tak: 

Mi3: Po tym więc jak straciłem pracę, cóż, miałem tylko pracę magisterską do zrobienia,
więc wiele się nie zmieniło. Nie muszę chodzić teraz do szkoły, siedzę po prostu w domu
i piszę. Nie ruszyłem do szkoły z powodu kryzysu. Planowałem to [te studia] od lat. Żeby
zostać magistrem z [specjalizacja].  Ale byłem na to po prostu zbyt leniwy. Mogłem to
skończyć w 2006 roku,  ale  powiedziałem sobie ”Przyjdę w przyszłym roku.  Do diabla
z tym”. Tak doszedłem do 2008 roku. Ale to nie ma nic wspólnego z kryzysem.

Wbrew  zastrzeżeniom  czynionym  przez  rozmówcę,  opisana  sytuacja  dobrze  opisuje  życie

zadłużonych  osób podczas  kryzysu.  Nie  jest  to  jedyna  osoba  spośród  osób  biorących  udział

w wywiadach, która w czasie kryzysu zaczęła poświęcać więcej uwagi swojemu wykształceniu,

a w  szczególności  zdobywaniu  formalnych  potwierdzeń  uzyskanych  kwalifikacji.  W  okresie

gospodarczej  prosperity  rozmówca  w  zasadzie  nie  potrzebował  tytułu  magistra,  żeby  zostać

zatrudnionym. Pracował w swojej branży, realizował wiele interesujących go projektów. Związek

między wykształceniem a pracą wydawał się w jego przypadku iluzoryczny. Sytuacja ta zmieniła

się w czasie kryzysu, ponieważ nie wiadomo było, co zadecyduje o ewentualnym zatrudnieniu

bezrobotnego,  gdy  ten  będzie  starał  się  powrócić  do  pracy  w  danej  branży.  Formalne

wykształcenie mogło okazać się atutem szczególnie wtedy, gdy planowało się migrować – tak jak

w przypadku tego rozmówcy – ponieważ zagranicą wykształcenie uniwersyteckie mogło okazać

się bardziej uniwersalnym kluczem do znalezienia pracy niż samo doświadczenie w branży, które

mogło  okazać  się  zbyt  mocno  osadzone  w  lokalnym  kontekście,  choćby  językowym.  Można

przyjąć, że bez utraty pracy niektórzy ludzie nie kształciliby się, ponieważ poświęcaliby pracy

cały swój czas. A samo ukończenie studiów nie zawsze przekładało się bezpośrednio na wzrost

płacy, więc ich ukończenie było raczej efektem motywacji wewnętrznej (zob. też Zielińska, 2015).

Kryzys przywraca bądź raczej stwarza oczekiwanie, że zaistnieje związek między wykształceniem

a zatrudnieniem. Interesujące jest to, że przejście ze świata pracy do świata nauki odbywa się

w tym przypadku w dość karnawałowej atmosferze:   

Mi3: Odkrywa się więc uciechy życia.

Ki3:  [śmiech]  On  pije  jak  diabli  od  czasu  tego  odkrycia  [samodzielne  wytwarzanie
alkoholu]

Mi3: Tak, tak, tak. Dużo piję. Ale alkohol pomaga również mojemu pisaniu.

Możemy  tu  mówić  o  karnawale,  ponieważ  czas  zabawy  ma  swój  wyznaczony  koniec.  A  ma

koniec,  ponieważ:  a)  praca  magisterska  zostanie  napisana,  b)  data  wyjazdu  z  kraju  została

wyznaczona poprzez zakup biletu.  To znaczy,  życie  w zawieszeniu w czasie bezrobocia,  a po

latach  pracy  na  więcej  niż  etat,  nie  przebiegałoby  raczej  tak  radośnie,  gdyby  nie
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zaprogramowany kres tego stanu „bez”. Co ciekawe, z innych badań wynika, że gdy weźmie się

pod uwagę całą populację Islandii, to mieszkańcy deklarują, że ich spożycie alkoholu oraz innych

kosztownych  używek zmalało  w  czasie  kryzysu  (Ásgeirsdóttir,  Corman,  Noonan,  Ólafsdóttir,

Reichman, 2014).

Bardziej destrukcyjny wpływ ma kryzys wtedy, gdy w sektorze nauki robiło się karierę,

a nie ograniczało się tylko do studiowania. Przykładowo:  

Ki10: I nie mogą zatrudniać nikogo [instytucje badawcze]. Straciłam więc pracę. A to było
coś, co naprawdę chciałam robić. Robić badania. [...] Byłoby dużo łatwiej zdobyć jakieś
pieniądze na stypendium i robić coś tutaj na Islandii, bo mam tu rodzinę. Mamę i tatę.
Ale  tutaj  byliśmy zbyt  nieszczęśliwi,  więc  w zasadzie  chcemy się  przenieść.  Tylko  nie
wiemy dokąd. No cóż, patrzę, jak dostać stypendia i kontaktuję się z ludźmi z różnych
miejsc.  Prawdopodobnie  więc  pojedziemy  do  Norwegii.  [...]  Myślę,  że  to  część  tego
drenażu  mózgów,  o  którym się  mówi.  Bo  co  tu  dla  mnie  jest  do  roboty.  Jak  nie  ma
pieniędzy, nikt nie może mi płacić za moją pracę. [...] Prawdę mówiąc, żyłam już wiele lat
[zagranicą  P.K.] – 7 w Szwecji, 8 w Danii i rok w Norwegii. Więc połowę mojego życia
spędziłam w innych krajach. To nie jest nic nowego dla mnie. Nawet jeśli chciałabym tu
zostać, to nie ma takiej możliwości. Muszę żyć.

Utrata pracy oznaczała w tym przypadku nieprzedłużenie umowy. Kryzys uderza w prekariat34,

bo  poszukiwanie  oszczędności  w  wielu  krajach  wygląda  podobnie  –  odcina  się  usługi  osób

formalnie  niezatrudnionych  w  instytucjach,  lecz  realizujących  różnego  typu  zlecenia.  Nawet

jeżeli ta relacja była trwała i potrzebna, to instytucja broni swego rdzenia – formalnie w niej

zatrudnionych,  czyli  tzw.  salariatu.  Problem  jednak  w  tym,  że  przy  wysokiej  specjalizacji

pracownika,  może  okazać  się  –  tak  jak  w  tym  przypadku  –  że  nie  ma  innych,

odpowiednio przygotowanych  (infrastruktura  i  fundusze)  miejsc  do  prowadzenia

zaawansowanych  badań.  Mówiąc  obrazowo,  żeby  wykorzystać  potencjał  ludzi  bardzo  dobrze

wykształconych,  nie  w  każdej  dziedzinie  nauki  wystarczy  czas,  bimber  i  edytor  tekstu.

W powyższym  fragmencie  wywiadu  widać,  że  dla  zadłużonych  specjalistów  z  aspiracjami,

podczas kryzysu kraj może stać się swego rodzaju „horror loci” – miejscem, z którego chce się

uciec,  wydostać,  porzucić  i  kierunek ucieczki  przestaje  mieć  znaczenie.  Chęć  wydostania  się

z pułapki,  jaką  stało  się  dane  miejsce,  postrzegana  jest  wówczas  w  kategoriach  walki

o przetrwanie.  Dramatyzm  sytuacji  podkreślany  był  przez  rozmówczynię  w  związku

z koniecznością pozostawienia rodziców na wyspie.   

34 Nowa,  tworząca  się  klasa  społeczna,  którą  charakteryzuje  codzienna  niepewność  m.in.  stosunków  pracy,  zob.  np.
(Standing, 2014)
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Azyl i ignoranci

W określonych warunkach uniwersytet może pełnić rolę azylu także dla specjalistów:

P.K.: Jaki jest związek między kryzysem a twoją osobistą sytuacją finansową? Odczuwasz
jakieś zmiany?

Mi1: Straciłem pieniądze. 

P.K.: Oszczędności?

Mi1:  Oszczędności.  A  przynajmniej  ich  część.  Ale  mogę  je  odzyskać.  Pieniądze  to  nie
wszystko. Nie wszystko kręci się wokół pieniędzy, jak prawdopodobnie wiesz. Nie, nie
sądzę, by cokolwiek bardzo zmieniło się. Nie wiem. Raczej nie. Po prostu myślę, że robiąc
doktorat  na  uniwersytecie,  żyjemy  w  takiej  bezpiecznej  strefie  czy  czymś  takim.  To
uprzywilejowana strefa. Dystans. Wiesz, co mam na myśli, to okazja, jaką masz. Idziesz tu
do pracy, jesteś finansowany lub pracujesz jak ja teraz. I nie wydaję dużo pieniędzy. Nie
muszę  spłacać  moich  kredytów.  Nie,  bo  dostałem  prolongatę  na  to  [związaną
z kontynuowaniem studiów trzeciego stopnia].

Gdy spłata  zaciągniętych zobowiązań nie jest  pilna i  gdy nie ma się  na utrzymaniu rodziny,

pozwala to na prowadzenie ascetycznego, bo opartego na ograniczaniu konsumpcji, trybu życia.

Dochody z samej tylko dydaktyki – jak w powyższym przypadku – pozwalają wtedy cieszyć się

możliwościami, jakie daje wspólnota uczonych. Rozmówca może więc być postrzegany jako część

prekariatu, ale ponieważ zajmuje tę pozycję na uniwersytecie, a nie, przykładowo, w sklepie, to

czuje się mimo wszystko uprzywilejowany. Warto jednak zwrócić uwagę, że schronienie się na

uniwersytecie przed kryzysem wymaga wypracowania sobie takiego stosunku do tego kryzysu,

żeby  ten  bardzo  ożywiony  społecznie  czas  nie  pociągał  i  nie  odciągał  od  pracy  nad  sobą,

doktoratem i nad studentami. Ten sam rozmówca sytuację kryzysu zadłużenia opisuje tak:

Mi1: Sytuacja wygląda następująco: niektórym ludziom nie możemy pomóc, bo ich długi
są zbyt wielkie. Nie zarabiają tyle, żeby spłacić długi. Myślę, że wina leży częściowo po ich
stronie, a częściowo po stronie systemu. Systemu bankowego i w ogóle wszystkiego, co
pozwoliło na taki stan rzeczy. Myślę, że to jest coś, co samo naprawi się z czasem, bo kiedy
dojdzie  do  punktu,  w  którym  ludzie  po  prostu  nie  będą  w  stanie  płacić,  to  będzie
udzielona im pomoc.  Myślę,  że system będzie sobie radził  tak dobrze, jak potrafi.  Ale
wszystkim pomóc się nie da. Są ludzie, wiem, że są ludzie, którym nie da się pomóc. Są
ludzie, którym nie da się pomóc, bo ich długi są zbyt wielkie. To są osoby, które są dłużne
jakieś 100 milionów koron, a ich dochód miesięczny to 250 tysięcy koron. Jak oni niby
mają to spłacić? Nie ma wyjścia. Więc ich dług musi być zredukowany o połowę lub coś
w tym rodzaju.

Ten opis jest symptomatyczny z kilku powodów. Po pierwsze opisuje świat „z lotu ptaka”. Świat,

który sam się naprawia i dąży do równowagi. Na podobieństwo dyskursu ekonomicznego wydaje

się nie brać on pod uwagę rzeczywistych wydarzeń i mobilizacji społecznych, które składają się

na  zaistnienie  takiego  „punktu  przegięcia”,  po  którym nastąpić  miałaby  zmiana w systemie.
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Takie spojrzenie wydaje się ignorować to, że zmiany mogą pójść w różnych kierunkach i zależą

od politycznego zaangażowania ludzi, który mobilizują się do działania, bo uważają, że punkt

przegięcia był dawno temu. Przyjmując taki światopogląd, w którym zmiany odbywają się same,

człowiek mniej lub bardziej świadomie uwalnia się od pokusy zostania zmobilizowanym przez

liczne w czasie kryzysu ruchy społeczne (o których więcej w kolejnym rozdziale). Potencjalna

mobilizacja niesie ze sobą ryzyko podniesienia się kosztów życia, o czym wspominają aktywiści

(zobacz podrozdział:  Dom i mieszkanie w biografiach osób zadłużonych), co w konsekwencji

mogłoby doprowadzić do utraty satysfakcji z zapewniającego niewielki dochód schronienia na

uniwersytecie. 

Drugim aspektem, dla którego ta wypowiedź wydaje się ważna, bo typowa, jest sposób

postrzegania możliwości  udzielenia pomocy dłużnikom. Zdanie „Są ludzie,  którym nie da się

pomóc, bo ich długi są zbyt wielkie” zdradza, że koncepcja możliwej pomocy zadłużonym opiera

się w tym przypadku na idei solidarności jednego zadłużonego z innymi dłużnikami, a nie na

regulowaniu  relacji  dłużnik-wierzyciel.  To  znaczy,  rozmówca  postrzega  państwo  lub

społeczeństwo jako jak gdyby gwaranta tego,  że dłużnicy wywiążą się ze swoich zobowiązań.

I jako taki żyrant kredytów współobywateli  rozmówca uznaje, że pewna wysokość transferów

środków publicznych do podmiotów prywatnych jest już nie do zaakceptowania35. Ograniczone

możliwości  tak  rozumianej  pomocy  wymagają  segregacji  zadłużonych  na  mniej  i  bardziej

godnych jej otrzymania. Dlatego od początku rozmówca porusza kwestię dystrybucji winy – kto

jest  winny  zaistniałej  sytuacji?  Podobnymi  dylematami  żyje  w  kryzysie  wiele  instytucji.

Obowiązująca w społeczeństwach zachodnich doktryna prawna nakazująca ustalenie winnych,

poprzedzająca – ewentualne zresztą tylko – zajęcie się naprawą szkód, powoduje opóźnienia

w reakcji demokratycznego państwa na kryzys. Priorytetem są komisje parlamentarne, raporty

specjalistów i procesy sądowe, mające doprowadzić do ustalenia winnych. Tak też działo się na

Islandii,  gdzie  część  moich  rozmówców  oczekiwała,  że  dopiero  po  opublikowaniu  raportu

komisji  parlamentarnej  na  temat  przyczyn  kryzysu,  ruszą  sprawy  systemowych  rozwiązań

w zakresie  pomocy  zadłużonym.  Efekt  publikacji  9-cio  tomowego  raportu  (Hreinsson,

Gunnarsson,  Benediktsdóttir,  2010) był  dużo  mniejszy  niż  się  spodziewali.  Możliwość

dystrybucji winy opiera się na założeniu, że człowiek jest tym samym w teraźniejszości, co był

w przeszłości,  więc  ponosi  odpowiedzialność  za  swoje  przeszłe  czyny.  Wywołany  kryzysem

upadek neoliberalnego paradygmatu powoduje jednak, że przestaje być oczywiste to, że ludzie

przed i po wydarzeniu tej skali pozostali tacy sami. Nie mówiło się o tym na Islandii wprost, ale

uwolnienie  polityków od  odpowiedzialności  karnej  za  doprowadzenie  kraju  do  kryzysu  było

35 Zob. też np. dyskusje na temat pomocy osobom zadłużonym we frankach w Polsce.
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równoważne  z  przyjęciem,  że  przedtem  ludzie  władzy  byli  jak  dzieci,  a  w  przypadku  dzieci

doktryna przypisywania winy zostaje zasadniczo zawieszona. A przynajmniej nie następuje po

tym żadna kara.  Inaczej wyglądała sprawa obwiniania dłużników za ich sytuację, gdyż w ich

przypadku brak pomocy oznaczał w istocie wymierzanie kary. Jedna z rozmówczyń opisała to

następująco:

Ki8:  Przede  wszystkim nazywają  nas  nałogowymi  hazardzistami.  Tych,  oczywiście,  co
mają kredyty w walutach obcych.  I  nazywają nas uzależnionymi od ryzyka [oryg.  risk
junkies]. Chciałabym więc oświadczyć, że nie czuję się jak uzależniona od ryzyka. […] Nie
ciągnie mnie też do hazardu. […] Mówią też, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni.  Tak
politycy mówią. Tak, wszyscy braliśmy udział w prosperity, teraz jesteśmy odpowiedzialni
za kryzys. U nich wszystko w porządku, ale co z moim jacuzzi? Gdzie jest moje jacuzzi?
Gdzie  jest  mój  SUV? Gdzie  ten  mój  luksus?  Ja  też  chcę  luksusu.  Chcę  wycieczkę  na
Tortola albo na Bahama lub gdziekolwiek. Chcę też się bawić, skoro mam być ciągana do
odpowiedzialności.  Bo  widzisz,  my  wciąż  mieszkamy  w  naszym  mieszkaniu.  I  okej
rzeczywiście wzięliśmy kredyt, kupiliśmy panele podłogowe i rzeczy tego typu, ale wciąż
nie mamy zasłon ani wyposażenia, którego potrzebujemy. Kupiliśmy podstawowe rzeczy,
żeby  zacząć  rodzinę  w  tym  betonowym  pudełku.  Jeśli  więc  mam  być  wzięta  do
odpowiedzialności, to przynajmniej dajcie mi korzyści z tej odpowiedzialności. 

 

Demokratyczna  dystrybucja  winy  ma  w  swoim  rdzeniu  nierówność,  którą  wychwyciła

rozmówczyni.  Korzyści dostępne w poprzednim reżimie nie były dystrybuowane równo, więc

jeżeli  wszyscy mieliby być winni kryzysu,  to  oznaczałoby to podtrzymywanie dawnego status

quo.  Przy  tym  zadłużeni  są  dodatkowo  stygmatyzowani  w  dyskursie  publicznym,  więc

niezależnie od wyniku dyskusji o dystrybucji odpowiedzialności za kryzys dla dłużników nie ma

czegoś takiego jak status quo, tzn. ich sytuacja pozostanie ekonomicznie zła, ale otwartą kwestią

pozostaje, jakie poniosą konsekwencje społeczne.

Może właśnie publiczne podnoszenie kwestii sprawiedliwości wywołuje charakterystyczny

dla kryzysu nacisk m.in. na banki, żeby zajęły oficjalne stanowisko, określiły się, zdefiniowały,

uznały  swój  udział  i  winę.  Chaotyczność  oskarżeń,  próby  ciągnięcia  spraw  we  wszystkich

możliwych kierunkach, jednoczesne realizowanie się wielu scenariuszy wydarzeń i niespotykana

różnorodność ulicznych i gabinetowych koalicji politycznych są cechą kryzysu. Wydaje się, że

w przypadku Islandii  był  to  czas  różnorodności  i  powszechnej  partycypacji  w rozproszonych

projektach realizujących różne cele. Stąd być może wrażenie wyartykułowane wcześniej przez

rozmówcę, który ciesząc się ze swego uprzywilejowanego miejsca na uniwersytecie, wydawał się

pozostawać obok świata, narzekając przy tym, że „Nikt nie pracuje razem” (Mi1).
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Zasysanie wiedzy przez banki

Biorąc pod uwagę sygnalizowany już wcześniej problem powstawania w czasie kryzysu wiedzy

i ignorancji, a także ich upolityczniania się oraz konstytutywną rolę dla uniwersytetu i ruchów

społecznych,  warto  zadać  pytanie  o  znaczenie  wiedzy  i  ignorancji  dla  banków  –  sprawców

kryzysu. W czasie kryzysu najbardziej skandalicznymi wydawały się powszechnie te zdarzenia,

które miały miejsce tuż przed jego wybuchem. Jednym z często przywoływanych była pewna

konferencja prasowa:

Mi3: I  wtedy banki w Danii zaczęły słać sygnały alarmowe...  duńskie gazety pisały, że
islandzkie banki upadną, bo rosną o wiele za szybko. Tak nie może być, więc tutejsi PR-
owcy bankowi wyszli do mediów od razu i mówili „Oni tam nie wiedzą, o czym mówią. To
kompletne bzdury.” I wyciągnęli jakiś plik i mówią „Patrzcie na to, na to i na to”. A grupa
dziennikarzy, która tam była – oni nie wiedzieli, co powiedzieć. Nie mieli wystarczającej
wiedzy,  żeby  kopać  w  informacjach.  Więc  OK,  opowieść  wychodzi  stąd  taka,  że  tam
w Danii to są idioci. Tutaj wszystko jest w porządku.

Jest to historia o tym, jak dochodziło do tego, że przed kryzysem odbierano znaczenie głosom

krytyki, uznając innych za idiotów. Po wybuchu kryzysu sytuacja niejako wychyliła się w drugą

stronę, dzięki czemu zarówno głosy z zewnątrz, jak i głosy mniejszości były wysoko cenione.

Przykładem tego może być zachęcanie migrantów do publicznej  partycypacji  (zob.  Zielińska,

2012a).  Powyższy  fragment  pokazuje  jednak,  jak  wszyscy  stali  się  stronnikami  banków,

ponieważ wiedza potrzebna do krytycznego oglądu ich działalności została całkowicie zassana do

wnętrza banków. Nie było dziennikarzy zdolnych podważyć dominującą narrację dostarczaną

przez  banki,  a  w  opisywanej  sytuacji  nie  było  nikogo,  kto  był  w  stanie  zrozumieć  samą  tę

narrację. Jak dalej wyjaśnia rozmówca:

Mi3:  Nie  było  ekonomistów  pracujących  jako  dziennikarze.  Dziennikarze  po  prostu
kupowali  to,  co miano im do powiedzenia.  To znaczy ekonomiści  mówili  rzeczywiście
o skomplikowanych  sprawach,  nie  wiem  nawet,  nie  wiem  nawet,  jak  o  którejkolwiek
z nich  powiedzieć  po  angielsku.  Oni  wymyślali  te  nowe  koncepcje,  które  były  nie  do
zrozumienia  przez  zwykłego  dziennikarza,  który  mógł  być  dobrze  wykształcony,  ale
w języku  islandzkim  lub  dziennikarstwie  lub  w  czymkolwiek  innym.  Nie  było
biznesmenów lub  wykształconych  w zarządzaniu  ludzi  pracujących  jako  dziennikarze.
Tacy ludzie pracowali w bankach.

Każdy, kto znał się na ekonomii, był werbowany do pracy w bankach, w rezultacie czego wszyscy

stali  po  ich  stronie.  Kto  myślał  inaczej  niż  bankierzy,  ten  był  rzeczywiście  niekompetentny,

w tym sensie, że raczej nie był wykształcony kierunkowo. Choć zdarzały się wyjątki i ludzie ci

stali się osobami medialnymi w czasie kryzysu: „Była garść ludzi, którzy ostrzegali. Ale oni nie

byli... Nikt ich nie słuchał. Ja też nie.” (Mi3).
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Banki odgrywały więc rolę podmiotu, który – na podobieństwo terminów psychoanalizy

lacanowskiej  –  powinien  wiedzieć  (subject  supposed  to  know,  Lacan,  1998).  Tyle  że  o  ile

w psychoanalizie  od początku wiadomo,  że  to  złudzenie,  jakiemu ulega klient  i  z  którego  to

złudzenia trzeba klienta wyprowadzić, o tyle banki robiły wiele, żeby wiedza nie pozostawała

poza  ich  wpływem  (zatrudniały  wszystkich  wykształconych  m.in.  do  roli  analityków).

Interesujące jest to, że klienci przychodzą do banków badać swoją sytuację, czyli tzw. zdolność

kredytową w danym momencie,  podczas  gdy to,  czy  będą  mieli  zdolność  spłaty  zobowiązań

w jakimkolwiek okresie czasu zależy głównie od sytuacji makroekonomicznej. W takim razie za

logiczne  należałoby  uznać  postępowanie,  które  rozmówcy  moi  często  wytykali  bankom,

a mianowicie, że przed kryzysem udzielały one kredytów każdemu. Skoro na wyspie było i miało

być  coraz  lepiej,  to  prawie  każdy  mógł  podołać  spłacie.  Z  zarzutem  o  udzielanie  kredytów

każdemu związane jest, wychwycone w teorii psychoanalitycznej, przyjmowane przez klientów

założenie, że skoro są badani, to znaczy, że jest coś do zbadania, a więc powinny istnieć osoby,

którym odmówiono – u których badanie wychwyciło skrywaną „winę”. To, że doszło do takiego

charakterystycznego dla  relacji  psychoanalitycznej  przeniesienia  odpowiedzialności  na  banki,

w efekcie czego klienci nie szukali wiedzy poza nimi, wynikało prawdopodobnie z autorytetu,

jaki  miały owe banki,  przynosząc coraz wyższe zyski.  Podbijających świat właścicieli  banków

władze nazywały nawet Nowymi Wikingami (isl. Útrásarvíkingur), co w islandzkim kontekście

czyniło ich depozytariuszami tożsamości mieszkańców wyspy (Bergmann, 2014). 

Podatność na bankowe sugestie odnośnie kredytowania zaowocowała frustracją po tym,

gdy przyszedł kryzys i okazało się, że nawet jeśli bankierzy nie oszukiwali swoich klientów, to ich

pojęcie  o  globalnej  ekonomii  i  o  produktach,  jakie  sprzedawali,  było  niezwykle  wprost

ograniczone. Jak ujął to jeden z rozmówców: „To takie frustrujące, że byliśmy tak łatwowierni.

Zrobiono z nas głupców. Czujemy się, jak gdyby nas oszukano. To podstawowa sprawa.” (Mi1).

Inni wyrażali swoją frustrację bardziej dosadnie: 

P.K.: Co teraz, po kryzysie, myślicie o bankach. Macie jakieś...

Mi3: [śmiech] Teraz nienawidzę banków.

Ta deklaracja nienawiści pokazuje, że relacja z bankami przed kryzysem była znacząca i wówczas

prawdopodobnie  dużo  bardziej  pozytywnie  oceniana,  bo  przemiana  w  nienawiść  raczej  nie

dotykałaby ludzi od początku sceptycznych wobec tych instytucji. W czasie kryzysu banki wciąż

istnieją, przypominają o sobie, a co za tym idzie – przypominają dłużnikom o ich dawnej relacji,

która w czasie kryzysu wydaje się dłużnikom nosić cechy niesłychanej ich dawnej naiwności. Nie

wiadomo tylko, jak daleko należy cofnąć się w czasie, żeby dostrzec swój pierwszy błąd, skoro
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relacja z bankami była wręcz całożyciowa. Zwróćmy uwagę na taką wypowiedź:

Mi3:  Byłem  klientem  banku  zawsze,  od  1981  roku,  od  kiedy  mając  7  lat  otworzyłem
pierwszy  rachunek  bankowy.  [...]  To  było  w  Kanadzie,  gdzie  mieszkałem  [i  gdzie
operowały islandzkie banki, obsługując islandzką diasporę]. Dlatego ufałem bankom. Na
pewno.  Ale  to  były  banki  państwowe  [na  Islandii]  do  roku  2002,  gdy  zostały
sprywatyzowane i  kupione przez osoby takie,  jak Björgólfur Guðmundsson i  jego syn.
I wtedy on zaczął ten ogromny i nieprawdopodobny rozrost banków. A ludzie na Islandii
myśleli: „Okej, ci ludzie są mądrzy, to oczywiste”, ponieważ nie mieli żadnej faktycznej
informacji, żeby myśleć coś innego. 

To, czego nie było we wcześniej przywoływanych fragmentach, to głębokość relacji z bankami,

która zaczyna się w tym przypadku w dzieciństwie, w czasie zbliżonym do rozpoczęcia edukacji

szkolnej.  W  swoim  raporcie  OECD  stwierdziło,  swego  czasu  (2005),  że  nigdy  nie  jest  zbyt

wcześnie na edukację finansową, co zapoczątkowało programy takiej edukacji w przedszkolach,

choć rekomendacje OECD wyraźnie ograniczały się do szkół. Natomiast rozmówca w zasadzie

stwierdził,  że  wcześnie  rozpoczęta specyficzna edukacja  finansowa (otwarcie  konta)  stała  się

przyczyną  nadmiernego  zaufania  do  banków.  Samo  to,  że  w  międzyczasie  podmieniono

mechanizm napędzający, tzn. sprywatyzowano banki, nie tyle uszło uwadze ufnych ludzi, ale nic

nie zachęcało ich do podejmowania prób zrozumienia nowego mechanizmu. Rozmówcy sami się

temu potem dziwili:

Mi3: To były stare islandzkie banki, takie jak Landsbankinn, który działał od ponad 100
lat.  To były solidne podstawy z dużym udziałem w islandzkim społeczeństwie i...  ech,
kulturze. Ludzie więc myśleli: „To Landsbankinn, oni nie mogą nas okłamywać”. Ale jak
się później okazało, bank był własnością i kierował nim Björgólfur Guðmundsson, który
został skazany na więzienie w 1985 roku [śmiech].

Ki3: Za doprowadzenie do bankructwa...

Mi3:  ...za  doprowadzenie  do  bankructwa  spółki  żeglugowej.  Więc  teraz  ludzie  myślą:
„Okej,  to  łatwe  być  mądrym  po  szkodzie,  ale  –  Jezu!  -  czemu  nie  widzieliśmy  tego
wtedy?!”

Żeby zrozumieć podmianę, jakiej dokonano, realizując neoliberalną politykę, warto porównać tę

sytuację z motywem kukły i  ukrytego w niej  karła.  Odwołuję się tu do słynnej  historii  karła

ukrytego  w  kukle,  sterującej  bierkami  (czyt.  figurami)  szachowymi.  Metafora  ta  stała  się

podstawą wielu analiz, np. Waltera Benjamina (1996) oraz Slavoja Žižka (2006). W opisywanej

tu  sytuacji  banków  metafora  ta  może  się  narzucać,  choć  wydaje  się  nie  do  końca  trafiona.

Rozmówca stwierdził, że banki przez lata były sprawnie działającym mechanizmem. Postawienie

na czele jednego z nich podejrzanych biznesmenów (oskarżanych o doprowadzenie do upadłości

spółki żeglugowej, niejasne interesy w Rosji, przegrane procesy o kradzież firmy; Boyes, 2009)
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mogło  nie  wydawać  się  zmianą  naruszającą  funkcjonowanie  sprawnego  mechanizmu.

Zamaszyste ruchy banków zaczęły sprawiać wrażenie, że nawet jeśli banki są tylko kukłami, to

kierują  nimi  wcale  nieukrywające  się  olbrzymy.  To  byli  Nowi  Wikingowie  –  przeciwieństwo

skrywających  się  we  wnętrzach  instytucji  genialnych  karłów.  A  po  czasie  okazało  się,  że

kierującym bankami zabrakło tego, co stanowiło o niesamowitości pierwowzoru kukły i karła –

karzeł  był  szachowym  mistrzem,  natomiast  gra  banków  islandzkich  pozbawiona  była  cech

mistrzostwa,  (dla  zewnętrznych  obserwatorów)  miała  jednak  niezwykły  rozmach.  To,  co

pozostało po całym tym neoliberalnym eksperymencie, to przeświadczenie, że banki są kukłami.

Trudno wrócić do postrzegania ich jako mechanizmów o ludzkich rozmiarach. Nie jest to już

mechanizm,  z  którym  można  wejść  w  zobowiązujące  relacje,  bez  konieczności  zajrzenia  do

środka i zrozumienia, jak działa. 

Kwestionowanie podstaw i potrzeba rozumienia systemów

Uruchomiło  się  w  ten  sposób  dość  powszechne  przyglądanie  się  różnym  instytucjom,

koncepcjom oraz wszelkim czarnym skrzynkom, czyli zespołom relacji między zróżnicowanymi

bytami, które to relacje (w ramach jednego ich zespołu) po utrwaleniu można traktować jako

jeden byt  (zob. Afeltowicz, 2012, s. 96). Symbolem tej nowej przenikliwości było prowadzenie

znaczącej części działań organizacji WikiLeaks z Islandii  (Fernández-Delgado, Balanza, 2012).

Oprócz  zwątpienia,  pojawiało  się  także  zapotrzebowanie  na  wyjaśnienie  funkcjonowania

porządku politycznego na świecie. Przykładowo: 

Mi1: Nie jestem pewien, czy demokracja per se jest tak ważna, jak była 200 lat temu,
ponieważ świat bardzo się zmienił. Stał się dużo bardziej zintegrowany. I nie myślę tutaj
tylko o UE lub ONZ czy o wszystkich tych międzynarodowych organizacjach, o których
słyszy się jako o aktorach niepaństwowych [oryg. non-state actors]. Nie wydaje mi się,
żeby ludzie cenili demokrację tak, jak dawniej. Myślę, że biorą ją za coś oczywistego. To
jest  po  prostu  coś,  co  myślimy,  mamy i  jest  wykorzystywane  przez  polityków,  którzy
chcieliby,  żeby głosujący coś zobaczył,  co uczyniłoby polityka ważnym. Demokracja to
koncepcja. To coś, na czym opieramy swoje życie. Ale nie mówię, że to źle. Sądzę tylko, że
powinno to wyewoluować w kierunku czegoś  innego.  Ale nie  wiem czego.  Nie  jestem
pewien,  czy  powinno  być  to  coś,  gdzie  ludzie  decydują  bardziej,  tak  jak  jest  to
w referendum.  […]  Musimy  mieć  ludzi  biorących  udział.  […]  [którzy  zostaną]
poinformowani przez państwo o sytuacji – jakie są wyznaczone cele na przyszłość, jakie
są cele krajów sąsiednich. Jakie są cele UE, jakie NATO, Rosji, Iranu. Ludzie powinni
zostać wychowani do – nie chcę użyć słów „światowy obywatel” [global citizen], ponieważ
są przewartościowane, ale ludzie powinni wiedzieć, że są częścią zintegrowanego świata.
To nie jest tak, że żyjemy...

P.K.: ...na wyspie [śmiech]

Mi1: Na wyspie.
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Wyrażaną przez  rozmówcę opinię,  że  obowiązkiem państwa jest  informowanie  o  aktualnych

celach różnych aktorów politycznych można rozumieć jako skutek dostrzeżenia wspomnianych

karłów-celebrytów  kierujących  kukłami.  Wcześniej  być  może  wystarczało  ludziom  opisanie

budowy  takiej  maszyny,  jak  UE  lub  sąsiednie  państwo.  Kryzys  unaocznił  konieczność

zrozumienia,  jakiej  ideologii  służą  w  danym  momencie  potężne  i  jak  gdyby  dobrze  znane

maszyny i urządzenia. Islandczycy byli zdumieni, jak bardzo połączeni są ze światem poprzez

różnego typu psujące się maszyny rynku finansowego. Izolacja wynikająca z życia na wyspie nie

chroni  przed  globalnymi  zawirowaniami.  Przemieszczający  się  kapitał  powiązał  razem  losy

zarówno  małych,  jak  i  wielkich  instytucji.  Agresywnie  inwestujące  i  w  zasadzie  pozbawione

nadzoru islandzkie banki oferowały niezwykle korzystne warunki depozytariuszom (w Wielkiej

Brytanii i w Holandii), wśród około 400 tysięcy których znalazły się organizacje pozarządowe

(np. angielska Liga Ochrony Kotów zainwestowała ponad 11 milionów funtów),  uniwersytety

(m.in. Oxford – 30 milionów i Cambridge – 11) oraz instytucje publiczne (samorządy, różne

szczeble  i  oddziały  policji,  szpitale),  które  uwolnione  spod  jednorocznego  budżetowania

dysponowały  nadwyżkami  środków  i  ulokowały  je  tam,  gdzie  oprocentowanie  lokat  było

najwyższe  (Boyes,  2009,  s  127).  Islandczycy  w  dwóch  referendach  (2010,  2011)  odrzucili

warunki, na jakich spłacać mają dług wobec zagranicznych wierzycieli, po czym sprawa trafiła do

Sądu  Europejskiego  Stowarzyszenia  Wolnego  Handlu. Decydując  w  demokratyczny  sposób

o swojej  przyszłości,  Islandczycy  decydowali  więc  też  o  losie  tych  powiązanych  z  nimi

organizacji.   

Niejako z dnia na dzień mieszkańcy wyspy musieli zacząć uczyć się rozumienia systemów,

w jakich przyszło im żyć, a które są ze sobą wzajemnie powiązane. Trudno jest stwierdzić, na ile

ich  wcześniej  nie  rozumieli,  a  na  ile  w  wyniku  kryzysu  powiązania  między  systemami

krystalizowały  się  na nowo – na  podobieństwo deleuzjańskiego kłącza  (Mendel,  Szkudlarek,

2013) – w nieznanej już mieszkańcom konfiguracji. W dyskusjach na temat edukacji na świecie

ten problem zakodowany jest w postaci koncepcji „systems literacy”, co tłumaczyć można jako

umiejętność  czytania  systemów  (Sweeney,  2012;  Zimmerman,  2009).  Kryzys  finansowy

spowodował, że wielu ludzi poczuło się bezradnymi wobec złożoności sytuacji, o której – mimo

to – współdecydowali: 

Mi3:  Była  duża  dyskusja  na  temat  dzieci  podczas  kryzysu.  Małe  dzieci  nie  w  pełni
rozumieją to, co się teraz dzieje. Nagle ich rodzin nie stać na wysyłanie ich na zajęcia
sportowe i takie rzeczy. Ale ona [Ki3] ma syna, który ma prawie 14 lat, więc nie musimy
radzić sobie z 5-cio latkiem, który nie wie, co się dzieje. Jesteśmy więc szczęściarzami
z wielu  powodów  [...]  Słyszeliśmy  o  ludziach,  którzy  mieli  wielkie  trudności
z wytłumaczeniem tego komuś, kto ma 6 czy 7 lat. To znaczy, jest to szczególnie trudne,
gdy ty sam ledwo rozumiesz ten cały kryzys. To jak to wtedy wytłumaczyć dziecku?”
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W tym fragmencie widać, że kryzys nie jest sprawą tylko dorosłych. Jego skutki dotknąć mogą

każdego i to od wczesnych lat. Wyraźnie problemy stwarza wyjaśnianie kwestii ekonomicznych

dzieciom  przedszkolnym  i  początkującym  w  szkole  (5-7  lat).  I  nie  są  to  standardowo

podejmowane w ramach edukacji finansowej tematy typu: co to jest pieniądz i jak oszczędzać, co

krytykowałem  w innej  pracy  (Kowzan,  2013),  tu  wytłumaczenia  wymaga  strata,  bezrobocie,

zależność  od  wierzycieli  oraz  łaskawość  prawodawców,  zmieniających  prawa  chroniące

zadłużonych. A przede wszystkim wytłumaczyć trzeba zubożenie – spośród wszystkich krajów

dotkniętych kryzysem bieda wśród dzieci na Islandii wzrosła w latach 2008-2012 najbardziej

(UNICEF, 2014). Są to tematy, przy których kwestie ekonomiczne schodzą się z emocjonalnymi

i sama  wiedza  o  tym,  jak  jest  i  dlaczego  jest,  jak  jest,  wcale  nie  musi  dawać  gwarancji,  że

dotknięci  kryzysem ludzie poradzą sobie w nowej  sytuacji.  Ten problem braku emocjonalnej

gotowości na wiedzę w obrazowy sposób próbował wytłumaczyć mi jeden z rozmówców:

Mi5: Weźmy jakiś przykład: Rząd robi wiele rzeczy i masz je na stronie Iceland.is, gdzie
próbuje się zebrać całą informację o tym, co można zrobić [będąc zadłużonym]. I jak wiele
osób  czyta  tę  stronę  i  korzysta  z  rzeczy,  które  teraz  można  robić?  W  rzeczywistości
niewiele.  A  to  [co  tam jest]  mogłoby pomóc wielu  osobom.  Ale  ludzie  nie  starają  się
znaleźć, co mogą zrobić i jak to zrobić, ponieważ mają niskie poczucie własnej wartości
oraz dlatego, że negatywne emocje odbierają im siłę. To nie jest więc tak, że da się usiąść
i powiedzieć,  że  takie  jest  rozwiązanie.  Musimy  pomóc  ludziom  pracować  z  tym
rozwiązaniem.

Zdaniem rozmówcy,  sama wiedza,  tj.  bez indywidualnego wsparcia dla zadłużonych,  nie jest

wystarczająco  pomocna.  Nadmierne  zadłużenie  nie  jest  zaledwie  niepowodzeniem  w  sferze

finansów, lecz – jak wskazuje rozmówca – dewastuje poczucie własnej godności zadłużonych.

I to nawet w trakcie kryzysu, kiedy ludzie są w stanie dojrzeć innych w podobnej sytuacji oraz

mają możliwość wskazania winnych wśród polityczno-gospodarczych elit.  Skutki  są zapewne

bardziej dotkliwe, gdy problem zadłużenia nie jest w danym kraju kwestią publiczną, a jedynie

prywatną.  Z  pewnością  lepiej  poradzą  sobie  z  zadłużeniem  osoby,  które  będą  w  stanie

abstrahować od kwestii winy i podejdą do rozwiązywania swoich problemów jak do łamigłówki,

koncentrując  się  na  możliwej  przyszłości,  zamiast  na  możliwych  wariantach  przeszłości.

Koncentracja  na  przyszłości  nie  jest  jednak  ani  jedynym,  ani  powszechnym  podejściem

(Zimbardo, Boyd, 2009), choć akurat stosunek moich rozmówców do sytuacji zadłużenia wydaje

się bardziej uporządkowany niż innych - do wywiadów zgłaszały się lub zgadzały się na wywiad

osoby,  które  kwestie  obezwładniającej  emocjonalności  miały  już  jakoś  uregulowane.  Warto

jednak pamiętać, że nie wszyscy zgadzali się na wywiad. Były też osoby, które wydawały mi się
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zbyt  roztrzęsione,  żeby  w  ogóle  proponować  im  rozmowę.  Podczas  kryzysu  jest  więc  sporo

uniemożliwiających działanie emocji, które rozmówca sklasyfikował jako negatywne i stanowią

one jak gdyby czarną materię świata społecznego w czasie kryzysu. Wiadomo o ich istnieniu ze

źródeł wtórnych (opinie wyrażane w mediach, raporty dotyczące określonych form przemocy lub

zachorowań),  lecz  w  prowadzonych  w  obcym  języku  wywiadach  nie  dają  się  one  uchwycić

w pełni.

Wśród  tych,  którzy  uniknęli  zatopienia  długami,  daje  się  z  kolei  usłyszeć  niechęć  do

traktowania  kryzysu  w  kategoriach  losu,  czyli  nie  chcą  oni  przyjąć  perspektywy  myślenia

o teraźniejszości  zdominowanej  fatalizmem, a więc -  według kategoryzacji  Zimbardo i  Boyda

(2009) - perspektywy charakteryzującej się poczuciem braku kontroli nad życiem i sterowania

nim przez los i inne siły wyższe.

Mi7:  Jak  mówiłem,  wynajmujemy,  więc  nie  będziemy  mieli  długów  mieszkaniowych
i jestem z tego powodu dość szczęśliwy. Tak, budzę się co rano i nie oblewa mnie pot, bo
nie jestem dłużny bankowi 10 milionów więcej dzisiaj niż wczoraj. I nie czekam, kiedy
mnie wyrzucą. Ale ludzie wciąż mi mówią „Jesteś szczęściarzem”. A ja odpowiadam: 'Nie,
nie, nie. Nie jestem szczęściarzem. To była po prostu świadoma decyzja, którą podjąłem.'
To nie ma nic wspólnego ze szczęściem. To ma za to wiele wspólnego z próbą zrozumienia
tego, co się dzieje.

Niektórzy  podejmowali  decyzje  lepsze  niż  inni,  a  ponieważ  robili  to  świadomie,  to  w czasie

kryzysu nie akceptowali deterministycznego myślenia o świecie. Wchodzili przez to w konflikt

z osobami myślącymi fatalistycznie,  które przyjęły  taką perspektywę może nawet  dopiero  po

tym, jak kryzys spustoszył ich finanse i poczucie wpływu na rzeczywistość (według Zimbardo

i Boyda [2009],  kryzys finansowy może wywoływać postawę fatalistyczną,  zob.  też Zielińska,

2015). Nie jest więc tak, że wobec kryzysu wszyscy mieszkańcy stają się równi. Byli nawet ludzie,

których ekonomiczna sytuacja – z różnych względów – poprawiła się w czasie kryzysu. Więcej

konsekwencji niesie jednak inna nierówność. Dla wielu kryzys jest katastrofą, której nie sposób

było  przewidzieć  przy  pomocy  dostępnego  im  oprzyrządowania  (także  intelektualnego).  Jak

wynika z przytoczonego fragmentu wypowiedzi, byli też jednak i tacy, którym nadejście kryzysu

wpisywało się w obraz świata. Skoro dla jednych był to pewien koniec marzeń o posiadaniu

własności, a dla innych – ożywczy początek po latach życia w iluzji, to te dwie grupy ludzi różnią

się w swoich oczekiwaniach co do tego, co powinno nastąpić po kryzysie. Tę nieprzystawalność

światów wyobrażonych z pewną bezradnością opisuje rozmówca, którego kryzys zasadniczo nie

zaskoczył:    

Mi7: Interesująco jest widzieć, co z tego wszystkiego wyszło, ale również interesujące jest
postrzeganie tego wszystkiego. Wielu ludzi wciąż wypowiada się,  jak gdyby nic się nie
stało.
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Trudno jest stwierdzić, na jakim typie wypowiedzi zależy rozmówcy, ale najprawdopodobniej

oczekiwał zmiany fundamentalnej. W takiej optyce kryzys postrzegany jest jako wydarzenie, po

którym nic nie jest  już takie, jakie było.  Po wydarzeniu tej  skali  można oczekiwać,  że ludzie

odegrają rolę świadków, bo z tego, że w czasie kryzysu jest inaczej niż było dawniej, wynika coś –

dla  rozmówcy  –  konkretnego.  Nie  do  końca  wiadomo,  co  wynika,  bo  –  jak  widać

z przedstawionej  dotąd  analizy  fragmentów  wypowiedzi  –  obszarów  dotkniętych  kryzysem

i przez swój pryzmat pozwalających go zrozumieć jest wiele. Za Alanem Badiou można przyjąć,

że rozmówcy chodzi o to, że kryzys jest momentem prawdy, rozumianej jako zarówno dziura

w dotychczasowej wiedzy, jak i najmniejsza część sytuacji (Badiou, 2010). Samo nazywanie tego,

co działo się na Islandii, czego domagał się rozmówca, byłoby już ogłaszaniem prawdy, dzięki

czemu rosłyby szanse na zerwanie ze status quo. Ubolewanie rozmówcy nad przechodzeniem

wydarzenia do porządku dziennego w języku teorii  Badiou wskazywałoby na brak „wierności

wydarzeniu”. To z kolei przyczyniałoby się do zamykania okna rewolucyjnych możliwości danych

przez  kryzys.  Można  więc  powiedzieć,  że  bez  zaangażowanych,  mówiących  publicznie  ludzi,

w przyszłości nie będzie nawet wiadomo, czy kryzys na Islandii w ogóle miał miejsce.       

Polityka prędkości

Ze względu na  to,  że  ludzie  mają  ograniczone  możliwości  długiego  pozostawania  „wiernymi

wydarzeniu”, istotną rolę podczas kryzysu zaczął odgrywać czas. A w zasadzie prędkość, czyli

ilość zdarzeń w czasie. W oczach rozmówców prędkość działań podejmowanych przez polityków

była  zawsze  zbyt  mała.  Za  to  prędkość  zmian,  jakie  przynosił  kryzys  –  zatrważająca,

przynajmniej w pierwszym okresie jego trwania. Oto jak opisywał problem prędkości w polityce

jeden z rozmówców: 

Mi3: A teraz oni w końcu wprowadzają prawo zabraniające karnych odsetek na okres
przynajmniej  miesiąca.  To są  odsetki,  jakie  narastają,  gdy przestaniesz  płacić.  A  więc
sprawy trochę się poprawiają. I co? Myślę, że to bardzo dobry pomysł, ale trwało to zbyt
długo. To jest coś, co powinni robić na początku 2009 roku. A teraz, kiedy tysiące ludzi
opuściło kraj, odbyły się demonstracje i zamieszki, jak w styczniu i lutym zeszłego roku...
Teraz, w lutym i marcu 2010 roku w końcu widzimy, jak rząd powoli rusza we właściwym
kierunku.

Zdolność  rządu  do  rządzenia  mierzona  jest  szybkością  reakcji  i  kosztami,  jakie  trzeba  było

ponieść,  by pobudzić rząd do działania.  Prędkość staje  się  cnotą,  gdy czas przestaje  grać na

korzyść zadłużonych. Przed kryzysem wystarczyło żyć regularnie, a wtedy awans społeczny do
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grupy właścicieli osiągało się czekając. W trakcie kryzysu obowiązują odmienne reguły – brak

działania  oznacza  dla  wielu  osób deklasację.  Jeżeli  więc  rząd  nie  podejmuje  szybko  działań

ratunkowych, to zagrożeni ludzie – w zależności od poziomu lojalności – decydują się na wzięcie

udziału  w  polityce  głosu  (organizują  demonstracje)  lub  masowo  emigrują,  realizując  w  ten

sposób pewnego rodzaju politykę wyjścia (por. Hirschman, 1970; Kowzan, Prusinowska, 2012).

Nie wiedząc, jakie działania podjąć, rząd starał się opóźniać negatywne skutki kryzysu: 

Mi3: Jak wielu innych miałem wielkie nadzieje wobec tego lewicowego rządu, ale,  jak

pewnie  mówiło  ci  wielu,  myślę,  że  całkowicie  zawiedli  w  tym,  co  obiecali.  A  obiecali

faktycznie, że zaraz po wyborach zrobią coś dla ludzi tracących swe domy i coś z tymi

podnoszącymi  się  hipotekami  [wyrażone  liczbowo  zabezpieczenie  zobowiązań,  które

obniża  wartość  obciążonej  nią  nieruchomości].  Lecz  wciąż  nie  widzimy  żadnego

rzeczywistego rozwiązania aż po dziś dzień. Okej, opóźnili licytacje. Opóźnili licytowanie

domów  do  pierwszego  marca,  a  teraz,  jak  mi  się  wydaje,  jest  kolejne  trzymiesięczne

zawieszenie.  Ale  to  nie  jest  rozwiązanie.  Oni  tylko  opóźniają.  Okej,  domy nie  zostały

sprzedane, ale hipoteka... Ludzie nie spłacają kredytów mieszkaniowych. Ich długi rosną.

Nie jest to więc prawdziwe rozwiązanie. Oni po prostu opóźniają, zawieszają, podczas gdy

dyskutują  nad  tym,  co  ostatecznie  należy  zrobić.  I  nie  ma  zgody  co  do  tego,  co  jest

właściwą rzeczą do zrobienia.

W powyższym fragmencie wypowiedzi robi się zarzut z tego, że rząd zamiast szybko zareagować,

dał sobie więcej czasu, spowalniając procesy dokuczliwe dla obywateli. W oczach tych, którzy

chcieliby wiedzieć, na czym stoją, prędkość reakcji najwyraźniej liczy się bardziej niż jej jakość.

Racjonalne,  oparte na wiedzy i  dyskusji  decyzje  nie są satysfakcjonujące  w czasach kryzysu.

Wymaganie  od  rządzących  prędkości  reakcji  podkopuje  więc  samą  ideę  demokracji,  której

częścią  jest  wspomniana  dyskusja.  Stawianie  logistyki  ponad  dyskusję  może  wskazywać,  że

kryzys przypomina czas wojny. A że rozstrzyga się wówczas to, kto na jaką pozycję społeczną

trafi  po  zakończeniu  działań,  to  można  przyjąć,  że  działania  te  noszą  znamiona  konfliktu

klasowego,  w którym zadłużeni bronią się przed zamknięciem im drogi do grona właścicieli.

Kwestia  przewagi  prędkości  nad polityczną strategią  i  demokracją  w ogóle  jest  echem teorii

dromokracji Paolo Virilio  (2006), według której istotą porządku politycznego jest stosowanie

technologii zwiększających prędkość zdarzeń. W przypadku Islandii państwo podczas kryzysu

usiłowało zredukować prędkość akumulacji kapitału przez banki po to, żeby wytyczyć kierunki

korzystnych zmian. Odmawiając użycia państwowego aparatu przemocy (czyli przede wszystkim

udziału policji) do przeprowadzenia eksmisji dotychczasowych właścicieli z domów i mieszkań,

153



islandzki rząd niejako potwierdził, że każdy ma prawo do mieszkania. 

Można powiedzieć, że w czasie kryzysu nie tylko wybór stosownego działania wymagał

czasu, ale też proponowane rozwiązania, gdyby je realizować, były czasochłonne. A algorytmy

aktualizujące stan zadłużenia cały czas działały, więc zadłużeni poddawani byli rosnącej presji ze

strony wierzycieli. Bezradność zadłużonych wobec czasu dobrze oddaje taki oto fragment: 

Km6: Muszę powiedzieć, że rozwiązaniem jest po prostu przejście na euro, co nie jest
jednodniowym procesem. Wiem, że to zajmuje jakiś czas, ale teraz to jest po prostu...
W tej całej sytuacji, to ja nie wiem, co jest najlepsze, co robić. Kto wie? Ja nie wiem. 

W sytuacji kryzysu, narzucającym się dla niektórych zadłużonych rozwiązaniem była konwersja

całej gospodarki na walutę, w której oni sami byli zadłużeni.  W ich oczach odległość między

wyspą  a  tzw.  Eurolandem  powiększała  się  z  każdym  dniem  kryzysu.  I  nie  liczyło  się  jej

w kilometrach, bo te pozostawały niezmienne, ale w latach potrzebnych do spłaty zadłużenia.

Przed kryzysem też tak było, tyle że efekt był odwrotny i każdy dzień zarabiania w islandzkiej

walucie skracał całkowity czas trwania zobowiązania, np. migrantów zadłużonych w Polsce, ale

też tych Islandczyków, którzy mieli kredyty w euro. 

Przed  kryzysem  Islandia  była  miejscem,  gdzie  wszystko  odbywało  się  bardzo  szybko.

Mówią o tym migranci: 

Mm14: Nie wygląda to jakoś strasznie. Wzięliśmy kredyt na cztery lata. I w tamtym czasie
było  tak,  że  po  prostu  […]  nikt  cię  nie  sprawdza.  Idziesz,  to  zajmuje  naprawdę  trzy
minuty.  Ktoś ci  mówi:  'Tu jest  tak.  Tu jest  tak.'  Kredyt  wzięliśmy w trzech walutach.
W islandzkiej  koronie  jedna  trzecia.  Jedna  trzecia  we  frankach  szwajcarskich,  jedna
trzecia w euro.

Po tym jak na  Islandii,  podobnie  zresztą  jak  i  w innych krajach,  przede wszystkim w USA,

wyeliminowano znaczenie nadzoru bankowego, udzielanie kredytów zaczęło przypominać ruch

samochodów na autostradach, gdzie zdjęto ograniczenia prędkości. Im więcej osób brało w tym

procesie udział, tym bardziej zmieniał się krajobraz wyspy i to dosłownie, ponieważ powstawały

nowe  domy  i  mieszkania.  Masowy  udział  mieszkańców  wyspy  w  czymś,  co  nazywane  jest

w Polsce akcją kredytową, pozwalał właścicielom banków kontynuować podboje (Boyes, 2009).

Polityka prędkości odbierana przez indywidualnych klientów jako ułatwienie, była więc także

polityką podboju nowych terytoriów. W istocie często chodziło o terytoria, tak jak w przypadku

zakupu  sieci  handlowych  przez  „nowych  Wikingów”,  ponieważ  pod  działki,  na  których

ulokowane  były  sklepy,  można  było  zaciągać  kredyty  hipoteczne  do  finansowania  dalszej

ekspansji. Takiej motywacji do przyspieszania procedur nie miał wybrany po demonstracjach

i zamieszkach rząd, ponieważ od początku był w pozycji defensywnej wobec skutków kryzysu.
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W istocie  cała  wyspa,  wraz  ze  swoimi  zasobami  wody,  stała  się  obiektem  parcelacji  przez

organizacje nakłaniające nowe władze do szybkiego uznawania nowych zobowiązań. Przykładem

takich działań, mających wzmocnić Islandię finansowo, była podjęta w 2011 roku próba zakupu

(później dzierżawy na 99 lat) 300 km2 wyspy przez chińskiego biznesmena  (Sun, 2013),  jak

również próby prywatyzowania zasobów energii  geotermalnej,  czyli  gorącej  wody  (Greybush,

2011). Obie propozycje spotkały się z oporem społecznym i zostały odrzucone przez władze.

Fikcja i wyobraźnia w czasach kryzysu

Bywa,  że  prędkość  zdarzeń  pacyfikuje  wyobraźnię,  gdy  uchwycone  analitycznie  sytuacje

kryzysowe umykają politycznym interwencjom, ponieważ zachodzą w nich zmiany metodami

tzw. faktów dokonanych. Obrazuje to następujący przykład:  

Mi3:  Partia  Niepodległości,  włączając  w  to  ministra  bankowości,  ministra  handlu,
myślała, że to [obniżenie zadłużenia] nigdy nie będzie działać. Zapytał on „Okej, ale kto
weźmie na siebie ciężar tego 20%-ego  obniżenia [wartości długów]? A wtedy wiele osób
powiedziało: 'Jaki ciężar? Po prostu obniża się wartość liczby na ekranie komputera.' To
nie są fizyczne pieniądze. I muszę się z tym zgodzić. Ale czego oni się obawiają, to to, że
banki już potraktowały te długi jak pieniądze, które mają lub będą miały. Dla banków
byłaby to więc duża zmiana, gdyby musiały odpisać te długi.

Okazało  się,  że,  zdaniem  rozmówcy,  część  polityków  dzięki  kryzysowi  rozumie  współczesny

pieniądz  jako  fikcję.  Jest  to  jedynie  zapis,  który  co  prawda  jest  efektem  działania  różnych

algorytmów, ale który co do zasady można też po prostu uzgodnić. Co ciekawe, przedstawiciele

partii, która wprowadzała politykę neoliberalną i przyczyniła się do współczesnego kreowania

pieniędzy poprzez długi, nie podzielali takiego rozumienia pieniędzy. Trzeba przyznać, że kryzys

znacząco przyczynił się do wzrostu popularności koncepcji endogennego pochodzenia pieniądza

w  gospodarce  światowej,  czyli  mówiącej,  że  ilość  pieniędzy  wynika  z  ilości  zaciąganych

w bankach  zobowiązań  (Rochon,  2003).  Ta  fikcyjność  pieniądza  była  o  tyle  łatwiejsza  do

zrozumienia  na  Islandii,  że  pieniądz  gotówkowy  był  w  tym  kraju  prawie  wyeliminowany

i wszędzie płacić można było kartami bankowymi. Zdaniem rozmówcy decydenci zorientowali

się jednak, że fikcja pieniądza urealnia się, gdy jest przekazywana dalej. Tak więc po krótkim

czasie od ustanowienia fikcji ewentualna zmiana w zapisie księgowym na Islandii powodować

mogłaby międzynarodowe reperkusje. Trudno jest przewidzieć konsekwencje takiego działania,

ponieważ nie wiadomo, jak bardzo i jak szybko bankowe systemy różnych krajów są ze sobą

powiązane. Nie wiadomo też, jakie byłyby przełożenia zmiany w systemie bankowym na inne

systemy.  Wiele  osób  starało  się  w  czasie  kryzysu  dowiedzieć,  jak  działają  instytucje,  które
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ostatecznie stawiają zadłużonych w złym położeniu. Sądząc z relacji rozmówcy, wydaje się, że

jednym  z  proponowanych  sposobów  wyjścia  z  kryzysu  było  wywołanie  kolejnego  kryzysu,

w czasie  którego  celowo nadwyrężane  byłyby  instytucje,  a  nie  przywiązane  do  nich  długami

osoby indywidualne.   

Ze względu na to, że wizualne aspekty kryzysu były trudne do uchwycenia tzw. gołym

okiem, a także dlatego, że kryzysowi towarzyszyły dość abstrakcyjne, mimo wszystko, dyskusje

m.in. nad naturą pieniądza, to migranci z Europy Środkowo-Wschodniej na ogół deprecjonowali

znaczenie  kryzysu.  Jak  pisałem wcześniej,  odwoływali  się  przy  tym do  doświadczeń  kryzysu

ekonomicznego lat 1980-tych wieku wyniesionych ze swoich krajów pochodzenia: 

Km6: To nie jest kryzys. Potrafię wyobrazić sobie kryzys jak w naszym kraju za czasu
komunistów. Ale teraz? To małe. I naprawdę pamiętam sytuacje jak konieczność zakupu
jedzenia na kartki. Tak musiało też być w Polsce. Czekolada, takie rzeczy, jedzenie... To
jest kryzys.

Oba  kryzysy  łączy  to,  że  pieniądze  traciły  na  znaczeniu.  Tyle  że  w  czasie  dawnego  kryzysu

podaży, pieniądze po prostu traciły na wartości, powodując inflację. Natomiast na Islandii podaż

towarów  była  zasadniczo  zapewniona,  inflacja  była  nieporównywalnie  mniejsza,  lecz  ludzie

zostali  zmuszeni  do  ograniczenia  zakupów.  W  obu  przypadkach  pieniądz  stracił  pozycję

najlepszego  reprezentanta  wartości  (Graeber,  2001),  więc  rozpadły  się  polegające  na

poszukiwaniu mieszczańskiej stabilizacji wzory zachowań. Kryzys finansowy jest swego rodzaju

awarią oprogramowania gospodarki, a kryzys, z jakim najchętniej porównywali go migranci był

awarią  wspomnianej  produkcji,  czyli  „hardware'u”.  Podobnie  ujął  ten  problem  Charles

Eisenstein:

Kiedy pieniądze wyparowują, jak to się dzieje w obecnym cyklu dług-deflacja, niewiele
jest zmian w świecie fizycznym. Góry pieniędzy nie wybuchają płomieniami, fabryki nie
wybuchają,  silniki  nie  zacinają  się  do  zatrzymania,  szyby  naftowe  nie  wysychają,
umiejętności  gospodarowania  nie  znikają.  Wszystkie  materiały  i  umiejętności,  które
ludzie wymieniali w gospodarce, na których polegamy, żeby zdobyć jedzenie, dach nad
głową, transport, rozrywkę itd. Wszystko to istnieje, tak jak przedtem. To, co znika, to
nasza zdolność koordynowania naszej działalności i koncentracji na wspólnym wysiłku.
Wciąż  jesteśmy  w  stanie  wyobrazić  sobie  nowe  lotnisko,  ale  nie  potrafimy  już  go
zbudować.  Magiczny  talizman,  przy  pomocy  którego  oświadczenie  'Lotnisko  niech
zostanie  zbudowane tutaj'  krystalizowało  się  w rzeczywistość materialną,  stracił  swoją
moc. Ludzkie ręce, umysły i maszyneria zachowują swoje zdolności, mimo to nie możemy
robić  tego,  co  byliśmy  w  stanie.  Jedyne  co  się  zmieniło,  to  nasze  wyobrażenia.  […]
Fizycznie  [pieniądze]  są  prawie  niczym.  Społecznie,  są  prawie  wszystkim  –  jako
podstawowy  czynnik  potrzebny  do  koordynowania  ludzkiej  aktywności  i  koncentracji
zbiorowych ludzkich intencji. (Eisenstein, 2011, .s.147-148) 

Sieć  nieformalnych powiązań między ludźmi  oraz  instytucjami  była  sposobem ratowania się
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i koordynowania pracy podczas dawnego kryzysu. Natomiast współcześnie, to tym powiązaniom

krytycznie przyglądano się, ponieważ zanikały, gdy przestały płynąć pieniądze. Islandia w oczach

swych obywateli  była najbardziej  skorumpowanym krajem na świecie (korupcja utożsamiana

była tu jednak raczej z powszechnym nepotyzmem), choć międzynarodowe wskaźniki korupcji,

takie jak prowadzony przez Transparency International, nie wychwytywały tego (Johnson et al.,

2013). 

Co ciekawe, mimo podkreślania błahości kryzysu, a nawet podważania jego istnienia, ta

sama rozmówczyni spodziewała się, że będzie on trwał niezwykle długo:

Km6: Myślę, że ten kryzys potrwa dłużej niż się spodziewamy. To znaczy, nie wiem, czego
oni się spodziewają. Ja myślę, że to będzie co najmniej 20 lat, żeby dostać się... Nie mówię
nawet o osiąganiu tego samego poziomu, co wcześniej.

Trudno  powiedzieć,  co  konkretnie  miało  oznaczać  osiągnięcie  „tego  samego  poziomu,  co

wcześniej”,  choć  szacowany  czas  powrotu  do  tego  stanu  mówi  prawdopodobnie  więcej

o poczuciu straty ponadprzeciętnego dobrobytu przed kryzysem niż o poziomie życia w trakcie

trwania  kryzysu.  W  każdym  razie,  tak  długi  okres  wychodzenia  z  kryzysu  był  prognozą

podzielaną przez wszystkich rozmówców, nawet jeżeli w wielu sferach życia dostrzegali oznaki

ożywienia, np.: „Odbiorcy zaczęli brać od nas palety i jest mnóstwo nadgodzin. Zarabiam w tym

momencie tak, jak zarabiałem przed kryzysem. A to już powrót do normalności” (Mm16). Nikt

nie był w stanie wyobrazić sobie jednak całkowitego końca kryzysu w okresie krótszym niż 5 lat.

Przykładowo:  

Mi9:  Myślę,  że  już  zawsze  będzie  tu  bardzo  trudno.  W  najlepszym  możliwym  i
w najgorszym scenariuszu wydarzeń. Najgorszy możliwy scenariusz byłby...  Nie jestem
pewien, ponieważ ludzie powiedzą ci, że najgorszym scenariuszem byłoby ich bankructwo
i to, że nie mogliby spłacić długów. Ale ja nie sądzę, żeby to było bardzo złe. Możesz wyjść
z systemu finansowego na kilka lat, a potem powrócić. I zawsze będą ludzie, którzy będą
musieli spłacać te długi. Zarówno w najlepszym i najgorszym scenariuszu. Wszyscy ludzie
będą musieli długo i ciężko na to pracować. Jak mówię, może 10 lub 15 lat będzie bardzo
trudnych. Potem zacznie być lepiej.

Z  tego  fragmentu  dowiadujemy  się,  że  ocena  sytuacji  zależy  w  dużym  stopniu  od  poziomu

indywidualnego  zadłużenia.  Być  może  rozmówcom  nieco  łatwiej  jest  myśleć  w  długiej

perspektywie czasowej,  ponieważ ich program spłat  rozpisany jest  na wiele lat.  Okres 10 lat

może wydawać się bardzo długi z perspektywy rozwoju technologii, ale w kontekście zadłużenia

dla niektórych może to być zaledwie 1/3 czasu trwania ich zobowiązań. Co ciekawe, zdaniem

rozmówcy, wiele osób nie potrafi wyobrazić sobie życia z ograniczonym dostępem do systemu

finansowego, więc uniemożliwienie tzw. bankrutom posiadania kart kredytowych czy zakupów
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na kredyt może wydawać się trudniejsze niż wieloletnie zobowiązania. Oczywiście trudność życia

poza systemem finansowym nie jest jedynym powodem, dla którego ludzie wolą spłacać swoje

zobowiązania.  Ważną składową motywacji  jest  poczucie  własnej  wartości  (lub nawet  honoru

w społeczeństwach tradycyjnych),  które  ludzie  zwykli  łączyć ze spłacaniem długów.  Mimo że

rozmówca dość swobodnie i  otwarcie mówi o możliwości  zaprzestania spłaty zobowiązań,  to

jednak  takie  racjonalne  rozwiązania,  tj.  zaprzestanie  spłaty  długów  –  co  jest  jednym

z najważniejszych  sposobów ratowania  życia  dłużników przed  destrukcyjną  siłą  narzuconych

przez wierzycieli, lecz w sumie ich własnych ascez – nie jest drogą oczywistą. Co więcej, istnieją

przecież  całe  grupy  zatrudnionych  w  instytucjach  profesjonalistów,  których  zadaniem  jest

odwieść dłużników od tego rozwiązania. 

Na  Islandii  nikt  nie  wspominał  o  rozmowach  z  windykatorami,  ale  już  w  polskim

kontekście  są  to  rozmowy  nierzadko  traumatyczne,  ocierające  się  o  prześladowanie  (Panfil,

2011),  podczas których windykatorzy potrafią nękać zadłużonych sugestiami,  że ci  drudzy są

złodziejami.  Bywa,  że  windykatorzy  podważają  tożsamość  płciową  dłużnika  („Co  z  ciebie  za

mężczyzna...?”), a także dręczą pytaniami o to, co zadłużeni widzą, gdy patrzą w lustro. Czasami,

gdy  długi  odsprzedawane  są  kolejnej  firmie,  a  nawet  gdy  sprawa  trafia  ostatecznie  do

komornika, windykatorzy podejmują kolejne próby kontaktu w celu wywalczenia lepszej pozycji

wierzyciela, którego reprezentują, niż pozycja, wynikająca z kolejności zaspokajania wierzycieli

ustalonej  przez  komornika  na  podstawie  artykułu  1025  Kodeksu  Postępowania  Cywilnego.

Z powodu  takich  celowych  działań,  jak  również  z  powodu  różnego  rodzaju  wyznawanych

wartości,  zadłużeni  często  żyją  w  fikcyjnym  świecie  obaw,  które  nie  pozwalają  im  znaleźć

racjonalnych rozwiązań problemów finansowych, a wręcz w ogóle wyobrazić sobie rozwiązania

inne niż bezwzględna spłata długów. Wydaje się, że ludziom żyjącym pod presją konieczności

spłaty długów dużo łatwiej jest myśleć kolektywnie, kiedy ich indywidualny problem staje się

społecznym. Przykładem tego jest fragment przywoływanej już tutaj relacji z tego, jak zmuszono

polityka do wyobrażenia sobie niemożliwego: „A wtedy wiele osób powiedziało: 'Jaki ciężar? Po

prostu obniża się  wartość liczby na ekranie komputera.'”  (M[K]i3).  Nie  jest  to  może istotny

przykład ze względu na jakość proponowanego rozwiązania, lecz ze względu na jego względne

nowatorstwo. W ostatnich kilkudziesięciu latach częściej, mimo wszystko, proszono wierzycieli

o anulowanie  długów  niż  nakazywano  im  zrobienie  tego  (Brown,  Bulman,  2006;  Trebesch,

Papaioannou,  Das,  2012).  Wstępem  do  myślenia  o  sytuacji  zadłużonych  poza  schematami

i jednocześnie daniem sobie czasu na dalsze myślenie było ogłoszenie referendum w sprawie

uznania przez państwo islandzkie długów wynikających z afery Icesave. Samo w sobie nie było to

rozwiązaniem, ale wstrzymało normalny – z perspektywy wierzycieli – bieg wydarzeń. 
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Kryzys generacyjny i klasowy

Islandczycy  zwykli  ignorować  klasowy  podział  swojego  społeczeństwa.  Deklarując  równość,

robili  to wręcz po Rancièrowsku, czyli  ignorowali  różnice,  będąc ich świadomymi  (Rancière,

2012).  Badania przeprowadzone po załamaniu finansowym pokazują,  że  Islandczycy zdawali

sobie  sprawę  z  istniejących  różnic  klasowych  (Oddsson,  2010).  Problem  zadłużenia  dużo

trudniej było uczynić społecznym, zanim stał się problemem szeroko rozumianej klasy średniej.

Czynnikiem  sprawczym  był  nie  tyle  stan  posiadania  czy  wysokość  dochodów,  bo  te  nagle

i znacząco skurczyły  się,  ale  możliwość mobilizacji  mediów w swojej  sprawie  oraz  dominacji

klasy  średniej  w  sferze  kultury,  czyli  wpisania  tej  kwestii  w  sieć  innych,  uznanych  już

problemów. Żadne z dotkniętych kryzysem ekonomicznym państw nie było przygotowane, żeby

pomóc nowym biednym, tzw. nouveau poor, ponieważ do czasu kryzysu ubóstwo nie dotykało

klasy średniej na masową skalę (Kaika, 2012; Kowzan, 2010). Tak wyglądało to, w opinii jednego

z rozmówców, na Islandii:

Mi5: Jest znacznie więcej sytuacji, gdzie nie ma żadnego wyjścia. Jedyne rozwiązanie jest
takie, że trzeba przestać płacić. Ale dawniej, zawsze mogliśmy znaleźć jakieś rozwiązanie,
że wystarczyło zmienić trochę tu, trochę tam i mamy ścieżkę wyjścia. Pojawiła się nowa
grupa  ludzi,  którzy  są  zadłużeni,  a  nie  było  jej  wcześniej,  ponieważ  wcześniej  moimi
klientami byli  ludzie  bez  wykształcenia albo ludzie  z  niskimi  dochodami.  Ale  teraz  to
ludzie  często  bardzo  dobrze  wykształceni,  ale  niemogący  znaleźć  pracy.  To  jest  nowy
rodzaj ludzi przychodzących z problemami teraz.

Wynika z tego, że o pomoc w trakcie kryzysu zaczęli zgłaszać się nowi biedni, którym nie sposób

było pomóc,  wyszukując słabości  w pozycji  wierzycieli  – to w istocie oznacza fraza „zmienić

trochę tu, trochę tam” (Mi5) – i  negocjując zmniejszenie zadłużenia, ponieważ różnego typu

furtki wykształceni zadłużeni byli w stanie już wcześniej wykorzystać. 

Za  to  najmniej  licznie  obecnymi  wśród  zadłużonych  były,  według  rozmówców,  osoby

starsze – pracujące i „rozsądne”:

Mi3: Mamy [w społeczeństwie] wiele osób w starszym wieku, które pracowały przez całe
swoje życie, były rozsądne i po prostu spłaciły swoje kredyty mieszkaniowe. I wiele osób
z tej grupy wiekowej ma domy wolne od zadłużenia. […] Ale większość osób w naszym
wieku i  ludzi,  którzy  kończą  szkołę,  którzy  kupują  swoją  pierwszą  nieruchomość  i  są
początkujące na rynku pracy, to jest największa grupa, która ma prawdziwe problemy. No
i oczywiście starsi ludzie, którzy mieli  niskie dochody przez całe życie i wciąż spłacają
swoje mieszkania. Teraz tracą pracę i nie stać ich na jedzenie. To duża, bardzo duża grupa
ludzi, którzy zostali dotknięci bardzo mocno.
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To, że wiele osób starszych wyszło z kryzysu bez długów nie znaczy, że wcale nie ponieśli strat.

Z powodu kryzysu wiele osób straciło swoje oszczędności z lokat bankowych lub z inwestycji

w tzw.  papiery  wartościowe.  Istotne  pozostaje  jednak  napięcie  międzypokoleniowe,  jakie

wytworzył  kryzys.  Różnica  w  statusie  osób  starszych  stała  się  na  tyle  duża,  że  niektórzy

rozmówcy opisywali relacje międzypokoleniowe w kategoriach antagonizmu:

Mi7: Byli ludzie z pokolenia wyżu demograficznego. To ludzie, którzy dzisiaj mają około
60 lat. To oni są ludźmi, którzy rządzą krajem dzisiaj. Kiedy oni byli studentami, wzięli
kredyty  studenckie,  mieszkaniowe,  a  inflacja  była  taka,  że  nigdy  niczego  nie  musieli
spłacać.  Inflacja po prostu to zjadła. A później to oni ustanowili  zasady dla kolejnego
pokolenia,  które  naprawdę  ma  kłopot,  próbując  dać  sobie  radę  z  tym  wszystkim:
wysokimi kredytami, wysokimi odsetkami i innymi trudnościami.

Rozmówca zwraca uwagę, że sposób organizacji spłaty kredytów bankowych, uznawany w czasie

kryzysu za opresyjny, nie wziął się znikąd. Konkretni ludzie stali za zmianami, które uczyniły

kredyty zaciągane na Islandii trudnymi do spłacenia. To w odpowiedzi na regulacje nadmiernie

chroniące  wierzycieli  przed  pomniejszającą  długi  inflacją,  bankierzy  wymyślili  kredyty

w walutach obcych, lecz rozwiązanie to jest odpowiednie, gdy waluta kraju, w której osiąga się

dochody nie traci na wartości. Żaden z moich rozmówców nie posuwał się do artykułowania tego

międzypokoleniowego antagonizmu w sposób tak krytyczny, jak to bywa w USA, gdzie zarzuca

się elitom pokolenia wyżu demograficznego celowe zamknięcie dróg awansu społecznego po to,

by zabezpieczyć przekazywanie swojej pozycji społecznej dzieciom (por. Marche, 2012). Bariery

wejścia na uniwersytety oraz dołączenia do grupy właścicieli nieruchomości zostały podniesione

tak, żeby ich przekroczenie możliwe było tylko dla osób otrzymujących wsparcie od rodziców,

czyli  elit  pokolenia  „baby  boomu”.  Na  kopiującej  neoliberalne  rozwiązania  Islandii  takich

motywacji  raczej  nie  było,  stąd  poparcie  elit  dla  „inżynierii  finansowej”,  tzn.  dla  kredytów

walutowych,  bo  to  one  przez  długi  czas  pozwalały  ominąć  ograniczenia  dla  powszechnej

emancypacji. Zepsucie się tego wyrównującego szanse mechanizmu, tj. kredytów walutowych,

spowodowało  odsłonięcie  się  pobojowiska walk klasowych,  w których egalitarnie  nastawione

społeczeństwo  islandzkie  nigdy  nie  chciało  brać  udziału  (tzn.  mimo  dostrzegania  różnic

klasowych nie uformowała się tam świadomość klasowa, (Oddsson, 2010).      

Podczas gdy islandzkie społeczeństwo usiłowało złagodzić ujawnione podziały społeczne

poprzez liberalizację prawa tak, by w większym niż poprzednio stopniu chroniło zadłużonych, to

z niedowierzaniem przyglądali się tym zabiegom migranci. Na ogół ich spojrzenie na problemy

dłużników nie było osadzone w konkretnej sytuacji społecznej, lecz patrzyli na nie z perspektywy

bardziej  uniwersalnej,  co  zdeterminowane  było  nieuchronnymi  porównaniami  z  sytuacją

zadłużonych  w  kraju  pochodzenia  i  z  wartościami,  w  jakich  byli  wychowywani.  Tak  było
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w poniższym przypadku: 

Km6: Nie lubię mięć długów, bardzo mnie to stresuje. Nie jestem osobą, która... wiesz, po
tym kryzysie było wiele osób, które [mówiły]: 'Okej, przepraszamy, nie możemy zapłacić
za to mieszkanie' i po prostu oddawały klucze i wyjeżdżały z kraju.

P.K.: Zauważyłaś to?

Km6:  Znam  osobiście  dwoje  ludzi,  którzy  tak  zrobili.  Nie  mogli  płacić  i  po  prostu
wyjechali.  Wyjechali,  a  potem  był...  nie  wiedziałam,  jak  działa  system  na  Islandii.
Słyszałam, że jak nie możesz płacić, to bankrutujesz jako osoba [upadłość konsumencka].
A potem przez okres czterech lat nie możesz dostać kredytu. Ale po tych czterech latach
jest jak gdyby okej, czysta karta. Możesz zacząć od nowa.

Sam  zapis  treści  wypowiedzi  nie  do  końca  oddaje  niedowierzanie,  z  jakim  rozmówczyni

opowiada o zaobserwowanych zwyczajach. Można też przyjąć, że migracja jest jednym z bardziej

widocznych skutków indywidualnego zmagania się z długami, ponieważ zadłużony człowiek był

w danym miejscu i dość nagle go nie ma. Nie mamy wglądu w szczegóły sytuacji znikającej w ten

sposób  osoby.  Wyjazd  utożsamiany  jest  z  pewnego  rodzaju  komfortem,  jednak  mimo

powszechności  zadłużenia  oraz  innych  niedogodności  związanych  z  kryzysem  finansowym,

niewielki  procent  populacji  decyduje  się  na  takie  rozwiązanie  nawet  w  czasie  kryzysu

(Júlíusdóttir, Skaptadóttir, Karlsdóttir, 2013; Wojtyńska, Zielińska, 2010)

Napięcia i podziały społeczne, które ujawnił kryzys finansowy, powodują, że to, co dla

jednych  grup  zadłużonych  postrzegane  będzie  jako  słusznie  zaordynowana  pomoc

społeczeństwa,  przez  inne grupy postrzegane  prawdopodobnie  będzie  jako nadużycie  władzy

przez ludzi i tak już uprzywilejowanych.    

Powrót do...

Kryzys  finansowy okazał  się  wydarzeniem nie  tylko  zmieniającym świadomość  mieszkańców

Islandii, ale po prostu wydarzeniem uświadamiającym złożoność tak samego społeczeństwa, jak

i systemów, z jakimi wyspa jest połączona za pośrednictwem finansów. Czas prosperity, w ciągu

około 10 lat trwania, znacząco odmienił stolicę, nie tylko architektonicznie:

Mm14:  Wtedy  [w  latach  1990-tych]  w  Reykjaviku  o  21:00  było  pusto  na  ulicach.
W poniedziałek, wtorek, środę, nie było nikogo. Było po prostu ciemno i pusto. To było
niesamowite […], ale wiadomo, że jak się pojedzie za centrum to jest głusza. 

Miarą postępu cywilizacyjnego,  przynajmniej  w oczach przywykłego do miast kontynentalnej

Europy  rozmówcy,  stało  się  światło,  tłum  ludzi  i  hałas.  To  wyznaczniki  centrum,

w przeciwieństwie  do  „ciemno  i  pusto”,  „głusza”,  które  stały  się  otoczeniem  stolicy.  To,  że

161



poszczególni  ludzie,  a  także  ruchy  społeczne  deklarują  powrót  do  tradycyjnego  pluralizmu

wartości (w przeciwieństwie do jednej wartości – wymiennej wartości pieniężnej), nie znaczy, że

ktokolwiek chciałby powrotu do czasów powszechnie kojarzonych z biedą. Poza dawną biedą,

także kryzys stał się traumą, której powtórzenia nikt nie chce, więc nawet gdy wiele wskazuje na

wymarzony powrót do normalności, to patrzy się na tę normalność z perspektywy wydarzenia.

Spójrzmy na taką wypowiedź:

Mm16: Jeśli chodzi o ludzi, to na Islandii na przykład skutki [kryzysu] trwały krótko, czyli
ludzie  mniej  wydawali.  Teraz  już  wydają  znowu  normalnie,  tak  jakby  było  przed
kryzysem. Z tego co widać. Wszystko wraca do normy. Dalej żyją na kredyt, na kartę, na
kartę wszystko. 

P.K.: No właśnie, czy mają możliwość „nieżycia”? W sensie: czy mają możliwość innego
życia w ogóle?

Mm16: Pewnie, że mają możliwość innego życia. Każdy ma. Tylko w momencie, kiedy
wszystko wraca do normy, powiedzmy, to oni znowu czują się bezpieczni. 

P.K.: Gorzej już nie będzie?

Mm16: Gorzej już nie będzie. A na przykład ja jestem tego świadom, że wszystko może
wrócić i może być jeszcze gorzej. Dlatego ja chcę to spłacić jak najszybciej. Dlatego ten
kredyt na moje osobiste życie ma taki wpływ.

Ten fragment  wiele  mówi  o  sytuacji  wychodzenia  z  kryzysu,  ponieważ  rozmówca wnioskuje

o życiu  wewnętrznym  innych  ludzi  na  podstawie  tego,  co  widzialne  (normalny  poziom

konsumpcji). Natomiast kiedy mówi o swoim zmienionym nastawieniu do życia z długiem, to

przedstawia je jako kwestię samej tylko świadomości. Takie ujęcie jest prawdopodobnie w dużej

mierze wynikiem społecznej izolacji nieznających wystarczająco języka islandzkiego migrantów

(zob. Ólafs, Zielińska, 2010). Jeżeli jednak uznać doświadczenie rozmówcy za powszechne, to

kryzys finansowy przypominać zaczyna duchową rewolucję, podczas której zmieniło się wszystko

(co  wewnętrzne),  choć  nie  zmieniło  się  nic  (co  zewnętrzne).  Pozostaje  pytanie,  jak  żyć  ze

świadomością  wpisanych  w  kapitalizm  nieuchronnych  katastrof.  Okazuje  się,  że  poza

odpowiedzią „jak najszybciej”, która związana jest ze spłatą groźnych zobowiązań, istnieje także

ścieżka  ignorancji,  czyli  świadomego  i  racjonalnego  odrzucenia  możliwości  występowania

kryzysów:

P.K.:  Jak  ktokolwiek  może  brać  kredyty  na  20  lat,  skoro  sytuacja  jest  całkowicie
nieprzewidywalna? Jakichkolwiek narzędzi użyłoby się do przewidywania. Jest to nawet
sprzeczne z ideologią [wolnego rynku].

Mi9: Rozumiem. Myślę, że to ciekawe podejście. Ale nie jestem tylko pewien, jak bardzo
całkowicie jest to  nieprzewidywalne. Czy całkowicie? Nie jestem pewien, czy mądrość,
jaką daje wiedza o tym [jest równoznaczna] z braniem tego pod uwagę. Bo moglibyśmy
funkcjonować jak szaleńcy, jak paranoicy wciąż myślący o tym, co może się wydarzyć. To
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oczywiście  nie  byłoby  dobre  […]  Dlatego  sytuacja  na  Islandii  teraz  i  w  krajach
komunistycznych wtedy, gdy upadały jest podobna, ale jest zbyt wyjątkowa.

Między paranoją a ignorancją istnieje całe spektrum możliwych podejść do sytuacji mierzenia

się ze świadomością możliwej katastrofy, więc tworzenie przez rozmówcę takich wyostrzonych

opozycji  może  być  odebrane  jako  zabieg  czysto  retoryczny,  użyty  w  celu  deprecjonowania

wszelkich innych niż własne stanowisk. Podchodząc do kwestii oceny ryzyka paranoicznie, a to

podejście  można  utożsamiać  z  naukowym  (Sedgwick,  2014),  należałoby  uwzględnić

prawdopodobieństwo  wystąpienia  danego  typu  wydarzeń.  Podmiot  dążyłby  do  przewidzenia

i wyeliminowania  możliwości  nieprzyjemnych  niespodzianek  w  trakcie  trwania  relacji

z bankiem. Jeżeli ktoś był podejrzliwy przed kryzysem, to po tym wydarzeniu zapewne znacząco

umocnił  się  w  swoich  przekonaniach.  Interesujące  jest  to,  że  wydarzenie  o  tak  doniosłym

historycznie  znaczeniu  musi  –  zdaniem  przywołanego  we  fragmencie  rozmówcy  –  zostać

wyeliminowane z pola analiz dotyczących kształtu przyszłego życia. Czyli: rozmówca akceptuje

kryzys  jako  coś  znaczącego,  może  nawet  mniej  go  ten  kryzys  zaskoczył  niż  innych,  bo  on

akceptuje to,  że wydarzenia wyjątkowe miewają miejsce.  Ale jest  przeciwnikiem zamieniania

kryzysu  w  wydarzenie  w  sensie  nadanym  mu  przez  Badiou,  czyli  w  sensie  akcentującym

przenoszenie  przez  ludzi  prawdy  o  wydarzeniu  w  przyszłość.  Wydaje  się  więc,  że  efekt

rozumowania rozmówcy jest taki, że wydarzenia wyjątkowe (w teraźniejszości) tworzą historię

(czyli przeszłość), ale nie tworzą przyszłości codziennego życia. W tym modelu przyszłość wydaje

się  znana,  ponieważ  będzie  ekstrapolacją  regularnej  codzienności.  Natomiast  nieznana  jest

przeszłość,  ponieważ  to,  co  przejdzie  do  historii,  to  wydarzenia  wyjątkowe,  rzadkie

i nieprzewidywalne.  Myślenie przyjmujące,  że człowiek ma wpływ na tworzenie  regularności,

czyli na trendy w swoim życiu, a nie ma wpływu na pojawianie się znaczących wydarzeń, przeczy

teoriom  socjologicznym,  w  szczególności  teoriom  kapitałów  oraz  habitusu,  które  na  ogół

przyjmują,  że  jest  odwrotnie  i  to  podczas  wydarzeń  ludzie  mają  wpływ  na  kształt  świata,

natomiast bez nich ich pozycja jest w większej mierze zdeterminowana choćby pochodzeniem

klasowym.  Przyjęcie  przez  rozmówcę  odwrotnych  założeń  powoduje,  że  korzystanie  z  usług

bankowych po kryzysie może nie wywoływać dysonansu poznawczego.

Poszczególne osoby mogą różnie sobie radzić z wszechobecnym kryzysem finansowym

oraz  z  własną  sytuacją  finansową,  ale  ciekawe  jest  też,  jakie  są  skumulowane  efekty  tych

indywidualnych  wysiłków.  A  tego  dowiedzieć  można  się  przez  wgląd  w  pracę  tradycyjnych

instytucji,  tj.  szpitali  na  Islandii.  Przy  tym  warto  pamiętać,  że  –  z  uwagi  na  uniwersalne

umiejętności pracowników służby zdrowia – jest to sektor wrażliwy na zmiany warunków pracy.
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W 2010 roku 2/3 lekarzy  rozważało wyjazd z  Islandii  (Solberg,  Tómasson, Aasland,  Tyssen,

2013), a wielu z nich podjęło się tego w czasie kryzysu (Kerul, 2012). Opowiada o tym lekarz:

Mi9: Teraz jest dość depresyjnie na Islandii z powodu kryzysu. Ludzie są zwalniani, tak
jak w mojej pracy w szpitalu, lub muszą więcej pracować. Cała atmosfera jest dużo gorsza
niż była przedtem. Nawet w tak nietypowym przypadku jak mój, gdy podczas kryzysu
sytuacja finansowa poprawia się, trudniej żyje się tu na Islandii. Potrafię wyobrazić sobie
ludzi, którzy są naprawdę w złej sytuacji, bo tracą pracę i wszystko. Ale z socjologicznego
punktu widzenia jest bardzo interesująco. Weźmy ideę spójności społecznej Durkheima.
Tuż po kryzysie ludzie mówili, że będzie więcej samobójstw i więcej zachorowań, takich
ogólnych problemów indywidualnych.  Te oczekiwania nie ziściły  się.  W rzeczywistości
samobójstwa  stały  się  mniej  częste  w  miesiącu,  który  nastąpił  po  wybuchu  kryzysu
w stosunku do miesiąca poprzedniego i w stosunku do tego, co zwykle. Myślę, że tak się
stało, bo w obliczu niedoli ludzie stają się bardziej zwarci, więc czują się lepiej, walcząc
razem i razem odczuwając gniew. Ale teraz to się rozpada. Teraz mamy pokój. Teraz nie
wiem  nic  o  skali  samobójstw  [badania  potwierdzają,  że  Islandia  nie  doświadczyła
problemów  w  tym  zakresie  (Karanikolos  et  al.,  2013)],  ale  wiem,  że  na  oddziale
psychiatrycznym jest dużo więcej wizyt, a ich ilość rośnie.

Nagromadzenie gniewu i skierowanie go w przeprowadzenie tzw. rewolucji garnków i patelni

(Hardarson,  Kristinsson,  2010) powodowało,  że wszyscy byli  potrzebni,  bo duże liczby robią

wrażenie  (Giugni,  McAdam,  Tilly,  1999).  Masy  ludzi  na  placach  i  na  ulicach  próbowały

udowodnić, że ich żądania są żądaniami prawie wszystkich obywateli (tzn. wszystkich, oprócz

konkretnej  grupy tych,  przeciwko którym odbywały  się  protesty),  że są demokratyczne,  więc

liczył  się  każdy.  Poza  tym,  długotrwałe  okupacje  miejsc  publicznych,  szczególnie  w  srogim

islandzkim klimacie, powodują, że ludzie troszczą się o siebie wzajemnie, choćby przygotowując

dla  innych  posiłki.  W  języku  antropologii  protestujących  chroniło  przed  nowo-narzuconymi

ciężarami długów to, że byli wówczas w stanie „communitas”, czyli poczucia równości i wolności

od zwyczajnych ograniczeń  (Mendel, Szkudlarek, 2013). Dopiero gdy gniew przestał narastać,

a zaczął być kanalizowany w różnych długotrwałych procedurach (wyborczych, referendalnych,

legislacyjnych itp.), niektórzy pozostawieni sobie ludzie (którym dano pokój i którzy dali pokój)

zaczęli  odnajdywać się  w nowej  sytuacji  jako ludzie  przegrani,  o  których Sloterdijk  pisze,  że

„napotykamy  [ich]  w  pół  drogi  między  wczorajszymi  wyzyskiwanymi  a  dzisiejszymi

i jutrzejszymi zbędnymi” (Sloterdijk, 2011, s.49). W krajach, w których gniew stale gromadzi się,

problemem  byłaby  zapewne  rosnąca  liczba  osób  gotowych  do  przemocy,  a  na  Islandii

problemem,  któremu  od  początku  zdecydowano  się  przeciwdziałać,  stały  się  samobójstwa.

Zdaniem niektórych migrantów Islandczycy byli kulturowo przystosowani, by przeciwdziałać tej

formie izolacji. Tak o powodach tego, że za bardzo nie przejmuje się swoimi długami opowiada

jeden z nich: 

Mm15: Taki luz. Dlatego człowiek się nie przejmuje. Wtedy gdy kryzys nastał, to była duża
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groźba  samobójstw.  I  nawet  w każdym szpitalu  powstawały  oddziały  z  psychologami,
którzy za darmo przyjmowali ludzi […], co stracili duże pieniądze, na przykład, urosły im
długi.  Żeby porozmawiać,  żeby się nie przejmowali.  Że jednak będzie dobrze.  Oni tak
zawsze  poklepują  się  po  ramieniu:  'Zawsze  będzie  dobrze'.  Dlatego  nie  ma  co  się
przejmować.

Okazuje  się,  że  ludzi  w  finansowych  tarapatach  podtrzymywać  na  duchu  może  drobny

i powszechny gest poklepywania po plecach i jeszcze bardziej powszechnie wypowiadane zdanie-

zaklęcie „Wszystko będzie dobrze” (isl. þetta reddast), do którego nawiązywałem już wcześniej.

Jednocześnie,  co  wydaje  się  dziwne,  o  takim  wsparciu  społecznym  nie  słychać  w  innych

wywiadach z Islandczykami. Być może dlatego, że dla Islandczyków było ono oczywiste i dlatego

niewystarczające. A dla migrantów ono oczywiste nie było, choć pewnie pojawienie się takich

doświadczeń zależy od znajomości języka i poziomu uspołecznienia danej osoby. Wypowiedź ta

jest symptomatyczna dla myślenia o kryzysie także pod innym względem – zbiera wszystkich

poszkodowanych w jedną, podobną sobie masę ludzi, „co stracili duże pieniądze, na przykład

urosły im długi” (Mm15). Radzenie sobie z poczuciem straty (dużych pieniędzy) ma jednak inny

charakter niż  stygmatyzacja pojawiająca się  wraz z  długiem. W pierwszym przypadku upływ

czasu raczej  sprzyja  odnajdywaniu  się  w nowej  pozycji  w świecie,  podczas  gdy  w drugim –

problemy z czasem narastają, choćby przez wzgląd na kumulowanie się negatywnych efektów

etykietowania  dłużników  w  dyskursie  publicznym.  Zamazywanie  różnic  indywidualnych

skutków kryzysu w tym przypadku ściera się z ich eksponowaniem przez innych rozmówców.  

Podsumowanie – rytuał i pamięć

Widziany z perspektywy dłużników kryzys pełen jest paradoksów – jednocześnie zamykających

się i otwierających przestrzeni wolności: ludzie pozbawiani pracy znajdowali zajęcie ucząc się,

a zamykające  się  ścieżki  emancypacji  umożliwiały  dziecięcą  radość  odkrywania  nowych

i dawnych sposobów życia.  Zdarzenia miały miejsce szybko i  wolno równocześnie. Poza tymi

rozmówcami, którzy zdecydowali się opuścić wyspę, trudno było uczestnikom mojego badania

przewidzieć nadejście końca udręki, jaką niewątpliwie dla wielu mieszkańców były ich problemy

finansowe. Jednocześnie część osób o kryzysie wypowiadało się w czasie przeszłym, a migranci

w ogóle kwestionowali  jego istnienie.  Co ciekawe, w wypowiedziach rozmówców wiele  uwagi

poświęcono  zarówno  próbom  zrozumienia  i  opowiedzenia  (dzieciom)  tego,  co  się  stało,  jak

i zmianie tej niekorzystnej – szczególnie dla zadłużonych – sytuacji. 

Jednym z narzędzi oglądu sytuacji kryzysu jest teoria rytuałów Victora Turnera  (2010).
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Przy użyciu tego narzędzia  Maria  Mendel  z  Tomaszem Szkudlarkiem dowodzili  politycznego

charakteru każdego kryzysu społecznego (2013). Teoria ta zakłada, że kryzys jest procesem i jako

taki przechodzi przez kolejne, typowe dla rytuału fazy. Nie znaczy to, że na końcu tego procesu

„þetta  reddast”,  czyli  wszystko  będzie  dobrze.  Jak  podkreślają  autorzy,  zarówno  w  trakcie

rytualnych przejść, jak i na końcu procesu może być ludziom źle, a krystalizujący się – poza

czyimkolwiek wpływem – porządek społeczny może być daleki od sprawiedliwego. Ostatecznie

pedagodzy będą musieli się zmierzyć z na nowo niedającą się przezwyciężyć logiką reprodukcji

nierówności. 

Teoria rytuałów jest perspektywą outsidera, analizującego kryzysy  ex post,  gdy można

wyodrębnić fazy ich przebiegu. Z tej perspektywy trudno jest wyobrazić sobie jakikolwiek proces

społeczny,  który  nie wpisywałby się  w logikę  rytuału.  Warunkiem jest  przejście  społeczności

z jednego porządku w drugi. Dla tych, którzy nie wyjdą z kryzysu, nie będzie on więc rytuałem.

W tym sensie można powiedzieć, że zapobiegając samobójstwom zadłużonych, społeczeństwo

islandzkie dbało o to, żeby na kryzys można było kiedyś spojrzeć jak na rytuał przejścia. Z kolei

emigracja  wpisywała  się  w  doświadczenia  islandzkie  jako  osobny  rytuał  z  przewidywalnym

zakończeniem,  więc  monitorowana  była  uważnie  tylko  jej  skala.  To,  czego  nie  widać

z perspektywy  teorii  rytuałów,  to  ludzie  pozostający  „w  zaczarowanym  lesie”  –  tzn.  ciągle

w procesie, mimo że nowy porządek już się stabilizuje. A to właśnie jest perspektywa dłużników.

Uznanie ludzi dłużnikami (z czym niekoniecznie muszą się zgadzać) nie jest tylko stwierdzeniem

nierówności,  to daleko idąca stygmatyzacja. W zasadzie stanie się dłużnikiem zamienia ludzi

w banitów.  W  delikatnej  formie  oznacza  to,  że  każdy  może  ich  bezkarnie  oceniać  (patrz:

„uzależnieni od ryzyka” Ki8). W czasach sprzedawania i kupowania długów, sprawy mogą też

przyjąć  bardziej  złowrogi  charakter,  ponieważ  nigdy  nie  wiadomo,  kto  wykupi  dany  dług

i w jakim  celu,  więc  każdy  może  stać  się  dla  dłużnika  zagrożeniem.  Na  ogół  jedyną  ścieżką

ratunku przed stygmatyzacją i ciągłym ukrywaniem się jest kilkuletnie „wykluczenie” z udziału w

sferze  finansów,  czyli  procedura  upadłości  konsumenckiej,  zwana  często  bankructwem

osobistym. Im dłużej jednak trwa kryzys, a banici nie godzą się na uznanie swojej winy i nie

uznają nierówności (nie korzystają z procedur prowadzących do upadłości), tym bardziej ćwiczą

się w życiu w zawieszeniu. Mówiąc językiem Sloterdijka, stają się swego rodzaju akrobatami,

którzy gromadzą podziwiającą ich publiczność (2014).   

Z figurą akrobaty związane jest drugie podejście teoretyczne, które daje się wyprowadzić

z relacji  rozmówców,  a  które  w  podejściu  Turnerowskim  zakodowane  jest  w  związanej

z kryzysem możliwości wojny (Mendel, Szkudlarek, 2013). Chodzi tu o teorię wydarzenia Alaina

Badiou,  która  de  facto uznaje  rolę  pojedynczych  ludzi  –  jako  świadków  wydarzenia  –
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w podejmowaniu  wysiłków  całkowitej  przebudowy  świata.  W  tej  optyce  kryzys  jest  czymś

nadliczbowym w stosunku do sytuacji, którą można bez końca inwentaryzować, dodając kolejne

elementy tego,  co składało  się  na dany czas  historyczny.  I  staje  się  ten kryzys  dźwignią dla

przeprowadzenia fundamentalnego przeobrażenia rzeczywistości, czyli dla kolejnego kryzysu. 

Można  dokonać  zestawienia  tych  dwóch  podejść  do  kryzysu  na  diagramie,  gdzie

zamknięty okrąg reprezentuje sytuację historyczną, którą większość ludzi opisywać będzie jako

coś,  przez  co  przeszli,  czyli  rytuał.  Tę  sytuację  historyczną  przecięła  interwencja  (strzałka

poprzeczna), którą były długotrwałe protesty. Powstało dzięki temu rozszerzające się w czasie

wydarzenie (okrąg przerywaną linią).  Wydarzenie rozszerza się w czasie,  zarówno stwarzając

przyszłość, jak i redefiniując przeszłość. Wkracza także w pustkę. Jego częścią jest więc zarówno

idea  „Nowej  Islandii”  jako  szczytu  –  wyjścia  poza  dotychczasowe  ograniczenia,  jak

i „Zaczarowany  las”  (część  okręgu  wydarzenia  znajdująca  się  w  pustce),  gdzie  przebywali

zadłużeni, z którymi nie dawało się nic zrobić. Oni „nie przeszli”36. 

Swego rodzaju niewyobrażalna pustka, wobec której rozwijała się sytuacja na wyspie od końca

2008  roku,  to  perspektywa  bankructwa,  o  której  mówiło  się,  ale  trudno  było  cokolwiek

konkretnego powiedzieć o tym, bo nie istniały procedury, standardy ani formalne nazewnictwo

do  opisu  czegoś  takiego.  Procedury  indywidualnego  „bankructwa”,  czyli  upadłości

36 Por. bezdomni jako „niezbędni zbędni”, którzy według badań Marii  Mendel (2007), pozostawali na marginesie i poza
rytuałami życia codziennego.
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konsumenckiej, pojawiły się dopiero w rezultacie społecznego nacisku. Interwencji w sytuację

dokonali  protestujący, ponieważ swoją obecnością na ulicach jednocześnie uznali  sytuację za

ewenement  i  zarazem  wpisali  ją  w  historię  wyspy.  Zdaniem  Badiou  przyjęcie  perspektywy

wydarzenia powoduje, że sytuacja, z której ono wyrasta, wydawać się musiała anachronizmem

(Badiou, 2010). Na Islandii podejmowano i realizowano wiele projektów politycznych, których

istota  zasadzała  się  na  pamiętaniu  o  kryzysie  i  wynikającej  z  tego  konieczności  exodusu  ze

starych, skorumpowanych instytucji w kierunku Nowej Islandii. Hasło „Nyja Island”, pod jakim

odbudowywano kraj, wprost nawiązywało do ustanowionej pod koniec XIX wieku w Kanadzie

kolonii  islandzkiej.  W efekcie podjętych dzięki  kryzysowi prac na Islandii  m.in.  ustanowiono

nową  konstytucję  i  zrobiono  to  w  sposób  zbliżony  do  ideałów  demokracji  bezpośredniej

(Burgess, Keating, 2013). Ustanowiono także nowe prawo prasowe, przekształcające kraj w „raj

wolnego słowa” (ang.  free speach heaven) na podobieństwo rajów podatkowych  (Fernández-

Delgado, Balanza, 2012). W efekcie tego typu wydarzeń, stanowiących precedensy na świecie,

Islandia była postrzegana jako utopia demokracji. Wewnątrz kraju oznaczało to ciągłe napięcie

i podziały,  przebiegające przez  rodziny i  dzielące małżonków, a  także grupy zadłużonych.  Ci,

którzy z pamięci o wydarzeniu uczynili oręż przekształcania świata, świadczyli o jego randze,

poświęcając cały swój czas politycznej walce o zmiany. Dla pozostałych pamięć o wydarzeniu

powoli stawała się pamięcią osobistej traumy i chcieli oni jak najszybciej wrócić do życia. 
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Dług i relacje międzyludzkie

W rozdziale tym poruszę kwestię postrzeganego wpływu długu na życie rodzinne i na relacje

między  dłużnikami  a  innymi  ludźmi. Zacznę  od  pewnych  zjawisk  charakterystycznych  dla

fenomenu nadmiernego zadłużenia, opiszę też problem rozpadu małżeństw i różnic w podejściu

do zadłużenia, związanych z płcią kulturową (ten wątek pojawia się też w innych rozdziałach –

o migracjach i o ruchach społecznych).

Zarówno na podstawie wywiadów, jak i rozmów z pracownikami społecznymi, udało się

zrekonstruować pewne typowe zjawiska towarzyszące nadmiernemu zadłużeniu. Są one typowe

tak dla Islandczyków, jak i migrantów zadłużonych na Islandii, ale ślady podobnych zachowań

odnaleźć  można także  w publikacjach  poświęconych problemom osób zadłużonych w Polsce

(zob. Gomuła, 2012; Olech, 2010). Przede wszystkim ludzie narażeni na windykację podejmują

często  szereg  działań,  które  –  korzystając  z  nomenklatury  wypracowanej  w  badaniach  nad

edukacją szkolną – nazwać można praktykami oporu. Przykładowo, zadłużeni starają się być

mniej  widoczni  dla  wszelkich  instytucji  z  obawy,  że  zbierane  przez  nie  dane  mogą  zostać

wykorzystane  na  korzyść  wierzycieli.  Obawiając  się  zajęcia  rzeczy  cennych,  zmieniają  status

swoich zasobów, a przynajmniej poddają refleksji kwestie własności oraz wartości (subiektywnej

w relacji do pieniężnej). Na poziomie interakcji z windykatorami zdarza się ludziom zaprzeczać,

że są właściwymi adresatami rozmów telefonicznych lub udawać, że nie ma ich w domu, oraz

wypierać  się  swojej  tożsamości,  czyli  udawać  że  „nie  są  sobą”.  Jak  wyjaśniła  zadłużona  na

Islandii migrantka z Polski: 

Km13:  Windykacja  [...]  –  oni  są  trochę tacy  namolni,  oni  tak  dzwonią.  Jak  dzwonią,
zawsze pytają o [męża]. Zawsze mówię, że mojego męża nie ma, mnie nie ma. Patrzę na
numer telefonu, a już wiem, kto dzwoni. Nie ma go w domu.

Zadłużenie  lub  jego  wzrost  powodować  może  także  napięcia  rodzinne.  Z  badań

przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wynika, że zadłużeni małżonkowie spędzają mniej

czasu razem, dług wpływa też na obniżenie satysfakcji z małżeństwa  (Dew, 2008). Z kolei na

Islandii bywało tak, że członkowie zadłużonej rodziny analizowali swoje zachowania i przeszłe

decyzje  konsumpcyjne.  Nagłe  zwiększenie  się  zadłużenia,  spowodowane  może  być

niespodziewanym wybuchem kryzysu lub zmianą wartości którejś ze zmiennych (wartość walut,

w  których  denominowany  był  kredyt)  składających  się  na  algorytm,  na  podstawie  którego

wylicza  się  wysokość  rat.  Konflikty  powstają,  gdy  jeden  z  małżonków  uświadomi  sobie,  że

partner  zaciągnął  zobowiązanie,  nie  informując  o  tym  fakcie.  Z  badań  przeprowadzonych

w Korei  Południowej  jeszcze  przed  kryzysem  wynikało,  że  samo  zadłużenie  gospodarstw
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domowych, bez gwałtownego jego zwiększenia,  nie wpływało tam na wzrost ilości  rozwodów

(Chang,  Lee,  2006).  Warto  jednak pamiętać,  że  skomplikowana sytuacja  finansowa podnosi

koszty  przeprowadzenia  rozwodu,  więc  kryzysy  nie  muszą  znaleźć  odbicia  w  statystykach

rozwodów. 

Radzenie  sobie  z  zadłużeniem finansowym związane  jest  z  podjęciem jednej  z  dwóch

typowych  strategii,  polegających  na  maksymalizacji  oszczędności  lub  maksymalizacji

przychodów. Maksymalizacja oszczędności polega na priorytetowaniu spłaty wymaganych przez

banki rat kredytów względem wszystkich pozostałych wydatków. Ignorowanie potrzeb rodziny

prowadzić może do zepchnięcia jej w ubóstwo oraz do jej społecznego wykluczenia. Wszystko to

w sytuacji, gdy oficjalna wysokość dochodów w rodzinie nie będzie wskazywała na możliwość

występowania takich zjawisk. Drugą strategią jest próba maksymalizacji dochodów, co oznacza

spędzanie więcej czasu w pracy lub branie kolejnych prac. Uzyskanie dodatkowych środków na

spłatę zobowiązań odbywa się często kosztem zaspokajania potrzeb osób bliskich, tj. spędzania

z nimi czasu. Efektem właśnie tej strategii są „kreatywne” sposoby rozwiązywania problemów

finansowych – transgresje norm społecznych, np. przemyt narkotyków, prostytucja czy napady

na bank.  Wiąże  się  z  tymi  działaniami  nadzieja,  że  jedno  działanie  transgresywne umożliwi

przywrócenie kontroli nad sytuacją. Kiedy wszystkie sposoby zawiodą, pojawia się apatia, czyli

zanik chęci do podejmowania jakiegokolwiek działania, bo żadne nie wydają się stwarzać szans

zmiany sytuacji. 

Dług i płeć

Wśród opisów odpowiedzi na zadłużenie pojawiały się też różnice genderowe. Przyjrzyjmy się

poniższej wypowiedzi: 

P.K.: Czasami ludzie, z którymi rozmawiam, mówią, że stosunek mężczyzn do finansów
jest inny niż kobiet. Jakie są twoje doświadczenia?

Ki10: O tak, jest bardzo różny. Na moim komputerze mam dokładnie [zapisane], na co
wydajemy, a ile mamy i ile możemy wydać. […] On [partner] jest raczej „O, chcę tę rzecz.
Po prostu ją kupię”. Teraz ma nową zasadę „Czy mamy pieniądze? Czy będzie w porządku,
jeśli  to  kupię?”  Ale  to  wciąż  jest...  Ja  to  kontroluję.  Czasami  czuję  się  jak  wiedźma
w naszym związku: „Nie, nie mamy pieniędzy. Nie wydawaj”.

W  tej  relacji  z  zarządzania  domowymi  finansami  kobieta-wiedźma  kontroluje  niesforne

zachowania  mężczyzny-dziecka  i  wydaje  się  niezadowolona z  roli,  jaką  musiała  przyjąć.  Nie

trafiłem na relacje, w których opisywano by mi sytuację odwrotną, czyli taką, w której mężczyzna

zająłby  się  kontrolą  budżetu  i  dyscyplinowaniem  partnerki.  Niewykluczone  jednak,  że  taka
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kumulacja  władzy  mężczyzny  w  związku  –  raz,  wynikającej  z  wydzielania  pieniędzy;  dwa,

wynikającej z dominacji mężczyzn w społeczeństwach wciąż, mimo wszystko, patriarchalnych –

byłaby częścią zjawiska zwanego przemocą ekonomiczną, a do rozmówczyń jej doświadczających

zasadniczo  trudniej  jest  dotrzeć  (Adams,  Sullivan,  Bybee,  Greeson,  2008;  Gurdin,  1996;

Postmus, Plummer, McMahon, Murshid, Kim, 2012).  

Kiedy  pytałem  mężczyzn  o  kwestie  kobiecego  i  męskiego  radzenia  sobie  z  katastrofą

ekonomiczną, raczej mówili o zróżnicowaniu zachowań w zależności od rodzin lub sytuacji niż

o wzorach zachowań. 

P.K.:  Przeprowadziłem  wiele  rozmów  i  zacząłem  dostrzegać,  że  wiele  kobiet
skoncentrowanych jest na radzeniu sobie z problemami związanymi z domami, tak że po
roku czy już więcej od początku kryzysu, zmęczyły się może i wiele odwiedza instytucję
wspierającą  dłużników  [Debt  Advisory  Service].  Z  kolei  mężczyźni,  z  którymi
rozmawiałem,  zaangażowani  są  w  zmiany  strukturalne.  Jak  ty  to  widzisz  ze  swojej
perspektywy? Dostrzegasz jakieś różnice?

Mi12:  Nie,  nie  bardzo.  Jestem w kontakcie  zarówno z  mężczyznami,  jak  i  kobietami,
którzy  walczą  o  zmiany  strukturalne.  Myślę  też,  że  zarówno  kobiety,  jak  i  mężczyźni
przejmują się swoimi domami. A gdy sytuacja staje się nie do zniesienia dla wszystkich, to
udają się do doradców, szukają pomocy. Naprawdę nie dostrzegam różnic genderowych.
Mogą  być.  Być  może  jestem  ślepy,  żeby  to  zauważyć.  Jeśli  mówię  o  mojej  osobistej
sytuacji, to twój opis pasuje do mojego gospodarstwa domowego. Jestem zaangażowany,
podczas gdy moja żona jest  mniej  [zaangażowana].  Ale to może być zupełnie do góry
nogami w innym typie rodzin.   

Istotne  wydaje  się  to,  że  mowa  tu  o  kilkuletnim  zaangażowaniu  w  walkę  o  zmianę  zasad

obowiązujących  w  danym  kraju.  Trudno  jest  jednoznacznie  stwierdzić,  kto  jest  człowiekiem

zaangażowanym  w  ruch  społeczny,  więc  tym  bardziej  trudno  jest  ocenić  dynamikę  takiego

zaangażowania w czasie. Niezależnie od proporcjonalności zaangażowania w rodzinie i poziomu

zaangażowania  w  ruchy  społeczne,  islandzką  specyfiką  pozostaje  to,  że  takie  ruchy  były,

a kobiety – będąc w nich obecne na równych zasadach z mężczyznami – ćwiczyły się w nich

w zabieraniu głosu w sprawach ekonomicznych, choć nie znaczy to, że nie zabierały go także

przed kryzysem. Kryzys nie okazał się na Islandii triumfem patriarchatu.

Poważne zobowiązania, czyli finansjeryzacja kooperacji

Poza  rolą  samej  płci,  ważne  jest  także  zwrócenie  uwagi  na  różną  konstrukcję  zadłużonych

podmiotów  –  od  jednostek  do  rodzin.  Prześledzenie  roli,  jaką  pełnią  instytucje  finansowe

w przechodzeniu podmiotu od tożsamości „ja” do „my”, jest kluczowe, gdy staramy się wyśledzić

napięcia między długiem a wychowaniem. Przyjrzyjmy się poniższemu fragmentowi wypowiedzi:
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Ki8:  Nie  brałam  kredytów  studenckich.  Nigdy.  Mam  za  sobą  6,5  roku  edukacji
uniwersyteckiej.  Nigdy  nie  kredytowałam  swoich  studiów.  Kupiłam  swój  pierwszy
samochód,  kiedy  miałam  29  lat,  dlatego  że  byłam  w  ciąży  i  myślałam,  że  to  byłoby
praktyczne.  Pracowałam  na  ten  samochód  i  później  zamieniłam  go  na  inny,  także
opłacony  od  ręki.  Tak  więc  żadnych  kredytów do  czasu,  aż  kupiliśmy nasze  pierwsze
mieszkanie. Miałam wtedy 30 lat.

W wypowiedzi po angielsku przejście tej historii od narracji „ja” do „my” jest jeszcze bardziej

widoczne.  Na  poziomie  doświadczenia  jednostkowego  mamy  przykład  samodyscypliny.

Unikanie kredytów studenckich, które programowo są w Europie subsydiowane przez państwo

(Kowzan, 2011a), można by podnieść nawet do rangi ascezy w rozumieniu nadawanym temu

słowu przez Sloterdijka, czyli dotyczącym „nie tylko kształtowania stosunku do samego siebie

przez samoudrękę, ale obejmuj[ącym] wszystkie warianty 'troski o siebie', jak i wszystkie formy

starań o dorównanie temu, co najwyższe”  (Sloterdijk,  2014,  s.52).  W każdym razie  unikanie

kredytowania wygląda w tym fragmencie jak program osobistego rozwoju, z którym wiązało się

zapewne wiele wyrzeczeń, tj.  gorszy od innych samochód, ciaśniejsze mieszkanie, dłuższe od

innych studiowanie, gdyż towarzyszyła mu praca zarobkowa. A najwyższą doskonałością jest tu

prawdopodobnie  podmiot  samodzielny  i  niezależny.  Reżim  kończy  się  nawet  nie  wraz

z dzieckiem, lecz z założeniem rodziny w sensie stworzenia wspólnoty. Dlaczego tak się dzieje?

Dlaczego w ten ascetyczny projekt nie zostają włączone kolejne pojawiające się osoby? Skoro tak

wiele osób, nie tylko jedna przecież rozmówczyni, nie uległo pokusie subsydiowanych kredytów,

to  dlaczego  nie  kontynuowali,  wynajmując  choćby  niedrogą  suterenę,  w  jakich  na  Islandii

mieszka wielu migrantów? Jedną z hipotez, która została wyartykułowana w niezarejestrowanej

części jednego z wywiadów, było stwierdzenie, że nadmiernie zadłużający się ludzie starają się

być mili dla innych. Czyli mogą z łatwością odmówić sobie różnych rzeczy, ale będą próbowali

spełniać marzenia najbliższych osób. Ich osobiste zadłużenie jest wtedy wypadkową ich relacji

z innymi ludźmi. Może to przybierać mniej lub bardziej intensywne formy. Istotą kryzysu jest to,

że  uwidocznione i  poddane ocenie  zostały  te  schematy zachowań,  w których nie  było nawet

odczuwalnej  przez  społeczeństwo  przesady.  Troska  o  innych  jest  ważnym  wymiarem

człowieczeństwa. I właśnie dlatego należy analizować powszechne wplecenie usług finansowych

w całkiem  intymne relacje  między  ludźmi,  ponieważ  ich  oddziaływanie  na  kształt  związków

pojedynczego człowieka ze światem jako całością (jest to szczególnie dosłowne, gdy kredyty są

walutowe) przekracza stopniowe przystosowywanie się, znane pod pojęciem socjalizacji. 

W ramach swego  rodzaju  zastrzeżenia  do  tej  eksponującej  indywidualne  różnice  tezy

o zaspokajaniu długami potrzeb osób bliskich,  przywołajmy fragment wypowiedzi rozmówcy,

dla którego zadłużenie jest uniwersalnym wymiarem życia człowieka wśród innych ludzi: 
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Mi9:  Jeżeli  osiedlamy  się  w  danym  społeczeństwie,  zaczynamy  grać  według  tamtych
reguł.  Zaczynamy  mieć  dom,  zaczynamy  spłacać  hipotekę,  zaczynamy  spłacać  długi.
Zaczynamy wychowywać dzieci.  Musimy mieć  pieniądze  na  ich  wykształcenie.  Musisz
pomóc im, gdy dorastają. I wszystko się po prostu toczy. To nie musi być coś złego. To
może być coś dobrego.

Rozmówca  mówił  o  asymilacji  do  reguł  panujących  w  społeczeństwie  i  o  tym,  że  długi

nieuchronnie  narastają  wraz  z  przechodzeniem  przez  kolejne  etapy  życia,  szczególnie  zaś

posiadanie  dzieci  wprowadza  niekończące  się  zapotrzebowanie  na  kredyt.  Można  więc

powiedzieć, że w określonych przez panowanie ideologii neoliberalnej warunkach dostępu do

usług społecznych (edukacja) i korzystania z praw podstawowych (mieszkanie), wplecenie się

instytucji  finansowych  w nasze  życia  może  być  rzeczywiście  pomocne,  tzn.  bez  ich  ciągłego

wsparcia  trudno  byłoby  współcześnie  realizować  nasze  prawa.  Ewentualna  krytyka  tak

rozumianej finansjeryzacji życia codziennego (Martin, 2002) staje się więc nieuchronnie krytyką

kapitalizmu i współczesnej polityki.  

Żeby  nie  była  to  jednak  krytyka  powierzchowna,  warto  jeszcze  raz  przyjrzeć  się,  jak

dochodzi  do  tego,  że  dobrowolnie  rezygnujemy  z  naszych  –  mówiąc  językiem Sloterdijka  –

indywidualnych  systemów  immunologicznych  (Sloterdijk,  2014,  s.14-16),  czyli  systemu

zachowań  chroniących  człowieka  przed  permanentną  zależnością  –  w  tym  wypadku  –  od

ponadnarodowych korporacji. Rozważmy taki fragment:    

Mi3:  W 2007 roku zdecydowaliśmy,  że  czas  na  nas.  Ona miała  swoje  mieszkanie.  Ja
miałem  swoje  –  wolne  od  długów,  ponieważ  w  2000  roku  zmarła  moja  mama
i odziedziczyłem jakieś pieniądze. Akurat tyle, żeby kupić mieszkanie i po prostu za nie
zapłacić. Miałem stabilną pracę i odkładałem pieniądze w banku. Myślałem wtedy 'Wow,
jest wspaniale'. Teraz, trzy lata później, siedzę tutaj ze 100 milionami koron długu.

W  tym  przypadku  dług  był  skutkiem  zakupu  wspólnego  domu.  Z  pewnością  znaczenie  ma

poczucie  odnoszonego  sukcesu,  kiedy  powstaje  wrażenie,  że  czas  gra  na  korzyść  człowieka,

ponieważ  np.  przybywa  oszczędności.  Ta  indywidualna  odporność  naruszana  jest  jednak

transformacją „ja” w „my”, która ma charakter strategiczny i takież konsekwencje. Jest w tym

pewien paradoks, ponieważ trwale łącząc się z innymi, ludzie zwiększają swój potencjał. Taka

współpraca  ma  w  mniejszym  lub  większym  stopniu  charakter  kooperacji,  czyli  partnerzy

realizują wspólne cele oraz wspierają się, a w razie potrzeby – zastępują się w podejmowanych

działaniach (por.  Kropotkin,  1901;  Tallman,  Hsiao,  2004;  Vugt,  Biel,  Snyder,  Tyler,  2000).

Właśnie dlatego udanie kooperująca grupa powinna być silniejsza, a z wywiadów wynika, że

podjęcie  decyzji  o  długotrwałej  współpracy  rozpoczyna  zależność  od  instytucji  finansowych.

Wyjaśnień  tego  paradoksu  poszukiwałem  w  dwóch  teoriach.  Pierwszym  tropem  była  teoria
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marksistowska. 

Istnieje  pewne  podobieństwo  między  opisywaną  przez  Marksa  subsumpcją,  czyli

podporządkowaniem kapitałowi  niemożliwej  bez  kooperacji  robotników pracy,  a  subsumpcją

pod tenże kapitał również trudnej do zaordynowania kooperacji pomiędzy ludźmi wykonującymi

pracę biopolityczną.  Pod pojęciem pracy biopolitycznej rozumiem tu,  za współtwórcami tego

pojęcia,  wysiłek  wkładany  w  tworzenie  warunków  do  dalszego  tworzenia  zarówno

podmiotowości,  jak  i  dobra  wspólnego,  czyli  także  podtrzymywanie  więzi  międzyludzkich

(Hardt, Negri, 2012). Podobieństwo tych subsumpcji ma charakter raczej homologiczny (zgodny

przebieg  obu  zjawisk  wynika  z  ich  wspólnego  pochodzenia)  niż  analogiczny  (podobieństwo

zjawisk  byłoby  ograniczone  tylko  do  pewnych  aspektów),  szczególnie  jeżeli  zgodzić  się

z pojęciem fabryki społecznej opisywanej przez teoretyków operaismo, czyli uznać, że w wyniku

ofensywy  neoliberalnej  stosunki  panujące  dawniej  w  fabrykach  niejako  rozlały  się  na  całe

społeczeństwo i obecnym żądaniem kapitału jest, by każda aktywność ludzka była bezpośrednio

produktywna  (por.  Bednarek,  2012).  Czyli:  trudno  byłoby  ludziom  rozkazać  by  się  m.in.

emocjonalnie  wspierali,  ale  okazuje  się,  że  można narzucić  im takie  reguły  bycia  razem,  że

wzajemne wspieranie się ludzi zwiększać będzie zyski korporacji. Tymi regułami są zasady spłaty

zaciągniętych zobowiązań finansowych. Ludzie nie muszą koniecznie być razem do końca życia,

żeby je spłacać, ale razem robią to skuteczniej, o czym m.in. świadczy sukces bankowości opartej

na mikrokredytach udzielanych grupom kobiet (Bateman, 2010; Ghatak, 2002). Wagę związku

kooperującej wspólnoty z instytucjami finansowymi podkreślają obecny w kulturze popularnej

slogan „Dopóki dług nas nie rozłączy” (Until Debt Tear Us [US] Apart) oraz popularny zwyczaj

poprzedzania tradycyjnego rytuału zawarcia związku małżeńskiego (z deklarowanym terminem

wygaśnięcia  do  śmierci)  podpisaniem  umowy  kredytowej  (na  30  lat)  w  banku.  W  języku

potocznym  o  tej  wzmacniającej  trwałość  małżeństwa  relacji  mówi  się  w  Polsce  „węzeł

kredytowy”, czasem nawet dodając określenie „święty” (Schmidt, 2011, s. 494). W języku teorii

marksistowskiej  takie  „przyjazne”  podporządkowanie  bankowi  nazwać  można  subsumpcją

formalną, bo ogranicza się ono do podporządkowania się sformalizowanym regułom zawartym

w umowie kredytowej i  doprecyzowanym stosownym prawem państwowym. Zawierając takie

umowy z bankiem mało kto spodziewa się przewidzianej tą teorią – subsumpcji realnej, czyli

tego,  że  kapitał  zacznie  decydować  w  szczegółach  o  jakości  wewnątrzgrupowej  kooperacji,

całkowicie  ją  sobie  podporządkowując.  Do  przejścia  na  ten  pogłębiony  poziom

podporządkowania dochodzi dzięki kryzysowi. 

Kryzys finansowy, o którym piszę w osobnym rozdziale, otwiera czas żniw dla kapitału,

kiedy  to  za  bezcen  można  skupować zarówno tradycyjne  środki  produkcji,  jak  i  mieszkania
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i domy. Wydaje się, że kryzys jest czasem przestoju, czasem absurdalnym, gdy mechanizm psuje

się  i  ludzie  czekają,  aż  władza  uporządkuje  bałagan.  Tę  jak gdyby chwilową pustkę  dawniej

udawało  się  przygotowanym  do  tego  politykom wykorzystać  do  przeprowadzenia  radykalnie

antyspołecznych reform neoliberalnych (Klein, 2008), ale i bez instrumentalnego posługiwania

się instytucjami państwowymi, wraz z trwaniem kryzysu można zorientować się, jak bardzo jest

on funkcjonalny dla kapitału  (Manzerolle, 2010; Resnick, Wolff, 2010). Okazuje się, że jest to

czas przyspieszonej, czasem łupieżczej akumulacji  kapitału poprzez nie zawsze nawet legalne

wywłaszczanie (Harvey, 2012), co było szczególnie specyficzne dla sytuacji w USA. 

Zadłużeni mieszkańcy Islandii – właściciele mieszkań – zaczęli natomiast zdawać sobie

sprawę,  że  ich  relacja  z  bankiem  nie  była  tymczasowa,  lecz  że  już  zawsze  będą  zadłużeni.

Przykładowo:    

Ki4:  Obecnie  banki  starają  się  znaleźć sposób,  by  sprzedać ludziom pomysł  na to,  że
będzie lepiej dla nich zostać w domach [dawniej swoich] i płacić czynsz za wynajem, choć
wciąż zostaną z tymi wielkimi długami, których nie da się nigdy [spłacić].

Albo:

P.K.: Jesteś w stanie wyobrazić sobie siebie całkowicie bez długów? W perspektywie...

Mi3: Tak, kiedy będę leżał sześć stóp pod ziemią w trumnie. Wtedy prawdopodobnie będę
bez długów. [...] Jeśli więc staram się myśleć realistycznie, to nie. Z tego co wiem, te długi
będą podtrzymywane przy życiu zawsze. Ale oni [wierzyciele] nie będą w stanie nic mi
zrobić, ponieważ nie zamierzamy posiadać domu ani samochodu w najbliższych latach.
A tylko jeśli jesteś winny podatków, mogą wejść ci na pensję.

Ostatnie  zdanie  wskazuje  na  specyficzną  dla  danego  kraju  ochronę  zapewnianą  dłużnikom.

Poziom tej ochrony jest zmienny w czasie, lecz nawet kraje wewnątrz Unii Europejskiej znacząco

się od siebie różnią w tym zakresie (Kowzan, 2013b).  Skutki  braku tego typu ochrony przed

wierzycielami są znane, kiedy spojrzy się na 5 tysięcy lat historii długu. Historycznymi skutkami

realnej  subsumpcji  życia  pod  kierownictwo  wierzycieli  było  oddawanie  siebie  lub  członków

rodziny w niewolę, by służąc, odpracowywali długi. Jak wskazuje Graeber, jedną z najbardziej

znanych skamielin, świadczącą o budowaniu prawnych zabezpieczeń przed wierzycielami jest

jedno z przykazań z judeo-chrześcijańskiego dekalogu o następującej uwspółcześnionej treści

w języku polskim: „Nie będziesz pożądał żony bliźniego swego”, a w pełniejszej wersji z rozdziału

20-tego Księgi Wyjścia: „Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony

bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej

rzeczy, która należy do bliźniego twego”. Kwestia pożądania seksualnego została uregulowana

zakazem numer 7, a tu chodzi raczej o po-żądanie, czyli żądanie po tym, gdy dług nie został
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spłacony (por. Graeber, 2011, s. 129). Narodowy kościół islandzki nie podejmował jednak tematu

zadłużenia  z  perspektywy teologicznej.  W jedynej  interwencji  w mediach,  na  którą  trafiłem,

przedstawicielka  kościoła  ujmowała  problem  długu  w  kategoriach  zdrowia.  Spotkałem  się

z autorką  tekstu  w biskupstwie  i  z  rozmowy wynikało,  że  teologia  ekonomiczna nikomu nie

przyszła  do  głowy.  Zresztą  księża  zbyt  zajęci  byli  doraźnym  doradzaniem  rozpadającym  się

z powodów finansowych małżeństwom niż debatom, które uczyniłyby ich stroną w politycznych

rozgrywkach.

Przejście  od  subsumpcji  formalnej  do  realnej  budziło  opór  i  oburzenie.  Nierzadko

zmieniający się poziom podporządkowania stawiał całą relację kooperacji (tu: małżeństwo) pod

znakiem  zapytania  –  wśród  moich  rozmówców  były  też  pary  w  trakcie  separacji.  Powody

rozpadu  małżeństw  były  różne,  ale  w  związku  z  zadłużeniem  pojawiały  się  dwie  kwestie

wpływające na wzajemne relacje. Po pierwsze  to, że małżonkowie mieli różne preferencje co do

poziomu oporu, jaki chcieliby stawiać wierzycielom. A po drugie to, że nagła zmiana sytuacji

uruchamiała  poszukiwania  błędu,  który  do  niej  doprowadził.  Tym  „błędem”  była  próba

zaspokojenia pragnień drugiej osoby. Przykłady wpływu zadłużenia na relacje małżeńskie można

mnożyć:     

Ki8: [Długi] wpływają na przykład na to, że jesteśmy w separacji. Nie żyjemy ze sobą już
półtora miesiąca i nie zanosi się na powrót. On zupełnie zatracił się w tej walce, co jest
dobre, jak mi się wydaje, bo ludzie mówią, że bardzo pcha sprawy do przodu. Wiem, że
jego imię  i  jego praca pojawiają  się  często.  On więc w pewien sposób odnalazł  swoje
powołanie, ale nie odnalazłby go, gdyby nie wydarzyło się to wszystko.

Albo:

Mi4: I może powinniśmy wyjaśnić, jak doszło do tej sytuacji, ponieważ te kredyty nie są
tylko na ten dom. W zasadzie kredyty na ten dom mieliśmy już prawie spłacone kilka lat
temu. […] Ale ona zdecydowała się  rozpocząć nowy biznes,  polegający na odnawianiu
mieszkań i wynajmowaniu ich turystom na krótki okres.

A także:

Ki10:  Nie  chcę  obwiniać  mojego  męża,  ale  plan  był  taki,  że  kiedy  przenosimy się  na
Islandię i mamy trochę pieniędzy, ponieważ mieliśmy mieszkanie w Danii, to kupujemy
samochód za około 700 tys. koron, bo tyle mieliśmy. I wszystko byłoby w porządku. 'Nie,
potrzebujemy lepszego samochodu, większego.' Mieliśmy więc większy, lepszy samochód.
Mogliśmy mieć samochód spłacony, a potem już nie mogliśmy.

Warto pamiętać, że przywołane tu problemy w relacjach z partnerami nie oznaczają, że ilość

rozwodów wzrosła podczas kryzysu. Ze statystyk wynika, że pozostała bez zmian – w pierwszej

dekadzie XXI wieku na każde 1000 par, rozwodziło się od 10 do 11  (Statistics Iceland, 2012).
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O powodach rozwodów i pozostawania par razem nic jednak nie wiemy. Niektórzy rozmówcy

twierdzili, że ilość rozwodów spadła podczas kryzysu, ponieważ każda taka procedura znacząco

się komplikowała przez konieczność podziału majątku i długów, więc wiele ustaleń – dawniej

prostych – zaczęło wymagać kosztownych interwencji adwokatów37.

Poruszona w przywołanych fragmentach kwestia pragnień nasuwa na myśl drugą teorię,

która mogłaby okazać się  pomocna w rozumieniu finansjeryzacji  życia  społecznego.  Jest  nią

Lacanowsko-Žižkowska  odmiana  psychoanalizy.  Ma  ona  tę  zaletę,  że  uchodzi  za  teorię

wszystkiego  oraz  liczne  wady,  z  których  część  wynika  z  jej  antykantowskiego  nastawienia.

Podobnie  jak  w  przypadku  marksizmu  nie  będę  próbował  przedstawić  całości  tej  teorii,  co

oznaczałoby  jej  rekonstrukcję,  lecz  posłużę  się  kilkoma  jej  podstawowymi  pojęciami  w  celu

powiązania ze sobą zebranych danych. Punktem wejścia w nią niech będzie aksjomat Jacquesa

Lacana  „Pragnienie  jest  pragnieniem  Innego”.  Pragnienie  w  tej  teorii  jest  nieartykułowalne

i odmienne od potrzeby oraz  żądania,  przez  co  nie  daje  się  ono sprowadzić  do towarów,  do

których kupienia dążyli rozmówcy. Z kolei Inny nie musi być drugim człowiekiem, jest tu raczej

abstrakcyjnym, radykalnie odmiennym miejscem – „gdzie indziej”. Uginanie się pod żądaniem

partnera lub dziecka w kooperującej wspólnocie jest czymś odmiennym od kupowania rzeczy,

które mają zaspokajać domniemane potrzeby. Takie żądania, jak w ostatnim z przywołanych

fragmentów wywiadu, w psychoanalizie rozumiane są jako wołanie o dowód miłości, a darowany

przedmiot jest w zasadzie nieistotny –  „To, co dajesz, nie jest tym, czego żądam”, jak ujmował to

Lacan.  Wyjaśnienia  wymaga  to  domniemywanie  cudzych  potrzeb,  bo  zawierały  się  w  nich

przypadki  wspólnego  zakupu  domu lub  mieszkania,  po  latach  indywidualnej  ascezy.  Ludzie

odmawiający  sobie  różnych  rzeczy  zapewne  zdają  sobie  sprawę,  jak  wiele  społeczeństwo

konsumpcyjne wytwarza pokus. Nieproszone obdarowywanie bliskich osób prezentami mogłoby

stanowić więc zabezpieczenie (w formie zbliżonej do szczepionki) przed zboczeniem tych osób

z raz  obranej  drogi  życiowej,  którą  w przypadku partnera  może  być  decyzja  o  byciu  razem,

a w przypadku  dziecka,  przykładowo,  rozwój  jego  zainteresowań.  Antycypując  konfrontację

bliskich osób (ze świeżo założonej wspólnoty kooperującej) ze światem, człowiek obdarowujący

chce więc – być może – stać się (lub chce by jakaś konkretna droga postępowania stała się)

centralną częścią pożądania drugiej osoby. Takie działania immunologiczne, których celem jest

podtrzymanie  pozytywnie  wartościowanych  cech  drugiego  człowieka,  ma  charakter

wychowawczy.  Przy tym ingerujący podmiot nie  próbuje  zmieniać ani  człowieka,  ani  świata.

Istotą  ingerencji  jest  regulowanie  relacji  człowieka  ze  światem,  co  jest  zgodne  z  koncepcją

wychowania  Romany  Miller,  dla  której  stanowi  ono  „interwencję  w  dialektyczny  stosunek

37 W  polskim  kontekście  opisywano  też  powstrzymywanie  się  od  rozwodów  lub  rozstania  ze  względu  na  problem
z podziałem długu, którym stało się mieszkanie (Sowa, 2016).
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człowieka  i  świata,  regulującą  ich  wzajemne  stosunki  za  pomocą  twórczego  współdziałania,

dotyczącego  rozwoju  społeczeństwa  i  jednostki”  (Miller,  1981,  s.  122).  W  rezultacie  takiego

procesu (bo nie są to działania incydentalne) zmienia się więc także człowiek podejmujący się

wychowywania  innych.  Co  ciekawe,  takich  ingerencji  dokonywać  mogą  dwie  osoby

równocześnie, obdarowując się nieistotnymi – we własnym mniemaniu – przedmiotami, których

dostarczenie zabezpieczać ma to,  co dla  obdarowujących istotne. Na to,  że „szczepionki” nie

mają  dla  rozmówców  istotnej  wartości,  może  wskazywać  umniejszanie  ich  znaczenia

w wywiadach, co stawia zadłużonych rozmówców w roli wyznawców wartości post-materialnych

(wbrew zarzutom o zbytni konsumpcjonizm, które przypisują im inni – zob. rozdział o Islandii),

czyli stawiających jakość życia ponad ekonomiczny wzrost (Field, 1993; Uhlaner, Thurik, 2004).

Przykładowo:

P.K.: Co więc ten dom znaczy dla was? Czy to nadal jest dom...?

Mi3: Tak, tak, jest nim. Do czasu opuszczenia go. Mieszkamy tu od marca 2008 roku i to
jest wspaniałe sąsiedztwo. Tak, uważamy to miejsce za nasz dom do czasu wyjazdu. Ale
nie robimy się z tego powodu nazbyt sentymentalni. Koniec końców to tylko dom. Ale
czuliśmy  się  tu  naprawdę  dobrze.  I  jesteśmy  bardzo  optymistycznie  nastawieni  do
mieszkania  w  Norwegii,  ponieważ  oglądaliśmy  mieszkania  przez  internet  i  mają  tam
naprawdę fajne mieszkania po rozsądnej cenie. 

To, żeby było miło, jest dla rozmówcy ważniejsze niż to, czy żyje w tym czy innym domu lub

mieszkaniu.  Podobnie  nieistotny  jest  w  tym  fragmencie  status  zamieszkiwanej  własności.

Przywiązanie  do  konkretnego  miejsca  byłoby  „zbytnią  sentymentalnością”,  tak  więc  i  kraj,

w którym  się  życie  toczy,  także  ulega  dewaluacji  wobec  wartości  wspólnotowych,  czyli

pragnieniu, żeby małej wspólnocie rodzinnej żyło się dobrze. Trudno orzec, czy tak było zawsze

czy może kryzys spowodował, że ludzie wypowiadają się w ten sposób. Istotne wydaje się jednak

to,  że  w  swoim post-materializmie  rozmówcy  poruszają  się  tylko  po  krajach  pielęgnujących

tradycje  socjaldemokratycznego  państwa  opiekuńczego  (Chauvel,  2013;  Esping-Andersen,

2010), więc jakkolwiek wielkie by ich zadłużenie ostatecznie było, to nie stanowi ono dla nich

egzystencjalnego zagrożenia, tzn. długi nie ograniczają im dostępu do edukacji, służby zdrowia

ani nie ograniczają mobilności. 

Ciekawe jest zatem to, czym w takim razie w takiej optyce psychoanalitycznej staje się

dług.  Na  ogół,  kiedy  ludzie  dowiadują  się  o  czyichś  długach,  to  zakładają,  że  dana  osoba

wcześniej „dobrze sobie zrobiła”,  mówiąc kolokwialnie.  Dopiero poznanie szczegółów historii

obnaża skomplikowaną naturę tych rzekomych przyjemności. Użytecznym więc tutaj terminem

psychonalizy lacanowskiej jest rozkosz (jouissance), którą można odczuwać, niekoniecznie jako

przyjemność,  lecz która powstaje za każdym razem, gdy popęd życia spotyka się z  popędem
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śmierci  (Žižek, 2008), czyli gdy tworzenie spotyka się z niszczeniem. Dług można by rozumieć

jako taki sposób organizacji rozkoszy, by można się było do niej nie przyznawać, nawet przed

sobą samym. A jednocześnie zadłużanie się umożliwia każdemu na wyspie wzięcie udziału we

wspólnym  przeżywaniu  islandzkiego  sposobu  na  życie,  którego  istotnym  składnikiem  jest

stosunek  do  niektórych  towarów,  szczególnie  do  domów  i  samochodów.  Śladem  takiego

przeżywania wspólnoty była wypowiedź islandzkiego noblisty (1955) Halldóra Laxnessa, który

na pytanie dziennikarza, dlaczego kupił ekskluzywną limuzynę, skoro wówczas na wyspie nie

było odpowiednich dróg, odparł tylko: „Generalnie bycie Islandczykiem jest bardzo kosztowne”

(Boyes, 2009, s. 21). Byłby więc dług w tej optyce niczym ukrywany przed wszystkimi symptom

(kolejne z  pojęć  psychoanalizy)  islandzkości.  Jak  tłumaczyli  mi  Islandczycy,  temat  własnych

długów  jest  tak  bardzo  kłopotliwy,  że  już  łatwiej  rozmawiać  o  swoim  życiu  seksualnym.

Rejestrujący  koszty  miłych  wobec  innych  zachowań,  tj.  koszty  zakupów  towarów,  które

podarowane  bliskim  mają  ich  uodparniać  na  pokusy  społeczeństwa  konsumpcyjnego,  dług

rozrasta  się  do  rozmiarów,  dzięki  którym  staje  się  autonomiczny  wobec  podmiotu,  a  nawet

uzyskuje  pewną  moc  sprawczą  nad  podmiotem.  Z  perspektywy  psychoanalizy  usuwanie

symptomu nic nie daje. Podobne stanowisko reprezentują organizacje zajmujące się edukacją

finansową, skierowaną do zadłużonych, ponieważ można spodziewać się, że jeżeli nie zmieni się

skrypt codziennego funkcjonowania osoby zadłużonej, to po anulowaniu jej długów, powrócą

one  do  poprzedniego  poziomu  niezwykle  szybko.  Zresztą  także  sami  zadłużeni,  nawet  gdy

angażowali się w ruchy społeczne na Islandii, to wzbraniali się przed zawartymi w pytaniach

sugestiami całkowitego anulowania długów. Chcieli je spłacić, ich gniew budziła tylko naliczona

im wielkość tych długów. Nie byli  więc przedstawicielami ruchów rewolucyjnych, walczących

o wolność,  które  organizując  się  wokół  wykluczonych  tożsamości  (np.  prekariatu),  żądają

zniesienia  tych  tożsamości  (np.  proletariatu,  prekariatu),  tj.  wymazania  konieczności  życia

w określony sposób, a nie ledwie poprawy jakości ich bytu, czy – trochę szerzej – emancypacji.

Ten brak rewolucyjnych tendencji na Islandii był trochę rozczarowujący dla badacza, zwłaszcza

że  w  tym  samym  czasie  radykalizowali  się  studenci  amerykańscy,  co  powodowało  wysyp

publikacji żądających anulowania długów. Literatura i teoria były znacznie bardziej radykalne

niż rzeczywistość poznawana w badaniach terenowych, prowadzonych w kraju urządzanym na

nowo po (było nie było) rewolucji. Ta, tak trudna do przełamania w Islandii, niechęć podmiotu

do  usuwania  symptomu,  jakim  jest  dług,  może  wynikać  z  tego,  że  jest  on  także  oznaką

poważnego zaangażowania. Spójrzmy na poniższą wypowiedź:

Mi12:  Kiedy  zdecydowaliśmy  się  z  żoną  skończyć  studia,  zdecydowaliśmy  o  zakupie
mieszkania […] Zdołaliśmy zgromadzić pieniądze, żeby część zapłacić z góry, a na resztę
wzięliśmy  kredyt.  Podejrzewam,  że  to  był  dla  nas  początek.  Początek  wchodzenia
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w poważne zobowiązania.

Pojęcie  „poważnego  zaangażowania”  jest  przewrotnie  dwuznaczne,  bo  sugeruje  dojrzałość,

a bywa wykorzystywane przez tzw. pracodawców, gdy miarą zaangażowania człowieka czynią

pracę na darmowym stażu i utrzymywanie się z kredytów  (Allen, Quinn, Hollingworth,, Rose,

2013; Collective, 2011). 

Początkiem  wielu  programów  pomocowych  dla  osób  zadłużonych  jest  konfrontacja

z długami. Konfrontacja z symptomem to jednak także przepis na scenariusz filmowy z gatunku

horroru.  Dlatego  dla  wielu  osób  z  długami  pierwsza  wizyta  w  Debt  Advisory  Service

w Reykjaviku  okazywała  się  również  ostatnią  –  nie  wracali  po  tym,  jak  proszono  ich

o wypełnienie  szczegółowo  opisującego  ów  symptom  formularza.  Przyjmując,  że  dług  jest

symptomem,  należy  zastanowić  się,  co  z  nim  zrobić  –  patrząc  z  perspektywy  žižkowo-

lacanowskiej,  należy  zaakceptować go  i  cieszyć  się  nim  (Žižek,  1992).  W końcu konieczność

obsługi  długów  –  obok  dążenia  do  dobrobytu  –  stanowi  podstawę  motywacji  do  pracy

w kapitalizmie  (Sloterdijk,  2014,  s.295).  Jest  więc  ta  konieczność  być  może  uniwersalnie

funkcjonalna dla władzy sprawowanej przez kapitał. Nie wiadomo jednak, na ile motywowała

ona mieszkańców Islandii do podejmowania pracy najemnej.

Duża część sytuacji opisywanych powyżej dotyczyła wspólnego mieszkania i kredytowania

decyzji  mieszkaniowych. W kolejnym rozdziale przyjrzę się bliżej  właśnie długom związanym

z takimi decyzjami.
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VI. Dom i mieszkanie w biografiach osób zadłużonych 

Jednym z tematów, który pojawiał się wywiadach prawie zawsze, była kwestia zakupu domów

i mieszkań jako podstawowa przyczyna zadłużenia i ostatecznie trauma związana z jego nagłym

wzrostem. Z tematem zakupu łączyło się argumentowanie na rzecz nieopłacalności mieszkania

w wynajętym  lokum.  W  dość  pojemnej  kategorii  „dom  i  mieszkanie”  zawierają  się  także

podkategorie  dotyczące:  warunków  mieszkaniowych,  utrzymania  mieszkania,  remontów,

inwestycji, wynajmu oraz eksmisji.

Od prawa do towaru

Warto  zauważyć,  że  jest  pewien  paradoks  w  tym,  że  podstawową  przyczyną  zadłużenia  na

Islandii był zakup czegoś, co powinno być przedmiotem praw podstawowych. Przynajmniej taki

był i jest stan prawny w świetle podpisanego i ratyfikowanego przez Islandię Międzynarodowego

Paktu Praw Gospodarczych,  Społecznych i  Kulturalnych,  który  w art.  11  pkt.  1  stwierdza,  że

„Państwa Strony niniejszego Paktu uznają prawo każdego do odpowiedniego poziomu życia dla

niego samego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież i mieszkanie, oraz do stałego

polepszania warunków bytowych”. I – jak podkreślają migranci na Islandii – w przeciwieństwie

do krajów ich pochodzenia, na wyspie nie było bezdomnych, wręcz „[n]ie może być bezdomnych

tutaj.  Spójrz  na  pogodę.  Umarliby   w  dwie  godziny”  (Km6).  Może  nie  tyle  bezdomnych na

Islandii  nie  było,  bo w 2012 roku było  ich  w Reykjaviku 179,  co  stanowiło  0,09% populacji

stolicy, przy czym migranci z Polski stanowili około 11% populacji bezdomnych (Ólafsson, 2012),

ile  nie  spali  oni  na  ulicach,  lecz  w  miejscach  wyznaczonych  przez  gminę  lub  policję,

w schroniskach  Czerwonego  Krzyża  lub  w  domach  organizacji  pomocowej  –  Samhjálp.

W przypadku praw zagwarantowanych w wielu krajach mamy często do czynienia ze zjawiskiem

nakładania  górnego limitu poziomu pełnej  dostępności  danego dobra (np.  edukacja  owszem

pozbawiona opłat,  ale tylko do końca szkoły średniej; bezpłatna opieka medyczna w zakresie

stomatologii dostępna, ale plomby tylko dla dwunastu przednich zębów) dla obywateli. Na całym

świecie  dotyczy  to  nie  tylko  mieszkań,  ale  także  oświaty  oraz  służby  zdrowia  (Minor,  2012;

Tambor et al.,  2014), których bardziej zaawansowane usługi dostępne są za opłatą. Aktywiści

zwracają  uwagę,  że  ten  sam  proces  może  wkrótce  dotyczyć  nawet  wody  (Suzanne,  2014).

Konsumpcja dóbr ponad zagwarantowany limit jest więc kosztowna i wiąże się z zadłużeniem,

na które ludzie decydują się, o ile duża ilość lub specyficzna jakość danego dobra przekładają się

na  status  społeczny  lub  ratowanie  życia  (w  przypadku  usług  medycznych).  Posiadanie
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(odpowiedniego) mieszkania lub domu, specyficznego wykształcenia, bezkolejkowego dostępu

do lekarzy-specjalistów czy  konsumpcja (odpowiednio) opakowanej  wody stają  się  oznakami

statusu. Ludzie na ogół rywalizują (nawet jeśli nie do końca świadomie) o to, by posiadać te

odpowiednio znaczące  przedmioty,  choć ilość  dóbr  służących rozpoznawaniu osób o statusie

podobnym  (lub  odmiennym)  jest  teoretycznie  nieograniczona.  Na  podstawie  badań

społeczeństwa francuskiego w latach 1970-tych Pierre Bourdieu udowodnił, że dystynkcje, czyli

wyróżnianie  siebie  przy  pomocy  odpowiednich  towarów,  przekładają  się  na  dominację  klas

uprzywilejowanych  (Bourdieu,  2006).  Spośród wszystkich możliwości,  utowarowione miejsca

zamieszkania uległy daleko idącej i powszechnej fetyszyzacji, czyli ich wartość utożsamiana jest

z ich ceną. Nie jest natomiast utożsamiana z konieczną społecznie ilością czasu potrzebną do ich

wybudowania, jak chciałby Karol Marks ani  – jak chcieliby Michel  Hardt i  Antonio Negri –

z wartością dóbr wspólnych, na dostępie do których wycena rynkowa mieszkania żeruje (Hardt,

Negri, 2012, s. 257).

Z  tego  względu  wyboru  odpowiedniego  miejsca  do  życia  rzadko  dokonuje  się

uwzględniając:  a) potrzeby własne i  warunki gospodarcze w perspektywie kilkudziesięciu lat,

czyli czasu na ogół potrzebnego do spłaty kredytów na ten zakup; b) możliwości budownictwa

tzw.  alternatywnego,  czyli,  przykładowo,  wzniesienia  budowli  przy  pomocy  przyjaciół,  przy

użyciu  lokalnie  występujących  materiałów  (np.  z  wypełnionych  ziemią  worków)  i  w  ciągu

kilkudziesięciu  dni  (Milani,  2005;  Wojciechowska,  2001). Żeby  móc  dom  kiedyś  sprzedać,

wcześniej trzeba go kupić, między innymi przez wzgląd na dopuszczalne przez prawo budowlane

standardy  budowli.  Dlatego  na  kupowanie  domów i  mieszkań  decydują  się  nawet  ci  ludzie,

którzy  nie  szukają  niczego  ekstrawaganckiego  ani  wystającego  ponad  wspomniane  prawa

podstawowe. Zakup na warunkach kredytu bankowego ograniczy jednak czas przebywania w

takim domu ze względu na konieczność podejmowania dającej stały dochód pracy zarobkowej.

W ten sposób monopol pieniądza przyczynia się do organizowania ludziom przyszłości ich życia,

stając się tym samym siłą o charakterze politycznym (Szkudlarek, 2005). 

Co ciekawe, nawet w ramach dominującego paradygmatu sprowadzającego zakup domu

lub mieszkania do inwestycji, z której w każdej chwili można wyjść, ludzie rzadko podejmują

optymalne  decyzje  finansowe  (Agarwal,  Mazumder,  2013;  Choi,  Laibson,  Madrian,  2005),

a poziom  ekonomicznej  racjonalności  tych  decyzji  w  dużej  mierze  zależy  od  wieku

podejmujących decyzje osób (Driscoll, Gabaix, Link, Agarwal, W, 2009), a nie zależy od poziomu

ich wykształcenia (Agarwal, Yao, Mae, 2014). 

Społecznie rozpoznawane symbole statusu nie muszą być użyteczne w tym sensie, że nie

muszą odpowiadać na wyzwania związane z przewidywanymi zmianami warunków życia, takimi
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jak np. zmiany klimatyczne  (Hertin, Berkhout, Gann, Barlow, 2003) i rosnące koszty energii

potrzebnej  do  funkcjonowania  zakupionych  mieszkań.  Niejako  konsekwencją  tej  ignorancji

wobec wyzwań, jakie niesie przyszłość, jest przywiązanie do wartości wymiennej, opierającej się

na czynnikach zewnętrznych, stanowiących o wartości nieruchomości na rynku, a ignorowanie

jej immanentnej wartości użytkowej. To znaczy, budowanie alternatywnego domu z dala od tzw.

cywilizacji  jest  postrzegane  jako  ekstrawagancja,  ponieważ  taki  wybór  jest  odmową  wyścigu

o rzekomo  najlepszą  lokalizację,  która  jest  podstawową  składową  ceny  nieruchomości.  Czyli

dom, który jest idealnie dostosowany do potrzeb konkretnych mieszkańców, będzie miał swoją

wartość  dla  tych  konkretnych  ludzi,  do  których  potrzeb  jest  dostosowany,  ale  jego  wartość

wymienna może okazać się nikła,  ponieważ ilość osób o potrzebach, które mógłby zaspokoić

przemyślany  i  dopasowany  do  twórców  dom,  jest  prawdopodobnie  niewielka.  Wartość

wymienną  ma  dom  uniwersalny,  wręcz  abstrakcyjny,  który  będzie  można  dopasować  do

zmieniających  się  okoliczności  nawet  poprzez  wyburzenie  go  (lepiej  więc,  żeby  nie  był

zabytkowy) i postawienie w danym miejscu nowej konstrukcji. O takim abstrakcyjnym domu

mówi  się,  że  jest  dobrą  inwestycją.  Dla  zilustrowania  tych,  występujących  także  w  Islandii,

paradoksów  posłużę  się  wypowiedziami,  z  których  pierwsza  dotyczy  źródeł  wartości

nieruchomości:

Mm6:  Myślę,  że  problem  polega  na  tym,  że  kupiliście  zbyt  drogi  dom  [mieszkanie],
ponieważ  chcieliście  żyć  jak  Islandczycy.  Mogliście  kupić  mieszkanie  o  podobnym
rozmiarze za połowę tej ceny, choć może bez takiego widoku [z okna].

Km6:  Chciałam  [mieć] widok,  bo  wiedziałam,  że  to  dobra  inwestycja.  Dlatego  to
kupiliśmy.

Mm6: Macie więc widok za 50 milionów. Jaka jest wasza przyszłość?

Km6: Wow! Deszcz! Pada.   

   

W  tej  niepozbawionej  komizmu  wymianie  zdań  rozmówca  zwraca  uwagę  na  to,  że  zakup

nieruchomości związany był z chęcią awansu społecznego migrantów. Czynnikiem decydującym

nawet o połowie ceny mieszkania był widok z okna. Był to widok na rozległy krajobraz, choć ze

względu na panujący klimat – był to widok na deszcz. Mimo to, istotnym pozostaje, że to, co

stanowi  o  znacznej  części  wartości  mieszkania  (niezależnie  od  tego,  czy  jest  to  polowa jego

pierwotnej  ceny),  czyli  w  tym przypadku  widok,  nie  zostało  wybudowane,  lecz  jest  dobrem

wspólnym.  Ten  problem  tzw.  pozytywnych  i  negatywnych  czynników  zewnętrznych,  czyli

przykładowo zanieczyszczenia powietrza, przestępczości, jakości stosunków sąsiedzkich, dostępu

do parków, a także widoku z okna, które składają się na problem zewnętrznego pochodzenia

wartości eksploatowanej przez kapitalizm, doskonale opisują Hardt i Negri w „Rzecz-pospolitej”
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(2012). Istotą dobrej, a zatem kosztownej lokalizacji mieszkania jest maksymalizowanie dostępu

do dóbr  wspólnych  i  minimalizowanie  kosztów negatywnych czynników zewnętrznych.  Prób

maksymalizacji  najczęściej  dokonuje  się  w  miastach.  Z  kolei  minimalizacja  negatywnych

czynników  zewnętrznych  może  odbywać  się  przez  zwiększenie  szeroko  rozumianej

samowystarczalności  domu (np.  własny ogród,  izolacja od hałaśliwych sąsiadów),  co na ogół

łączy się z wielkością nieruchomości i dlatego jest dużo trudniejsze do zrealizowania w miastach.

        Kolejne  wypowiedzi  dotyczą  społecznego  postrzegania  ludzi,  którzy  kupują  domy

o wielkości, która zaspokoi ich nie tylko obecne potrzeby, lecz także i przyszłe, antycypowane.

Czyli po prostu kupują duże domy:

Mi9: Wierzę, że istnieją dwa rodzaje ludzi. Ludzie normalni, którzy wiodą swoje życie i po
prostu kupują mieszkanie. Oraz ludzie innego rodzaju, którzy chcą zbyt wiele. Oni nie
kupują mieszkania, lecz duży dom. I dla nich nie mam litości. Myślę, że powinni stracić
wszystko.  Mam  więc  ambiwalentny  stosunek...  ludziom  normalnym  powinna  zostać
udzielona jakaś pomoc, choć niezbyt wielka. I nie sądzę, żeby ludziom, którzy żyli na zbyt
wysokim  poziomie  trzeba  było  pomóc  bardziej.  Myślę,  że  ci  ludzie  byli  niemądrzy
i powinno się pozwolić im skonfrontować się z konsekwencjami ich wyborów.

Rozmówca,  mimo że sam jest  dłużnikiem, a nie wierzycielem, to nie tylko rozróżnia między

ludźmi reprezentującymi normę zachowań a ludźmi 'innego rodzaju', ale wyraża także gotowość

wspierania działań 'bezlitosnych'  wobec ludzi  nie dość mądrych.  Ta wypowiedź jest  ważnym

przykładem uwikłania niby tylko ekonomicznej kwestii zadłużenia w problem równości z innymi

członkami  społeczeństwa.  Okazuje  się,  że  w  duchu  anty-Rancièrowskim  można  w  sposób

performatywny wytworzyć nierówność między ludźmi pod wszelkimi względami równymi. Takie

poglądy są rodzajem atawizmu, a współcześnie także formą działającej na korzyść wierzycieli

kontroli  społecznej.  Zaciągnięcie długu wprowadza tymczasową nierówność między stronami

(dawniej  ludźmi),  a  gdy  dług  nie  jest  spłacany,  tymczasowa  nierówność  utrwala  się.  A  to,

przynajmniej  do  czasów  upaństwowienia  religii  chrześcijańskiej,  kończyło  się  zniewoleniem

dłużnika  (Graeber,  2011).  Powyższa  wypowiedź  wydaje  się  takim  echem  dyskursu

legitymującego niewolnictwo. 

W  bardziej  stonowany  sposób  podobną  chęć  odróżnienia  mniej  winnych  od  bardziej

winnych wyrażali także inni rozmówcy:

Mi7: Pomoc powinna zostać udzielona i oczywiście jest wiele silnych głosów na Islandii,
które  mówią,  że  rząd  musi  chronić  ludzi  i  ich  domy,  jak  mówią.  Co  oczywiście  rząd
powinien robić, ale są w tym pakiecie także pasażerowie na gapę, którzy [i bez kryzysu]
byliby pogrążeni w długach i będzie to także dla nich okazja.

Metafora  „pasażera  na  gapę”  służy  tutaj  odłowieniu  spośród  zadłużonych  mas  –  tych  osób,
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których zadłużenie nie jest skutkiem zmieniającego wszystko wydarzenia. Rozmówca przyjmuje,

że skoro tym osobom i tak trzeba byłoby pomóc, więc nie należy im pomagać w sytuacji kryzysu.

Czego  nie  mówi  wprost  to  to,  że  wówczas,  czyli  po  odrzuceniu  żądań  osób  wcześniej

zadłużonych, walka w trakcie kryzysu toczy się o pomoc nadzwyczajną i hojną, więc zwyczajni

dłużnicy mieliby zostać z niej wyłączeni. Kryzys spowodował, że wiele indywidualnych decyzji

dotyczących zakupu odpowiedniej nieruchomości zostało odsłoniętych przed innymi członkami

tego samego społeczeństwa.  Społeczeństwa,  w którym wcześniej,  przed  kryzysem,  te  decyzje

skutkowały rozpoznaniem u kupującego odpowiedniego statusu społecznego. Granica tego, jaki

zakup był  godny i  odpowiedni, a  jaki  był lub raczej  okazał się przekroczeniem i tym samym

jakiegoś  rodzaju  oszustwem,  za  które  ludzie  mają  być  ukarani,  stała  się  w kryzysie  kwestią

publicznie dyskutowaną. Do tej kwestii  odniosłem się w innej pracy, przywołując doświadczenia

pracowników społecznych:   

[K]ażdy na Islandii mógł się zadłużyć. Jednak nie każdy się zadłużał i nie w takim samym
stopniu. Pracownicy pomocy społecznej usiłujący pomagać zadłużonym ze zdziwieniem
odkrywali, ze niektórzy ludzie na Islandii posiadali wiele rzeczy materialnych i wszystkie
na kredyt. Wiedza o nierównej konsumpcji stała się powszechna podczas kryzysu, więc ci,
co dokonali mniejszych „ekscesów”, mając przykładowo tylko jeden samochód na kredyt,
podważać mogli prawomocność konsumpcji tych, którzy na kredyt mieli trzy samochody.
Odkrycie, że niektórzy ludzie przed kryzysem nie bali się zaciągać kredytów, a w czasie
kryzysu nie wstydzą się długów, jest odkryciem, ze istnieją w społeczeństwie grupy ludzi
wymykające  się  podstawowym mechanizmom społecznej  kontroli  zachowań ((Łotman,
1977, s. 171), przez co przestają być „swoi”. (Kowzan, 2012, s.48) 

Osoby zadłużone znajdują  się  więc  w niekorzystnej  dla  siebie  sytuacji,  ponieważ  poszukując

pomocy,  muszą  uwidocznić  swoją  sytuację  finansową  i  tym  samym  ujawnić  przesłanki,  na

podstawie których podejmowały swoje decyzje. Niezadłużeni oraz niezgłaszający się po pomoc

nie muszą się ujawniać,  ale  skonfrontowani z  rewelacjami dotyczącymi tzw. życia na kredyt,

muszą zdecydować, czy bliżej im do sytuacji dłużnika czy też z większym zrozumieniem odnoszą

się  do  tzw.  ludzi  oszczędnych.  Szacują  też  skład  społeczeństwa,  co  w  przypadku  ludzi

oszczędnych lub przynajmniej powstrzymujących się od życia na kredyt skutkowało gniewem,

ponieważ  udzielanie  pomocy  dłużnikom  podważało  społeczny  sens  ich  wieloletnich

samoograniczeń, których wymiarem mogło być życie w tzw. ciasnocie. Sytuacji zadłużonych na

Islandii  nie  towarzyszyło  tyle  przemocy,  co  doświadczana  w  tym  samym  czasie  np.  przez

zadłużonych  w  USA,  gdzie  wróciła  nawet  tradycja  umieszczania  dłużników  w  więzieniach

(Douglas-Bowers, 2014; Fraser, 2013; Zweig, 2012), którą to groźbę w Polsce ograniczono do

dłużników  alimentacyjnych  (Kowzan,  2013a).  Dlatego  w  Stanach  Zjednoczonych

prawdopodobnie łatwiej o solidaryzowanie się z dłużnikami. Przykładem takiej solidarności było
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hasło powszechnie używane w ruchu Occupy – „You Are Not a Loan” (Burns, 2012; Ross, 2014),

które można tłumaczyć jako „Nie jesteś winien”. Hasło to zrywa z redukowaniem ludzi do długu

poprzez de-identyfikację z narzędziem opresji, jakim okazuje się pożyczka (lub zapis w kolumnie

księgowości, w przypadku tłumaczenia z użyciem słowa „winien”) i składa obietnicę wspólnoty

(lub sprawiedliwości w przypadku tłumaczenia z użyciem słowa „winien”). Z kolei na Islandii –

wśród pracowników społecznych, z którymi rozmawiałem, odczuwalne było oburzenie, ponieważ

w ich  oglądzie  za  każdym długiem był  jakiś  niedostępny  oszczędnym ludziom eksces,  jakaś

pierwotna przyjemność, za którą należy zapłacić. W tym kontekście interesujące jest, jak przed

kryzysem odbywało się oswajanie ludzi z myśleniem, że stać ich na więcej niż mają, skoro nie

wobec wszystkich takie oswajanie powiodło się.

Km6: W zasadzie to jest nasze drugie mieszkanie. Ma około 100 m2. Nasze pierwsze miało
36 metrów.

P.K.: To niewiele.

Km6: Niewiele, ale wtedy było dobre, bo mąż miał również akcje i wszystko dobrze szło,
więc było prawie spłacone. Wtedy to było sześć milionów. […] Korona była stabilna przed
kryzysem i wtedy sprzedaliśmy je dwa razy drożej. […] To było naprawdę fajne. Mieliśmy
12 milionów, co było dobre. Z tymi 12 milionami, powiedzieliśmy sobie, stać nas na coś
większego. Byliśmy już wtedy większą rodziną. I wtedy to było dużo. Wzięliśmy kredyt na
ponad 20 milionów, myślę, że coś około 23.

Mamy  tu  do  czynienia  z  ludźmi  doświadczonymi,  którzy  nie  kupowali  mieszkania  po  raz

pierwszy. Nieobce było im obracanie papierami wartościowymi na giełdzie. Mieli też rosnące

potrzeby ze względu na przybywanie  kolejnych dzieci.  Można by zaryzykować tezę,  że w ich

przypadku sukces zadecydował, że zaryzykowali trochę bardziej i postanowili zaspokoić potrzeby

rosnącej  rodziny38.  Takie  nieokreślone  namiętności,  jak  poczucie  sukcesu  (czasem  mierzone

deklarowanym poziomem zaufania do różnych instytucji), jeśli okazuje się powszechne, może

wpływać  nie  tylko  na  ceny,  lecz  na  cykle  gospodarcze,  jak  zresztą  zauważył  John  Maynard

Keynes nazywając je „animal spirits” (Keynes, 1936; Kowalik, 2011). Ich istotą jest zawieszenie

racjonalnego (zewnętrznego wobec sytuacji), a także etycznego oglądu rzeczywistości. Po fakcie

działanie pod wpływem emocji tak obezwładniających trudno jest aktorom wytłumaczyć, dobrze

jeśli  są  w  stanie  je  zrelacjonować.  Korzystając  z  rozróżnienia  między  czasem  postrzeganym

liniowo i racjonalnie a niedającym się podzielić na fragmenty trwaniem durée (Bergson, 2001),

można  by  stwierdzić,  że  decyzje,  o  których  mówi  rozmówczyni,  raczej  stawały  się  niż  były

podejmowane. To znaczy – narastania emocji związanych z zakupem czegoś tak znaczącego dla

wielu osób jak mieszkanie lub dom, w tym przeżywania poczucia sukcesu z poprzednich decyzji

38 Bardzo podobną historię zadłużenia rodziny opisuje Springer (2015) w kontekście polskim.
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finansowych  nie  da  się  oddzielić  od  samej  decyzji,  która  okazała  się  punktem  zwrotnym

w biografiach rozmówców.  Dokonując jednak tego oddzielenia  i  przyglądając się  samej tylko

decyzji wzięcia kredytu w określonym wycinku czasu, stawialibyśmy się w dość wygodnej pozycji

obiektywnego obserwatora, z której te wykrojone z życia pojedyncze decyzje wydawać się będą

ryzykowne  lub  wręcz  irracjonalne.  Ta  pozycja  jest  może  wygodna,  ale  szczególnie  w  sferze

profilaktyki  niewiele  wnosi,  ponieważ  zadłużający  się  ludzie  nie  mieli  jakichś  szczególnych

problemów z obliczeniami (na co wskazywałyby ich ryzykowne decyzje oraz późniejsze problemy

z ustaleniem, na jaką kwotę są zadłużeni), za to kolektywnie (wraz z doradcami i pracownikami

banków) przeszacowywali na swoją korzyść wiele z założeń leżących u podstaw tych obliczeń.

A to przeszacowywanie widać dopiero,  gdy uwzględni się wydarzenia,  które doprowadziły  do

tego, że ludzie zdecydowali, że nadszedł odpowiedni moment w ich życiu na podjęcie decyzji

o zakupie mieszkania lub domu.

Trudno jest jednak ignorować to, że cały system udzielania kredytów, w tym obliczania

zdolności  kredytowej,  polega  na  założeniu,  że  będzie  nie  gorzej  niż  było.  Do  podobnych

wniosków można było dojść przed kryzysem, obserwując rynki akcji, które wprawdzie wahały

się, ale w długich okresach (np. 10-letnich) przynosiły udziałowcom zyski. Niebagatelny udział

w projektowaniu wielu lat stabilnego rozwoju miał wspomniany Keynes. Można powiedzieć, że

próbując  uodpornić  gospodarkę  na  przypadkowość  nastrojów  [czyt.  „animal  spirits”]

kapitalistów, przyczynił się do wbudowania powszechnego optymizmu w myślenie o ekonomii.

Żeby myśleć na przekór temu optymizmowi, trzeba by mieć inną niż dominująca wizję świata,

a to czyni z kwestii  zakupu nieruchomości coś więcej niż tylko łamigłówkę, w której porównuje

się oprocentowanie kredytów w poszczególnych bankach.

W sytuacji gwałtownego załamania rynków finansowych najmniej ucierpieli ci, którzy nie

widzieli w swoim życiu stopniowej poprawy sytuacji, lecz zmiany następowały u nich skokowo,

np.  poprzez  migrację.  Ich  sposób  oglądu  świata  nie  pasował  do  tego,  co  miały  do

zaproponowania banki. Przykładowo:

Mm14:  Wiesz,  fajnie  byłoby  wygrać  w  totolotka,  wtedy  bym  sobie  kupił  dom.  Ale
w totolotka nie gram...

P.K.: Nie przybliżasz się...

Mm14:  Wiesz,  nie  przybliżam  się  do  tego  domu.  Jeśli  go  nie  będę  miał,  nie  mam
problemu.  Jeśli  w  pewnym  momencie  zdarzy  się  tak,  że  go  będę  miał,  bo  od  kogoś
dostanę, albo nie wiem, co zrobię...  Po prostu nie widzę takiej  sytuacji,  w jaki sposób
mógłbym zdobyć tak dużo pieniędzy, żeby za 20 lat sobie kupić dom.

Zasadnicze  polepszenie  sytuacji  finansowej  rozmówcy  może  przynieść  tylko  los,  tj.  wygrana
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w totolotka,  bo  rozmówca  nie  wyobraża  sobie  siebie  w  roli  „zdobywającego”  większe  ilości

pieniędzy.  Obu  powyższych  wypowiedzi  (Mm14  oraz  Km6)  nie  różnicuje  doświadczenie

migracyjne ani nawet długość pobytu na wyspie, ponieważ oboje spędzili na niej blisko 10 lat.

Być  może  czynnikiem  wpływającym  na  postrzeganie  siebie  w  czasie  było  posiadanie  lub

nieposiadanie  dzieci,  choć  nie  należy  tej  różnicy  wyolbrzymiać,  ponieważ  pierwszy fragment

dotyczy historii zakupu mieszkań, a drugi spekulacji na temat kupna domu. Nie jest to tylko

różnica w kosztach transakcji, dom – jak wspomniałem na początku tej części pracy – może mieć

wyższą wartość użytkową niż zazwyczaj ma mieszkanie, ponieważ można go bardziej dostosować

do potrzeb mieszkańców, dlatego z jego posiadaniem i zakupem wiązać może się więcej znaczeń.

Mimo  tej  różnicy,  nawet  sama  perspektywa  rodzenia  się  dzieci  uruchamiała  u  rozmówców

pragnienie posiadania miejsca do wspólnego życia:

Mm16:  [P]owiedzmy,  żyjesz  z  dziewczyną,  wpadniesz,  masz dziecko.  I  wtedy co mam
zrobić? Iść do rodziców? No, odpada. Znaczy no można, oczywiście, że tak można. Ale co
to jest już za życie? Wiadomo, że kobieta nie chce z teściową żyć czy z teściem. I tak samo
jak  ja  bym nie  chciał  z  rodzicami  kobiety  żyć.  Tak  że  w tym przypadku to  jest  dużo
zdrowsze. Zawsze można wynajmować, ale nie wiadomo, jak to będzie, nie?

Jak widać, z posiadaniem dziecka wiążą się pewne wyobrażenia na temat „zdrowia” rodziny.

Kwestie  ewentualnej  ciasnoty  nie  były  w  ogóle  podnoszone,  ważne  okazało  się  zachowanie

dystansu  wobec  rodziców.  Jedynym możliwym modelem rodziny,  w  którym rodzice  dziecka

mogliby zachować autonomię jest więc – w oglądzie rozmówcy – rodzina nuklearna. Wydaje się

więc, że o ile jednostka jest w stanie swoje potrzeby ograniczyć do niezbędnego minimum i tym

samym uniknąć pułapek zadłużenia, o tyle ofertom banków i deweloperów nie sposób oprzeć się,

gdy  człowiek  staje  się  podmiotem  kolektywnym.  Charakterystyczne  jest  w  tym  fragmencie

łączenie decyzji finansowych z dyskursem zdrowia. Ten fragment nie jest odosobnionym tego

przykładem. 

Dług (zwłaszcza mieszkaniowy) w relacjach rozmówców wydawał się tak powszechny na

Islandii, że zacząłem ich pytać, czy znają ludzi bez długów.     

P.K.: Znasz może...  Myślisz, że wielu jest na Islandii ludzi bez długów?

Ki10:  Tak,  wciąż są tacy  szczęściarze.  Ale w większości  to  starsi  ludzie,  którzy prawie
spłacili swoje domy. Mają mały samochód i nie mieli nowego. Moje pokolenie [zadłużało
się] jak tylko kończyło szkołę. My mieliśmy na tyle szczęścia, że nie kupiliśmy domu.

Albo

Mi9: Tak, są jacyś. Ludzie, którzy spłacili swoje domy. Nie sądzę, żeby było ich wielu.  

P.K.: Ale w większości starsi ludzie...?
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Mi9: Tak, ponieważ prawie każdy bierze. Nie prawie każdy, wszyscy biorą kredyty, żeby
zapłacić za swoje domy i mieszkania.

Z prezentowanych wcześniej fragmentów wywiadów wiemy, że także ludzie, którzy mieli swoje

domy  prawie  spłacone,  mogli  się  znacznie  zadłużyć,  gdy  dom  stawał  się  narzędziem  do

zgromadzenia  kapitału  potrzebnego  do  rozpoczęcia  nowego  biznesu.  Trochę  inny  ogląd  na

kwestię ludzi niezadłużonych przedstawił jeden z migrantów:

Mm16: Są jeszcze tacy, ale nie zaryzykowali i nie kupili mieszkania. Cały czas, o tak, nie
zabezpieczyli przyszłości. Teraz żyją z dnia na dzień. I jest wszystko pięknie, zwiedzają,
bawią się. No, ale nie myślą o przyszłości.

Wraca  tu  zjawisko  wiązania  zadłużenia  z  dojrzałością  i  odpowiedzialnością,  których  to  cech

osoba zadłużona (tj. rozmówca) odmawia uznania u osób wolnych od długów (zob. też Springer,

2015).  Życie  bez  zobowiązań  finansowych  jest  tutaj  rozumiane  jako  życie  bez  zobowiązań

w ogóle. Warto pamiętać, że ta rozmowa odbyła się w trakcie kryzysu, a mimo to zadłużenie

kojarzone jest tu z bezpieczeństwem, przezornością i oglądem strategicznym sprowadzonym do

„myślenia o przyszłości”.   

Zasoby w społeczeństwie ryzyka

Skoro wiele długów wynika wprost z wziętych kredytów mieszkaniowych, to warto przyjrzeć się,

jak przebiega owo wspomniane „myślenie o przyszłości”, prowadzące do podjęcia kluczowych

decyzji. Oto fragment wywiadu, w którym rozmówca rekonstruuje taki proces: 

Mi9: Bierzesz kredyt i przez te wszystkie lata używasz mieszkania. Lecz jeśli oszczędzasz
pieniądze, żeby je kupić, to kupujesz je po prostu 10 lat później. Płacisz oczywiście trochę
więcej,  gdy  bierzesz  kredyt,  bo  płacisz  odsetki.  Ale  przez  tych  10  lat  korzystasz
z mieszkania, samochodu, czegokolwiek. Z tego punktu widzenia rozsądnym jest wziąć
kredyt. Jeżeli sytuacja jest stabilna. Jeśli  utrzymasz pracę. […] Ale jeśli  decydujesz się
wziąć  kredyt,  to  nie  myślisz  o  sytuacjach  takich,  jak  ta  teraz  na  Islandii.  To  jest  tak
wyjątkowe, tak absurdalne.

Istotne  wydają  się  w  tej  analizie  dwie  kwestie.  Pierwsza  to  przeciwstawienie  kredytowaniu

oszczędzania.  A druga  to  usuwanie  z  tej  analizy  wydarzeń jednostkowych,  niepodobnych do

wszystkich pozostałych, o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia, czyli zakłóceń. Jeśli usunąć

te zakłócenia, a są nimi: możliwość utraty pracy, bliżej nieokreślona niestabilność o charakterze

makroekonomicznym  (w  tym  załamanie  ideologii  neoliberalnej,  czyli  ówczesny  kryzys),  to

uzyskujemy klarowną sytuację decyzyjną, w której sprowadzenie zasobów z przyszłości, bo tak
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rozumieć należy kredyt (Davies, 2012), korzystniejsze jest niż wysyłanie zasobów do przyszłości

(bo  tak  rozumieć  należy  oszczędzanie),  ponieważ  tylko  to  pierwsze  zachowanie  gwarantuje

szybki  dostęp  do  interesujących  nas  dóbr.  Warto  zaznaczyć,  że  to  usuwanie  zakłóceń,  które

umożliwia sięgnięcie po zasoby z przyszłości, możliwe jest przy założeniu, że przyszłość będzie

zaledwie  ekstrapolacją  przeszłości.  Uwzględnienie  wzrostu  ilości  wydarzeń  chaotycznych,

wynikających choćby ze zmian klimatycznych, kurczenia się zasobów paliw kopalnych oraz wody

pitnej  na świecie  czy  po prostu  z  prekaryzacji  warunków pracy,  zasadniczo  komplikowałoby

proces decyzyjny.  

Wydaje  się,  że  ten  dość  mimo  wszystko  racjonalny,  a  przede  wszystkim dominujący,

sposób  rozumowania,  przedstawiony  w  powyższym  fragmencie  wywiadu,  prowadzi  do

zdeformowania znaczenia umiejętności bycia zapobiegliwym, z którą kojarzona jest dojrzałość.

Zapobiegliwość rozumiana jako swego rodzaju zabezpieczenie trwania świata aż do określonego

momentu przyszłości nie jest tym samym, co skwapliwe korzystanie z zasobów, które staną się

dostępne w określonym momencie przyszłości. Problem ten bardziej obrazowo można ująć tak,

że zapobiegliwością jest takie zabezpieczenie oceanu przez rybaków, by dawało się w nich łowić

ryby także za 10 lat. Ale niekoniecznie taką cechą wykazują się rybacy, korzystający z pieniędzy

ze sprzedaży jeszcze niezłowionych ryb, lecz których cenę uzgodnili z kupującymi na 10 lat do

przodu.  Jest  to  przykład  rzeczywisty,  ponieważ  instrument  finansowy typu opcje  na  połowy

również wprowadzono na Islandii,  co było zgodne z neoliberalnym charakterem wieloletnich

reform poprzedzających kryzys (Boyes, 2009), których cechą charakterystyczną jest narzucanie

rynkowej metafory na wszelkie relacje wymiany. W rezultacie takich reform przyszłość staje się

miejscem  do  skolonizowania,  a  zapobiegliwością  jest  jak  najwcześniejsze  przygotowanie  się

(w postaci odpowiedniej historii kredytowej) do korzystania z jej zasobów. Jak ma się więc ta

zapobiegliwość,  która  w  istocie  swej  pozostaje  zaledwie  skwapliwością,  do  „myślenia

o przyszłości”,  skoro  takie  myślenie  wymaga  akceptacji  niewyobrażalnego  nawet  ryzyka?

Wskazówkę można odnaleźć w objaśnieniach przywoływanego poprzednio migranta:

Mm16: Posiadanie domu to jest takie zabezpieczenie. Bo jak masz to mieszkanie, to już
nie myślisz o tym, że musisz płacić za wynajem. Masz do płacenia tylko ten czynsz, który
nie jest zbyt wysoki. Ewentualne opłaty. Na to jest w stanie każdy, każdy zapracować już.
[…] A tak [jeśli wynajmujesz], to wiesz, czy stracisz pracę, czy coś, to może być problem.
A tutaj [mając własne mieszkanie] zawsze się naskrobie. 

 

Okazuje  się,  że  mieszkanie  może  być  rozumiane  jako  zabezpieczenie  przed  utratą  pracy.

Własność  jest  tu  rozumiana jako  schronienie,  w  którym,  ze  względu na  niskie  koszty  stałe,

można  przetrwać  trudny  okres  w  życiu.  Interesujące  jest,  w  jaki  sposób  jedno  obarczone

190



ryzykiem przedsięwzięcie (zakup mieszania) zabezpiecza pozostałe ryzykowne przedsięwzięcia

(praca najemna). Wydawało się, że poprzednio analizowany proces decyzyjny zakładał stabilność

zatrudnienia jako warunek rozsądnej decyzji zakupu mieszkania na kredyt. Lecz i tam nadchodzi

moment,  w  którym  jedną  z  korzyści  posiadania  nieruchomości  jest  zwrotne  zabezpieczenie

ryzyka utraty pracy.  Podczas gdy wcześniejsze ignorowanie ryzyka utraty pracy pozwoliło na

racjonalizowanie decyzji o zakupie tej nieruchomości:

Mi9: Jeśli coś się stanie, tracisz pracę i tym podobne, to wtedy masz co sprzedać. To jest
sposób.  To dlatego,  jak myślę,  ludzie chcą kupować. Wszyscy byli  zdolni wziąć kredyt
w banku.  Rozumiesz?  Z  powodu  takiego  sposobu  myślenia.  Ponieważ  masz  wolność,
możesz sprzedać mieszkanie.   

P.K.: Jeśli jest na nie rynek.

Mi9: Rynek jest zawsze. Może niższy, ale nawet jeśli dostaniesz mało za mieszkanie, to
jest to więcej niż jak wynajmujesz. Z tego punktu widzenia jest więc bardzo logicznym
kupować.

Rozmówca ignoruje to, że nieruchomość może mieć niższą wartość niż kredyt, bo do rachunku

dodaje wszelkie korzyści uzyskane w międzyczasie, czyli przed kryzysem. Przedstawiona logika

zabezpieczania się wykracza poza racjonalizację zakupu mieszkań, rozciąga się na inne towary,

które w razie zagrożenia można zbyć lub zastawić w lombardzie. Mając więcej rzeczy na sprzedaż

bądź  do  zastawienia,  człowiek  może  pozwolić  sobie  na  dłuższe  pozostawanie  w  stanie  bez

dochodu, co zmniejszy presję na przyjęcie jakiejkolwiek propozycji pracy i da czas na znalezienie

pracy  odpowiedniej  do  aspiracji.  W  efekcie  można  sobie  wyobrazić  ludzi,  którzy  niejako

obrastają  rzeczami,  które  tworzyć  mogą  pewien  zabezpieczający  ich  przed  skutkami

niekorzystnych wydarzeń kokon. Co ciekawe, gromadzone towary nie muszą mieć dla nich jakoś

niezwykle przez nich cenionej wartości użytkowej, tzn. nie muszą być przydatne, ponieważ to ich

wartość wymienna, a zatem cena, stanowi o tym, że cokolwiek są one w stanie zabezpieczać. Po

raz kolejny mamy więc prawdopodobnie do czynienia z podmiotami, które dla zabezpieczenia

czasu na realizację  wartości  postmaterialnych,  jak choćby samorealizacja  w odpowiedniej  do

aspiracji pracy, starają się żyć w hiper-materialistycznym otoczeniu.   

Warto zwrócić uwagę na prywatyzację takiego modelu zabezpieczeń. Państwo jest w nim

nieobecne, a nie tego oczekiwalibyśmy po wywiadach przeprowadzonych w kraju nordyckim. To

kooperującej wspólnocie „my” zależy na bezpieczeństwie: „Zwykliśmy patrzeć na ten dom jak na

nasze ubezpieczenie na życie. Teraz to straciliśmy.” ( Mi4).

Zanim nastał kryzys ekonomiczny, katastrofa jednej rodziny mogła oznaczać okazję dla

innej:  

Mm15: Trochę języka załapałem i żonka zresztą też. I wtedy, w tamtych miesiącach, mój
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pierwszy  szef  przyszedł  i  mówi,  że  ktoś  tam  zbankrutował,  bank  przejął  dom  i  jest
[okazja]. On był wart coś koło 7-8 milionów, bo to dom piętrowy, 160 m2. I on był za 2,5
miliona.  Po  prostu  bank  chciał  odzyskać  te  pieniądze,  które  niby  stracił  przez  tego
bankrutującego.  I  ja  to  niby  przejąłem.  Oni  mi  to  znowu  tam  rozbili  na  jakieś  tam
śmieszne raty i w ciągu 12 lat miałem to spłacić.

Warto  zwrócić  uwagę  na  to,  jak  sprawnie,  zdaniem  rozmówcy,  proces  przejmowania

nieruchomości  przebiegał.  Jeżeli  nieznaczne  opanowanie  języka  wystarczyło,  to  szanse  na

zrozumienie podpisywanych umów raczej nie wynikały z ich osobistego czytania, lecz z objaśnień

osób trzecich.  Jeżeli raty były dla rozmówcy śmieszne, to znaczy, że były niskie, więc dla ludzi

zarabiających lepiej niż świeżo przybyły migrant, musiały być to raty znacznie śmieszniejsze.

Informacja o okazji dystrybuowana była przez przełożonego w pracy, choć nie wiadomo, do jak

wielu  potencjalnie  zainteresowanych  ludzi  trafiła.  Skorzystanie  z  okazji  było  więc  oznaką

zaufania wobec lokalnej wspólnoty (gwarantującej, że dany zakup jest rzeczywistą okazją) oraz

oznaką  aktywnych  starań  jej  przedstawicieli  (szef,  ktoś  pomagający  zrozumieć  umowy),  by

zakorzenianie się migrantów pogłębiać zakupem domu. 

  Wspomniane  wcześniej  asekurowanie  jednych  ryzykownych  przedsięwzięć  drugimi

(zatrudnienia  nieruchomością,  nieruchomości  zatrudnieniem)  w  połączeniu  ze  społeczną

dystrybucją  okazji  stwarzanych  przez  cudze  nieszczęście  wydaje  się  dobrym  przykładem  na

zobrazowanie  tezy  Urlicha  Becka  o  systemowym ryzyku,  które  współcześnie  penetruje  życie

społeczne  do  tego  stopnia,  że  powinniśmy  mówić  o  społeczeństwie-ryzyku,  ponieważ  samo

istnienie  coraz  bardziej  złożonych  systemów wywoływać  może  mniejsze  i  większe  katastrofy

(Adam,  Loon,  2005;  Beck,  1992),  podczas  których  odnawia  się  poczucie  więzi  społecznych

(Graeber,  2011;  Kowzan,  2012c).  Po  wybuchu  kryzysu  banki  nie  były  już  w  stanie  udzielać

kolejnych  kredytów,  przez  co  w  dużej  mierze  brakowało  chętnych  do  korzystania  z  okazji

stworzonych  przez  gwałtowne  zwiększenie  zadłużenia  ludności.  Interesujące  jest  to,  jak

intensywnie mimo to dbano o to, żeby nieruchomości były zajęte, choćby były to tylko pozory: 

Mm14: To jest  koniec.  To są po prostu puste osiedla. Słyszałem, nie wiem czy to jest
reguła, ale chyba nie, że jak tam sprzedawali mieszkania, jeszcze chyba rok temu, to tam
są domofony i wszędzie na domofonach pisali imiona, żeby ludzie się nie bali. Bo tam są
ludzie, którzy mieszkają sami w jednym pionie na przykład.

Rzeczywiście  były  w  Islandii  bloki  z  mieszkaniami  zajętymi  zaledwie  przez  kilka  osób,  lecz

z prawie  pełną  listą  fikcyjnych mieszkańców przy  wejściu,  co  niektórzy  z  moich rozmówców

odkrywali dopiero po jakimś czasie od wprowadzenia się. A było to do zweryfikowania, ponieważ

rejestry wszystkich mieszkańców Islandii dostępne były w sieci. Sprzedawcy musieli się starać,
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żeby  przyszli  mieszkańcy  nie  poczuli,  że  są  sami  w  budynku  lub  na  osiedlu.  Miejsca

niezasiedlone,  a przeznaczone do tego,  tracą na wartości  wymiennej,  gdy ludzie ich unikają.

Jakość sąsiedztwa jest w końcu jednym ze zidentyfikowanych przez Negriego i Hardta efektów

zewnętrznych, od których zależy wartość nieruchomości (Hardt, Negri, 2012, s. 257). 

Exodus i miasto jako schronienie

Nie mogąc szybko rozwiązać problemów wywołanych przez kryzys oraz tych, które go wywołały,

rząd islandzki próbował zyskać na czasie, wprowadzając kolejne moratoria na eksmisje z domów

i mieszkań. Zamrożenie sytuacji osób zadłużonych dało im czas na poukładanie sobie życia na

nowo.

Pozornie wszyscy wspierali się w bezruchu, oczekując ruchów ze strony rządu:

Mm15: Tak jak mówię, z tymi bankrutami rozmawiałem, to mówią 'Nie przejmuj się'.
Z uśmiechem na twarzy: 'Nic nie mów [bankom, instytucjom P.K.], bo... Nic nie mów na
razie, bo jak ci przyjdą po dom, to ci przyjdą, ale raczej szybko ci nie przyjdą.' Bo jeżeli
przejmą dom, oni  już go nie sprzedadzą.  A ten dom będą musieli  trzymać; płacić tak
zwane placowe dla tej gminy, w której ten dom stoi.

Rozmówcy udało się odnaleźć w społeczności inne osoby, które wcześniej „bankrutowały”, nie

tylko jako konsumenci, ale także jako przedsiębiorcy i te osoby stanowiły dla niego nieoficjalną

grupę wsparcia. Podstawowymi radami, jakie otrzymał było uspokojenie się i poddanie biegowi

dalszych wydarzeń. Co ciekawe ,spodziewano się, że te oczekiwane wydarzenia długo jeszcze nie

nastąpią,  ponieważ  wierzyciele  nie  mieli  żadnego  dobrego  ruchu  do  wykonania.  W  ocenie

zainteresowanych  napięcie  między  dłużnikami  a  wierzycielami  przypominało  więc  zugzwang

w grze w szachy, kiedy to wykonanie jakiegokolwiek posunięcia powoduje przegraną . Odwołanie

się przeze mnie do teorii gier jest o tyle uzasadnione, że z jednej strony Islandia jest miejscem,

gdzie występuje najwyższe na świecie zagęszczenie szachowych arcymistrzów, a z drugiej strony 

istotne wydaje się, żeby myśleć o tego typu radach – jak te udzielane rozmówcy przez jego grupę

wsparcia – jako o rozwiązaniach taktycznych, a nie jako o wskazówkach quasi religijnych, typu

zalecany  w  zen  bezruch.  To,  że  dłużnicy  nie  podejmowali  z  własnej  inicjatywy  kontaktów

z bankami-wierzycielami  nie  znaczy,  że  nie  podejmowali  w  tym  czasie  znaczących  decyzji

finansowych.  Poza  tym,  w  życiu  przynajmniej  niektórych  z  nich  trwała  wówczas  praca

o charakterze mentalnym, na którą składała się reorganizacja celów życiowych całych rodzin.

Trwała także praca nad własną tożsamością, jeżeli z nieruchomością wiązały się jakieś konkretne

wizje siebie. Ten sam, co wcześniej,  rozmówca tak opisał,  jak wyglądał wspomniany bezruch
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w jego przypadku:

Mm15: Praca? Dla mnie w tej chwili praca to jest... Jeżeli już teraz nie spłacam [długów
na Islandii],  no to sobie odkładam w Polsce. Ja mam dom w Polsce.  Teraz odkładam
pieniądze, bo, jak by nie było, dom ma 30 lat. To jest dom po rodzicach. Tam też dużo
pieniędzy trzeba jeszcze w niego wsadzić. I już nie inwestuję w to, co tutaj jest, bo to już
w tej chwili dla mnie to się nie liczy. Już jestem na takim etapie, że mogę jechać. To nie
jest mój kraj. Oni narozrabiali, niech sobie radzą sami. Ja po prostu ogłoszę bankructwo,
podpiszę, co będą chcieli i  przez 6 lat nie będę mógł brać kredytów. Nie wiem, czy to
pójdzie razem ze mną do Polski, bo, jak by nie było, Islandia jest w Schengen całym. To
dla  mnie  się  nie  liczy.  Mogę  zbankrutować.  Ja  w  Polsce  nie  mam  zamiaru  żadnych
kredytów brać, tylko po prostu jest dom [w Polsce], jest praca.

Powyższy  fragment  wywiadu  nie  oddaje  skali  zmiany  w  życiu,  jaką  jest  deidentyfikacja  ze

społeczeństwem („Oni narozrabiali, niech sobie radzą sami”), w którym rozmówca żył z rodziną

przez wiele lat. Nie wiadomo, jak na tę dość ascetyczną wizję nowego świata („nie mam zamiaru

żadnych kredytów brać, tylko po prostu jest dom, jest praca”) zapatruje się reszta rodziny ani czy

rozmówca jest właścicielem tego domu, co groziłoby zajęciem nieruchomości. Nie ustaliłem też

tego, czy dom i praca są tylko pojęciami, tj. dom jako miejsce, gdzie człowiek czuje się u siebie,

a praca jest tylko do wykonania, czy też rozmówca mówi o nieruchomości i otrzymanej ofercie

zatrudnienia.  Wiadomo  tylko,  że  skutkiem  zadłużenia  jest  w  tym  wypadku  wykorzenienie

z jednego miejsca i powrót do dawnych korzeni. Warto pamiętać, że nie ma reguły, tzn. długi

zarówno zakorzeniały, jak i wykorzeniały ludzi z Islandii (zob. rozdział poświęcony migracjom),

a w przypadku migrantów można mówić także o etnicyzacji liberalnego stosunku do długów,

charakterystycznego  dla  niektórych  klas  społecznych  społeczeństwa  islandzkiego  (Kowzan,

2012b, 2013b). Kwestie klasowe były jednak prawie nieobecne w rozmowach z migrantami, dla

których punktem odniesienia byli po prostu Islandczycy. Swego rodzaju spokój w podejściu do

nowej sytuacji niektórzy migranci rozumieli jako oznakę swojej własnej asymilacji do kultury

islandzkiej. Wraz z ustaleniem, gdzie znajduje się to nowe miejsce do życia, zmienia się sposób

eksploatacji dotychczasowego miejsca i w konsekwencji przekierowaniu ulegają m.in. strumienie

oszczędności. Tak jak w przypadku pary przygotowującej się do wyjazdu do Norwegii:

Mi3: Wystawiłem moje mieszkanie na sprzedaż w październiku 2007 roku i  nigdy nie
spotkało się ono z żadnym zainteresowaniem. Zdjąłem ogłoszenie 15 miesięcy później,
pod koniec 2008 roku. Wtedy zdecydowałem się wynajmować je, zanim je stracę. I to jest
fajne, bo dostaję za nie 140 tys. koron miesięcznie i nie spłacam już kredytu walutowego
[…] Nie jest więc to zupełna strata dla mnie.  

W zasadzie możemy mówić, że sytuacja, o której opowiadał rozmówca, pokazuje, jaki użytek

można zrobić ze wspomnianego wcześniej kokonu rzeczy materialnych, jakim obudować mogą
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swoje życie nawet ludzie przywiązani do wartości postmaterialnych. Rozmówca korzysta z czasu,

jaki istnieje między momentem zdania sobie sprawy z przegranej sytuacji a terminem, w którym

wierzyciel będzie w stanie rzeczywiście mu tę własność odebrać i niejako „przepoczwarza się”

wewnątrz  swego  kokonu.  Wybór  nowego  miejsca  do  życia  wiąże  się  w  przypadku  osób

zadłużonych  z  nowym  sposobem  życia.  Przede  wszystkim  ze  względu  na  obawy  przed

wierzycielami, którzy mogliby zająć nowy majątek, osoby z długami starały się w nowym miejscu

unikać  posiadania  rzeczy.  W  pierwszej  kolejności  oznaczało  to  wynajem  mieszkań  oraz

codzienne korzystanie z transportu publicznego. Dla wielu miała być to zmiana nie tylko wielka,

ale  mogła  też  okazać  się  nie  wszędzie  możliwa  do  realizacji.  Wyzwania,  przed  jakimi  stają

rodziny chcące wynajmować mieszkanie w Islandii, zostały wyliczone w poniższym fragmencie:   

Ki10:  Domem  jest  Islandia.  Wynajmujemy  teraz.  Jesteśmy  już  2,5  roku  w  jednym
mieszkaniu. I nienawidzimy się przemieszczać. Na Islandii nie jest tak, jak w Danii, że
idziesz 'OK, możemy wynajmować to mieszkanie przez 3 lata naszego pobytu [w kraju]'.
Nie  mamy  takiego  systemu.  Musisz  kupić,  żeby  nie  ruszać  się.  Mamy  szczęście,  że
wynajmujemy [tyle czasu] w tym samym mieście,  więc moje dzieci  mają tych samych
przyjaciół, tę samą szkołę. Zwykle musisz przemieszczać się do innego miasta [w ramach
okręgu stołecznego], a to – jak sądzę – jest bardzo niekorzystne dla dzieci. Tak ciągle
zmieniać środowisko. Jeśli więc zamierzam zostać, będę musiała kupić dom. Ale to teraz
jest niemożliwe, bo kredyty, jakich teraz udzielają banki, są po prostu... Nie wiem... Nie
mam na to słowa. Niemożliwe.

Z życiem na Islandii, gdy jest się najemcą, zdaniem rozmówczyni, wiąże się konieczność częstych

przeprowadzek  między  poszczególnymi  dzielnicami  szeroko  rozumianego  Reykjaviku.  Z  tego

przymusu ruchu niejako zwolnieni są tylko właściciele domów i mieszkań. Ilość wynajmowanych

mieszkań jest na tyle mała, że trudno znaleźć kolejne odpowiednie dla rodziny mieszkanie, które

byłoby położone blisko poprzedniego. Mimo więc tego, że cała Islandia jest dla rozmówczyni

domem, tzn. wszędzie czuje się ona u siebie, to jednak podtrzymywanie relacji społecznych –

szczególnie  w  przypadku  chodzących  do  szkoły  dzieci  –  wymaga,  jej  zdaniem,  dłuższego

zakotwiczenia w konkretnym miejscu miasta. Wybór dostępnych miejsc i standardowa długość

umowy  wynajmu  były  na  Islandii  znacznie  bardziej  ograniczone  niż  w  Danii,  której  rynek

wynajmu  mieszkań  jest  dla  rozmówczyni  punktem  odniesienia.  Z  tych  też  względów

rozmówczyni czuła się w potrzasku – chcąc wychowywać dzieci w określonych warunkach, czuła

się zmuszona do zakupu nieruchomości. Jednak warunki, na jakich mogłaby dokonać zakupu,

były z jej  perspektywy niemożliwe do spełnienia.  Ta „niemożliwość” warunków zasadzała się

najprawdopodobniej  na  tym,  że  próba  spełnienia  ich,  oznaczałaby  intensywną  pracę

w nadgodzinach.  A  nieobecność  w  domu  uderzałaby  w  warunki  wychowywania  dzieci,  jakie

rozmówczyni starała się zapewnić.   
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Już jednak samo to,  że schronieniem dla dłużników jest  miasto,  wydaje się – patrząc

historycznie – ogromną zmianą. W starożytności kryzysy zadłużenia oznaczały na ogół odpływ

ludzi  z  miast  do  miejsc,  gdzie  nie  sięgało  prawo,  co  skazywało  dłużników na  nomadyczno-

bandycki sposób życia. Kiedy ogłaszano anulowanie długów, uciekinierzy wracali do miast, bo

nie musieli  już obawiać się  oddawania rodziny w niewolę za  długi  (Graeber,  2011).  Obecnie

przestrzeń nie-miejska kurczy się na świecie i od 2008 roku większość ludzi mieszka w miastach

(Montgomery,  2008),  a  przed  działaniem  wierzycieli  za  pomocą  prawa  dużo  trudniej  uciec

(Zilinsky, 2006). Można jedynie lawirować, wykorzystując regulacje prawne jednego państwa

przeciwko regulacjom drugiego, np. zmieniając, choćby formalnie, miejsce zamieszkania. Jest to

dostępne  dla  tych,  którzy  mają  wiedzę  i  status  umożliwiający  nieskrępowaną  mobilność

międzynarodową.  Kwestię  prawnych  uregulowań  ratowania  się  przed  długami  za  pomocą

migracji  podjąłem  w  rozdziale  o  migracjach  oraz  w  artykule  (Kowzan,  2013b,  s.  145-

146) poświęconym przypadkowi polskiemu, lecz w zasadzie omawiane tam sposoby ratowania

się  osób  zadłużonych  mają  wymiar  ogólnoeuropejski.  Praktyki  tzw.  turystyki  upadłościowej

(Walters, Smith,  2010a) nie są zjawiskiem nowym także w Polsce.  W XIX wieku azylem dla

zadłużonych chłopów polskich była Ameryka (Znaniecki, Thomas, 1976, s. 116), tyle że nikt nie

nazywał tego turystyką. Współcześnie jesteśmy niekiedy w stanie wyodrębniać zjawisko ucieczki

przed długami i wierzycielami ze zjawiska bardziej ogólnego nazywanego migracją zarobkową.

Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, można stworzyć pewnego rodzaju mapy, z których będzie

wynikało, które części świata lub które miasta zadłużają przyjezdnych, a które mają potencjał

chronienia dłużników. Przykładowo, w powszechnym przekonaniu niezwykle szybko zadłużają

slumsy wielkich miast na szeroko rozumianym Południu naszego globu. Migrujący do takich

miast rolnicy, po rozpoznaniu niedogodności związanych z miejskim życiem, nie mają szans na

odwrót  właśnie  ze  względu  na  to,  że  zostają  schwytani  w  relacje  podległości  względem

wierzycieli39.  Są też miasta, które idealnie nadają się na „nowe życie”, przynajmniej w ocenie

tych, którzy wybierali się do nich, uciekając z Islandii:

Mi3: Nie będziemy mogli niczego posiadać przez następne lata. Ani nieruchomości, ani
samochodu.  Ale  nie  potrzebujemy  ich.  Nie  potrzebujemy  samochodu.  W  Szwecji
i w Norwegii mają pociągi i wszystko. Przyjechałeś tu autobusem?

P.K.: Tak, oczywiście.

Mi3: Więc wiesz, jak okropny jest system transportowy tu na Islandii. Tu musisz mieć
samochód.  Lecz  miasta  w  Skandynawii  mają  pociągi  i  transport  [publiczny]  taki,  że

39 Kilkakrotnie spotkałem się z takim właśnie przekonaniem odnośnie slumsów. Opinię taką wyraził między innymi Sugatra
Mitra podczas seminarium na Islandii w 2010 roku. Niestety ani on, ani ja nie znaleźliśmy potwierdzenia tego stanu rzeczy
w  stosownych  badaniach,  choć  sama  kwestia  zniewolenia  za  długi  jest  rozpoznana  (Knigt,  2012).  Pozostaje
domniemywać, że w krajach Południa przekonania o spowodowanej długami niemożności powrotu ze slumsów na wieś
stanowią element wiedzy ogólnej.  
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wszędzie  dostaniesz  się  w  15  minut.  A  rynek  wynajmu  mieszkań  tam  rozkwita,  więc
będziemy wynajmować mieszkanie. W zasadzie nie potrzebujemy więc tego wszystkiego.

Ten fragment wypowiedzi nie tylko pokazuje, że niektóre miasta zwalniają ludzi z konieczności

zadłużania  się,  lecz  odsłania  także  warunki  życia  w  miejscach,  które  stały  się  punktem

odniesienia  dla  przygotowującego  się  do  migracji  rozmówcy.  Jeżeli  struktura  transportu

publicznego  wymusza  na  mieszkańcach  zadłużanie  się,  to  ich  długi  z  tego  powodu  mają

charakter polityczny w tym sensie, że powstały w wyniku podjęcia szeregu decyzji dotyczących

priorytetów rozwoju danego miasta oraz wysokości i przeznaczenia podatków. Wbrew pozorom

linia podziału na miasta zadłużające i miasta exodusu dłużników nie zawsze będzie pokrywała

się z podziałem na kraje postrzegane jako biedne i bogate. Sądząc po Skandynawii, to miasta

niedużej wielkości wydają się bardziej uprzywilejowywać osoby unikające posiadania możliwego

do  zajęcia  majątku  (o  przyczynach  wyboru  Skandynawii  na  nowe  miejsce  życia  oraz

o korzyściach  związanych  z  darmowymi  usługami  publicznymi  pisałem  już  wcześniej  w  tej

rozprawie). Przybywanie do miast osób zadłużonych w miastach z pewnością zwiększa presję na

poprawę dostępności i rozwój usług publicznych czy ogólnie (miejskich) dóbr wspólnych (tzw.

urban  commons,  McGuirk,  2015).  Poruszona  w  ostatnim  fragmencie  wywiadu  kwestia

transportu publicznego w Reykjaviku,  który  istnieje  tylko  w formie  szczątkowej  (Karlsdottir,

2013),  stała  się  tam  przedmiotem  krytycznych  debat  właśnie  w  trakcie  kryzysu40,  co  bez

rozumienia roli dóbr wspólnych w życiu ludzi zadłużonych wydawać by się mogło absurdem,

ponieważ przyzwyczajani jesteśmy do myślenia, że kryzys finansowy oznaczać musi radykalne

cięcia  w  wydatkach  publicznych  (Legido-Quigley  et  al.,  2013;  Taylor-Gooby,  2012).  Czasem

zamieszki osłabiają możliwość przeprowadzenia cięć budżetowych (Ponticelli, 2011) i być może

gotowość społeczeństwa islandzkiego do śmiałych i masowych wystąpień przyczyniła się do tego,

że dyskutowano o rozwoju transportu publicznego w mieście, a nie o jego zwijaniu. Patrząc z tej

perspektywy, wydaje się więc, że dłużnicy mają swój udział w opisywanym przez Davida Harveya

„buncie miast” (2012), który doprowadzi zapewne do powstania jeszcze wielu komunistycznych

enklaw,  w  których  nic  nie  będzie  mogło  zostać  człowiekowi  odebrane,  ponieważ  nawet

luksusowym dobrom czy środkom produkcji nie da się tam formalnie przypisać właściciela.  

40 W jednej z takich debat uczestniczyłem. Było to spotkanie władz miasta z migrantami w formie „world cafe”, gdzie jeden
z debatujących stołów poświęcony został polityce transportu. Pochodzący z wielu krajów migranci zasilali w ten sposób
miasto wiedzą wynikającą z obserwacji  i  porównań z systemami transportu miejskiego w wielu krajach, choć trudno
powiedzieć, na ile wiedza ta została wykorzystana przez decydentów. 
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Podsumowanie

Mieszkania stanowią podstawową przyczynę zadłużania się rozmówców. Jest to paradoks, bo

problemy finansowe zaczynały się od tego, że ludzie kupowali coś, do czego w zasadzie mieli

prawo,  lecz  na  ogół  w  ograniczonym  zakresie  jako  prawo  do  tzw.  mieszkania  socjalnego.

Kupowali  więc  mieszkania,  zadłużając  się  na  wiele  lat,  mimo  że  prawo  do  mieszkania  jest

jednym  z  praw  człowieka  rozpoznanym  i  uznanym  przez  większość  państw.  O  zakupach

decydowały  w  dużej  mierze  względy  estetyczne,  związane  z  pozycją  klasową  oraz  takimiż

aspiracjami  rozmówców.  Ujawnianie  szczegółów tych  decyzji  budzi  resentyment  wśród tych,

którzy  poskramiali  swój  apetyt  i  powstrzymywali  się  przed  sprowadzaniem  zasobów

z przyszłości. 

Na diagramie dług „D” znajduje się początkowo poza osobą (choćby dlatego, że zadłużona może

być  spółdzielnia  lub  inna instytucja  posiadająca nieruchomość),  następnie  jest  wspólny,  gdy

aspiracje  skłaniają  do  obciążenia  nim  rodziny,  żeby  „ostatecznie”  podzielić  się  między

rozstających się ludzi (każdy okręg ze swoim własnym „D”). Linia czasu może reprezentować

biologiczny czas człowieka, ponieważ niektórzy zadłużeni przechodzili takie właśnie stadia. Na

diagramie było to jednak pomyślane jako czas historyczny,  w którym zmienia się  to,  w jaką
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(opracowanie własne).



logikę podporządkowania wpisane jest zamieszkiwanie.

Momentem  w biografii  kluczowym  dla  decyzji  o  sprowadzeniu  zasobów z  przyszłości

okazało się  przejście z  życia  indywidualnego do rodzinnego (na diagramie reprezentowanym

przez  nachodzące  na  siebie  okręgi).  I  jest  to  kolejny  paradoks,  bo  –  jak  opisywałem  to

w poprzednim  rozdziale  –  ludzie  łączyli  siły,  co  –  jak  widać  po  latach  –  narażało  ich  na

popadnięcie  w  długi,  ponieważ  osłabiało  ich  odporność  na  pokusy  społeczeństwa

konsumpcyjnego. Wówczas indywidualna potrzeba „zaszczepienia” partnera (lub dziecka) przed

pokusami społeczeństwa konsumpcyjnego przez zaspokajanie nawet niewyartykułowanych przez

partnerów  potrzeb  prowadziła  do  pogłębiającego  się  podporządkowania  współpracy  między

ludźmi kierownictwu kapitału. Na diagramie przedstawione jest to przy pomocy symbolizującej

dług literki „D”, umieszczonej w części wspólnej dla dwóch okręgów-osób. 

Samo w sobie  podporządkowanie  wysiłków rodziny kapitałowi  wydawać by się  mogło

błędem, lecz rozmówcy postrzegali je jako jeden z wielu stanów ryzykownych, z których każde

wymaga  jakiegoś  zabezpieczenia.  I  jest  to  paradoks,  że  decyzje  o  ryzykownych

zakupach/inwestycjach minimalizują skutki wystąpienia innych ryzykownych wydarzeń w życiu.

Podporządkowanie się kapitałowi (przez zakup domu) zmniejsza według niektórych zależność od

państwa  (na  wypadek  bezrobocia),  a  podporządkowanie  się  państwu  (podatki,  aktywność

polityczna,  ubezpieczenia  społeczne)  zmniejsza  zależność  od  kapitału  (na  wypadek  utraty

zarobków potrzebnych na spłatę długów). 

Gdy  taki  projekt  zarządzania  życiowym  ryzykiem  przez  krzyżowe  (trochę  państwu,

a trochę kapitałowi, na wypadek, gdyby jeden z tych porządków zawiódł) podporządkowywania

się  zawiedzie,  ratunkiem  jest  rozpoczęcie  nowego  życia.  Na  ogół  w  innym  miejscu.  Tym

miejscem jest pełne dóbr publicznych miasto (mieszkania na wynajem, komunalne, kolektywne,

studenckie itp.). I to także jest paradoksalne, bo skoro ostatecznie niektórzy dłużnicy próbują

zniknąć i ukryć się, i kiedy, uciekając przed długami, migrują, to wcale nie wybierają wielkich,

zapewniających anonimowość miast.  Ratunkiem dla  nich okazuje się infrastruktura średniej

wielkości miast, wokół której tworzą się wspólnoty. Istnieje wówczas jakieś ryzyko zależności od

obcych ludzi w korzystaniu z dóbr wspólnych, wynikające z zajęcia pozycji imigranta, mającego

ograniczone  prawa  polityczne.  Zadłużeni  muszą  jednak  polegać  na  dobrach  wspólnych  ze

względu  na  wierzycieli  czyhających  na  prywatny  majątek.  Zadłużonym pozostaje  też  pamięć

niesprawiedliwości, choć nie wiadomo jak długo będzie ona żywa: „Nie jest to rzecz, o której

mogę zapomnieć, dlatego że straciłam mieszkanie przez te długi” (Km13). W przypadku Islandii

udało się przekuć tę pamięć w polityczny projekt „korekty” zadłużenia, której przeprowadzenie

rozpoczęło się w 2014 roku.
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VII. Edukacja, wychowanie jako urządzanie dorosłości

W  tej  części  pracy  analizuję  kwestie  dotyczące  wychowania  oraz  te  fragmenty  wypowiedzi

dotyczące szeroko rozumianej edukacji (w tym kody: studiowanie, koncepcje dorosłości, dzieci,

polskie myślenie), które nie zostały dotąd omówione w innych rozdziałach. 

Szkoła

Architekci neoliberalnych reform, które doprowadziły Islandię do bezprecedensowego kryzysu

ekonomicznego byli absolwentami tych samych szkół, w szczególności jednej – Menntaskólinn

í Reykjavík  –  elitarnej  szkoły  średniej  z  tradycjami  sięgającymi  XI  wieku  (Osiński,  2011).

W opinii  wielu moich rozmówców to, co działo się w Islandii  nie byłoby możliwe w krajach,

w których szkoła wypuszczała krytycznie myślących obywateli.  Skutkiem ubocznym przemian

związanych z kryzysem ekonomicznym okazał się wzrost zainteresowania migracją poza wyspę,

wykryty wśród 16-latków z Akureyri (drugiego co do wielkości miasta Islandii). O ile w 2003

roku 53% z nich chciało przeprowadzić się do Reykjaviku, a 36% zagranicę, o tyle w 2015 roku

sytuacja odwróciła się: 53% osób w tym wieku deklarowało chęć wyjazdu zagranicę, a 36% -

przeniesienia się do stolicy kraju (Fontaine, 2015). 

Po co szkoła i jaka krytyczna pedagogika 

Z perspektywy ludzi przybywających na wyspę z zewnątrz i oceniających szkolnictwo z zewnątrz

(dosłownie, czyli nie wchodząc do budynków), trudno było stwierdzić, po co młodzi ludzie na

Islandii  w  ogóle  chodzą  do  szkoły.  Problem  ten  już  opisywałem  (Kowzan,  2012,  s.  194),

a zainspirował  mnie  do  jego  rozważenia  jeden  z  rozmówców  Małgorzaty  Zielińskiej,  która

równolegle  prowadziła  badania  na Islandii  (Zielińska,  2015).  Problematyczną relację  między

konsumpcjonizmem a szkołą wyraził on następująco:

ZMm2: Ja inaczej byłem wychowywany. Jestem w ogóle z innej kultury. Nie mam takiego
doświadczenia jak oni. U nas szkoła średnia wygląda całkowicie inaczej niż tutaj. Tu pod
szkołą średnią – jak jadę z pracy, [to widzę] liceum. To jest taki parking wielgaśny i tylko
samochody stoją wszystkich uczniów. 

Rozmówca  wskazuje  na  doświadczenia  edukacyjne,  a  w  szczególności  na  ich  wychowawczy

wymiar, jako na źródło różnicy między nim (outsiderem) a Islandczykami. To, co wydawało się

rozmówcy  skandaliczne  i  prowadziło  do  jego  alienacji,  to  warunki  materialne,  w  których
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odbywała się edukacja szkolna w Islandii. Co ciekawe, rozmówca wnioskował na temat edukacji,

patrząc na samochody zaparkowane przed szkołą, czyli na to, co – technicznie rzecz ujmując –

znajdowało się poza budynkiem, w którym odbywał się proces.  Samochody jednak dla wielu

osób,  szczególnie  pochodzenia  robotniczego,  są  symbolem  statusu  społecznego.  Stąd  też

dysonans poznawczy: jeżeli szkoła miałaby wspierać awans społeczny, to co robią w niej ludzie,

którzy są w stanie zaprezentować ten status jeszcze zanim wejdą do budynku? Zaparkowane

samochody oznaczają więc, że edukacja w Islandii opiera się na niezrozumiałych dla rozmówcy

założeniach.  Takie  redukcjonistyczne  (niez)rozumienie  sensu  edukacji  przez  rozmówcę  kusi

swoją prostotą, choć rozmówca opowiada o tym, że czegoś fundamentalnie nie rozumie i na tej

różnicy między swoim doświadczeniem a nieznanym zasadza swoją odrębność. Jego rozumienie

świata znalazłoby może wsparcie w analizach Pierre'a Bourdieu, dla którego edukacja była polem

gry o status właśnie. Ale w jego pracach znaczeń nie przypisuje się obiektom na stałe (Bourdieu,

2009, s. 113-115). Nośnikami statusu społecznego nie zawsze i nie tylko muszą być samochody.

Zastrzeżenia  co  do  funkcjonowania  szkolnictwa  pojawiały  się  w  różnych  momentach

wywiadów, ale zasadniczo były to uwagi krytyczne. Szkolnictwo krytykowane bywało za swego

rodzaju izolacjonizm, czyli zbyt wielką uwagę poświęconą wyjątkowości Islandii.  O potrzebie

wzięcia pod uwagę zewnętrza wyspy w procesie kształcenia wspominał, przykładowo, rozmówca

Mi1, którego wypowiedź szerzej przytoczyłem w rozdziale „Kwestionowanie podstaw i potrzeba

rozumienia systemów”, ale da się ją sprowadzić do wezwania „Ludzie powinni zostać wychowani

do – nie chcę użyć słów „światowy obywatel” [global citizen], ponieważ jest przewartościowane,

ale ludzie powinni wiedzieć, że są częścią zintegrowanego świata” (Mi1).

Wnioskując  z  szerszego  i  przytoczonego  już  fragmentu  wypowiedzi  rozmówcy,

podstawowym problemem ze sfery edukacji, choć niekoniecznie tylko na poziomie szkoły, było

niezrozumienie świata poza wyspą przez jej mieszkańców. Niezrozumienie świata oraz intencji

wielkich  graczy  w  polityce  światowej  czyniło  ludzi  pasywnymi,  choć  zaznaczyć  trzeba,  że

z perspektywy  outsidera  Islandia  była  miejscem  niezwykle  wprost  wysokiej  aktywności

obywatelskiej.  Pewien poziom kosmopolityzmu rozmówca uważał  za istotny z perspektywy –

najprawdopodobniej – bezpieczeństwa jej mieszkańców. Podobnie zresztą uważał Urlich Beck

nawołujący  do  kosmopolityzmu  (Beck,  2002),  podkreślając  w  swoich  pracach,  że  ryzyko,

z którym muszą radzić sobie współczesne instytucje, nie zawsze pochodzi z ich wnętrza  (Beck,

1992). Kryzys finansowy wraz z poprzedzającą go ekspansją islandzkich instytucji poza granice

wyspy jest doskonałym tego przykładem.

Postulowane  powyżej  dość  ogólne  zmiany  nie  mogły  być  jednak  wprowadzone  przez

państwo, ponieważ – nawet jeśli korzystne dla państwa jako takiego – byłyby one zagrożeniem
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dla rządzących – uważał inny rozmówca: 

Mi7:  Islandczycy  zawsze  chwalą  się,  jak  dobrze  są  wykształceni.  Nie  są.  Jest  wielu
specjalistów na Islandii. Jest wielu, którzy są bardzo dobrymi specjalistami. Ograniczona
edukacja. Mamy szczęście do ludzi, ale naród, jako całość, smutno to mówić, jesteśmy
bardzo źle wykształceni. Mam przez to na myśli, że większość z nich nie potrafi czytać
swego otoczenia. […] To przez to, że media w Islandii są naprawdę złe. Robią się gorsze,
ale zawsze były złe. Nikogo to nie interesowało, bo media zawsze były kontrolowane przez
polityczną  władzę.  A  te  zawsze  zainteresowane  były  utrzymaniem  ludzi  w  stanie
nieoświecenia. 

Problemem, zdaniem tego rozmówcy, było to, że kształci się tylko specjalistów, co powoduje, że

Islandczycy  –  jako  całość  populacji  –  nie  radzili  sobie  z  oceną  złożonych  problemów,  tych

występujących w świecie, w którym żyją. Poziom kształcenia wiązał rozmówca z coraz niższym

merytorycznie poziomem mediów tradycyjnych. Przyczyn upadku jakości upatrywał w przejęciu

politycznej kontroli nad instytucjami przez władzę, która na Islandii przeciwna jest – zasadniczo

– projektowi Oświecenia. Problem „epistemologicznych uników” w mediach – mówiąc językiem

Tomasza Szkudlarka  (1991), zaczyna się w szkole od powierzchownego traktowania sag, jako

oryginalnego  dziedzictwa  kulturowego  i  źródła  tożsamości  wyspiarzy.  Krytyka  jest  w  tym

przypadku wyrażona przez rozmówcę w ostrych słowach: 

Mi7: Islandczycy to papugi. Są bardzo dobrzy w uczeniu się różnych rzeczy. Są dobrzy
testach.  Najbardziej  popularne  programy  telewizyjne  to  konkursy  wiedzy  z  ogromną
ilością  bezużytecznych  faktów.  Tak,  to  bardzo  popularne  i  wielu  ludzi  wie  wiele
bezużytecznych rzeczy. Ale nigdy nie uczono ich myślenia o znaczeniu tych rzeczy. Tak
jest z islandzkimi sagami. Wiele o tym myślałem, przez wiele lat, o islandzkich sagach,
które są islandzkim totemem. Są skarbem. Islandia jest bardzo dumna. […] To bardzo
mocna, najważniejsza część islandzkiego dziedzictwa i islandzkiej tożsamości, chociaż to
w zasadzie  gangsterskie  opowiadania.  […]  Gdy  czytasz  islandzkie  sagi,  to  widzisz  jak
suche emocjonalnie one są. Obcinają komuś głowę – nikt nie płacze, nikt. […] [Sagi] to
święte  rzeczy.  I  kiedy  mówię  edukacja,  to  myślę  o  dzieciach  w  szkole,  które  muszą
przeczytać niektóre z tych opowieści, co wszyscy musieli robić. Nie pytano nas: „Co ta
opowieść mówi Tobie?”.  To znaczy, jakie jest tego wszystkiego znaczenie. 

Na przykładzie traktowania islandzkich sag rozmówca pokazuje, na czym polega brak krytycznej

pedagogiki  w  szkole.  Zamiast  podejścia  krytycznego  dominuje  edukacja  typu  'bankowego',

polegająca na wymuszaniu przyswajania i akceptacji treści  (Freire, 2005). W rezultacie nowe

spojrzenie na dziedzictwo kultury islandzkiej demonstrują ludzie wykształceni poza wyspą, m.in.

pochodzący z zagranicy antropolodzy.

System  edukacji  jest  w  oczach  niektórych  rozmówców  tak  zły,  że  w  zasadzie  każda

reforma przyniosłaby pozytywne rezultaty. I tak, poniższy fragment wywiadu może wskazywać

na  tezę,  że  oto  neoliberalne  reformy  szkolnictwa  i  oddalenie  tego  szkolnictwa  od  nadzoru
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państwowego, zaowocują krytycznym myśleniem:

Ki4: Jestem nauczycielką i przepracowałam [wiele lat] w systemie edukacyjnym... I to jest
problem zmienić go. Trudno jest zmienić myślenie.

Mi4: Byli pod państwem, a teraz są pod miastem.

Ki4: Na gminnych zasadach. Jeśli dostałeś swoje pozwolenie na pracę jako nauczyciel,
byłeś  bezpieczny  do  końca  życia.  Tak  było.  Emerytura  była  całkiem  dobra.  W  wielu
miejscach ludzie po przepracowaniu pięciu lub dziesięciu lat niejako posiadali  miejsce
[a nie tylko wykonywali w nim określoną pracę  P.K.]. Było łatwo, mogli  robić te same
rzeczy cały czas.  Byli  jak stare psy, nie chcieli  wiele zmieniać.  […] [Nauczyciele]  chcą
zmieniać swoją sytuację, dostać więcej pieniędzy – to ich główne zainteresowanie. […]
System  edukacji  nie  jest  krytyczny.  Myślę,  że  ludzie,  którzy  przychodzą  krytyczni,
z pomysłami, chcą coś zmienić i robić, to odchodzą do innej pracy lub zaczynają myśleć
tak, jak reszta. 

Mi4:  Szkoły  nie  wyglądają  też  ambitnie  w  testach  PISA.  […]  Islandzkie  szkolnictwo
wypada raczej źle w porównaniu do innych krajów i do Skandynawii. 

Co ciekawe, rozmówczyni mówi o stabilnym zatrudnieniu w szkolnictwie w czasie przeszłym,

akcentując, że to zatrudnieni nauczyciele decydowali o sposobie wykonywania swojej pracy do

czasu podpięcia szkół pod gminy w połowie lat 1990-tych (Suppanz, 2006). Zmiany w sposobie

zatrudniania nauczycieli nie przełożyły się na imponujące wyniki uczniów w testach PISA, co

rozmówcy łączą z zamieraniem krytycznej postawy u nauczycieli w pierwszych latach ich pracy.

Ogólne przeświadczenie tych rozmówców jest takie,  że edukacja jest  częścią problemu, a nie

rozwiązania.  Perspektywa osób z  doświadczeniem zatrudnienia  w  systemie  edukacji  nie  jest

jednak jednorodna. Przykładowo, problematyczny okazał się poziom płac w tym sektorze, tzn.

płace mogły być postrzegane jako niskie i wpędzające pracowników w zadłużenie:

Ki10: A ja w zasadzie nie dostałam dobrej pensji. To było po prostu bardzo mało. Tak jak
to ze wszystkim jest w szkolnictwie.

Ludzie dotknięci kryzysem oczekiwali, że szkoła zajmie się tematem kryzysu, co automatycznie

oznaczałoby dyskusję nad celami kształcenia. Poniżej mamy przykład żądania upolitycznienia

edukacji:

Ki4: Myślę, że byłoby użyteczne, gdyby dzieci zaczęły myśleć [o sytuacji ekonomicznej],
ponieważ nasi synowie po prostu chodzą, kupują pizzę, pracują, ale nie są zainteresowani
[sytuacją]. Niewiele wiedzą. Nie są upolitycznieni. To źle. 

Mi4: My też w sumie nie mówiliśmy im o tym. To być może nasza wina. Nie wydaje mi
się, żebyśmy z nimi dyskutowali. 

Ki4:  Ale  wczoraj  było  bardzo  dobrze.  Mówiłam  mu,  żeby  poszedł  do  kolegów
i porozmawiał o tym.  I zaczął motywować ich do przyjścia na spotkanie i tak dalej.

Mi4: Tak, myślę, że ważne jest chodzenie na te spotkania. Może nie zawsze się chce i nie
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czujesz się po tym lepiej, ale można w tym zobaczyć, po tych wszystkich demonstracjach,
taką... 

Ki4: ...oddolność [grassroot].

W  tej  wypowiedzi  nie  chodzi  o  upolitycznienie  edukacji  w  duchu  kontroli  państwa  nad

przekazywanymi  treściami,  ale  o  wywoływanie  w  ludziach  aktywności  obywatelskiej,  a  tym

samym  związanie  edukacji  z  aktywnością  ruchów  społecznych.  To,  co  rozmówcy  nazywają

„chodzeniem na spotkania” jest uczestniczeniem w demonstracjach politycznych. Interesujące,

że wbrew potocznym oczekiwaniom, do brania udziału w demonstracjach młodzież zachęcana

jest w tym przypadku przez rodziców. Brak spontanicznego zaangażowania politycznego swoich

dzieci, rodzice rozpatrują w kontekście winy oraz własnych zaniedbań wychowawczych. 

Uniwersytet

Kryzys  podważył  autorytet  uniwersytetu,  a  w  szczególności  nauk  społecznych,  co  burmistrz

Reykjaviku opisał następująco: 

Kiedy przyglądam się ludziom zamieszanym w upadek banków, tym wszystkim oficjelom,
politykom,  dziennikarzom  i  przywódcom  biznesu,  zastanawia  mnie,  co  mają  ze  sobą
wspólnego. Mają różne pochodzenie społeczne, różne hobby i różne style życia. Niektórzy
są  lewicowi,  inni  prawicowi.  […]  Jeżeli  istnieje  jakiś  wspólny  mianownik,  to  są  nimi
islandzkie  uniwersytety.  Ci  ludzie  w  większości  wykształcili  się  w  islandzkich
uniwersytetach  lub  szkołach  wyższych.  Co  zaskakujące,  wielu  z  tych,  którzy  przed
kryzysem  zasiadali  w  wieży  kontrolnej  islandzkiej  ekonomii,  wypłynęli  znowu  jako
wykładowcy  uniwersyteccy.  Większość  z  nich  przyszło  z  nauk społecznych,  studiowali
także  ekonomię i  administrację,  prawo lub nauki  polityczne – praktycznie  nic  więcej.
Nazywamy ich ekspertami. Zanim ci ludzie zapisali się na uniwersytet, chodzili do szkół
średnich, gdzie często byli aktywni politycznie w partyjnych  młodzieżówkach lub klubach
dyskusyjnych.  […]  Nie  znam  jednak  nikogo  związanego  z  nauką  lub  badaniami,  kto
przepraszałby  za  cokolwiek  lub  choćby  uznał  udział  uniwersytetów  w  wylęganiu  się
kryzysu. (Gnarr, 2014, s.42-43). 

Oczekując przeprosin, Gnarr stawia uniwersytet w roli winnego zaistniałej sytuacji, a samych

badaczy i naukowców w roli swego rodzaju dłużników społeczeństwa. Kontrowersyjną kwestią

było też na Islandii to, że w obliczu siły neoliberalnej utopii, która doprowadziła wyspę na skraj

upadku, zawiódł uniwersytet,  nie tylko jako miejsce potencjalnie emanujące zróżnicowaniem

poglądów,  ale  zawiódł  dlatego,  że  odegrał  rolę  awangardy  neoliberalizmu  (Árnason,  2014;

Palsson, Durrenberger, 2014). Jeden z rozmówców opisał sytuację, z której można wnioskować,

że  instytucja  uniwersytetu  stanowiła  rzeczywiście  jedno  z  miejsc  skolonizowanych  przez

reprezentantów partii rządzących:    
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P.K.:  A  co  z  uniwersytetem?  Normalnie,  można  by  się  spodziewać,  że  w  kraju
demokratycznym uniwersytet będzie miejscem, w którym buntownicy przechowują się...

Mi7: Azyl. […] Być może jest to jedna z niewielu instytucji, która jest względnie wolna, ale
niezupełnie. Wspominałem o pewnym profesorze [jednym z architektów neoliberalnych
reform],  któremu  zostało  w  sądzie  udowodnione,  że  dopuścił  się  plagiatu.  Kradł  od
najsławniejszego islandzkiego pisarza w historii, więc nie było to trudne do zauważenia.
Został  skazany  i  wybrał  zapłatę  jednego  czy  dwóch  milionów  koron.  W  każdym
niezależnym uniwersytecie  zostałby  od  razu  zwolniony.  'Cały  czas  jest  tutaj?  Czemu?'
Myślę, że rektor tego uniwersytetu też jest partyjny […] i wydaje się, że otacza go ochroną.
Nie powinien tu być. Ale uważam, że można wyrazić siebie tu i ówdzie. 

Uniwersytet przedstawiony jest w tym fragmencie jako miejsce względnej wolności. Ale jest to

także miejsce oswojone przez władzę do tego stopnia, że nawet naruszenie norm akademickich

może ujść  płazem profesorom pełniącym polityczne funkcje. Podany przez rozmówcę przykład

naruszenia norm sam w sobie jest kwestią długu. W tym przypadku jest to dług intelektualny.

Od lat 1960-tych naukowcy coraz powszechniej uznają swoje zobowiązania wobec różnych osób

wspierających ich pracę, poprzez podziękowania (aknowledgements),  publikowane jako część

książek i artykułów (Costas, Leeuwen, 2012). Stanowi to uznanie długu autora wobec tych osób,

ale wybór tych osób, zakres takiego zobowiązania oraz sposób „wyrównania rachunków”, którym

najczęściej  jest  samo  uznanie  długu,  zależy  całkowicie  od  autora.  Inaczej  sprawa  wygląda

w przypadku  przypisów,  czyli  cytowań,  które  również  są  uznaniem  wkładu  innych,  czasem

zupełnie  nieznanych  osób  i  zespołów,  w  wyniki  prac  danego  autora.  Ze  względu  na  to,  że

cytowanie  jest  formalnym  wyrażeniem  długu  intelektualnego  (Kochen,  1987),  to  w  tym

przypadku błędne jego przypisanie lub – co gorsza – brak przypisu uznawany jest powszechnie

za  naruszenie  norm  akademickich.  Dzięki  standaryzacji  ten  rodzaj  długu  stał  się  walutą

uniwersytetów.  Przypisy  mogą  być  zliczane  przez  maszyny.  Każdy  badacz  jest  w  stanie

sprawdzić,  ile  razy  ich  badania  były  przywoływane przez  innych,  czyli  traktowane  były  jako

użyteczne. Na podstawie ilości cytowań mierzy się obecnie wartość badaczy. Kiedy więc agitator

neoliberalizmu traktuje twórczość innych jako dobro wspólne i korzysta z niego bez uznania

siebie za dłużnika, jest to szczególnie oburzające, ponieważ uruchamia podejrzenie hipokryzji

lub  świadczy  o  niezrozumieniu  idei,  którą  się  wspierało.  Co ważne,  krytyka  wyrażona przez

rozmówcę  nie  dotyczy  zajmowania  uniwersyteckich  stanowisk  przez  ludzi  zaangażowanych

w partyjną politykę, lecz naruszenia norm i pewnej bezkarności możliwej, gdy ludzie zajmujący

stanowiska pochodzą z jednego obozu politycznego. Sprawa jest o tyle złożona, że – jak zauważa

ten  sam  rozmówca  –  zajęcie  stanowiska  w  kwestiach  zasadniczych  jest  immanentną  cechą

prowadzenia badań naukowych w naukach społecznych:  

Mi7: Pierwszą sprawą, którą poruszam na zajęciach jest to, że antropologia to przedmiot
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polityczny. Nie może być antropologiem ktoś, kto nie jest polityczny. To niemożliwe. Nie
możesz  być  antropologiem,  jeśli  nie  masz  opinii  […],  ponieważ  jeśli  pracujesz
z antropologią, szybko odkryjesz  całe mechanizmy niesprawiedliwości […], a większość
ludzi,  z  którymi  się  pracuje,  jest  z  dołów  społecznych.  […]  To  także  pierwsza  rzecz
w naukach  społecznych,  także  w  socjologii  i  w  każdej  nauce  społecznej.  Musisz  zająć
stanowisko,  ponieważ nie ma czegoś takiego jak żadne stanowisko.  W momencie,  gdy
decydujesz się realizować projekt, zajmujesz stanowisko i zwracasz się do ludzi. Prosisz
ludzi o ich opinie. 

Z  opisanym  przez  rozmówcę  politycznym  uwikłaniem  badań  oraz  skalą  zobowiązań  wobec

zarówno badanych osób i społeczności, poszczególne dyscypliny radzą sobie w ten sposób, że

prowadzą  aktywność  badawczą  na  zewnątrz,  jak  najdalej  od  siebie,  często  poza  krajem.

Komentarz  rozmówcy  odnosił  się więc  także  do  samej  sytuacji  wywiadu.  Kryzys  finansowy

pokazał, że uniwersytet nie radzi sobie z krytycznym analizowaniem sytuacji, których sam jest

częścią, ponieważ umożliwiające przeprowadzenie interesujących badań zajmowanie stanowiska

(opinii)  przechodzi  w  sprzyjające  uzyskaniu  hegemonii  określonych  znaczeń  zajmowanie

stanowisk.  Problem  ten  stanowi  pewną  cząstkową  ilustrację  splotu  władza-wiedza

wprowadzonego do nauk społecznych przez Michela Foucaulta (1980).      

Studiowanie i kredyty studenckie

Powszechność  i  nieuchronność  kredytów  studenckich  oraz  wielkość  zadłużenia  studentów

i absolwentów uczelni w USA były problemem, wokół którego Jeffrey Williams zbudował swoją

koncepcję  pedagogiki  długu  (Williams,  2011).  Na  Islandii  system  kredytów  studenckich

obowiązuje od roku 1992. Na ogół wprowadzaniu systemu kredytów studenckich towarzyszyło

wprowadzenie opłat za studia. Przykładowo:

[N]a Węgrzech system kredytów studenckich wprowadzono […] w  2001  (a  opłaty  za
studia wprowadzone w 1994 zostały wycofane w 1998), we Francji kredyty pojawiły się
w 2001 roku, w Słowenii – w 1999, w Indiach – w 2001, w Egipcie – w 2002, w Kenii –
w 1991; Wielka Brytania kredyty wprowadziła w 2001 roku (a opłaty w 1998), a Chiny
kredyty dla studentów wprowadziły w 1999 (a opłaty w 1997) (Vossensteyn, 2009, s. 175),
za: (Kowzan, 2011a) 

W Polsce wprowadzono system kredytów w 1998 roku, a opłaty za studia zaczęto pobierać już od

1990 roku:

[F]ormalnie studia wyższe [w Polsce] są bezpłatne, ale podobnie jak w Australii, Chinach,
Egipcie, Etiopii, na Węgrzech, w Kenii, na Litwie, w Rumunii, Rosji, Tanzanii, Ugandzie
i Wietnamie  wprowadzono  daleko  idący  system  płatnych  studiów  na  publicznych
uczelniach; tylko w Polsce ilość studentów płacących przekroczyła 50% (Johnsone, 2006),

207



za: (Kowzan, 2011a)

Na  Islandii  zasadniczo  nie  ma  opłat  za  studiowanie  na  uczelniach  publicznych,  jest  tylko

wpisowe.  Za  to  uczelnie  prywatne  pobierają  opłaty.  Mimo  to  subsydiowane  przez  państwo

kredyty studenckie były powszechnym zobowiązaniem, jakie brali na siebie studenci na Islandii.

Wcale nie oznaczało to, że koniecznie studiowali w kraju:

PK: Przed kryzysem wiele osób wzięło kredyty na domy, samochody, cokolwiek. A ty jak
gdyby nie brałeś udziału...

Mi1:  Nie.  Wyjechałem zagranicę  na  studia  w  2007,  więc  nie  miałem  innych  długów.
Innych niż kredyt studencki, kiedy tam wyjechałem. 

Specjalny charakter długu studenckiego powoduje, że przez wiele lat traktowano go jako kwestię

całkowicie odrębną od innych długów będących wynikiem zaciągania kredytów. Dlatego więc

można było zaciągnąć takie zobowiązanie i jednocześnie twierdzić – tak jak rozmówca – że nie

uczestniczyło się w konsumpcyjnej gorączce schyłkowej fazy neoliberalizmu na wyspie. Takie

odrębne traktowanie długu studenckiego podzielali  badacze  poszukujący związków pomiędzy

poziomem zadłużenia a wyznawaniem tzw. materialistycznych wartości: 

O kredytach  studenckich myśli  się  jak  o  zasiłkach pozwalających osiągnąć  minimalny
poziom  wydatków  na  życie  podczas  studiów  wyższych  i  [wzięcie  ich]  nie  musi  być
inspirowane materialistyczną pogonią za korzystaniem z własności dla dodawania sobie
splendoru lub w celu poszukiwania w ten sposób szczęścia. (Gardarsdóttir, Dittmar, 2012,
s. 472)

Choć  są  często  bagatelizowane,  to  kredyty  studenckie  są  jednak  jednym  z  najistotniejszych

mechanizmów  oswajania  kształcących  się  ludzi  z  zadłużeniem.  Pozostają  istotne  dla  tego

procesu,  nawet  jeśli  składają  się  na  niewielkie  obciążenie  absolwentów.  Dobrze  oddaje  to

poniższy fragment: 

PK: Jak to się zaczęło? Kiedy zdecydowałeś się wziąć kredyty i dlaczego?

Mi12: Pierwszy raz wziąłem kredyt, gdy byłem studentem. Wziąłem kredyt studencki. To
działa tak, że dostajesz wypłatę kredytu studenckiego potem. Żeby się utrzymać w ciągu
semestru, robiłem debet w banku. Potem przychodził kredyt studencki i spłacałem debet.
Szczęśliwie  nie  wziąłem  zbyt  wiele  z  tych  kredytów studenckich.  Wielu  Islandczyków
wzięło  więcej  niż  ja.  Myślę,  że  wziąłem  tylko  na  dwa  semestry  czy  coś  koło  tego.
W rezultacie mam to już prawie spłacone. Ale kiedy zdecydowaliśmy się z żoną skończyć
studia, zdecydowaliśmy się kupić mieszkanie […] Udało nam się zgromadzić jakiś wkład
własny, a na resztę wzięliśmy kredyt. I wydaje mi się, że to był początek dla nas. Początek
wchodzenia w poważne zobowiązania (commitments). 

W opisanym przypadku przyzwyczajanie do długu miało bardzo konkretny charakter, ponieważ
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wzięcie  kredytu  studenckiego  oznaczało  jednoczesne  korzystanie  z  debetu  na  rachunku

bankowym.  Nie  wiadomo,  czy  rozmówca  zdecydowałby  się  na  kredyt  mieszkaniowy,  gdyby

wcześniej nie brał kredytu studenckiego. Wiadomo tylko tyle, że zobowiązania narastały, a te

związane ze studiowaniem wystąpiły jako pierwsze. I mimo tego, że formalnie na Islandii – nie

tak jak w Polsce – kredytów studenckich udziela specjalna instytucja państwowa odrębna od

banków, to z relacji rozmówcy wynika, że tamtejsi studenci, korzystając z debetu, związują się

z bankami w nie mniejszym stopniu niż studenci w Polsce, którzy zaciągając kredyty studenckie

stają się dłużnikami banków.   

Warto  w tym miejscu  podkreślić,  że  mimo tego,  że  system kredytów studenckich  był

zmianą dokonującą się  pod koniec XX wieku globalnie  w systemie szkolnictwa wyższego,  to

wielkość sum wypłacanych w różnych krajach w ramach kredytów studenckich różni  się  nie

tylko  w  wartościach  bezwzględnych.  Różnice  wynikają  z  tego,  jak  postrzegani  są  studenci

w danym systemie: 

Kredyt studencki w Polsce adresowany jest do ludzi młodych, a nie do takich, których
droga na studia była bardziej kręta. Warunkiem jego otrzymania jest rozpoczęcie studiów
przed 25. rokiem życia. Za podobnie restrykcyjny uchodzi system kredytów studenckich
w Holandii,  gdzie  granicą jest  27  lat.  Żeby dostać preferencyjny  kredyt  w Niemczech,
studia rozpocząć trzeba przed 30. rokiem życia, na Węgrzech granica to 40 lat, w Szwecji
– 45, w Wielkiej Brytanii – 50 (lub 54 jeśli student planuje wrócić do pracy), a w duńskim
systemie nie ma takiej granicy wcale. (Guille, 2002,) za: (Kowzan, 2011a)

W islandzkich regulacjach dotyczących kredytów studenckich nie znalazłem żadnego wiekowego

ograniczenia dla udzielania kredytów studenckich. Wysokość wypłat z kredytu musi więc być na

Islandii  na  tyle  wysoka,  żeby  mogły  być  one  adresowane  do  ludzi  dorosłych,  potencjalnych

rodziców, mających na utrzymaniu dzieci. W przeciwieństwie do tego: 

Stosunkowo  małe  zadłużenie  polskich  absolwentów  wynika  jednak  przede  wszystkim
z niskiej wysokości wypłacanych rat kredytu, tj. ok. 600 złotych. Ich wysokość może być
tak  niska,  bo  studenci  w  Polsce  na  ogół  nie  są  samodzielni.  Zresztą  niezależnie,  czy
mieszkają  z  rodzicami czy  nie,  przez  państwo traktowani  są  jako niesamodzielni,  tzn.
zarówno przy przyznawaniu pomocy materialnej na uczelni, jak i kredytu studenckiego,
brane się pod uwagę dochody na osobę w rodzinie. Poza tym, studenci w Polsce często
dodatkowo  podczas  studiów  pracują,  gdyż  do  ukończenia  26.  roku  życia  są  dla
pracodawców tanią siłą roboczą. (Kowzan, 2011a)

Traktowanie  studentów  jak  zależne  od  rodziców  dzieci,  choćby  i  było  to  niezgodne

z rzeczywistością,  ma  swoje  konsekwencje  –  między  innymi  dla  Islandii,  ponieważ  zachęca

studentów  z  Polski  do  emigracji.  Oto  przykład  procesu  wdrażania  się  studenta  w  życie

transnarodowe: 
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Mm2:  Zostałem  w  akademiku  z  koleżanką.  Dobrze  się  bawiliśmy,  ale  pieniądze  się
skończyły. Nagle Sylwester, a ja w kieszeni nic. Znaczy, miałem 300 złotych w kieszeni.
Ale, na Sylwestra? Gdzie ja potrafiłem wydać na głupi wieczór po 5 paczek, a nagle się
okazuje, że ja nie mam kasy na Sylwestra i nie ma mi kto pożyczyć. Ja pierdzielę. Ja wtedy
miałem wielki znak zapytania: 'Co w ogóle, co się dzieje z moim życiem?' […] Miałem
projekcję: OK, uczę się i wiem, jakie są realia. Muszę się z tym pogodzić. Później dostałem
ofertę, żeby znowu pojechać do Danii […],  co skończyło się z tym, że pojechałem […]
pracować.  I  to  było  tym razem tak,  że  3  tygodnie  byłem  w Danii  i  tydzień  w  Polsce
studiowałem.

Brak środków na uczestnictwo w kulturze tak studenckiej, jak i biesiadnej, nie jest współcześnie

stanem, na który ludzie godzą się, idąc na studia. Za to godzą się zmienić swoje życie nawet

w kierunku  permanentnej  transnarodowej  mobilności,  traktując  ją  jako  tzw.  realia.  Relacje

zadłużających się studentów z Islandii pokazują nie tylko możliwości otwierające się po wzięciu

kredytu, ale chyba także inne traktowanie tego, co stanowić może „realia”:   

PK:  Czy  było  możliwe  zachować  ten  sam  standard  życia  bez  brania  kredytów?  Czy
rozważałeś taką możliwość?

Mi9: W żadnym razie.  Nie mógłbym studiować bez tych kredytów. System jest  taki –
i wydaje  mi  się,  że  tylko  w  Islandii  jest  taki  –  że  dostajesz  te  kredyty  i  je  spłacasz.
A w innych  krajach,  gdzie  rządy  wspierają  ludzi  w  studiowaniu,  dają  im  [studentom]
środki. Nie spłaca się. 

PK: Tak, w Danii płaci się ludziom, gdy studiują.

Mi9: Tak i studenci nie muszą spłacać.

PK: Ale w wielu krajach system jest podobny, choć raty są różne i wielkość subsydiów
rządowych też jest zróżnicowana.

Mi9: Więc studenci muszą potem spłacać?

PK: Przykładowo w USA to poważny problem. […] Ale czy mógłbyś wyobrazić sobie...

Mi9: Bez tych kredytów nie byłbym w stanie studiować.

Podstawową kwestią, którą muszą ułożyć sobie studenci w tej relacji, to czas na studiowanie.

O ile w relacji rozmówcy studiującego w Polsce studia były dodatkiem, elementem wspierającym

awans społeczny, to w tej – były sednem procesu. Natomiast nieporozumienie, jakie wynikło

podczas tej konwersacji wynikało z tego, że rozmówca nie wiedział, jak współcześnie powszechne

są na świecie kredyty studenckie. Badacz z kolei nie wiedział, że przypadek islandzki jest o tyle

wyjątkowy, że kredyty studenckie stanowią tam jedyną pomoc państwa ludziom studiującym. To

znaczy, że nie ma tam żadnych stypendiów o charakterze socjalnym.  

Zastanawiające jest także to w jaki sposób studiujący podejmują decyzję o zaciągnięciu

pierwszego  poważnego  zobowiązania.  Czy  decyduje  sama  młodzież,  czy  też  jest  to  decyzja
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rodziny  lub  innej  grupy  bliskich  osób?  Wskazówki  na  temat  tego  procesu  udzielił  jeden

z rozmówców, który okazał się rodzicem nastolatki:

PK: Czy doradzisz córce wziąć kredyt studencki?

Mi7: Nie wiem, czy doradziłbym jej to zrobić. Myślę, że jak będzie miała 20 lat, to będzie
w stanie sama to sobie ułożyć. Myślę, że jest osobą dość niezależną, ale myślę, że bierzesz
[taki kredyt], kiedy musisz. Jeżeli chcesz traktować swoje studia poważnie, to nie możesz
pracować w pełnym wymiarze godzin. To bardzo trudne. Ja zamierzam je wziąć [kredyty
studenckie].  Różnią  się  trochę  od  innych  kredytów.  Odsetki  nie  są  wysokie.  Dawniej
trzeba było mieć żyrantów. Osobę, która podpisze gwarancję. Ale tego już nie ma. Myślę,
że się zmieniło. To nie jest duży kredyt. Tyle, żeby przetrwać, ale przetrwasz, więc czemu
nie? To jest coś,  co wszyscy muszą, tak jak kupno domu. Większość ludzi  musi wziąć
kredyt, ale to jej [córce] przyjdzie o tym decydować.

Mechanizmem, który  potencjalnie  wiązałby proces  decyzyjny studentki  z  opiniami rodziców,

była  konieczność  tzw.  żyrowania  kredytu,  który  formalnie  nie  ma  przecież  zabezpieczenia

w niczyjej  własności.  Rekonstrukcji  wpływu  udziału  rodziny  na  studiowanie  pod  wpływem

żyrowania  dokonałem już  w innym tekście  (Kowzan,  2012a).  Natomiast  w powyższej  relacji

mamy do czynienia z sytuacją przeciwną – nie ma formalnych wskazań do tego, żeby rodzice

musieli się angażować w proces decyzyjny. Rozmówca twierdzi, że nie będzie się wtrącał, chociaż

jednocześnie twierdzi,  że innego niż kredyt wyjścia – dla  osób,  które chcą „traktować swoje

studia poważnie” – nie widzi. Jednak nawet gdyby widział takie wyjście i chciał pomóc córce

w podejmowaniu tej  decyzji,  to ta jego wiedza i  skumulowane doświadczenie konfrontowane

byłyby z technicznie pojmowaną (i względną) opłacalnością takiego kredytu. Wobec kalkulacji,

które operują spodziewaną wysokością przyszłych rat oraz kilkoma spodziewanymi wariantami

życia,  niechęć do kredytu pewnych środowisk czy  właśnie osób starszych wydawać się  może

raczej  przesądem  niż  wiedzą.  A  to  z  kolei  można  potraktować  jako  zapowiedź  trudności

z międzygeneracyjnym oddziaływaniem w obszarze szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej.

Urządzanie studentów

Intencje wprowadzania kredytów studenckich mogły być różne, choć w języku ekonomicznym

wyrażane  były  potencjalnie  rosnącą  wielkością  przychodów uczelni.  Pojawienie  się  kredytów

studenckich związane było w Unii Europejskiej z realizacją Strategii Lizbońskiej, która w celu

podwyższania  konkurencyjności  Unii  postulowała  wzrost  udziału  prywatnych  środków

w finansowaniu  edukacji  na  poziomie  uniwersyteckim.  Oznaczało  to  wprowadzenie  lub

podwyższenie opłat za studia, a instytucja kredytu miała zapobiegać odpadaniu biedniejszych

studentów (Berlinger, 2009, s. 257). Według tej strategii to, co różni uniwersytety europejskie
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od  północnoamerykańskich  czy  południowokoreańskich,  to  ilość  pieniędzy  do  dyspozycji

poszczególnych  uniwersytetów,  ponieważ  tamte  finansowane  są  w  dużej  części  ze  środków

prywatnych (Vossensteyn, 2009, s. 171).

Im lepiej więc kredyty studenckie radziłyby sobie z zapobieganiem odpadania ze studiów

osób, które na nie nie stać, tym wyżej można by podnosić opłaty za studia, zwiększając tym

samym liczbę  takich zagrożonych osób.

Warto  też  zwrócić  uwagę  na  to,  jak  kredyty  studenckie  oddziaływały  na  postrzeganie

państwa  przez  studentów.  W  krajach,  w  których  przy  funkcjonującym  systemie kredytów

studenckich podniesiono opłaty  za  studia,  doszło do radykalizacji  nastrojów  (Ibrahim,  2011;

Kennelly,  2014),  któremu  nie  towarzyszył  spadek  popytu  na  studiowanie  (Adnett,  Tlupova,

2008). W Islandii opłaty za studia były jednak znikome, tym bardziej interesujące było więc to,

jak rozumiano działanie tych kredytów. Organizowanie subsydiowanych kredytów studenckich

rozumiano tak, jak w innych krajach postrzega się stypendia, czyli że jest to forma inwestycji

dokonanej przez państwo. Przykładowo: 

PK: Myślisz, że państwo potrzebuje ciebie i twoich umiejętności?

Ki8:  Nie  wiem.  Państwo  wzięło  udział  w  dostarczeniu  mi  tej  edukacji,  którą  mam.
W pewnym  sensie  zapłacili  częściowo  za  czesne,  więc  dlaczego  nie  mieliby  chcieć
wykorzystać czegoś, za co już zapłacili? Nie wydają się zainteresowani, ale myślę, że to
byłoby dość mądre, żeby wykorzystać ludzi, których wykształcili.

Rozmówczyni wychodzi z założenia, że skoro „oni”, czyli państwo, zapłacili za jej wykształcenie,

to  nie  powinni  pozwolić  jej  na  pozostawanie  bezrobotną.  Traktuje  więc  ona  państwo  jako

przedsiębiorcę  zgodnego  z  modelem  homo oeconomicus,  czyli  podmiotu  maksymalizującego

zyski  i  tylko  zyski.  Rozmówczyni  twierdzi,  że  nie  rozumie  dlaczego  państwo  nie  korzysta

z  sytuacji i w domyśle zakłada ona również, że jest to niemądre, więc państwo jest źle rządzone.

Źle  rządzonemu  państwu  można  wypowiedzieć,  czyli  odmówić  ewentualnej  wdzięczności,

wynikającej z udzielenia wyjątkowo korzystnego kredytu studenckiego:

Mi3: Zostałem zwolniony. […] To jest dla mnie pewien luksus teraz, że mogę siedzieć
w domu  na  kredytach  studenckich  i  pisać  moją  magisterkę,  a  potem  wybrać  się  do
Norwegii.

W tej  narracji  nie  pojawia się  państwo islandzkie,  lecz  pojawia się  Norwegia.  Kredyt  jest  tu

luksusem, z którego można skorzystać, a potem demonstracyjnie oddać się do dyspozycji innej

organizacji  niż ta, która do niego dopłacała. Ponadto, warto zauważyć, że kredyty studenckie

przyczyniały się do postrzegania uniwersytetu jako schronienia w czasach kryzysu. Za to przed

kryzysem taki dodatkowy luksus w życiu na ogół młodych Islandczyków postrzegany mógł być
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jako eksces:

Km6: Mimo że mam obywatelstwo, nie czuję się islandzka sercem. Co oznacza, że nie
mogłabym kupić czegoś, na co mnie nie stać. Kiedy coś pożyczę, przykładowo 2 tys. koron
od kolegi, to nie czuję się z tym wygodnie, dopóki nie oddam. Muszę wiedzieć, czy mnie
stać.  Nie kupowałam niczego na kredyt.  Oczywiście nigdy przedtem nie miałam karty
kredytowej, ale teraz używam jej tylko wtedy, kiedy muszę. To nie był mój styl życia. Nie
jestem jak Islandczycy. Kiedy uczyłam się, to nigdy nie miałam kredytu na szkołę, jak
wszyscy  moi  znajomi.  To  było  dlatego,  że  nie  mogłam  dostać,  […]  dlatego  zawsze
musiałam pracować […]  Ale  miałam znajomych w moim wieku,  którzy  nic  nie  mieli,
a mieli  ogromne długi. Pamiętam koleżankę, która miała 2 miliony kredytu. Z samych
kredytów studenckich. Nic nie miała. Wynajmowała mieszkanie studenckie, tak jak ja.
Dla nich to nie był problem, wszyscy tak robili: 'Hej, to zabawa. Jak skończę studia, to
spłacę'.

Formalne członkostwo, czyli obywatelstwo państwa islandzkiego, nie dało rozmówczyni poczucia

bycia częścią narodu jako pewnej „wspólnoty wyobrażonej”. Benedict Anderson, który ukuł ten

termin,  twierdził,  że poczucie wspólnoty w grupach tak wielkich,  jak narody powstaje dzięki

niecodziennym wydarzeniom  (Anderson, 2006). Dla tej  migrantki  – przeciwnie – tożsamość

islandzka  powstawała  w  wyniku  udziału  w  codziennych  praktykach  przesadnych  zakupów.

Nawet wieloletnie przebywanie na wyspie nie zmieniło dystansu rozmówczyni do dominujących

praktyk  konsumpcyjnych  wśród  przyjaciół  i  znajomych.  Ten  dystans  jej  zdaniem  wynikał

z jednej strony z  tego, że wówczas nie miała uprawnień do otrzymania kredytu studenckiego,

a z drugiej  strony  jej  punktem  odniesienia  była  przeszłość  w  innym  kraju,  w  którym  to

posiadanie czegokolwiek było ewenementem, czyli  wydarzeniem (fr.  événement) właśnie,  ale

w rozumieniu Badiou (Rudnicki, 2015), a nie Andersona, dla którego kluczowe były symboliczne

zdarzenia polityczne. 

Skala wyrzeczeń, jakie musiałyby towarzyszyć studiowaniu, gdyby ludzie nie posiłkowali

się kredytami subsydiowanymi przez państwo, wykraczała czasem poza samo tylko wspomniane

równoczesne podejmowanie pracy. Przyjrzyjmy się takiej wypowiedzi:

PK: Nauczyłaś się przez to doświadczenie dwuletnie?

Ki10: Nie brać kredytów.

PK: Bardzo podstawowe. Ale tak ogólnie? Także kredytów studenckich?

Ki10: To było nie do uniknięcia, wzięcie tych kredytów. 

PK: Dlaczego to było nieuniknione?

Ki10: Dla mnie,  ponieważ nie byłabym w stanie studiować, mając dzieci.  Te studia to
w dużej  mierze  praca.  To  niesamowite.  Czasem  nawet  zbyt  dużo  [jej  było].  To  jedne
z najcięższych studiów jakie mają [na uczelni]. I jeśli chciałabym mieć czas na to i dla
dzieci, plus praca... Nie mogłabym. Zanim urodziły się dzieci, pracowałam w Danii. I to
było OK. Ale potem zdałam sobie sprawę, że to nie jest tego warte. Wiele osób pracuje,

213



pracuje i pracuje. Dla mnie... ja mam rodzinę. 

O ile wielu długów można by uniknąć, doskonaląc siebie i rodzinę w podejmowaniu różnych

form  ascetyki,  czyli  troski  o  siebie  przejawiającej  się  w  dyscyplinie  (tu:  finansowej),  co

sprowadzałoby się do praktykowania życia m.in. bez samochodu, bez domu, bez wakacji, bez

jedzenia w restauracjach; o tyle dług studencki postrzegany jest w tym fragmencie wywiadu jako

wręcz  warunek  posiadania  dzieci  i  wykształcenia  jednocześnie.  Dług  pojawia  się  w  tym

kontekście jako urządzenie, które wszystko umożliwia, a przeznaczone jest szczególnie dla osób,

które cenią sobie inne wartości  niż  pieniądze z  pracy.  Jednak z perspektywy czasu – czasu,

w którym  warunki  spłaty  zmieniły  się  diametralnie  –  długi  zmuszały  ludzi  niechętnych

spędzaniu życia w pracy do poszukiwania zatrudnienia. 

Smycz, łańcuch, kotwica, czyli urządzanie dorosłości

Zaciągnięcie kredytów, nie tylko tych studenckich, miało potencjał regulowania przyszłości ludzi

zadłużonych. Niektórzy rozmówcy twierdzili, że długi powodują to, że ludzie mniej chętnie będą

odchylali  się  od  obowiązujących  norm  zachowań.  Sami  zaś  chcieli  praktykować  życie  mniej

ustrukturyzowane.  Przykładem  tego  typu  opinii  były  fragmenty  wywiadów  z  osobami

nieznacznie zadłużonymi (bez kredytów hipotecznych ani samochodowych): 

PK: Jakie są Twoje plany na przyszłość?

Mi1: Nigdy nie planuję. Co będzie, będzie.

PK: Naprawdę? To zaskakujące.

Mi1: No, mam plan. Mam nadzieję skończyć studia i wydostać się z uniwersytetu. Nawet
jeśli to przywilej, to nie chcę być tutaj do końca życia. Chcę skończyć. Potem nie wiem.
Myślę, że trudno jest planować w takiej sytuacji, jak teraz na Islandii. Myślę, że ludzie za
bardzo planują. 

PK:  A nie  jest  to  związane z  kredytami? Zwykle  prezentujesz  swoją historię  bankowi,
a w odpowiedzi dostajesz przyszłość, czyli plan spłat.

Mi1:  To  jest  powiązane,  ponieważ  musisz  wtedy  wybudować  dach  nad  głową  i  nad
samochodem, jeśli chcesz mieć samochód. Musisz mieć pieniądze, żeby zdrowo karmić
dzieci.  To  prawdopodobnie  twój  plan.  Wtedy  wpadasz  w  system  planów,  na  którym
społeczeństwo  jest  zbudowane.  Nie  mam  takiego  planu.  Mógłbym  mieć  taki  plan  na
6 miesięcy  może.  W  tym  momencie  nie  mam  takiego  planu.  Skończę  studia  i  mam
nadzieję,  że  dostanę dobrą  pracę  albo będę robił  coś  interesującego.  Nie  wiem. Mam
nadzieję, że dostanę dobrą pracę i ustatkuję się. Może wyemigruję gdzieś na kilka lat,
a potem wrócę. Nie wiem. 

W oglądzie rozmówcy przyszłość istnieje tylko z długiem, a bez zadłużania – pozostaje czekać, co
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przyniesie los, nie sposób planować. Sytuacja, którą rozmówca przedstawia jako swój wybór,

Maurizio Lazzarato traktuje jako przykład działania długu jako urządzenia bezpieczeństwa:

Szkoląc  rządzonych  w  'obiecywaniu'  (honorowaniu  długów),  kapitalizm  sprawuje
'kontrolę nad przyszłością', jako że zobowiązania dłużne pozwalają przewidywać, obliczać,
mierzyć i ustanawiać równoważności między teraźniejszością a przyszłością  (Lazzarato,
2012, s. 46).

Co  więcej,  Lazzarato  zarzuca  działaniu  tego  urządzenia  wyeliminowanie  czasu  jako  zasobu,

dzięki któremu można było wymyślać różne warianty przyszłości. Co ciekawe, ludzie zasadniczo

nie  czują  się  ograbieni  z  powodu  reglamentacji  czasu  przez  banki.  Warto  zauważyć,  że

praktykowanie  dorosłego  życia  w  stanie  spontaniczności  (i/lub  niepewności)  jest  udziałem

polskich migrantów w Islandii, a ich orientacja na teraźniejszość ma związek także z kryzysem

finansowym, gdy część ludzi utraciła zdolność przewidywania (Zielińska, 2015). Rozmówca Mi1

wskazuje na pewną płynność jego rzeczywistości, która do pewnego stopnia jest intencjonalna

i otwiera rozmówcę na myślenie o migracji właśnie. Długi są dla niego warunkiem adaptacji do

lokalnego środowiska i  wiążą się ze stawaniem się częścią grupy, jaką jest rodzina. Są wręcz

warunkiem  społeczeństwa,  jego  zdaniem.  Spontaniczność,  na  której  rozmówcy  zależy,  jest

jednak przeciwieństwem życia  zakotwiczonego  długami.  O podobnych  właściwościach  długu,

nawet takiego subsydiowanego, mówił inny rozmówca, który również uniknął przykucia go do

kraju urodzenia:

PK:  A  powiedz  mi,  twoja  relacja  z  bankami.  Coś  oprócz  kart  kredytowych  ci  się
przydarzyło?

Mm2: Jeżeli chodzi o pożyczanie? W życiu nie pożyczyłem pieniędzy. W Polsce nigdy nie
pożyczyłem pieniędzy z banku, bo nigdy nie miałem zdolności kredytowej. A chciałem
wziąć kredyt na studia. I to pewnie przywiązałoby mnie do kraju. Ale na szczęście nie
miałem zdolności kredytowej, więc spoko.

Rozmówca uważał, że kredyt zatrzymałby go w kraju. I choć nawet starał się o niego, to „na

szczęście”  dla  siebie  –  jak  uważa  –  nie  miał  „zdolności  kredytowej”.  Tą  w jego  mniemaniu

szczęśliwą możliwością,  z  której  skorzystał,  a  która zamknęłaby się  przed nim,  gdyby dostał

kredyt, była migracja do Islandii. Mechanizm takiego przykucia dłużnika do miejsca i znośnych

warunków życia nie został wyjaśniony w przytoczonych fragmentach, ale jest dość prosty. Osoba

z  długiem  musi  myśleć  w  kategoriach  najbliższych  terminów  spłaty,  a  nie  w  kategoriach

strategicznie najlepszego ułożenia sobie życia. Migracja wiąże się z niepewnością. Nie zawsze

wiadomo,  czy  w  pierwszych  miesiącach  w  nowym  kraju  migrant  zdoła  zgromadzić  środki

odpowiednie do tego, żeby zapłacić kolejną ratę. 
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Kalkulacje, alienacja i pomoc, czyli (post)produkcja podmiotowości

Poza  edukacją  formalną  (szkoła  i  uniwersytet)  oraz  jej  bezpośrednimi  skutkami  (dług

studencki),  także  w  sferze  edukacji  pozaformalnej  oraz  w  rodzinie  dług  wywoływał  presję

zewnętrzną na obciążonych nim ludzi. Pod jej wpływem rozkładowi ulegały zwyczajne więzi ze

światem, a uruchamiały się procesy specyficznej indywiduacji. 

W obliczu przekraczających zwyczajną miarę długów indywidualnych oraz spodziewanej

redukcji  znaczenia  usług  publicznych  z  powodu  zadłużenia  państwa,  ludzie  dokonywali

transformacji siebie lub oswajali się z tą myślą, zapowiadając taką transformację. Najważniejszą

z  takich  transformacji  była  separacja,  która  była  praktykowana w sposób systematyczny  lub

miała  przebieg  spontaniczny.  Systematyczny  sposób  polegał  na  przygotowywaniu  się  do

migracji:

Mi3:  W  zeszłym  roku  zdecydowaliśmy,  że  prawdopodobnie  będzie  mądrze  opuścić
Islandię, ale daliśmy sobie na to sporo czasu. Wciąż muszę skończyć moje studia, więc
będę  tu  jeszcze  rok.  Pomyśleliśmy,  że  zaplanujemy  to  jak  najlepiej  się  da.  I  teraz
studiujemy norweski, bierzemy kursy. Nasze CV i rekomendacje mamy przetłumaczone
na norweski.  

Rozmówca mówi o tłumaczeniu życiorysu i rekomendacji, czyli dokumentów potwierdzających

produktywnie spędzony czas życia. Ludzie przygotowujący się do migracji niejako wymuszają na

systemie  (edukacyjnym),  żeby  wszystko  było  transferowalne,  wymienne  (więc  najlepiej

wymierne)  i  dawało  się  przełożyć  z  jednego  systemu  do  drugiego.  Ćwiczeń  z  tłumaczenia

dokonują na sobie, ale jednocześnie na całym systemie, przekształcając go w bardziej zrozumiały

dla outsiderów.

Z  kolei  separacji  spontanicznej  dokonał  nastolatek  na  wieść  o  zadłużeniu  swoich

rodziców, o czym oni, jako moi rozmówcy opowiedzieli tak:

PK:  Wśród  moich  rozmówców  jesteście  chyba  pierwszymi  ludźmi,  którzy  poszli
negocjować z bankiem. Niektórzy po prostu przestali odpowiadać na telefony i pakują się
do wyjazdu z kraju. Co o tym myślicie?

Ki4: W pełni to rozumiem. Zrobiłabym to samo, gdybym miała 30 lat. […] Mamy dwóch
synów, młodszy nic nie wie o naszej  sytuacji.  Nie jest  więc tak,  że cały czas siedzimy
i rozmawiamy  o  tym  w  rodzinie.  Ale  pytają,  a  my  staramy  się  odpowiadać  szczerze.
Wczoraj  zapytał  mnie  jakoś tak 'Czy będę musiał  to  spłacać?'.  Odpowiedziałam:  'Tak,
będziesz  musiał  to  spłacać'.  Odpowiedział:  'Nie,  nie  chcę  tego  spłacać.  Chcę  zostać
adoptowany'. Powiedzieliśmy mu, że jutro jest spotkanie na placu [przed parlamentem],
więc musisz tam iść i powiedzieć 'Nie chcę spłacać długów mojej mamy'. To jest trochę
dziwny pomysł, ale taka jest sytuacja. Myślę, że moim synom byłoby lepiej zagranicą. Nie
powiem im tego, ale jeśli będą chcieli wyjechać, to będzie im lepiej.
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Jest to bardzo interesujący fragment wywiadu, ponieważ z jednej strony mamy jakoś komiczną

deklarację  nastolatka,  że  zrywa więzi  z  zadłużonymi rodzicami,  żeby nie  odziedziczyć długu.

A z drugiej  strony – rodzice  nastolatków poważnie  myślą,  że  zerwanie  przez  ich  dzieci  więzi

z wyspą (a więc do pewnego stopnia także z nimi), byłoby najlepszym dla nich wyborem. Miarą

powagi tych rozważań może być to, że ostatecznie rodzice nie mówią jeszcze (choć być może

zrobią to w przyszłości) dzieciom, że byłoby dla nich lepiej, gdyby  fizycznie opuściły miejsce

pogarszających się szans rozwoju i wyjechały. Za to namawiają do wzięcia udziału w protestach

ulicznych i do dawania głosu w formie sprzeciwu. 

Złożoną  rolę  w  przywracaniu  osób  zadłużonych  społeczeństwu  pełniły  instytucje

powołane  do  pomocy  im.  Przed  kryzysem  działał  Ośrodek  Doradztwa  Zadłużonym

(Ráðgjafarstofa um Fjármál Heimilanna lub Debt Advisory Service), w którym w trakcie kryzysu

trzeba  było  zwiększyć  zatrudnienie  z  sześciu  do stu  kilkudziesięciu  osób i  który  wprowadził

standardy dotyczące tego, ile pieniędzy powinno zostać w rodzinie po opłaceniu rat kredytów.

Instytucję tę zastąpił z czasem Rzecznik Zadłużonych (Umboðsmaður skuldara lub The Debtors'

Ombudsman),  gdy  wprowadzono  w  kraju  procedury  tzw.  upadłości  konsumenckiej.  Pomoc

instytucjonalna  była  potrzebna,  ponieważ  wiele  osób  poddawało  siebie  i  swoje  rodziny

„wyzyskującemu  samozarządzaniu”  –  jak  Oskar  Szwabowski  (2014b) za  Silvią  Federici

(2013) nazywa zjawisko, które w innym miejscu opisałem następująco: 

[A]lienacja dłużników związana jest z podejmowaniem jednej z dwóch typowych strategii
radzenia  sobie  z  rosnącymi  obciążeniami  finansowymi  –  skrajną  oszczędnością  lub
skrajną  koncentracją  na  zarobkach.  Skrajna  oszczędność  pojawia  się,  gdy  osoby
zadłużone, w celu zracjonalizowania swoich wydatków, postanawiają rozpoczynać miesiąc
od  spłaty  wszystkich  wymaganych  zobowiązań,  a  z  tego,  co  pozostanie,  próbują  się
utrzymać. Dyscyplina, jaką są w stanie narzucić sobie i rodzinie przekraczać może nawet
to, co zgodnie z prawem można by wyegzekwować od dłużnika. Skutkiem tego może być
pojawienie  się  realnie  istniejącej  biedy,  mimo  że  jest  ona  niewidoczna  dla  instytucji
pomocy społecznej, które tak w Polsce, jak na Islandii, uzależniają udzielanie pomocy od
dochodów swoich  potencjalnych  klientów,  a  nie  ich  wydatków.  Dochody te  zaś  mogą
pozostawać w przyjętej ustawowo normie. Skrajna koncentracja na zarobkach natomiast,
czyli  podejmowanie  się  kolejnych  prac  oraz  praca  w  nadgodzinach,  była  strategią
podejmowaną  z  łatwością  na  Islandii  przed  kryzysem.  Jej  konsekwencjami  mogą  być
przepracowanie oraz rzadkie przebywanie z rodziną, co w przypadku posiadania dzieci
oznacza  przerzucenie  kosztów  ich  wychowywania  (w  tym  długoterminowych  skutków
braku udziału rodziców w wychowaniu) na społeczeństwo. Co ciekawe, w przypadku gdy
wysokość  miesięcznych  rat  przekroczy  wysokość  możliwych  do  osiągnięcia  zarobków,
zainteresowanie dłużników pracą gwałtownie spada. (Kowzan, 2012a, s. 45-46)

Pisemne uświadomienie ludziom, że nie muszą i nie powinni poddawać siebie i swoich bliskich

finansowym ascezom było ważną rolą instytucji wspierających osoby z długami. Ratowano ludzi,
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w szczególności dzieci, przed skutkami życia w realnej,  choć niewykrywalnej standardowymi,

statystycznymi metodami monitorowania populacji, biedzie. Oto jak kontakt z instytucją opisała

jedna z rozmówczyń:

Ki10:  Mam  wykształcenie  uniwersyteckie,  jestem  weterynarzem.  Mam  dzieci  i  męża,
żyjemy na Islandii. Planuję rozpocząć studia doktoranckie. W relacji do długu – mam go
za dużo. Oczywiście. To jest problem, ale to myślę jest normalne. […] To mnie martwi. Był
taki moment, że ciągle o tym myślałam. Mieliśmy bardzo niewiele pieniędzy na przeżycie.
Ale po rozmowie w Debt Advisory Service odkryłam, że nie warto spłacać aż tyle, żeby nie
mieć  na  zakup  jedzenia.  Wytłumaczyli  mi,  że  mogę  przestać  spłacać,  ponieważ  moja
sytuacja była tak zła. Kiedy przestaliśmy, pieniędzy starczało do końca miesiąca. […] Są
standardy mówiące, ile rodzina naszej wielkości powinna mieć pieniędzy na przetrwanie.
I to było trzy razy więcej niż mieliśmy. […] I nawet teraz, gdy niczego nie spłacamy, patrzę
na te liczby i mówię sobie 'Wow, mogę zachować nawet więcej pieniędzy niż mam i to
byłoby to, co oni nazywają minimum'. Większość ludzi patrzy na te liczby i mówi 'Jak
można przeżyć z tymi pieniędzmi', a ja patrzę na te same liczby i mówię: 'To aż tyle mogę
zachować?!'. Takie podejście.

Mimo że zadłużenie było problemem społecznym i jednocześnie było normą, to nie wszyscy i nie

od  razu  korzystali  z  pomocy  instytucjonalnej.  A  ta,  jak  można wnioskować z  przytoczonego

fragmentu wywiadu, może ratować dzieci z zadłużonych rodzin przed biedą, w przypadku, gdy

ich rodzice stają się zbyt ascetyczni i priorytetują spłatę zobowiązań wobec banków ponad inne

normy społeczne. Z relacji pracownic tej instytucji wynikało, że części osób, które przychodziły

nie udawało się  pomóc,  ponieważ – jak pisałem już wcześniej  – po tym, gdy na pierwszym

spotkaniu  proszono  je  o  wypełnienie  formularzy  pokazujących  m.in.  miesięczny  rozkład

wydatków, wiele osób nie wracało. Pomoc mogła zostać udzielona, ale wymaganym poziomem

kompetencji było prowadzenie domowej księgowości, czyli dokumentowanie wydatków rodziny

z  podziałem  na  typy  wydatków.  Dla  osób,  które  reprezentowały  takie  księgowe  podejście

w kwestii  gospodarowania  budżetem  domowym,  wizyta  w  instytucji  pomocy  osobom

zadłużonym kończyła się zapewne poczuciem ulgi. Używanie arkuszy kalkulacyjnych i bieżące

monitorowanie wydatków wszystkich członków rodziny raczej nie jest zachowaniem typowym.

Jednak  dla  instytucji  mogących  ulżyć  osobom  z  długami  takie  zachowanie  jest  pożądane.

Przekształcenie więc siebie w księgową lub księgowego stanowi zasadnicze wyzwanie, jakiemu

trzeba sprostać w drodze do tzw. normalnego życia.      

Tym  osobom,  które  nie  dawały  rady  poddać  się  takiemu  przekształceniu  siebie

w przedsiębiorcę-księgowego  (Lazzarato,  2012),  groziła  pełna  alienacja.  Z  ludźmi,  którzy  na

Islandii przeszli tę drogę do końca, nie udało mi się przeprowadzić wywiadów. Ich problemy

zaczęły się na długo przed kryzysem. Dzięki pracownikom pomocy społecznej proces ten udało

mi się zrekonstruować (Kowzan, 2012a, s. 46) w następujący sposób: 
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Ostatnim  etapem  w  procesie  alienacji  dłużnika  jest  transgresja,  czyli  skandaliczne
przekroczenie norm społecznych w celu ratowania się przed długami. Dotyczy to głównie
mężczyzn, którzy, według rozmówców pracujących z osobami zadłużonymi na Islandii, po
utracie rodziny i pracy próbowali szybko i dużo zarabiać (np. handlując narkotykami).
[…]  Ostatecznie  efektem  postępującej  izolacji  dłużnika  jest  zanik  podmiotowości
sprawczej (ang. agency), objawiający się apatią, brakiem podejmowania samodzielnych
działań mogących zmniejszyć długi (np. unikanie kontaktu i negocjacji z wierzycielami).
Przedstawiony proces  alienowania się  dłużnika skutkuje więc wszystkimi,  teoretycznie
rozpoznanymi  przez  Melvina  Seemana  (1959) i  dość  niezależnymi  od  siebie  efektami
alienacji: bezsilnością (ang. powerlessness) – utratą wiary w możliwość poradzenia sobie
z  pojawiającymi  się  problemami;  bezsensownością  (ang.  meaninglessness)  –  utratą
poczucia przewidywalności rezultatów własnych działań; izolacją społeczną (ang. social
isolation)  –  utratą  poczucia  przynależności  do  jakiejkolwiek  grupy  społecznej;
samowyobcowaniem  (ang.  self-estrangement)  –  utratą  umiejętności  identyfikacji
własnych interesów, więc i mobilizowania się do działania poprzez odwoływania się do
nich;  oraz  anomią  (ang.  normlessness)  –  dezorientacją  co  do  stosowania  norm
społecznych  przejawiającą  się  w  przekonaniu,  że  trzeba  je  łamać,  aby  cokolwiek
zamierzonego osiągnąć w społeczeństwie (Kalekin-Fishman, Langman, 2010, s. 3).

Niektóre  osoby,  które  przeszły  tę  drogę,  kierowane  są  przez  ośrodek  pomocy  społecznej  na

specjalistyczne kursy dla osób zadłużonych, podczas których przywracana jest im wiara w to, że

są  w  stanie  wpływać  na  rzeczywistość.  Zasadniczo  zachęcani  są  do  podejmowania  prostych

działań,  na  przykład  takich,  które  w  sposób  prawie  automatyczny  zmniejszają  wielkość  ich

zadłużenia. O takim kursie dla zadłużonych wypowiedział się rozmówca, który zanim zaczął go

prowadzić, to sam przeszedł podobną drogę jako osoba dawniej poważnie zadłużona:  

Mi5: Nie ściemniam tutaj, ale mówię im, co trzeba zrobić i dlaczego. Zaczynam kurs, gdy
jest 10, 15 do 20 osób. Raz w tygodniu spotykamy się i mówię, co będzie kolejną rzeczą do
zrobienia.  […]  Motywuję  ich  [i  rozmawiają  ze  sobą].  Do  tego  spotykamy  się
indywidualnie,  pomiędzy  spotkaniami   grupy.  […]  Przekonuję  ich  do  tego,  co  trzeba
zrobić. 

Istotnym komponentem takich kursów jest emocjonalne wspieranie się uczestników w dążeniu

do podjęcia sugerowanych przez prowadzącego działań. Ta forma pracy przynosiła – zdaniem

pracownic  ośrodka  pomocy  społecznej  –  wręcz  rewelacyjne  rezultaty.  Samo  dostarczanie

informacji,  nawet  w  formie  stosunkowo  prostych  instrukcji,  nie  prowadziło  do  zmiany.

Wychodzenie  z  zadłużenia  musiało  być  jednocześnie  odbudowywaniem  podmiotowości

i odbywać się musiało wśród podobnie doświadczonych ludzi.  

Podsumowanie

W tej części analizy zobaczyliśmy, jak powszechny dostęp kredytów oraz zadłużenie przenikają
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przez  instytucję  szkoły  i  uniwersytetu,  zmieniają  je  i  stanowią  poważne  wyzwanie  dla  ich

dalszego funkcjonowania. Co więcej, śledziliśmy jak zadłużenie danego człowieka lub bliskich

mu osób wywołuje  żądania  nowych podmiotowości,  w szczególności  quasi-przedsiębiorczego

człowieka-księgowego,  który  ma  zarządzać  sobą  dla  wyekstrahowania  ze  swoich  zasobów

comiesięcznego  zysku-raty.  Na  poniższym  diagramie  ci  zmuszeni  poważnie  zająć  się

księgowością ludzie znajdują się w miejscu opisanym jako „Pracownicy” z dopiskiem, że jest dla

nich jasna skala ich zadłużenia. W odróżnieniu od nich, swoich zobowiązań nie uznają zarówno

„Elity”,  jak  i  „Radykałowie”.  W  przypadku  elit  w  obszarze  edukacji  uniwersyteckiej

wymieniliśmy  nieuznawanie  odpowiedzialności  za  kryzys,  ambiwalentny  stosunek  do

zobowiązań wobec innych naukowców oraz kredyt studencki jako epizod pozbawiony znaczenia.

Z  kolei  tzw.  radykałowie,  w  tym  radykalizujący  się  podwyżkami  opłat  za  studia  studenci,

odrzucają nie tyle istnienie samego długu, co brak alternatyw oraz określonych znaczeń, jakie

zadłużenie  niesie  ze  sobą  tj.  stygmatyzację  i  możliwość  uruchomienia  aparatu  państwowej

przemocy w celu egzekucji zobowiązania. 

Interesująco przedstawiała się także kwestia wywoływania w uczestnikach formalnej edukacji

poczucia  względnego  zakorzenienia  w  miejscu  oraz  wytwarzania  wspólnotowości  poprzez

praktyki konsumpcyjne. Na poziomie szkoły kluczowy był jej konserwatyzm (nabożny stosunek

do  dziedzictwa  kulturowego)  połączony  z  umożliwianym  przez  rodziców  (na  diagramie

przedstawionymi  jako  przerywaną  linią  zakreślony  okrąg  większy)  dostępem  do  symboli

wysokiego  statusu  i  niezależności  (samochody).  Z  kolei  czas  studiowania  łączył  w  sobie
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a) oddziaływania  związane  z  zadłużaniem  jako  warunkiem  dysponowania  takim  czasem;

z b) presją  wynikającą  z  zakładania  rodzin  i  odpowiedzialności  za  dzieci  (na  diagramie

przedstawionymi jako 2 okręgi mniejsze, zakreślone przerywaną linią). Wspólnota codziennych

praktyk  nie  tylko  kończy  się  po  opuszczeniu  instytucji  edukacyjnych  (symbol  przekreślonej

kotwicy  na  diagramie),  ale  rozmówcy-absolwenci  skoncentrowali  się  nawet  na  podważaniu

uniwersalnego  charakteru  norm  obowiązujących  w  społeczeństwie.  Przykładowo,  ludzie

zmuszeni  zajmować się  księgowością  zaczęli  dostrzegać,  że  są  w tym osamotnieni,  ponieważ

np. bez odpowiedniej pracy są przez władzę marnotrawieni jako zasób. Kosmopolityzm części

elit, rozważanie migracji przez pracowników oraz internacjonalizm radykałów współgra jakoś

z opisanym w poprzednich  rozdziałach ambiwalentnym postrzeganiem wyspy  (która  uwalnia

i zniewala) przez jej mieszkańców.       
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VIII. Ruchy społeczne zadłużonych

W tym rozdziale skupię się na kwestii oporu wobec zadłużenia, odbywającego się kolektywnie –

w formie ruchów społecznych i innych kolektywnych, oddolnych organizacji. Uwagi dotyczące

ruchów  społecznych  dotyczyć  będą  głównie  ruchu  Hagsmunasamtök  heimilanna,  czyli

Stowarzyszenia  Gospodarstw  Domowych.  O  organizacji  tej  dowiedziałem  się,  ponieważ

podniosła w mediach kwestię strajku dłużników  (Hagsmunasamtök Heimilanna, 2009), czyli

powstrzymywania  się  od  spłaty  długów  przez  zadłużonych.  Oczekiwałem,  że  będzie  to

najbardziej radykalny głos zadłużonych na Islandii, a okazał się chyba najbardziej wpływowym.

Mimo współorganizowania masowych demonstracji ulicznych, który to repertuar utożsamiany

jest z ludowymi ruchami społecznymi, Hagsmunasamtök heimilanna funkcjonowała raczej na

zasadach  klasycznie  hierarchicznych  organizacji  z  jednoznacznie  określonym  zarządem

i formalnym  członkostwem.  Sama  nazwa  sugeruje  intrygujący  splot  dziedzin,  traktowanych

zwykle  jako  osobne:  tradycyjnie  określanych  jako  oikos  (gospodarstwa  domowe)  oraz  polis

(stowarzyszenie), choć nie wiem, czy założyciele byli świadomi tych konotacji. Intrygujący, bo

rzucający wyzwanie powszechnemu i współtworzonemu przez system edukacyjny przekonaniu,

że  reżimy  liberalne  opierają  się  na  domniemanym  kontrakcie  autonomicznych  jednostek

(Lewartowska-Zychowicz, 2010). W praktyce, ta – będącą warunkiem zbliżenia się do ideału

liberalnego społeczeństwa – zgodność ludzi realnie gospodarujących jest wymuszona. Na tzw.

peryferiach świata wymusza się ją przy pomocy zbrojnej pracy socjalnej (czyt.  armii,  Owens,

2015),  a  w  centrach  świata  kapitalizmu  –  bezkrwawo,  czyli  przy  pomocy  administracji

państwowej,  działań  rynku  oraz  traktowania  ludzi  jako  funkcjonalnych  części  gospodarstwa

domowego. O ile w europejskiej starożytności sprawne zarządzanie gospodarstwem umożliwiało

gospodarzom uczestnictwo w polityce i podbojach, o tyle we współczesnej Islandii „gospodarze”

ruszyli do polityki, żeby przywrócić warunki racjonalnego gospodarowania. 

Strajk dłużników

Idea strajku dłużników przeżywa w XXI wieku odrodzenie i  przyczyniła się zapewne do tego

próba   jego  przeprowadzenia  na  Islandii,  ponieważ  Islandia  w  kryzysie  przyciągała  uwagę

mediów. Dwa lata wcześniej udany taki strajk prowadzono w Chile (Guzmán, 2014). Dwa lata po

Islandii, czyli w 2011 roku, taką próbę – również nieudaną – podjęli studenci w USA, choć robili

to w odniesieniu do długu studenckiego, a nie hipotek (Ross, 2014). Popularność ruchu Occupy

powodowała,  że  próbę  przeprowadzenia  strajku  dłużników  podjęto  także  m.in.  w  Irlandii
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(McDonald,  2011).  Strajk  dłużników  hipotecznych  jest  w  zasadzie  przedłużeniem  idei

popularnego w XX wieku strajku lokatorów, tyle że struktura własności lokali mieszkaniowych

zmieniła  się  na tyle,  że  na przeciwnika takich działań wyrosły  obecnie  instytucje  finansowe.

Wciąż pozostają nim także wynajmujący lokale właściciele, choć strajki lokatorów nie są obecnie

tak spektakularne jak bywały dawniej (Rider, 1989; Veronika, 2009; Zunes, 1999). Spory o długi

były też zarzewiem pierwszego wyjścia plebsu ze starożytnego Rzymu  (“First secessio plebis,”

2015), co uznawane jest za zapowiedź idei strajku generalnego (Greene, 2015). Strajk należy do

repertuaru działań, po które sięga się wtedy, gdy nie widać niczego lepszego, co można by zrobić.

Dlatego  tak  istotne  wydawało  mi  się,  co  może  mieć  do  powiedzenia  ktoś,  kto  jest  mocno

zaangażowany w procesy decyzyjne w ruchu:  

PK: W celu nagłośnienia Waszego przekazu miał miejsce strajk dłużników, który skończył
się w zeszłym tygodniu. Czy to zadziałało? Czy ludzie mieli coś do stracenia? Na ile to
w ogóle było ryzykowne działanie?

Mi11: Nie, to nie było ryzykowne. Jeśli ktoś wchodził w taki strajk (payment strike), który
trwa trzy tygodnie, to nie ma żadnego ryzyka. Ogłosiliśmy jeden 2-tygodniowy i  drugi
3-tygodniowy. Większość ludzi strajkuje nie z własnej woli, lecz dlatego, że nie stać ich
[na spłatę]. Wiele osób zdecydowało się nie spłacać z prostego powodu, że nie widzą po
co.  Co  to  za  różnica,  skoro  i  tak  zajmą im dom? Co  to  za  różnica,  czy  jesteś  dłużny
bankowi milion mniej lub więcej? Żadna. I tak stracisz swój dom. Ludzie nie widzą sensu. 

PK: A czy próbowaliście dotrzeć z informacją o strajku do ludzi, którzy nie nazywali tego
strajkiem, ale był to dla nich problem?

Mi11: Zdecydowaliśmy się nie podkreślać i nie koncentrować na ludziach, którzy są w złej
sytuacji. Jeśli chcieliby wyjść do przodu [i pokazać się w mediach], to ich wybór. Nigdy
jednak  nie  naświetlamy  indywidualnej  sytuacji.  Nigdy,  ponieważ  ludzie  są  w
wystarczająco złej sytuacji i […] żadna zewnętrzna organizacja nie powie 'Jesteś w trudnej
sytuacji'.  Raczej  więc  zachęcamy ludzi  do  wystąpień  i  kontaktów z  mediami,  w czym
mamy pewne osiągnięcia. Prasa zajmowała się wieloma takimi przypadkami. Ale to nie
trafia  do rządu.  Oni  wyskoczyli  w październiku  z  ustawą,  która,  prawdę mówiąc,  jest
bardziej szkodliwa niż pomocna. Głupio to mówić, ale rząd nie odważa się, by cokolwiek
zrobić.  A my w długiej  perspektywie  zamierzamy doprowadzić  do równości  pomiędzy
kredytodawcą a kredytobiorcą. Zarówno jeden jak i drugi dzielą się odpowiedzialnością
[za  porządek  ekonomiczny].  Potrzebne  jest  opodatkowanie.  Taka  mikro-waluta  jak
korona nigdy nie będzie stabilna. To po prostu niemożliwe. 

Rozmówca  tłumaczył,  że  ogłaszając  strajk  dłużników  hipotecznych  na  Islandii  ruch  w  duże

mierze  nazwał  to,  co  i  tak  się  działo.  Część  ludzi  nie  była  w  stanie  spłacać  kredytów

mieszkaniowych, część nie widziała sensu kontynuować spłacanie. Strajk nie przybrał  jednak

masowych rozmiarów – Islandczycy,  którzy  nie wzięli  w nim udziału,  w badaniach Katariny

Landström mówili, że powodem nieuczestniczenia był strach (Landström, 2015) – ale przyciągał

uwagę mediów i  stał  się  elementem politycznej  presji  na rząd i  banki.  Rozmówca rozróżnia
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jednak działania ruchu zadłużonych na te, które „trafiają do rządu”, oraz te, którymi „zajmowała

się  prasa”.  Zdaniem  rozmówcy  indywidualne  historie  osób  w  tarapatach  finansowych  nie

interesują  rządu,  za  to  cieszą  się  uwagą  mediów.  Rozmówca  dostrzega  problemy  etyczne

w związku z namawianiem ludzi do publicznego dzielenia się swoimi biografiami i dlatego ruch

nie  posługuje  się  indywidualnymi  przypadkami.  O  radykalizmie  ruchu  może  świadczyć

deklarowanie przez rozmówcę fundamentalnej równości między kredytodawcą i kredytobiorcą,

podczas  gdy  mocno  zakorzenionym  w  kulturze  przeświadczeniem  jest  fundamentalna

nierówność tych dwóch podmiotów (zob. Graeber, 2011). 

Złamane obietnice

Charakterystyczny dla czasu kryzysu był język ruchów społecznych w odniesieniu do sytuacji

zadłużonych,  ponieważ  kwestia  winy  była  tam  sprawą  drugorzędną  lub  nawet  wyłącznie

symboliczną („banksterzy” jako „Oni”). Aktywiści ruchów społecznych koncentrowali się przede

wszystkim na relacji ludzi z bankami. Przykładowo:

Mi11: Głównym celem ruchu w tym momencie – dajemy sobie wolność zmiany kierunku,
jeśli  to  będzie  konieczne,  ale  obecnie  głównym  celem  jest  skorygowanie  kredytów
mieszkaniowych do poziomu obietnic,  które  złamano,  a  które  były  dane na początku.
Zrozum,  ludzie  wzięli  kredyty  w  określonej  sytuacji  ekonomicznej.  W  pewien  sposób
zaufali, że taka będzie sytuacja w długim okresie. A przynajmniej nikt nie oczekiwał, że
korona zatonie o 50% w ciągu kilku miesięcy. A kredyty, z kolei, pójdą o 100% w górę.

Interesująco jest tu zastosowana idea złamanych obietnic – zaciągający zobowiązania obiecują,

że  je  spłacą,  ale  milcząco  zakładali,  że  bankierzy  obiecywali,  że  to  da  się  zrobić.  Przecież

dokonywali obliczeń, więc ustalili, jaki wariant kredytowy będzie optymalny. To założenie opiera

się  na  kolejnym,  że  banki  nie  były  i  nie  są  polującymi  na  naiwnych  klientów  myśliwymi

(banksterami),  lecz są instytucjami społecznymi – są częścią systemu działającego dla dobra

wszystkich. W Polsce powiedzielibyśmy, że są instytucjami zaufania publicznego, co trochę jako

relikt przeszłości wpisane jest nawet w polskie ustawodawstwo. Pewien paradoks polega na tym,

że  aby  formułować  jakiekolwiek  żądania  opierające  się  na  powyższych  założeniach,  trzeba

wykazać się pewną naiwnością, ponieważ ktoś, kto był krytycznie nastawiony do kapitalizmu

w ogóle, nie zdziwi się, że rola banków jako myśliwych polujących na pracowników najemnych

jest funkcjonalna dla kapitalizmu. Dziwią się zaistniałej sytuacji natomiast te osoby, które nawet

jeśli świadomie nie deklarowały, że kapitalizm jest w porządku, to jednak milcząco akceptowały

porządek społeczno-gospodarczy, w jakim przyszło im żyć. Lub przynajmniej nie zorientowały

się,  w  czym uczestniczą  przez  ponad  5  lat  trwania  prosperity  na  Islandii.  Ta  naiwność,  tak
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potrzebna w czasach  kryzysu  do  tego,  żeby  stać  się  dobrymi,  zaangażowanymi  obywatelami

(Biesta, 2011), musi iść w parze z głębokim wglądem w system bankowy oraz w stan państwa,

żeby  jako  ruch  społeczny  rozpoznawać  aktualne  możliwości  polityczne.  Albo  jest  więc  ona

odgrywana,  albo  kryzys  rzeczywiście  odmienił  stosunek  ludzi  do  banków  –  tak,  że  dawniej

uważali  oni,  że  banki  (prywatne)  działają  dla  dobra  publicznego,  a  obecnie  (banki

znacjonalizowane) działają dla zysku.41 W większości wywiadów pytałem „Jak myślisz, dlaczego

banki  udzielają  kredytów?”  Rozmówcy,  często  dziwiąc  się  naiwności  pytania,  zawsze

odpowiadali, że robią to dla osiągnięcia zysku, a dopytywani wprost – wyśmiewali możliwość

innych,  uwzględniających  także  dobro  społeczne,  motywacji.  Nie  byłem  jednak  w  stanie

stwierdzić, czy tak myślano zawsze czy też jest to efekt zmiany. Być może więc podejmowana

przez  ruchy  społeczne  próba  kształtowania  relacji  dłużnicy-wierzyciele  opierająca  się  na

stwierdzeniu,  że  obietnice  zostały  złamane,  jest  niczym  więcej  jak  zabiegiem  retorycznym.

W rezultacie  na  ulicach  ludzie  protestują  przeciwko  „banksterom”,  ale  formułując  żądania

apeluje się i wmawia bankom ich społeczną rolę. 

Żądania 

Przyjrzyjmy się zatem żądaniom ruchu zadłużonych, co da może lepszy wgląd, na czym polegać

miałaby  postulowana  przez  rozmówcę  równość  wierzycieli  i  zadłużonych.  Zmiany,  o  które

walczył ruch, rozmówca opisywał następująco, w perspektywie najbliższego roku:  

Mi11: Kluczową ustawę [ustawę „kluczową”] chcielibyśmy zobaczyć uchwaloną w ciągu
miesięcy.  Korektę  zadłużenia  chcielibyśmy  zobaczyć  w  ciągu  dalszych  kilku  miesięcy.
Banki  już  to  zaczęły,  ale  myślimy,  że  nie  pójdą  wystarczająco  daleko.  W  zasadzie
wykorzystują trik – obniżają wartość zadłużenia, ale podnoszą oprocentowanie. Można
wyliczyć  o  ile  trzeba  podnieść  oprocentowanie,  żeby  odrobić  to,  co  straciło  się  na
obniżeniu kwoty bazowej zadłużenia. […] To po prostu równanie. Z tego co pamiętam na
każde 25% obniżki kwoty bazowej, oprocentowanie trzeba podnieść o 4 lub 5%. Jeśli 30%
w dół, to 6% w górę. […] I to robią banki. […] Dla nas to blef.

Oprócz manipulowania składowymi zadłużenia, banki proponowały wydłużanie okresu spłaty.

A ponieważ robiły  to  nie tylko w Islandii  i  nie tylko wobec klientów indywidualnych,  ale  na

całym dotkniętym kryzysem świecie i także wobec instytucji państwowych, to praktyka ta zyskała

żartobliwe określenie „prolong/extend and pretend” („wydłużyć/rozszerzyć i udawać”) lub mniej

żartobliwe „reprofiling”, czyli re-profilowanie klientów (Jessop, 2012). W opinii wielu w obliczu

41 Tę  drugą  sytuację  pokazuje  np.  historia  polskiego  bankiera,  opisywana  przez  Springera  (2015).  Choć  jako  osoba
udzielająca pożyczek i namawiająca innych do podjęcia ryzyka,  był on świadomy pewnych manipulacji  stosowanych
przez system bankowy, to nie uchroniło go to przed skorzystaniem z tych produktów samemu i popadnięciu w kolosalne
długi, gdy przyszedł kryzys. Dopiero wtedy nabrał krytycyzmu co do działań banków.

225



kryzysu banki jedynie pozorowały działania i starały się przeczekać. Niejako w reakcji na ten

pozór, istotna wydaje się w tym fragmencie szczegółowość języka opisu żądań ruchu. Michel

Foucault  twierdził,  że  o  urządzeniach da  się  rozmawiać  tylko  szczegółowo  (Foucault,  2010).

Ruch nie otwiera więc swymi żądaniami dyskusji o fundamentach i o korzeniach problemów,

z którymi  się  mierzy.  Nawet  wtedy,  gdy  żądania  ruchu  przekładają  się  na  przesunięcia

w kierunku  postulowanej  równości  między  wszystkimi  podmiotami,  to  w  konfrontacji  ze

szczegółowym językiem opisu, można nie zrozumieć, jaki jest strategiczny cel zmian. Wyglądają

one  jak  drobne,  kosmetyczne  wręcz  przesunięcia.  Można odnieść  takie  wrażenie  szczególnie

w przypadku  postulowanej  korekty  wielkości  zadłużenia,  która  w  istocie  ma  na  celu

przywrócenie warunków sprzed kryzysu:

Mi11:  Podstawowym  naszym  celem  jest  więc  korekta  zadłużenia.  Także  z  kredytów
indeksowanych inflacją […] oraz kredytów w walutach obcych. Nasze żądania to około
20%  korekta  kredytów  indeksowanych  inflacją  oraz  blisko  50%  korekta  kredytów
w walutach obcych. Następnie chcemy wycofania indeksowania inflacją w ciągu kilku lat.
Chcemy, żeby rząd zaczął przygotowywać taką zmianę. 

Warunki zawieranych umów przed kryzysem nie były prawdopodobnie ideałem równości między

stronami, a jednak ruch zdecydował się walczyć o swego rodzaju cofnięcie czasu w rozliczeniach.

Wydaje się, że prawdziwie radykalny jest tu nie tyle historyczny moment, który miałby stać się

punktem odniesienia dla dalszych rozliczeń, ale samo przesunięcie sytuacji wstecz. O ile domeną

instytucji  finansowych  jest  przyszłość,  z  której  to  sprowadzają  swoim  klientom  zasoby,  to

domeną ich klientów jest przeszłość, która – w postaci tzw. historii kredytowej – legitymizuje

starania  o  kredyt.  W  takim  ujęciu  cofnięcie  czasu  wydaje  się  symetryczną  odpowiedzią  na

sprzyjający wierzycielom jego upływ. Odpowiedzią adekwatną do sytuacji, w której czas przestał

płynąć w kierunku przyszłości, z której banki ściągnęły zasoby do teraźniejszości, a zaczął płynąć

w kierunku jakiejś innej – nieprzewidywanej wcześniej – przyszłości. Spierać się można o to, czy

takie przekreślające wcześniejsze kalkulacje zmiany wywołane kryzysem są błędem, który należy

naprawić,  czy  też  są  funkcjonalną  częścią  mechanizmu  zadłużania.  W  moim  przekonaniu

wydarzenia są funkcjonalną częścią długu jako urządzenia wychowawczego. Przekształcają one

to urządzenie w maszynę wojenną, która wywłaszcza „dobrze wychowane” masy oraz dziurawi

demokratyczne składowe porządku na danym terytorium. Wywołuje przy tym takie naprężenia

systemów społeczno-ekonomicznych, że jedynie wojny – przez odwrócenie uwagi i perspektywę

mogących spłacić długi łupów – przynoszą im ulgę  (Graeber, 2011).  Dlatego ruchy społeczne

zadłużonych,  nawet  jeśli  każdy  z  osobnych  ich  uczestników  rozumiał  ryzyko  związane

z nieciągłością czasu, muszą wykazać się pewną dozą ignorancji  (Biesta, 2011) i funkcjonować
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tak,  jak  gdyby  nie  istnieli  beneficjenci  wywłaszczenia  dłużników.  Muszą  walczyć  o  cofnięcie

przemiany urządzenia bezpieczeństwa w maszynę wojenną, inaczej wraz z upływem czasu znajdą

się  na  pozycjach,  w  których  organizować  trzeba  będzie  ruch  antywojenny.  Ignorancji  co  do

natury i pochodzenia zagrożeń, z którymi mierzy się ruch społeczny, towarzyszyć musi dbałość

o szczegóły reform. Oznacza to posługiwanie się wiedzą tak, jak gdyby ruch społeczny był władzą

i był władny wprowadzać zmiany. Przykładowo:        

Mi11: Nie wiem jak to jest u ciebie w kraju, ale w Danii oprocentowanie jest pomiędzy 3
a 5%.  Nominalnie.  I  takiego  oprocentowania  kredytów  mieszkaniowych  chcemy  w
Islandii.  To  oznacza,  że  musimy  przeorganizować  system  finansowy  tu  w  Islandii.
[Obecny]  bazuje  na  niestabilności.  Zyski  banków,  tak  jak  to  było  w  zeszłym  roku,
pochodzą w ¼ z walut,  w drugiej ¼ z kredytów indeksowanych inflacją, w trzeciej  –
z kredytów walutowych. 

PK: Nie są więc [banki] wcale zainteresowane zmianami. Czy może obecnie są?

Mi11:  Są  bardziej  zainteresowane  obecnie  niż  były  przedtem.  Ale  naszym  czwartym
żądaniem jest, że jeśli nie możesz spłacać kredytu, to można zabrać ci tylko własność, na
którą został zaciągnięty. Bo tak jak jest teraz, to wartość kredytów przekracza wartość
nieruchomości. Mówimy więc, że można zabrać tylko własność. […] Teraz mogą ją zabrać,
a jeśli  zdecydują,  że  rzeczywista  wartość własności  jest  niższa niż wartość kredytu,  to
zabierają  własność  i  nakazują spłacić  brakującą część.  Ale  w parlamencie  jest  projekt
ustawy, zwany „kluczowym”, bo zasadniczo oznacza, że będzie można zwrócić klucze.  

Rozmówca  mówi  o  inicjowanej  przez  ruch  przebudowie  systemu  finansowego.  To  język

tłumaczący  potrzebę  tworzenia  konkretnych  ustaw  i  podpierający  się  wyliczeniami.  Język

nieodróżnialny od języka władzy.  

Umiejętności analityczne – specjaliści w ruchu

Do opisanej wyżej pracy analitycznej potrzebni są specjaliści, którzy – formalnie wykształceni –

zasilają szeregi uczestników ruchu lub których ruch społeczny musi ich wykształcić w trakcie

walk i mobilizacji, czyli w procesie edukacji pozaformalnej i nieformalnej  (Frickel et al., 2010;

Hall,  Clover, Crowther, Scandrett,  2012). W tej kwestii  rozmówca wypowiedział się, opisując

swój przypadek: 

PK: Czy widzisz jakieś postępy [w walce]? 

Mi11: Oczywiście. Widzimy duży postęp. Ale jesteśmy trochę jak zepsute dziecko, chcemy
więcej.  Oczywiście,  że widzimy postępy,  ale  także iluzje  postępu.  Blokują nas.  Tworzą
zasłonę dymną, mówiąc 'Robimy coś', ale kiedy dym opada, widzisz, że to nie jest tak
dobre, jak się wydawało.

PK: Wymaga więc to sporo wiedzy i ludzi, którzy podążają za wszystkimi...

Mi11:  To  wymaga  ludzi  z  bardzo  dobrymi  umiejętnościami  analitycznymi.  Dobrych
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z matematyki, którzy potrafią liczyć. I to jest powód, dla którego w to wszedłem. To moja
charakterystyka. Mam umiejętności analityczne i dyplom z badań operacyjnych. […] To
budowanie  modeli  matematycznych,  żeby  znaleźć  najbardziej  optymalne  rozwiązania
problemów. Do tego podejmowanie decyzji, statystyka, ekonomia...    

Rozmówca nie jest przypadkiem osoby zdobywającej kluczowe kompetencje zawodowe dzięki

podjęciu  działań  w  ramach  ruchu  społecznego.  Jest  odwrotnie  –  wzmocnił  ruch  swoimi

kompetencjami, które zdobył, kształcąc się formalnie na poziomie uniwersyteckim. Rozmówca

wypowiada się w imieniu podmiotu zbiorowego i podkreśla, że zadanie, którego podjął się ruch,

wymaga wysiłku wielu osób, także o podobnych kompetencjach.  

Kooptacja

Kooptacja  to  zjawisko  selektywnego  włączania  inicjatyw  podważających  zastany  porządek

w system  reguł,  od  których  zależy  jego  podtrzymanie.  Na  zaistnieniu  kooptacji  ruchom

społecznym do pewnego stopnia  zależy,  gdy chcą  wpłynąć  na  procesy  decyzyjne  w polityce.

Jednocześnie stanowi ona dla nich zagrożenie, grożąc demobilizacją ruchu i  deformowaniem

jego postulatów (Baur, Schmitz, 2012; Coy, Hedeen, 2005). W przypadku ruchu, który wezwał

na  Islandii  do  strajku  dłużników,  proces  kooptacji  przejawiał  się  przede  wszystkim

„podbieraniem” formalnych przywódców ruchu przez inne organizacje:

Mi11:  Jesteśmy  szczególnie  uczuleni  na  konflikty  interesów.  Nie  chcemy  w  zarządzie
nikogo,  kto  pracuje  dla  instytucji  finansowej.  Nie  chcemy też  nikogo,  kto  jest  częścią
decyzyjnych  organów  partii  politycznych  lub  jest  przez  nie  zatrudniony.  Takie  są
ograniczenia. [Mogą uczestniczyć], ale nie mogą być w zarządzie. Najpierw zrezygnowała
osoba  pracująca  jako  prawnik  w  firmie  windykacyjnej.  […]  Następnie  zrezygnowała
prezeska, kiedy została zrekrutowana przez [nazwa partii politycznej]. […] Kolejny prezes
zrezygnował, gdy został zatrudniony przez partię polityczną.

PK: Wygląda, że macie wielu ludzi sukcesu.

Mi11: Cóż, wiosną dostałem trzy oferty kandydowania w wyborach. Wszystkie odrzuciłem.

Problem zadłużenia  indywidualnego  zaktywizował  politycznie  osoby,  których  kompetencje  –

dzięki ruchowi – stały się widoczne i uznane za wartościowe przez organizacje będące w stanie

płacić za pracę wykonywaną na ich rzecz. Takich możliwości nie miał natomiast ruch społeczny.

Systematyczne  odrzucanie  ofert  stworzyło  rozmówcy możliwość  wzięcia  udziału  w kolejnych

etapach  kooptacji,  w  szczególności  asymilację  poprzez  zaproszenia  i  selektywne  włączanie

w procesy decyzyjne. Z perspektywy rozmówcy było to jednoznacznie korzystne dla ruchu: 

Mi11: Jestem w krytycznym miejscu. Okazało się, że łączę dane […], robiłem to przez cały
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rok.  Wydawałem  […]  oświadczenia,  mówiące,  że  jeśli  nie  zrobimy  tego,  to  stanie  się
tamto. Potem, trzy miesiące później, niektórzy eksperci wyszli do przodu, żeby powiedzieć
dokładnie to samo. Zajmuje więc to kilka miesięcy, od czasu kiedy my, jako organizacja
coś mówimy, do tego, żeby eksperci zrozumieli, że mówimy prawdę. I to jest w zasadzie
historia mojej pracy. Twierdzimy to i owo, a ludzie, którzy siedzą z nami, twierdzą, że to
nieprawda. A cztery miesiące później mówią: 'Ach, rozumiem, że to co mówiliście jest
poprawne'. Zyskujemy więc reputację, nie wychodząc z żadnymi bzdurami. 

PK:  Jesteście  więc  teraz  uznanym  ruchem  i  wszędzie  was  zapraszają  czy  starają  się
rozwiązywać problemy bez was? 

Mi11: Wczoraj dzwonił członek parlamentu. Czasem żartuję, że mam cały czas słuchawkę
w  uchu.  Nie  wiem,  czy  kojarzysz  to  nazwisko  [rozmówca  pokazuje  badaczowi  ekran
telefonu], ale to „gubernator” MFW [Międzynarodowy Fundusz Walutowy] na Islandię.
Mam  więc  trochę  interesujących  kontaktów  w  telefonie.  Regularnie  wymieniamy  się
mailami z reprezentantami MFW na Islandię. 

Rozmówca opisuje zgromadzony kapitał  społeczny w postaci  łatwego dostępu do kluczowych

postaci życia politycznego kraju. Dzięki temu ruch społeczny łatwiej przechodzi transformację

w organizację  lobbystyczną,  ponieważ  dzięki  kapitałowi  społecznemu nie  trzeba  organizować

tysięcy  protestujących,  żeby zostać usłyszanym. Wystarczy  zadzwonić  i  wyjaśnić  wymagającą

tego kwestię, bazując na zdobytym wcześniej zaufaniu i wiarygodności.    

Umiejętności  analityczne  wymagane  były  też  od  osób,  którym  instytucje  państwowe

mogłyby pomóc. Jak mówiły mi osoby pomagające innym zadłużonym – zawsze znajdzie się

sposób,  żeby  pomóc.  Jednak niepisanym warunkiem pomocy jest  akceptowanie  określonego

sposobu  myślenia  o  długu  czy  szerzej  –  o  pieniądzach.  Tym  warunkiem  były  zupełnie

podstawowe  umiejętności  księgowania  i  planowania  przy  prowadzeniu  gospodarstwa

domowego,  jak  już  zresztą  wspominałem  w  części  „Kalkulacje,  alienacja  i  pomoc,  czyli

(post)produkcja  podmiotowości”.  Rozumienie  działania  arkusza  kalkulacyjnego  to  podstawa

zarządzania, a to z kolei – jak mogą domniemywać instytucje pomagające zadłużonym – „pięta

achillesowa” przedsiębiorców-konsumentów, skoro nie radzą sobie z zadłużeniem. W rezultacie

kontakt  z  instytucjami  pomocy  od  początku  wymaga  wykazania  się  tymi  podstawami

przedsiębiorczości, co także jest formą kooptacji:

PK:  Wiele osób jest  zadłużonych na Islandii,  ale  nie poszli  do Debt Advisory Service.
Jesteś pierwszą [spotkaną] osobą, która tam była. Ludzie nie ufają żadnej instytucji?

Ki10:  Ja  nie  ufam  instytucji.  Ale  spojrzałam,  ile  pieniędzy  mam,  a  ile  potrzebuję  do
zapłaty.  I  nie  starczało.  OK,  co  robić?  W  telewizji  mówią,  że  jeśli  chcesz  dostać  ten
[dokument],  musisz  się  do  nich  udać.  Poszłam  do  nich,  mogli  spojrzeć  na  te  liczby
[i powiedzieli:]  'OK,  możesz  żyć  za  te  pieniądze  do takiej  wysokości'.  […]  Zajęło  to  8
miesięcy. […] Wiedziałam, że są formularze. Wypełniłam je. Oni chcieli czegoś więcej. Po
zaledwie 3-4 dniach przyniosłam im. 

PK: A wypełnianie tych formularzy było jakimś problemem? Ile zajęło? Mówiono mi, że
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czasami po pierwszej wizycie ludzie nie przychodzą miesiącami, ponieważ nie radzą sobie
z ich wypełnieniem.

Ki10: To było proste. Nie mam niczego skomplikowanego. Nie mam zbyt wielu kredytów.
Zaledwie jeden, który oszalał. Mam na komputerze wszystko rozpisane, ile zużywam na
wszystko. Wypełnianie [formularzy] było więc proste. A oni mają standard, ile musi ci
zostać na jedzenie, na rozrywkę, na wszystko. Bierzesz więc to i wypełniasz. 

Z relacji  rozmówczyni  wynika,  że gdyby przed kryzysem bardziej  zaangażowała się w relacje

z instytucjami  finansowymi,  to  w  trakcie  jego  trwania  musiałaby  wykazać  się  bardziej

zaawansowanymi  umiejętnościami  księgowania.  Zgłoszenie  się  do  instytucji  po  pomoc,  czyli

włączenie  się  w  proces  i  wykazanie  się  dobrą  wolą  przez  inwentaryzację  własnych  zasobów

i zobowiązań było więc prawdopodobnie wyzwaniem dla wielu osób. Można tak domniemywać

także dlatego, że rozmówczyni sama opisała zasoby, jakie miała do dyspozycji, jako dużo poniżej

islandzkiej normy. 

Autorstwo urządzeń i odpowiedzialność

Skutkiem kooptacji jest włączenie wielu podmiotów w procesy decyzyjne. Włączający zyskują

większą pewność, że przyjęte rozwiązania są trwałe. Kiedy jednak dzięki ruchom społecznym

orientujemy  się,  jakim  oddziaływaniom  poddawane  są  procesy  decyzyjne,  to  zaczyna

zastanawiać, kto w zasadzie jest autorem danego rozwiązania i kto jest za nie odpowiedzialny.

Problem  odpowiedzialności  za  kryzys  i  za  powstałe  długi  był  cały  czas  obecny  w  mediach.

Ostatecznie, w 2015 roku, udało się nawet kilku islandzkich bankierów skazać na kary więzienia

(Helgason,  2015).  Z  kolejnych  fragmentów  wywiadów  dowiedzieć  się  także  można,  jak

w szczegółach  wyglądała  walka  ruchów  społecznych  o  to,  by  instytucje  uznały  swoją

odpowiedzialność za sytuację, w jakiej znaleźli się ludzie:   

PK: To nawet zabawne, że ludzie teraz koncentrują swoją energię na szukaniu wszelkich
błędów w kontraktach.

Ki4: Bo właśnie to musisz zrobić. A banki były bardzo pewne siebie, zawierając tego typu
umowy. To samo dotyczy kredytów na samochody.

Mi4: Bardzo mgliste, bardzo niejasne [umowy], a te firmy po prostu interpretowały je tak,
jak chciały. I właśnie dlatego uważam, że praca różnych grup […] jest tak ważna. Oni
analizują umowy i wskazują miejsca, w których można zwieść bank. To jest walka. 

Umowy kredytowe, które były podstawą roszczeń banków, stały się przedmiotem kolektywnych

analiz ludzi, których nagle przerosło zadłużenie. Istotne wydają się ostatnie słowa rozmówcy –

„to  jest  walka”,  bo  one  oznaczają  wzajemną  wrogość  dłużników i  wierzycieli,  którzy  usilnie
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starają  się  znaleźć  narzędzia,  które  uchroniłyby  ich  przed  porażką  w grze  o  sumie  zerowej,

przynajmniej pozornie. Dla zadłużonych jest to walka o zachowanie domów i utrzymanie rodzin

oraz o przyszłość ich dzieci. 

PK: Co motywuje Cię w tym, co teraz robisz?

Mi12: Zdecydowanie moje dzieci i żona. Bardzo ich kocham i mam po prostu nadzieję na
lepszą  przyszłość.  […]  Większość  czasu  w  mojej  [obecnej]  pracy  spędzam  na
podejmowaniu prób stworzenia lepszej przyszłości. To mnie motywuje. 

Z  perspektywy  zadłużonych  ewentualna  wygrana  wierzycieli  jest  czystą  niesprawiedliwością,

więc walczą o lepszą przyszłość lub choćby o to, by przeciągnąć rozstrzygnięcie na tyle,  żeby

wszyscy – a w szczególności władze – zdążyli rozeznać się w sytuacji. Waga dokonujących się

w tej walce rozstrzygnięć powoduje, że przestaje mieć znaczenie formalne uznanie, czyj pomysł

jak przysłużył się danej walce:  

PK: Myślisz, że państwo potrzebuje Ciebie jakoś?

Mi11: Moje wysokie mniemanie o sobie nie jest na takim poziomie, żeby twierdzić, że ktoś
mnie potrzebuje. Zawsze jest inna osoba, która może zastąpić tę,  która odchodzi.  Lub
przynajmniej  na  ogół.  Myślę,  że  trzeba  byłoby  być  bardzo  egocentrycznym,  żeby
stwierdzić, że państwo mnie potrzebuje. To nie ja. Nie ma też dla mnie znaczenia to, kto
zechce zostać właścicielem idei,  nawet  jeśli  ktoś  kradnie  mój pomysł  i  wprowadza go
w życie.  […]  Liczy  się  końcowy  rezultat.  Liczy  się  to,  że  pomysł  został  wprowadzony
w życie, a nie to, kto zgłasza pretensje do jego własności. Wiem osobiście, że dany pomysł
był mój. I ludzie wokół mnie wiedzą, że to był nasz pomysł w organizacji. Przykładowo,
wszystko co banki  robiły  ostatnio,  to  implementacja naszych pomysłów.  One tego nie
powiedzą, ale ludzie na Islandii wiedzą.

Z jednej strony bycie autorem jakiegoś pomysłu przestaje mieć znaczenie dla walczących. Także

dlatego, że nie można liczyć na to, by władza oficjalnie przyznała, że pomysły przez nią wdrażane

są efektem kooptacji przeciwników, a nie wynikiem pracy zatrudnionych ekspertów. Z drugiej

jednak strony, rozmówca mówi o tym, że ludzie jednak wiedzą, kto jest rzeczywistym autorem

idei.  To tak, jak gdyby w walce powstawała jakaś alternatywna w stosunku do oficjalnej historia.

Wskazówką  do  tego,  by  zorientować  się,  jak  ta  historia  jest  przekazywana,  jest  kolejna

wypowiedź:

PK:  Tego  rodzaju  walka  angażuje  ludzi  z  bardzo  specjalistyczną  wiedzą  z  finansów
i prawa, a co ze zwykłymi ludźmi? Co oni mogą robić?

Mi12: Kto?

PK: Ludzie, którzy nie rozumieją, co się tutaj dzieje.

Mi12: Co mogą robić? Mogą wyjść na ulice i narobić hałasu, bo nikt niczego nie zrobi,
chyba że ludzie tego zażądają.  
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Zdaniem rozmówcy, nawet jeżeli w pracę ruchów społecznych zaangażowani są specjaliści, to

zmian nie da się przeprowadzić bez aktywnego udziału ludzi podczas ulicznych demonstracji.

Powodem zamknięcia się elit rządzących na argumenty kontrelit – ruchów społecznych – jest to,

że  te  zmiany  byłyby wbrew interesom rządzących.  W tej  optyce  wyjście  na  ulice  nie  jest  tu

przejawem buntu jedynie, ale ma prowadzić do wsparcia konkretnych żądań. Miałaby to być

swego rodzaju deklaracja tego, jak ludzie chcą być rządzeni.  

Koszty aktywności społecznej – nie tylko dla liderów

Problem  z  przeprowadzeniem  zmiany  społecznej  nie  zależy  zwykle  od  powodzenia  jednej

demonstracji. Zaangażowanie zużywa się: 

PK: Jak myślisz, czy zmiany idą w dobrym kierunku?

Ki10: Moje czy w Islandii?

PK: Myślałem o Islandii. Czy jak wycofałaś się [z aktywności politycznej], to zrobiłaś to
dlatego, że kierunek zmian był zły czy dlatego, że było to zbyt męczące?

Ki10: Z grubsza mówiąc, nie ma co zbyt wiele oczekiwać.  Zbyt wiele osób myśli  tylko
o tym,  co  jest  dobre  dla  nich  i  ich  przyjaciół,  a  nie  o  [dobru]  publicznym.  To  mnie
frustrowało. Nie chciałam się tak czuć, dlatego przestałam.

Jednym  z  kosztów  zdobywania  wiedzy  jest  frustracja.  Dzięki  swemu  zaangażowaniu

politycznemu rozmówczyni  uzyskała  wgląd w to,  jakimi interesami kierują się  osoby biorące

udział  w podejmowaniu decyzji  co do kierunku zmiany społecznej.  Ostatecznie uznała,  że ta

wiedza  ją  samą  niekorzystnie  zmienia.  Niektórzy  aktywiści  zdecydowali  się  pozostać

zaangażowani w tę samą walkę, a wtedy ponoszone przez nich koszty dostrzegali ich bliscy:  

PK: Oczekujesz jakiejś pomocy skądś? Czekasz czy coś się zmieni czy...?

Ki8: Nie myślę o tym zbyt wiele, bo to dołujące. Ale mój mąż z kolei jak gdyby poświęcił
swoje życie. Oddał swoje życie tej walce.  

Jest  w  tej  wypowiedzi  pewien  patos  wynikający  z  oceny  kosztów  walki  politycznej.  Gdyby

spojrzeć na zaangażowanego w ruchy społeczne męża rozmówczyni,  to pewne (jakoś typowe)

zdarzenia  jak:  transformacja  jego osobowości  wraz  aktywnością  społeczną  i  pogłębiającą  się

wiedzą  o  stosunkach  społecznych  oraz  o  dziedzinie  ekonomii  –  łatwo  można  by  uznać  za

przykład upodmiotowienia. Okazuje się jednak, że z perspektywy jego żony zmiany te to wcale

nie upodmiotowienie ani emancypacja, ale „śmierć w walce”. Bo albo człowiek się zmienił, albo
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zdecydował  się  porzucić  dawne życie,  które  jakoś go  definiowało.  Ten przykład pokazuje,  że

trudno stwierdzić, co jest sukcesem, a co porażką w walce politycznej dłużników z wierzycielami.

Być może samo to, że sytuacja ta stała się jawną walką, jest porażką społeczeństwa, której żadne

możliwe osiągnięcia ruchów społecznych i tak już nie wynagrodzą.   

W  związku  z  powyższym  problemem  rozłożenia  kosztów  aktywności  politycznej

w rodzinie wypytywałem ludzi społecznie zaangażowanych o podejrzewaną „męskość” tych walk:

Mi11: W zarządzie mamy trzy kobiety. Z siedmiorga głównych członków są dwie [kobiety]
i pięciu mężczyzn. W zasadzie [we władzach] są 4 kobiety […] spośród prawdopodobnie
11,  które  są  aktywne.  Jest  to  czasami  denerwujące,  że  sprawy  finansowe  uchodzą  za
sprawę bardziej męską, ale w zasadzie nic nie możemy z tym zrobić, ponieważ działamy
na zasadach wolontariatu. Zachęcamy oczywiście kobiety do brania udziału. Mamy także
pod-komitety  i  w  podkomitetach  mamy  więcej  kobiet.  Tam  jest  bardziej  równo  pod
względem genderowym. […] Ruch bazuje w dużej mierze na podstawowej grupie ludzi w
obu zarządach organizacji. I jakoś kobiety nie są chętne być ich częścią lub myślą, że nie
są wystarczająco zdeterminowane i silne, by się wypowiadać.    

Jest w tym wypadku świadomość problemu tego, że ruch toczy walkę w polu, które uchodzi za

bardziej męskie. I mimo tego, że organizację zasilają zarówno kobiety, jak i mężczyźni, to jednak

mężczyźni – zdaniem rozmówcy – częściej zajmują pozycje, do których przypisane jest publiczne

wypowiadanie się. Interesujące było to, że w wypowiedziach rozmówcy pobrzmiewała najpierw

bezradność wobec genderowego profilu sprawy, w którą był  zaangażowany,  a w końcu także

irytacja pogłębiającymi pytaniami, ponieważ zaangażowani ludzie starali się przede wszystkim

wygrywać spory i promować określone rozwiązania w dziedzinie finansów. Może nie tyle nie byli

zainteresowani zmianą sposobu myślenia o polu finansów (w końcu rozmówcę drażniło mniejsze

zaangażowanie kobiet), ile w przyjętym przez nich modelu aktywizmu takim, że zaangażowanie

przekłada się na oficjalną rolę (w zarządach lub podkomitetach), nie byli w stanie w podobny

sposób zbiurokratyzować swoich wysiłków o równy udział w walce kobiet i mężczyzn. Poza tym,

byłoby  to  trudne  także  dlatego,  że  część  krytyki  skierować  należałoby  wówczas  do  wnętrza

organizacji. A być może na ten problem zabrakło już sił i środków:

Mi11: Naszym problemem jest to, że większość z nas pracuje w pełnym wymiarze godzin.
I nawet  więcej  niż  w  jednej  pracy,  ponieważ  musimy  pracować,  żeby  zarobić
wystarczająco dużo pieniędzy. Lub jak w moim przypadku, buduję dom, więc cały czas,
jaki mam, spędzam na budowie, bo nie stać mnie na to, żeby wszystko kupować. Całą
pracę muszę wykonać sam. Myślę, że poświęciłem wiele z powodu mojego zaangażowania
w ruch [społeczny]. Ująłem czasu mojej  pracy, prowadzę własną działalność gospodarczą.
Prawdopodobnie nie tracę, ale też nie zarabiam tyle, ile mógłbym. Różnica to ok. 500-
800 tys.  koron miesięcznie w ostatnich kilku miesiącach.  Pół roku to ok.  3 miliony42.
Kolejne 3 miliony, które mógłbym włożyć w dom, ale nie jestem w stanie. Nie możemy

42 1000 koron to ok. 25 złotych w czasie prowadzenia wywiadów, a więc suma, którą podaje rozmówca to 12500-20000 zł
miesięcznie, a po roku 75 000 zł.
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więc [jako ruch] zajmować się wszystkim. 

Rozmówca tłumaczy, jakie są koszty funkcjonowania ruchu społecznego, przy pomocy narzędzia

zwanego w mikroekonomii analizą kosztów alternatywnych (opportunity cost), choć nie nazywa

tego  wprost.  Każda  z  zaangażowanych  osób  mogłaby  robić  coś  innego,  niż  robiła  w  ruchu

społecznym, dzięki czemu na poziomie indywidualnym prawdopodobnie radziliby sobie lepiej.

Co więcej, ewentualne zdobycze ruchu zostaną rozdystrybuowane również na tych, którzy w nim

nie  uczestniczyli.  Przyjęcie  ekonomicznej  racjonalności  jako  punktu  wyjścia  dla  społecznego

aktywizmu jest charakterystyczne dla pewnego typu zbiurokratyzowanych ruchów społecznych,

rozpoznanych  teorią  mobilizacji  zasobów,  która  zakłada,  że  poziom  mobilizacji  zależy  od

zasobów w dyspozycji ruchu (Jenkins, 1983). Przy tym bez zasobów, nie ma mobilizacji. Nie do

końca wiadomo, co dla ludzi zagrożonych utratą domu było tym podstawowym zasobem ruchu

zorganizowanego wokół Stowarzyszenia Gospodarstw Domowych. W najbardziej podstawowym

wymiarze była to, najpewniej, informacja, dzięki której ludzie dowiadywali się, jak reagować na

zachowania windykacyjne wierzycieli. 

Wpływ  na  decyzje  zadłużonych  –  grupowanie  się  indywidualnych

posunięć

Poza  demonstracjami,  mniej  lub  bardziej  udanym strajkiem  dłużników czy  publikacjami  na

stronach różnych organizacji  i  ruchów osób zadłużonych, trudno zorientować się,  jaki wpływ

miała mobilizacja społeczna na zadłużonych, ponieważ ewentualne działania zadłużonych wobec

wierzycieli z konieczności na ogół  były zindywidualizowane:   

Mi12: Moim pierwszym wyborem byłoby pozwać [bank] i to właśnie robię.

PK: Robisz to sam czy razem z innymi?

Mi12: Robiłbym to razem z innymi, ale prawo w Islandii nie pozwala na grupowe pozwy.
Można  to  robić  tylko  indywidualnie.  To  więc  robię  to.  I  robi  to  wiele  gospodarstw
domowych. 

Indywidualne  działania  nabrać  mogły  więc  pewnego  kolektywnego  wymiaru  dopiero,  gdy

doprowadziło się do zestawienia ich w statystykach. Wówczas suma zachowań indywidualnych

przełożyłaby się na określone zjawisko zachodzące w populacji. O tym, że poszczególne decyzje

zadłużonych gospodarstw domowych były uzgadniane i koordynowane, dowiedzieć się można

było od rozmówców:

PK: Kiedy decydujecie się na coś podczas negocjacji [z bankami], to dyskutujecie o tym,
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otrzymujecie  jakąś  pomoc  od  przyjaciół  lub  radę  od  innych  instytucji?  Prosicie
kogokolwiek innego o pomoc czy tylko banki?  

Mi4: Tak, mamy prawnika, który asystował nam już i dyskutowaliśmy z nim kilka razy.

Ki4: Zdecydowaliśmy nic nie robić bez sprawdzenia z nim najpierw lub poinformowania
go w pierwszej kolejności. 

Mi4: Tak, mamy też organizację, z którą jesteśmy w kontakcie od niedawna, która […] jest
organizacją zadłużonych.

W momencie, gdy relacja z wierzycielem definiowana zaczyna być jako walka, to podstawowymi

osobami pomocniczymi w oficjalnych kontaktach zadłużonych z instytucjami stają się prawnicy.

Z  nimi  konsultuje  się  wszelkie  szczegóły  nowych  umów  i  negocjacji.  Natomiast  namysł

strategiczny nad problemami pojawia się,  gdy ludzie z podobnymi problemami zaczynają się

liczyć,  tzn.  liczyć,  ilu  ich  jest.  Namysł  ten  odbywał  się  wewnątrz  mniejszych  i  większych

organizacji zakładanych przez zadłużonych:  

Mi4: Są ludzie, którzy, mając kredyty w banku, zebrali się, żeby coś zrobić. To, co zrobili,
to,  gdy  bank  chce,  żeby  płacili,  oni  mówią  'Nie.  Nie  zgadzamy  się  z  bankiem.  Nie
zgadzamy się z tekstem oryginalnej umowy. Interpretujemy go inaczej, niż robi to bank'.
Nie zgadzamy się na przeliczanie na obcą walutę. Dlatego chcemy płacić tak, jak stała
korona, kiedy braliśmy kredyty. I płacą tak, jak  było na początku. 

Ki4: Płacą każdego miesiąca zgodnie z oryginalnym planem.

Mi4: […] To bank musi pozywać ich, więc piłka jest [po jego stronie]. Jak dotąd bank nie
znalazł odwagi, by pozwać tych ludzi.

Opisane  rozwiązanie  nawiązuje  do  strategii  przyjętej  przez  ruch  El  Barzón  (w  wolnym

tłumaczeniu „pańszczyźniani”) w Meksyku, gdy w 1994  gwałtownie zdewaluowana została tam

lokalna waluta peso, a klasa średnia i rolnicy zadłużeni byli przy użyciu kredytów walutowych.

Ta strategia  prezentowana była  hasłem „Debo,  no niego,  pago lo  justo”  [Jestem dłużny,  nie

neguję tego, ale spłacam sprawiedliwie] i podobnie jak w Islandii można to podejście krytykować

za nazbyt  spolegliwe wobec neoliberalnego reżimu zadłużania  (Biles,  2010;  Caffentzis,  2013;

Chávez,  1998;  Marchini,  2004).  Organizacja  bojkotu  polegającego  na  odmowie  podążania

zaktualizowanym  planem  spłat  kredytu  byłaby  może  skuteczniejsza,  gdy  dotyczyła  danego

banku, niż gdy były to masowe, ale w sumie rozproszone działania, jak to było w przypadku

ogłoszonego  przez  Stowarzyszenie  Gospodarstw  Domowych  strajku  dłużników  na  Islandii.

Podobne rozproszenie towarzyszyło – i być może przesądziło o niepowodzeniu – akcji składania

przysięgi  przez amerykańskich studentów, że gdy zbierze się  ich milion,  to  przestałą spłacać

długi studenckie (Nelson, 2012).    

Ruchy  społeczne  z  wytwarzanymi  i  upowszechnianymi  przez  nie  ekspertyzami  oraz
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skryptami rozmów i zachowań wspierały dłużników w ich codziennej walce z wierzycielami. Nie

był  to  tylko  fenomen  islandzki.  Specjalistyczny,  bojowy  podręcznik  dla  dłużników  do  walki

i uczenia się o długach wypuścił, przykładowo, ruch Occupy Wall Street wraz z inicjatywą Strike

Debt. Czytamy w nim: 

Ten  podręcznik  nie  został  zaprojektowany  po  to,  żeby  zapewnić  poradę  prawną;  to
polityczny akt pomocy wzajemnej. Nie jesteśmy prawnikami; możesz chcieć skonsultować
się z którymś, zanim zrobisz cokolwiek, o czym myślisz, że może być nielegalne. Przyjrzyj
się  poważnie  każdej  z  prezentowanych  możliwości,  zanim podejmiesz  działanie.  Bądź
mądry. (SD-OWS, 2012)

Podręcznik  pokazuje,  że  jakikolwiek  typ  długu  dominowałby  u  czytelnika  (studenckie,

medyczne, hipoteczne czy z kart  kredytowych), to  jest on powiązany nie tylko z pozostałymi

typami długów indywidualnych, ale także z zadłużeniem miast czy ze stanem dóbr wspólnych

w ogólności.  Z  perspektywy aktywistów ruchów społecznych,  a  w szczególności  autorów tego

podręcznika, indywidualne zadłużenie nie jest więc problemem tylko indywidualnym. Przyjęcie

przez zadłużonych aktywnej postawy zaczepno-obronnej staje się w tej  optyce swego rodzaju

kluczem do zmiany świata, który dotychczas pozostawał we władaniu wierzycieli, tego jednego

procenta najbogatszych czy szerzej – kapitału. 

Horyzont zmian

Wśród  islandzkich  zadłużonych  pojawiały  się  osoby  z  rozbudzoną  dzięki  walce  wyobraźnią

radykalną, czyli z wglądem w sens kiedyś ustanowionych instytucji oraz z pewnego rodzaju siłą

umyślnego stawiania oporu, gdy działania tych instytucji sprzeniewierzają legitymizujący je sens

(Haiven, Khasnanish, 2014): 

PK: Jak demokracja może być wykorzystana do poprawy życia ludzi?

Mi12: Jeśli uzyskalibyśmy demokratyczną kontrolę nad rynkami finansowymi, radykalnie
zmieniłoby  to  życie  ludzi.   Jeśli  uzyskalibyśmy  demokratyczną  kontrolę  nad  rynkami
finansowymi,  zasobami  naturalnymi  i  infrastrukturą...  Jeśli  przeprowadzono  by
demokratyzujące reformy, przykładowo dotyczące referendów, moglibyśmy zreformować
naszą  konstytucję.  Myślę,  że  bylibyśmy  w  znacznie  lepszej  sytuacji  [niż  obecnie],
ponieważ teraz jest tak, że mamy klasę rządzącą i oni nie są zainteresowani oddawaniem
jakiejkolwiek władzy ludziom.

PK: Nawet lewicowy rząd?

Mi12: Tak, również. To nie ma znaczenia.

PK: Więc rewolucja niewiele zmieniła?

Mi12: Mamy jedynie nowy rząd, ale to jest naprawdę to samo co z innym rządem.
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W  tej  wyliczance  koniecznych  zmian,  jaką  rozmówca  zrobił,  próbując  nakreślić  horyzont

zainteresowań  ruchów  ludzi  zadłużonych,  nie  słychać  energii,  która  umożliwiałaby

przeprowadzenie  tych  zmian.  Fragment  ten  jest  przykładem  wyobraźni  skonfrontowanej  ze

zdobytą  wiedzą:  „mamy  klasę  rządzącą  i  oni  nie  są  zainteresowani”.  Przełożyła  się  ta

konfrontacja na umniejszanie znaczenia zmian, z których wszystkie wyglądają na kosmetyczne

(i być  może  takimi  były).  Nie  widać  w  tym  fragmencie  prób  przezwyciężania  oporu  przez

uprawianie polityki prefiguratywnej (Sitrin, 2007), czyli podejmującej działania takie, jak gdyby

nastąpiła już zmiana, o którą się walczy. 

Analizowane wypowiedzi odnoszące się do walk podejmowanych przez ruchy społeczne

zadłużonych pokazały,  że mogą się  te  ruchy wydawać zaskakujące mało radykalne.  W końcu

walczą jedynie o cofnięcie zmian warunków spłaty kredytów. Sposób organizacji tych ruchów

(zarządy, eksperci) i zasoby, na jakich polegają (analizy, kontakty z przedstawicielami władzy) są

dość  anachroniczne  w  porównaniu  do  innowacyjności  taktyk  ruchu  takiego  jak  Occupy.

Jednocześnie okazało się, że domaganie się cofnięcia czasu jest czasochłonne, a w trakcie walki

powstaje alternatywna historia tego procesu, w której zapamiętywani są bohaterowie ruchów.

I tylko ta alternatywna pamięć, w połączeniu z ewentualnym spełnieniem żądań ruchu, musi im

wynagrodzić koszty, jakie ponoszą w związku ze swoim aktywizmem. A do kosztów aktywizmu

można  zaliczyć  jednostkową  emancypację  aktywistów,  którzy  przez  podporządkowanie  życia

walce, niejako umierają dla swoich bliskich. Walka polityczna, toczona wokół kwestii zadłużenia,

nawet  w  formie  aktywnie  prowadzonej  obrony  własnych  interesów,  jest  doświadczeniem

edukacyjnym,  które  czyni  widocznym  horyzont  zmian  wartych  przeprowadzenia

w społeczeństwie. Wydaje się, że realizowanie (śladowo obecnej) polityki prefiguratywej przez

ruchy  zadłużonych  jest  ze  sobą  fundamentalnie  powiązane.  W  końcu  tworzenie  przyszłości

w teraźniejszości  (istota  polityki  prefiguratywnej)  i  sprowadzanie  przyszłych  zasobów  do

teraźniejszości (istota pożyczania) są operacjami wykonywanymi w tym samym wymiarze czasu

i w zgodnym kierunku – dowartościowującym teraźniejszość i polegającym na wierze w istnienie

przyszłości.

Podsumowanie – typy przystosowania

Chcąc  zobrazować  pozycję  zajętą  przez  Stowarzyszenie  Gospodarstw Domowych  wobec  tych

ruchów społecznych,  o  których  można  by  powiedzieć,  że  prowadzą  politykę  prefiguratywną,

posłużę się typologią sposobów (indywidualnego) przystosowania wypracowaną przez Roberta

237



K. Mertona w pierwszej połowie XX wieku (Merton, 2002), takich jak: konformizm, innowacja,

rytualizm, wycofanie, bunt. Konformizmem nazywa on akceptację zarówno społecznych celów,

tj. sukces finansowy lub choćby posiadanie domu, jak i sposobów osiągania tych celów. Zatem

osoby  decydujące  się  na  migrację  w  celu  doprowadzenia  do  szybszej  spłaty  kredytów

hipotecznych  uznać  można  by  za  konformistów.  Z  kolei  aktywiści  ze  Stowarzyszenia

Gospodarstw Domowych kwestionują konstrukcję narzędzia, które doprowadzić miało ich do

wciąż akceptowanego przez nich celu, jakim jest posiadanie na własność domu lub mieszkania.

Ich działalność staje się więc w tej optyce źródłem innowacji. Ważną grupą z perspektywy oporu

wobec zmian w myśleniu o długu są ludzie manifestujący swoje moralne oburzenie z powodu

tego, że inni nie spłacają swoich zobowiązań finansowych. Postulowanie spłacania długów bez

względu na cele,  jakim miało służyć zaciąganie zobowiązań,  może dotyczyć zarówno samych

wierzycieli, jak i osób bezwzględnie „honorujących” swoje długi. Odrzucenia zarówno celów oraz

środków ich osiągania można dopatrywać się u osób wybierających tzw. emigrację wewnętrzną.

Problematyczne  okazało  się  odnalezienie  na  Islandii  ruchów  społecznych  lub  grup,  które

z powodu kryzysu zadłużenia wprowadzałyby swoje cele  w miejsce społecznie uznanych oraz

proponowaliby  nowe sposoby  ich realizacji.  Typologię  Mertona wraz  z  przykładami z  badań

własnych przedstawiam w tabeli. Przy tym symbole „+” oraz „-” znaczą odpowiednio akceptację

oraz odrzucenie społecznie respektowanych celów życiowych lub środków ich osiągania.

Typ

przystosowania

Cele społeczne Środki osiągania Przykład

konformizm + + migracje

innowacja + - Stowarzyszenie

Gospodarstw

Domowych

rytualizm - + moralnie oburzeni

wycofanie - - emigracja wewnętrzna

bunt +/- +/- finansowanie  oporu,

polityka

performatywna

Tabela  2: Typologia sposobów przystosowania Mertona wzbogacona przykładami z badań

własnych
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Za przykłady buntów posłużyć więc muszą działania z innych części świata. We wrześniu 2008

roku Enric Duran, aktywista z Katalonii w Hiszpanii, ogłosił, że w ciągu dwóch lat wziął blisko

500 tys. euro kredytów, których nie zamierza spłacać. Zadłużał się w celu finansowania ruchów

społecznych o antykapitalistycznym charakterze (Paul, 2013). O jego finansowym obywatelskim

nieposłuszeństwie (financial civil disobedience) świat dowiedział się z gazet, które współtworzył

i dystrybuował  (Duran,  2012).  Gdyby  nie  wprowadzenie  odmiennych  celów  społecznych

w miejsce obowiązujących (symbol +/- w tabeli) oraz deklaracja, że środki do ich realizacji nie są

dla niego tym, czym być powinny (kredytów nie zamierzał  spłacać),  to  działania Durana nie

różniłyby się od tego, co w owym samym czasie na masową skalę robili konsumenci. Owocem

m.in. jego buntu stała się spółdzielnia Cooperativa Integral Catalana usiłująca realizować (m.in.

przy pomocy alternatywnych pieniędzy) wizję ekonomicznego cofania się wzrostu (degrowth),

czyli  takiej  organizacji  produkcji  i  konsumpcji  dla  kilku  tysięcy  osób,  która  umożliwiłaby

wyłączenie się z gospodarki uzależnionej od wskaźników wzrostu gospodarczego i wplecionego

w nią rosnącego zadłużenia (Carlson, 2012; Eisenstein, 2011).
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IX. Uczenie się zadłużonych43

Uczenie  się  jest  kategorią  najczęściej  identyfikowaną  przeze  mnie  w  tekście  wywiadów.

Jednocześnie, jak na kategorię przynajmniej potencjalnie obejmującą wszelkie aspekty życia, na

diagramie  sieciowych  połączeń  z  innymi  kategoriami  (Diagram 1),  łączy  się  ona  jedynie

z „kryzysem”,  „bankami”  i  ich  podkategoriami,  czyli  np.  z  „wiedzą  o  działaniu  systemu

bankowego”.

Wstępnie  przyjąłem  możliwie  najszerszą  definicję  uczenia  się i  za  Gertem  Biestą

rozumiem uczenie  się  jako odpowiedź  na  warunki,  w jakich  przychodzi  człowiekowi  żyć,  co

tłumaczy on następująco: „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”  (Biesta,  2007,  s.  11).  Mając  dostęp  jedynie  do  tego,  co  rozmówcy  zechcą

powiedzieć  o  swoich  doświadczeniach,  poznać  można  jedynie  te  aspekty  uczenia  się,  które

rozmówcy byli w stanie wyartykułować, a wcześniej być może poddać choćby wstępnej refleksji

i podczas wywiadu związać jej wynik z rozumianą przez siebie ideą uczenia się. Mamy więc do

czynienia z zapisem podejmowanych przez rozmówców wysiłków nadawania znaczeń swojemu

doświadczeniu. Przy tym doświadczenia te są różne i powstawały w oparciu o różne praktyki.

Choć warunek uczestnictwa w moich badaniach – bycie osobą z długami, formalnie spełniali

wszyscy  rozmówcy,  to  jego  odczuwana  uciążliwość  była  subiektywna.  Zróżnicowane

z konieczności  wypowiedzi  łączy  więc  w  zasadzie  tylko  to,  że  były  odpowiedzią  na  pytanie

o uczenie się.   

Kategoria uczenia się wywoływana była pytaniem wprost „Czego to twoje doświadczenie

nauczyło cię?”. A ponieważ z odpowiedzią na pytanie tak otwarcie postawione ludzie mają na

ogół trudności, wynikające z koniecznością artykulacji (w języku obcym) nie zawsze dotychczas

uświadomionej refleksji, to pytaniu towarzyszyła na ogół prośba o sformułowanie rady dla osób

żyjących  poza  wyspą,  które  nie  doświadczyły  kryzysu.  Zabieg  ten,  wprowadzony  doraźnie

podczas jednego z pierwszych wywiadów, powtarzając się, wpłynął na to, jak uczenie się było

przedstawiane przez rozmówców. Mianowicie, wymuszenie relacji między osobistym uczeniem

się  a  sformułowaniem  rady  (dla  obcych  ludzi  w  nieznanym  kontekście),  czyli  nauczaniem,

spowodowało nieraz wysoki poziom ogólności wypowiedzi, ocierających się niekiedy o banał. Co

z  kolei  wymagało  dodatkowego  „rozpakowywania”  znaczeń  kolejnymi  pytaniami.  Rozmówcy

opowiadali  też spontanicznie o swoim uczeniu się  pod ciężarem długu w kontekście kryzysu

43 Ten rozdział stał się podstawą artykułu pt. Debt, learning and migration in the time of crisis {Kowzan 2020}
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finansowego.  Niekiedy  wypowiedzi  etykietowane  jako  „uczenie  się”  nie  zwierały  wprost

wyrażonej deklaracji, że mamy do czynienia z uświadomionym procesem lub efektami uczenia

się rozmówców.

Rezultatem  poniższej  analizy  będzie  wyodrębnienie  grup  charakterystycznych  znaczeń

nadawanych procesowi uczenia się  osób gwałtownie zadłużonych. Na ich podstawie powstaną

wskazówki co do tego, jakie zmienne warto uwzględniać przy wybieraniu bądź tworzeniu teorii

uczenia się, wyjaśniającej, jak dorośli radzą sobie w sytuacji kryzysu wywołanego stanem ich

finansów. Podjęta zostanie także próba teoretyzacji takich doświadczeń. 

Tożsamość wspólnoty jako przedmiot uczenia się

Przede wszystkim,  warto  zauważyć,  że  tylko  jeden rozmówca jeszcze  przed  kryzysem zdobył

istotną  wiedzę  o  życiu  pod  ciężarem długu i  korzystał  z  niej  doradzając  innym zadłużonym

w trakcie kryzysu. 

Mi5: Sam byłem zadłużony przez wiele lat i dobrze zarabiałem. Często zarabiałem dobrze,
ale  dług pozostawał  kwestią  niezależnie  od tego,  czy  zarabiałem dobrze  czy  źle.  Moja
sytuacja była zła i pogarszała się, nawet gdy zarabiałem dobrze. Zacząłem więc myśleć,
dlaczego tak się dzieje. W tym samym czasie wypłynęły na wierzch moje emocje i nad tym
też  musiałem  się  zastanowić.  Zacząłem  wtedy  myśleć,  że  być  może  moje  problemy
finansowe związane są z emocjonalnymi. […] Kiedy przychodzą do mnie ludzie, słucham
ich, przyglądam się ich problemom i widzę jak się zachowują, jak myślą i jak czują. Wtedy
mogę ich sobie skategoryzować i powiedzieć, co im zawadza: 'Technicznie musimy zrobić
to i to z twoimi finansami, ale emocjonalnie musimy zrobić to i to, tak żebyś mógł ogarnąć
sytuację'.

Zdaniem rozmówcy kluczem do opanowania sytuacji niekontrolowanego zadłużania się było –

przynajmniej  przed  kryzysem  –  rozpoznanie  stanu  emocjonalnego  osoby  zadłużonej.

Rozpoznawał on swoją własną historię zmagań z długami w historiach innych, zgłaszających się

do niego osób. Swoją wiedzę rozmówca buduje indukcyjnie, tzn. najpierw poznał siebie, potem

poznawał problemy innych pojedynczych ludzi i zakładał, że jego rozumienie powiązań długów

z kluczowymi dla  zmiany emocjami dotyczy  prawie  wszystkich.  Co ciekawe,  rozmówca uznał

wysokość  zarobków  za  czynnik  nieistotny  z  punktu  widzenia  wychodzenia  z  zadłużenia,

a kwestia  pracy  i  zarobków  przez  innych  zadłużonych  uznawana  była  za  kluczową  dla

przetrwania  rozumianego  jako  kontynuacja  spłat.  W  jego  oglądzie,  sama  logika  stojąca  za

kalkulacjami finansowymi oraz wynajdywanie technicznych sposobów zmniejszenia zadłużenia

są daleko niewystarczające do tego, by osoba z długami dała sobie z nimi radę.

U pozostałych rozmówców skokowy wzrost zadłużenia wywoływał refleksje niekoniecznie
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dotyczące ich samych, lecz raczej  kondycji  świata,  w którym przyszło im żyć.  Polegało to na

porównywaniu życia przed i po katastrofie finansowej, a wiele z wyartykułowanych przemyśleń

daje się sprowadzić do stwierdzenia końca pewnej iluzji:

Mi1:  Trochę  mnie  zaskoczyło,  jak  bardzo  byliśmy łatwowierni,  traktując  wszystko  jak
oczywistość.  Myśleliśmy,  że  nic  tak  naprawdę  nie  jest  w  stanie  nas  skrzywdzić.
Myśleliśmy, że jesteśmy bezpieczni.  Mieliśmy nasze miejsce we Wszechświecie, w tym
zachodnim  systemie  lub  czymkolwiek.  [...]  Myślę,  że  byliśmy,  jak  gdyby  zbyt
optymistycznie nastawieni.

Co ciekawe, nowa sytuacja, w jakiej znaleźli się mieszkańcy Islandii w trakcie kryzysu, wywołała

u rozmówcy refleksję nie tyle o sobie samym, lecz o tożsamości zbiorowej mieszkańców wyspy,

na  co  wskazuje  prowadzenie  narracji  w  pierwszej  osobie  liczby  mnogiej.  Poczucie

bezpieczeństwa wynikające z przynależności do większych, ponadnarodowych struktur uznaje

on za fikcję, na którą wszyscy niejako dali się nabrać. Posługuje się przy tym dość wyszukanym,

angielskim  słowem  „gullible”  (łatwowierność),  które  wydaje  się  sugerować  celowe  działanie

beneficjentów tego minionego, przesadnego optymizmu.

Uczenie się w punkcie nieciągłości

Skala zmian, jaką wywołał kryzys, w szczególności drastyczne zmiany wartości zadłużenia wobec

banków, spowodowała, że Islandia przed i w trakcie kryzysu, to dwa zupełnie nieprzystające do

siebie  światy.  Ludzie  nie  rozpoznają  się  w  nich,  zwłaszcza  gdy  orientują  się,  że  sygnały

ostrzegawcze były artykułowane: 

Mi3: To łatwe być mądrym po szkodzie, ale – Jezu! - dlaczego my tego [wcześniej] nie
widzieliśmy.

Takie  poczucie  winy  zdarzało  się  tylko  wśród  niektórych  z  moich  islandzkich  rozmówców.

Towarzyszyło temu poczucie absurdu i bezsilności, najkrócej wyrażone zdaniem:

Mi3: To jest jak jakiś wielki dowcip!

Stwierdzenie, że sytuacja, w której się znalazł, jest komiczna, nie oznacza wcale, że rozmówcy

rzeczywiście  jest  wesoło.  Przyjmując  za  Henri  Bergsonem  (2000),  że  źródłem komizmu jest

pewna dostrzeżona maszynowa sztywność człowieka, lecz do śmiechu konieczne jest patrzenie

na  daną  sytuację  niejako  z  boku,  można  stwierdzić,  że  o  ile  rozmówca  dostrzegł,  że  przed

kryzysem mechanicznie akceptował warunki, w których przyszło mu żyć, o tyle trudno jest mu

na tę  sytuację  patrzeć z  pozycji  outsidera.  Dopiero nabieranie  dystansu do sytuacji  (w czym

pomocne  okazać  mogły  się  plany  migracyjne  rozmówcy)  powoduje,  że  może  stać  się  ona
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komiczna de facto, a nie zaledwie de iure.

Wszystko  to  powodowało,  że  kryzys  postrzegany  był  jako  zerwanie  ciągłości  czasu,

oznaczał konieczność rozpoczęcia życia na nowo i po okresie burzliwych demonstracji, ludzie

musieli indywidualnie i kolektywnie zastanawiać się, co warto kontynuować, a co trzeba zmienić.

Dobrze oddaje to fragment:

Mi1: Nie wiem, czy powinienem nazywać to szokiem. To działo się tak prędko, że to nie
był naprawdę szok. To było jak zastrzyk ze środkiem usypiającym lub czymś takim. To
było bardzo głupawe, bo nie można było nic zrobić.  To były dwa, trzy dni  i  wszystko
upadło.  Więc  to  było  tak,  że  szok  przyszedł  kilka  miesięcy  później,  kiedy  naprawdę
zaczęliśmy rozumieć, co się dzieje.

W poszukiwaniu wiedzy pewnej – uczenie się z przeszłości

Dla migrantów z Europy Środkowo-Wschodniej, z którymi rozmawiałem, kryzys częściej wiązał

się  z  możliwością  utraty  pracy  niż  ze  wzrostem  zadłużenia  do  przytłaczających  rozmiarów.

Rzadziej  wiązał  się  z  szokiem  poznawczym  (przynajmniej  nie  artykułowano  go)  czy

podważaniem  własnej  tożsamości.  Na  ogół  migranci  dokonywali  asymilacji  informacji

o zmianach na Islandii  do tego,  co zapamiętali  lub wiedzieli  o  kryzysie  gospodarczym, który

przyczynił  się  do  zmiany  ustroju  społeczno-gospodarczego  w  krajach  ich  pochodzenia.

Skutkowało to na ogół budowaniem opozycji: prawdziwy (nasz) kryzys – obecny (ich) kryzys;

lub: prawdziwy – nieprawdziwy kryzys, co prowadziło do banalizowania społecznych aspektów

tego zjawiska w Islandii. Wydaje się, że w przypadku migrantów na jakieś znaczące uczenie się,

polegające na konieczności  weryfikacji  dotychczasowego światopoglądu, istotny wpływ mogły

mieć tylko kryzysy o charakterze indywidualnym.

Udzielane  przez  migrantów  rady  miały  czasem  wręcz  techniczny,  choć  oparty  na

określonych założeniach, charakter, np.:

Mm14: Wiadomo, że bez kredytów, to we współczesnym społeczeństwie praktycznie żyć
się nie da, jasne, jest to jakieś wyjście z sytuacji  czasami […] Jeśli  bierzesz kredyt dla
siebie, powinieneś zwracać uwagę na to, ile jesteś w stanie zarobić na miesiąc, ile jesteś
w stanie spłacić tego kredytu. I oczywiście nie możesz brać więcej kredytu. Nie możesz
spłacać więcej niż załóżmy 30% pensji. Bo potem… Pewnie możesz 70, ale jeżeli już to
zrobisz, to w pewnym momencie, jak nie spłacisz tego raz, albo przez dwa miesiące, to
potem już ci tyle narośnie, że już nigdy nie spłacisz. […] Ale jeśli spłacasz z pensji, bo
wydaje ci się, że możesz, bo twoja żona pracuje, to masz na życie i ze swojej pensji płacisz
100%, to potem jak nie masz [wypłaty] przez trzy miesiące, to już Ci wychodzą trzy pensje
[zaległych rat kredytu].

Jest  to  opis  bardzo ostrożnej  strategii  zarządzania budżetem domowym. Przypomina porady
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dystrybuowane  w  ramach  edukacji  finansowej,  które  mają  tę  szczególną  cechę,  że

odpowiedzialność  za  sytuację  finansową  jest  na  ogół  w  takich  programach  całkowicie

zindywidualizowana  (Davies,  2012;  Kowzan,  2013a).  Udzielane  rady  stają  się  trudniejsze  do

wykorzystania poza Islandią,  gdy rozmówca zaczyna uwzględniać kwestię  ryzyka związanego

z możliwością  utraty  zatrudnienia,  ponieważ  w  niewielu  miejscach  na  świecie  poziom

zabezpieczeń społecznych jest tak sprzyjający pracownikom. Kwestia ta wszystkim rozmówcom

wydaje się kluczowa dla regularnych spłat:  

Mm14: Trzeba się liczyć z tym, że pracę można łatwo stracić. Trzeba sobie wymyślić... Ja
to zawsze patrzyłem na to tak, że za pieniądze, które dostałbym na bezrobociu, w dalszym
ciągu jestem zdolny spłacić swój kredyt.

Uzależniając  wielkość  zaciąganych  zobowiązań  od  przysługujących  zabezpieczeń  społecznych

rozmówca wytycza  granicę,  poza którą oparty  na transferach  pieniędzy  system zabezpieczeń

społecznych traci sens. Zwiększenie wysokości zasiłków osobom bez pracy, lecz z długami ponad

określoną  przez  rozmówcę  miarę,  oznacza  transfer  środków  publicznych  do  niekoniecznie

publicznych wierzycieli. A jeśli takie potencjalne zwiększenie zasiłku nie zaspokoi wierzycieli, to

sytuacja osoby zadłużonej, mimo zwiększania transferów, znacząco nie zmieni się. 

Gdy procesów uczenia się  osób zadłużonych nie dominował szok poznawczy związany

z gwałtownością  załamania  finansowego,  to  charakterystyczne  dla  wypowiedzi  dotyczących

źródeł  wiedzy  o  zarządzaniu  finansami  swoimi  i  rodziny  okazywały  się  odwołania  do  zasad

głoszonych przez starsze osoby w rodzinie, np.:

Mm14: Jeśli chcesz komuś gwarantować, to jest zasada jej [żony] dziadka i ja się zgadzam
z tym w stu procentach, że jeśli podpisujesz komuś kredyt, to musisz to traktować jako
kredyt dla siebie. Że jesteś w stanie to spłacić bez zmrużenia... i bez jakichś nerwów.

Fragment ten można traktować jako przykład uczenia się międzygeneracyjnego, czyli wymianę

umiejętności,  wiedzy  i  wartości  między  przedstawicieli  różnych  pokoleń  (zob.  EAGLE

Consortium, 2008). Transmisja wiedzy w postaci ostrzeżeń, nawet między członkami tej samej

rodziny, wpisuje się w to zjawisko.

Zwrot  ku  dawniej  kultywowanym  wartościom  może  też  nastąpić  bez  obecności

znaczących osób. Przykładami takich deklaracji lub poszukiwań korzeni są poniższe fragmenty:

Ki4:  Dlatego chcę porzucić  branie  w tym udziału  [kryzys,  negocjacje  z  bankami]  i  po
prostu wyjechać [z miasta na wieś ], żeby mieć trochę owiec i ogród z kwiatami.

oraz

Mi11:  Prawdziwą  wartością  życia  nie  są  pieniądze.  Moje  bogactwo  jest  w  dzieciach
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i rodzinie. We mnie samym, w moich pomysłach. W mojej całości i integralności. Jeśli
stracę dom, zacznę od nowa. Zdarza się, tak bywa. Oczywiście będzie ciężko przechodzić
przez  ten  proces,  ale  to  jest  tak  jak  u  anonimowych  alkoholików  –  kontroluj  to,  co
kontrolujesz  i  nie  kontroluj  tego,  czego  nie  możesz  kontrolować.  Akceptujesz  to,  że
niektórych spraw nie możesz kontrolować. Wtedy musisz tylko mieć nadzieję, że będziesz
mieć na tyle mądrości, żeby rozpoznać, po której stronie jesteś. Nigdy nie byłem częścią
tej organizacji, ale to wciąż bardzo dobra filozofia. Kiedy możesz coś zmienić – rób to!
Kiedy nie możesz czegoś zmienić – zaakceptuj to. […] Czasami nie da się zmienić pogody,
więc ubierz się stosownie. Takie jest życie.

O ile w pierwszym fragmencie mamy chęć wycofania się z miasta, odseparowania się od ludzi

i otoczenie się zwierzętami i roślinami, o tyle w drugim wcale nie jest oczywiste, jak wiele spraw

publicznych rozmówca ostatecznie uzna za możliwe do zmiany. Jednak cała sytuacja kryzysu

utożsamiona zostaje z pogodą, do której po prostu trzeba się dostosować. Wartością nadrzędną

pozostają ludzie, choć tylko ci najbliżsi. Co ciekawe, obie wypowiedzi pochodzą od aktywistów –

ludzi aktywnych w przestrzeni publicznej poprzez udział w demonstracjach oraz poprzez różne

formy lobbowania na rzecz rozwiązań prawnych korzystnych dla osób zadłużonych.  

Uczenie się od znaczących innych

Inną drogą poszły osoby zadłużone, które postanowiły zmienić swoje emocjonalne nastawienie

do sytuacji, w jakiej się znalazły. Nie próbowały jednak tego robić przez zmianę otoczenia, lecz

ich poszukiwaniom zmiany wewnętrznej towarzyszyło wskazanie wzorca, do którego rozmówcy

chcieliby się zbliżać. Przykładowo: 

Km6: Doświadczyłam, wciąż pamiętam, gdy usłyszałam o tym w telewizji, o tym, co się
stało. Kontynuowałam w Internecie i tylko czytałam. Byłam jak gdyby... to wydarzyło się
w ciągu jednego dnia, zwykłego dnia. Teraz nie wiem, co jeszcze może się wydarzyć, więc
życzyłabym sobie być bardziej jak mój mąż, to znaczy – wydać swoje pieniądze, pieprzyć
te pieniądze.

W istocie chodzi tu o umiejętność zapominania, którą najwyraźniej mąż rozmówczyni posiadał.

U niej trauma, jaką wywołał nagły upadek instytucji finansowych na Islandii, powoduje trwałe

poczucie  niepewności.  To,  że  codziennie  wydarzyć  może  się  cokolwiek,  nie  oznacza  dla  niej

otwarcia możliwości emancypacji, ponieważ nic nie wydaje się zależeć od mojej rozmówczyni.

Chce ona przejść nad sytuacją gospodarczą do porządku dziennego, widząc,  że innym się to

udaje.

Poniższy fragment można by traktować jako „powrót do korzeni”, jednak o tym, że jest to

próba dokonania inspirowanej ważnymi ludźmi zmiany osobistej, decyduje niewidoczny w tym
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fragmencie, lecz deklarowany przez rozmówcę wpływ, jaki mieli na niego znajomi Islandczycy,

którzy przeszli procedurę tzw. bankructwa. W szczególności chodzi o ich imponującą rozmówcy

postawę „nie przejmowania się”: 

Mm15:  Ja  się  w  wojsku  tego  nauczyłem  –  wszystko  na  miękko,  żeby  nie  dać  się
zwariować. Bo jak człowiek za dużo będzie do siebie wszystko brał, się przejmował, to jest
stres. A stres jest pierwszym krokiem żeby dostać jakiegoś nowotwora, choćby żołądka.
Bo jak człowiek się stresuje, to ani nie je, ani nic, i  zaraz chodzi roztrzęsiony. A jeżeli
człowiek zestresowany, to i zaraz chory. A zdrowie jest najważniejsze. Pieniądze to nie
wszystko, nie?

Źródeł paradoksalnej siły potrzebnej do zmiany swojej postawy na zupełnie „miękką” rozmówca

upatruje w doświadczeniach służby wojskowej w Polsce. Podstawową wartością, na której opiera

się zmiana, jest potrzeba zachowania zdrowia. Jednocześnie w kwestii podważania roli pieniądza

jako absolutnej wartości rozmówca szukał porozumienia bądź potwierdzenia u badacza.

Niektóre  efekty  uczenia  się  osób  zadłużonych  powstały  w  wyniku  rozczarowania

dotychczasowymi strategiami analizowania rzeczywistości. I tak: 

Mm15: [Banki]  nie są takie piękne jak w reklamie, jak oni tak pokazują.  Chcąc wziąć
kredyt, to naprawdę teraz już wiem, że trzeba się 100 razy zastanowić.

Wnioski wyciągnięte przez osobę, której rosnące w czasie kryzysu długi rujnowały życie, wydają

się dość banalne. Jednak wypowiedź ta jest interesująca, ponieważ w gruncie rzeczy rozmówca

postuluje porzucenie empiryzmu wraz z możliwością poznawania świata za pomocą zmysłów (tu:

oczu).  W  zamian  nie  kieruje  się  w  stronę  myślenia  krytycznego,  bo  wtedy  nawoływałby  do

przemyślenia  czegoś  dwukrotnie  lub  jeszcze  raz.  Myślenie  nad  czymś  stukrotnie  mogło  być

retorycznym zabiegiem, który miał uwidocznić rozmiar zmiany w podejściu do świata. Może też

oznaczać tak znaczące oddalenie decyzji w czasie, że jej podjęcie stałoby się niemożliwe. Takie

przeciwstawienie  myślenia,  polegającego  na  analizie  widocznych  aspektów  rzeczywistości

myśleniu,  którego kolejne cykle  rozważań wydają się  nigdy nie  kończyć,  jest  interesujące  ze

względu na podobieństwo do historycznej różnicy pomiędzy typami umysłowości wynikającymi

ze sposobów rozliczania zobowiązań. Do tego, że taki związek istnieje przekonuje David Graeber

(2011).  Jego  zdaniem  grecki  sposób filozofowania  rozwijał  się  w  miastach,  które  operowały

monetami i wszystkie relacje między ludźmi i towarami stały się widoczne, a decyzje o tym, czy

nie  zostało  się  podczas  wymiany  oszukanym,  trzeba  było  podejmować  natychmiast.  I  tak,

pierwszym starożytnymi miastem, które całkowicie przeszło na handel przy użyciu kruszców był

Milet. Powrót do wymiany dóbr przy pomocy kredytu nastąpił w Europie w tzw. średniowieczu.

Codzienne praktyki analizy złożonych powiązań między ludźmi wymieniającymi się współgrały
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z rozwojem myśli  teologicznej,  polegającej  na  tak  wieloaspektowej  analizie  powiązań  między

stronami,  że  –  w  odbiorze  ludzi  przywykłych  do  myślenia  greckiego  –  nie  było  im  końca

(Kowzan,  2012c).  Zadeklarowane  więc  przez  rozmówcę  zerwanie  z  widzialnymi  aspektami

rzeczywistości na rzecz kontemplacji złożoności świata, może mieć fundamentalne znaczenie dla

typu umysłowości powstającego wraz z narodzinami nowego typu podmiotowości – człowieka

potwornie  zadłużonego.  Ten  nowy,  pokryzysowy  człowiek  dojrzewał  w  warunkach  państwa

zdominowanego ideologią neoliberalizmu, gdzie stawał się zaledwie „człowiekiem zadłużonym”

(Lazzarato, 2012), gdyż politycznym kierunkiem czasów przedkryzysowych było obciążanie osób

indywidualnych odpowiedzialnością – i  zarazem długami – za wszelkie inwestycje potrzebne

społeczeństwu do trwania, co nazywano też sprywatyzowanym keynesizmem (Crouch, 2008). 

(Od)Uczenie się w wyniku przeciążeń

Współcześnie mamy do czynienia z podobną do „średniowiecznej” sytuacją – kredyt jest tylko

podlegającym modyfikacji zapisem, a do zrozumienia sytuacji własnej (i swoich bliskich) nie tyle

potrzebne  są  spostrzegawczość  i  arytmetyka,  ile  rozumienie  osadzonych  w  języku  kwestii

prawnych. Postulowane powyżej zastanawianie się „100 razy” nad braniem kredytu (lub jego

gwarantowaniem) oznacza, że jest się nad czym zastanowić, nie da się tej sytuacji zredukować

tylko do wyliczeń, choć zapoznanie się z liczbami opisującymi własną sytuację jest wymogiem

podstawowym.  Szczególnie  mieli  więc  co  robić  migranci,  którzy  dokonywali  transferów

międzynarodowych  w  celu  spłacenia  zobowiązań  oraz  osoby  decydujące  się  na  kredyt

nominowany w kilku walutach obcych:

P.K.: A jak byś oceniał swoją wiedzę z czasów, kiedy brałeś kredyt ze swoją wiedzą na
temat finansów teraz. Bardzo wzrosła?

Mm16: Na pewno wzrosła. Wiem jak spłacać powiedzmy ten kredyt, żeby zapłacić jak
najmniej na koniec. Żeby wyszło jak najmniej. Także do tego trzeba było trochę czasu. Ale
z drugiej strony, tak czy tak, jest to cały czas gra na loterii. Obserwuję, obserwuję, mniej
więcej jak są te kursy średnie roczne. W ten sposób się uczę. Ale za rok, w gruncie rzeczy,
może być wszystko inaczej.

Czasochłonnemu rozwojowi  taktycznej  biegłości  „żeby  zapłacić  jak  najmniej”  nie  towarzyszy

wzrost strategicznego rozumienia sytuacji. A więc zdobywana – w wyniku opisywanego przez

rozmówcę  samokształcenia  –  wiedza  nie  ma charakteru  kumulatywnego.  Horyzont  czasowy,

w jakim podejmuje się te taktyczne decyzje, nie sięga roku, ponieważ w dłuższej perspektywie

czasowej liczbowy wynik analizy może zostać podany tylko na zasadzie loterii.  Zobowiązania

kredytowe  są  jednak  znacznie  dłuższe.  Ostatecznie  rozmówca  ograniczył  zainteresowanie
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udzielane „płynnej nowoczesności”, bo tak po baumanowsku (2006) można by opisać sytuację,

w  której  jednostka  konfrontowana  jest  z  dużą  ilością  informacji,  której  nie  sposób

uporządkować,  ale  żeby  osiągnąć  jakiś  sukces,  musi  podporządkować  się  tym  wahaniom.

Źródłem oporu okazało się ciało:

P.K.: […] Częściej sprawdzasz pogodę na Islandii czy kurs walut? 

Mm16:  Kurs  walut  już  przestałem  sprawdzać.  Stawałem  się  zbyt  nerwowy.  Częściej
pogodę. Już tak trochę wyluzowałem z tym wszystkim. Nie mam na to aż tak wielkiego
wpływu. Dopiero po czasie to do mnie doszło. Psychicznie już byłem znerwicowany, aż
miałem nerwobóle. No tak, tak. Tak ten kredyt na mnie wpłynął. W pewnym momencie,
w tym cięższym.

Czyli po osiągnięciu fizycznej granicy możliwości poznawczych w ramach pewnego podejścia do

analizowania  własnej  sytuacji,  rozmówca  zarzucił  to  podejście.  Nie  modyfikował  go,  nie

redukował do poziomu możliwego do zniesienia  bólu.  Można powiedzieć,  że  w tym zakresie

„wypalił  się”.  Ślady podobnego wypalenia dostrzec można we fragmencie wypowiedzi  osoby,

która porzuciła aktywizm i na pytanie badacza, o co warto zapytać bankierów, odpowiedziała: 

Ki8: Nie ma niczego, o co chciałabym zapytać banki. Już zadaliśmy im wszystkie pytania,
które chcieliśmy zadać. Tak więc czuję się po prostu pusta w tej kwestii.

Podobnie jak w poprzednim przypadku – po osiągnięciu granic możliwości wybranego podejścia

(tu: „zadaliśmy im wszystkie pytania, które chcieliśmy zadać”) rozmówcy zarzucali to podejście,

nie starali się go dalej modyfikować. 

Nauczanie 

Odrębną grupę przypadków stanowią wypowiedzi wskazujące na zaniechanie uczenia się przez

dłużników na rzecz nauczania. Taką wypowiedzią-hasłem wskazującą na oczekiwanie, że to inni

muszą się w nowej sytuacji przystosować, a nie zadłużeni, jest: „Wiem dokładnie, co oni powinni

zrobić”  (Mi12).  I  podobnie  jak  kolejne  fragmenty,  wypowiedź  ta  pochodzi  od  osoby,  która

aktywnie  próbuje  wpływać  na  postępowanie  banków  oraz  rządu,  bo  to  te  dwa  podmioty

rozmówcy próbowali  skłonić do słuchania,  uwagi i  działania uwzględniającego potrzeby osób

trzecich. Również nauczaniu towarzyszyło rozczarowanie:

Mi5:  Myślę,  że  wiem  dokładnie  co  należy  zrobić,  ale  rozmawiałem  z  bankami.
Rozmawiałem i starałem się wyjaśniać to, o czym myślę. Ale nie ma zrozumienia.

Rozmówca miał pewne oczekiwania w stosunku do banków. Liczył na zrozumienie. Sam niczego
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nie  wyniósł  z  tej  rozmowy  z  bankami.  Kolejny  fragment  pokazuje,  że  proces  przetwarzania

nowych informacji w działania jest czasochłonny w przypadku podmiotów, na które rozmówcy

chcieliby mieć wpływ:

Mi11: Sześć minut po północy miałem to na moim blogu. […] Zasadniczo pojawiłem się
z właściwym pomysłem dokładnie w tym samym [co wydarzenia ] czasie. […] Ministra
miała moje pomysły na swoim biurku razem z kilkoma innymi pomysłami. W zasadzie to,
co zmieniło się od tego czasu to to, że moje pomysły zostały wprowadzone w życie, ale
trwa to 11 miesięcy, teraz 14 miesięcy.

Co  ciekawe,  mimo  że  wszystkie  osoby  próbujące  oddziaływać  na  instytucje  wydawały  się

rozczarowane jakością relacji z nimi, to jednak wciąż uparcie podejmowały takie próby. Osoby

wypowiadające  się  w  ten  sposób  cechowała  pewność  co  do  wiedzy,  jaką  mają.  Tę  pewność

zawdzięczali m.in. temu, że wiedzę swą lub umiejętności zdobyli przed kryzysem. Przykładowo: 

Mi11: Inflacja była taka i owaka, waluta spadała, ludzi nie stać było na pożyczki. Ja tylko
byłem społecznie świadomy tej sytuacji. Oczywiście odczułem ją na własnej skórze, ale to
nie było nic takiego, czemu nie dałbym rady. Jestem tego typu człowiekiem, że gdy wiem,
że  będę  miał  wydatki  w  sierpniu,  na  przykład  jakiś  rachunek  do  zapłacenia,  to
rozpoczynam  przygotowania  w  kwietniu.  Skoro  wiem,  że  będę  potrzebował  pożyczki
z banku w sierpniu, przygotowania zaczynam w kwietniu, ponieważ chcę mieć wszystko
poukładane do tego czasu. Zrobiłem takie przygotowania [do pożyczki] w kwietniu i maju
2008 roku. Gdybym mógł. Okazało się, że niektóre banki nie chciały wziąć w tym udziału.
Powiedziały po prostu: 'Nie, nie mamy żadnych środków. Nie mamy dla Ciebie żadnego
rozwiązania.'  lub  'Nie  pomożemy'.  Zacząłem  więc  studiować  sprawę  i  przyglądać  się,
w czym rzecz.

Mój  rozmówca  dokumentował  swój  proces  uczenia  się,  prowadząc  bloga.  Uzyskiwał  dzięki

niemu wsparcie od czytelników tj. wskazówki i korekty błędów umieszczane w komentarzach.

Dzięki  temu  publikowane  artykuły  były  coraz  lepsze,  a  on  sam  był  do  pewnego  stopnia

przygotowany na kryzys.  

Wykształcenie

To  przygotowanie  na  kryzys  nie  musiało  wiązać  się  z  ekonomicznym  wykształceniem.

Przykładowo rozmówca, który mówiąc o sobie, stwierdził „Większość czasu w pracy spędzam

próbując  stworzyć  lepszą  przyszłość”,  na  pytanie  badacza:  „Czy  ukończenie  studiów

z antropologii społecznej pomaga w rozumieniu islandzkiej rzeczywistości?” odpowiedział: 

Mi12:  To na  pewno stawia  sprawy w określonej  perspektywie.  Ponieważ  pytasz  mnie
o rozumienie  rzeczywistości,  to  [muszę  powiedzieć,  że]  jest  to  względne.  Studia  mi
pomagają, ale nie znaczy to, że istnieje tylko jedna rzeczywistość.
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Formalne  wykształcenie  wydaje  się  chronić  rozmówcę  przed  uniwersalizowaniem  własnego

oglądu  rzeczywistości.  Jednocześnie  świat  widziany  z  perspektywy  wykształconej  osoby

z długami  pozostaje  zmienny  i  daje  się  kształtować  w  procesie  czasochłonnej  pracy.  Inny

rozmówca,  który  w czasach  prosperity  skutecznie  przestrzegł  bliskich  przed  zadłużaniem się

w walutach obcych, również wypowiadał się na temat przydatności antropologii:

Mi7:  Po  tym  jak  zacząłem  studiować  antropologię,  pomogło  mi  to  patrzeć  na
społeczeństwo  i  widzieć,  co  dzieje  się  za  sceną,  co  dzieje  się  pod  spodem.  Dlatego
obserwowałem  to  bardzo  dokładnie.  To  czas  pełen  problemów,  było  to  interesujące
i dostrzegałem od początku, że cały ekonomiczny motor był błędny. Widziałem też galerię
osobowości,  aktorów w tej  sztuce  i  nie  byli  oni  przekonujący.  Byli  niezłymi  aktorami
i większość  populacji  Islandii  wierzyła  im,  czemu  się  nie  dziwię.  […]  Słuchałem
wiadomości ekonomicznych. […] Nie interesuję się ekonomią, ale było to interesujące, bo
ekonomia jest  nauką społeczną i  jest  ważnym elementem świata,  wpływa na przepływ
i funkcjonowanie społeczeństw. […] Rozumiałem to i powinienem to powiedzieć – myślę,
że te studia pomogły mi. Nauczyły mnie czytać społeczeństwo.

W tym przypadku – w ocenie rozmówcy – wykształcenie spowodowało, że skierował on swoją

uwagę na prezentowane w mediach kwestie  ekonomiczne,  a  przygodnie dokonywane analizy

spowodowały u niego głęboką nieufność w stosunku do ludzi, którzy tworzyli reguły gry przed

kryzysem.  Dzięki  wykształceniu  rozmówca  sprowadzał  obserwowane  życie  społeczne  do

ułatwiającego  ogląd  tekstu  i  w  tej  formie  mógł  je  krytycznie  czytać,  czyli  robić  to,  w  czym

doskonalił się podczas studiów. Wykształcenie powodowało, że na niektóre nagłe wydarzenia w

czasie kryzysu niektórzy z  rozmówców –  według nich samych – byli  w stanie spojrzeć przez

pryzmat teorii. Ciekawym przykładem jest przytaczany już fragment,  którym Mi9 odwołał się do

teorii spójności społecznej Durkheima i związku kryzysu z samobójstwami. Co ciekawe, sam nie

był  socjologiem. Wykształcenie uniwersyteckie  powodowało jednak być może u niego wzrost

zainteresowania sytuacją kryzysu i  umiejętność abstrahowania od własnej  sytuacji.  Widać to

także  w  poprzednio  przytoczonym  fragmencie  wypowiedzi  innego  rozmówcy  (Mi7).  A  więc

oprócz  dostrzegania  cierpienia  innych  osób,  starali  się  oni  wynaleźć  jakieś  prawidłowości

w funkcjonowaniu  społeczeństwa.  To  zainteresowanie  nie  miało,  zasadniczo,  charakteru

użytkowego, lecz to bezinteresowne analizowanie danych w odniesieniu do teorii, utrzymywało

obu rozmówców w gotowości  do podjęcia aktywności  na forum publicznym (felietony,  blogi,

nauczanie), od której żaden z nich nie stronił. 

Oprócz  formalnego  wykształcenia  interesujące  efekty  dają  czasami  wcześniejsze,

przedkryzysowe doświadczenia bycia  zadłużonym. Poniższy  fragment pochodzi  z  wypowiedzi

osoby, która pomagała innym osobom zadłużonym:
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Mi5: Wydaje się, że jestem jedynym, który patrzy, jak finanse połączone są z uczuciami
lub emocjami i który pracuje nad nimi [wszystkimi tymi sferami] jednocześnie. To jest
tak, jak gdybym był dobrze wykształconą osobą, która wie wszystko o finansach, ale nie
wie nic o ludziach. Podczas gdy klientami są osoby bez wykształcenia i z bardzo niskim
poczuciem  własnej  wartości.  A  ja  byłbym dobrze  wykształcony  z  wysokim  poczuciem
własnej wartości.  Dla mnie [działanie]  nie jest problemem. Patrzę na sprawę i  mówię
„Należy zrobić to i to”. Nie sądzę, żeby to się udało, ponieważ druga osoba jest zupełnie
nieporadna, nie jest w stanie robić rzeczy, które wydają się zupełnie proste. Taka jest być
może  różnica  między  mną  a  innymi  [pomagającymi  zadłużonym].  Byłem  tam,  wiem
dokładnie,  czym  jest  ta  nieporadność,  jakie  ma  się  wtedy  uczucia  i  co  trzeba
przezwyciężyć, żeby być zdolnym do aktywności.

W  tym  przypadku  formalnie  zdobytej  wiedzy  towarzyszy  doświadczenie,  co  pozwoliło

uwzględniać  kontekst  wewnętrznych  barier,  jakie  ma  osoba  zadłużona,  przed  korzystaniem

z porad. Człowiek zadłużony nie wpisuje się w rolę  homo oeconomicus, jak zwykli postrzegać

ludzi  ekonomiści,  wpisujący  ich  w  typowe  dla  tej  dziedziny  wiedzy  modele  rzeczywistości.

Dłużnicy,  z  którymi na ogół  pracuje  rozmówca,  nie zrobią tego,  co ekonomicznie  racjonalne

w danej sytuacji (przynajmniej na początku kursu), bo te działania nie wchodzą do repertuaru

ich  wyuczanych  latami  zachowań.  Niepodejmowanie  interakcji  z  wierzycielami  lub  innymi

instytucjami jest jak gdyby wyuczoną bezradnością. Choć nie jest to bezgraniczna bezradność,

gdyż wiele osób z długą historią zadłużenia gotowych jest na działania heroiczne (przekraczające

normy społeczne), na które ludzie niezadłużeni nie zgodziliby się. Jest więc to dość specyficzna,

bo  wybiórcza,  bezradność  połączona  z  próbą  podporządkowania  wszystkich  i  wszystkiego

jednemu tylko celowi – spłaceniu długów, co opisywałem też w rozdziale poświęconym relacjom

międzyludzkim. W polskim kontekście media donosiły o księdzu, który napadł na bank (Kącki,

2010) lub  o  dłużnikach  wykonujących  prace  w  ramach  odpracowywania  długów,  na  które

regularnie  zatrudnieni  pracownicy  zwykle  nie  godzą  się  (Wierciński,  2014).  Jak  pisałem

w pierwszym  rozdziale,  historycznym  przykładem  okrucieństwa  pod  presją  długów  były,

zdaniem Graebera, ekscesy konkwistadorów – oprawców, których podboju nie napędzał etos (co

ciekawe, byli to katolicy, a nie protestanci), lecz odsetki od długów, umożliwiających wyprawę. 

Natomiast w wyżej przytoczonym fragmencie wypowiedzi Mi5 istotne wydaje się to, że

rozmówca nie tylko doświadczył zadłużenia i było to doświadczenie traumatyczne, ale udało mu

się je częściowo steoretyzować – na tyle, że osoby, którym pomagał, przypisywał do określonych

poziomów w swoim modelu i  w zależności  od ich pozycji,  organizował  odpowiedni program

wsparcia danej osoby:

P.K.: Masz jakieś wykształcenie kierunkowe, żeby pomagać?

Mi5: Nie, to tylko ja zadłużony, próbując odnaleźć...  I potem kiedy zacząłem pomagać
innym  poprzez  opowiadanie  mojej  historii...  I  wtedy  nagle  'Och!  Ten  człowiek  mówi
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w zasadzie to, co ja mówiłem 7 lat temu i z jego finansami jest tak samo. A ten mówi tak,
jak ja 3 lata temu'. Coś w tym musi być. Próba zrozumienia tego zajęła mi 14 lat.

Pierwszym  krokiem  na  drodze  do  wykorzystania  swego  doświadczenia  była  narracja,  czyli

opowiadanie  o  nim  innym  ludziom.  Następnie  rozmówca  wspomina  olśnienie,  które

ukierunkowało jego dalszą pracę na wiele lat. 

Nie  jest  też  tak,  że  wystarczyła  jakakolwiek  forma  edukacji  ekonomicznej,  żeby

przygotować  osoby  zaciągające  zobowiązania  do  sytuacji  kryzysowej.  Problem  edukacji

przygotowującej do rzeczywistych wyzwań najlepiej oddaje taki fragment:

Ki4: W zasadzie czuję się odpowiedzialna, dlatego że to był mój pomysł, żeby otworzyć
firmę.  Chciałam  założyć  firmę i  pracować  z  nią,  zaplanować.  Byłam przy  tym bardzo
ostrożna  ze  wszystkim.  Opowiadałam  o  moich  planach  i  dyskutowaliśmy.  Nie
podejmowałam ryzyka. Nawet poszłam na kurs, jak założyć firmę i jak zrobić biznesplan.

Przeprowadzane w ramach edukacji pozaformalnej kursy zaznajamiające z procedurami okazały

się  w  tym  przypadku  wręcz  niebezpieczne,  ponieważ  stwarzały  iluzoryczne  poczucie

bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do formalnego wykształcenia nie pomogły ich uczestniczce

zdobyć  kompetencji  umożliwiających  ogląd  zmieniającej  się  rzeczywistości.  Za  to

przystosowywały do istniejącej rzeczywistości, choć ta okazała się nietrwała.

Odpowiedź – robić cokolwiek, gdziekolwiek

Oprócz zmiany postaw dłużników interesująco przedstawia się kwestia tego, na co decydują się

osoby  z  długami,  przechodzące  przez  kolektywne  doświadczenie  kryzysu  finansowego.  Czyli

oprócz mówienia o tym, co myślą,  rozmówcy mówili  także o tym, co (z)robią. A zachowanie

zdolności  do  działania  jest  istotne  dla  osób  funkcjonujących  pod  presją  zadłużenia  –  także

zdaniem samych zadłużonych: 

Mi5:  Jeżeli  robisz  coś  z  tym [zadłużeniem],  to,  owszem, uczysz  się.  Ale  jeżeli  nic  nie
robisz, to cię to po prostu zniewala i jesteś mniej zdolny do wzrostu i dojrzałości.

Jednym  z  miejsc,  w  których  osoby  z  długami  próbowały  przeczekać  trudny  okres  kryzysu

finansowego, okazał się uniwersytet: 

Km13: Doszłam do wniosku, że nie ma sensu rwać sobie włosów... Co się stało? Dlaczego
się  stało?  Analizować.  Nie!  [Trzeba]  uczyć  się  na  własnych  błędach  i  ciągnąć  dalej.
Poszłam do szkoły. Nie mogłam znaleźć pracy, poszłam do szkoły. Dorabiam sobie tam
troszeczkę tu i tam.

P.K.: Na uniwersytet, nie do szkoły.
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Km13: No, na uniwersytet. I po prostu coś robię, no. Życie toczy się dalej. Nie można
siedzieć i po prostu załamywać rąk. Mam dwie ręce, dwie nogi. Ważne, że jestem zdrowa.

Zdecydowanie się na powrót do formalnej edukacji odbyło się w tym przypadku w perspektywie

przyjęcia  odpowiedzialności,  tzn.  uczenia  się  „na  własnych  błędach”,  za  sytuację  finansową

w jakiej  znalazła się ta osoba. Nie wiadomo, na czym – zdaniem rozmówczyni – polegać ma

jednak jej uczenie się na błędach (własnych), skoro kategorycznie odmawia ich analizowania.

Uniwersytet w tej wizji jest nie tylko zredukowany do szkoły, do której chodzi się zamiast do

pracy.  Jest  także  miejscem  zapewniającym  automatyczną  i  niemal  fizyczną  mobilność.

Miejscem, w którym „życie toczy się dalej”. Cokolwiek się tam robi – „po prostu coś robię”, to

jest to aktywność bardzo fizyczna, ponieważ „Nie można [tam] siedzieć i po prostu załamywać

rąk”.  Co ciekawe,  mimo że  nie  wiadomo,  jakie  są  konsekwencje  tego  wyboru,  to  samo jego

dokonanie wydaje się mieć dla rozmówczyni emancypacyjny charakter, ponieważ mówi o nim

jak o przezwyciężeniu ograniczeń. Trzeba przyznać, że udało jej się wybrać i realizować jakiś

własny  cel  w  życiu,  a  nie  podporządkować  wszystko  spłacaniu  zadłużenia.  Motywacje

rozmówczyni (migrantki) i jej oczekiwania wydają się jednak mgliste i jak gdyby tylko taktyczne,

szczególnie w zestawieniu ze strategiczną oceną sytuacji  w Islandii,  która stała się podstawą

decyzji islandzkiej pary o migracji do Norwegii:

Mi3: Zaczęliśmy się nad tym [tzn. nad migracją] zastanawiać po tym, jak zobaczyliśmy, że
nowy,  lewicowy  rząd  nie  zamierza  zrobić  tego,  co  obiecywał,  że  zrobi.  To  było,
powiedzmy, w połowie lata 2009. Potem już naprawdę zaczęliśmy myśleć, że nie będzie to
najmądrzejsze pozostawać na Islandii przez następne lata. To było wtedy, gdy zaczęliśmy
słyszeć liczby dotyczące Icesave.

Być może na komfort tego typu oglądu spraw mogą pozwolić sobie ludzie zakorzenieni w danym

miejscu, podczas gdy dla migrantów codzienność pełna jest wyborów strategicznych i dlatego

związek  z  tradycyjnymi instytucjami,  takimi  jak  uniwersytet  ma dla  nich większe  znaczenie.

Natomiast  dla  tej  pary  doniesienia  medialne mają znaczenie,  rozumieją  oni  ich  wagę,  także

historyczny  precedens  związany  z  międzynarodowym  skandalem  wokół  rachunków

oszczędnościowych w upadłych bankach (sprawa Icesave). Skupiają się  na strategii,  a  liczby,

które czasami przywołują podczas rozmowy, podają z dokładnością po przecinku, co jest rzadkie

wśród  moich  rozmówców.  Jednocześnie  cały  proces  decyzyjny  nie  ma  typowego  osadzenia

w miejscu – rozmówcy nie biorą pod uwagę przyjaciół, dzieci, natury, ani swoich przyzwyczajeń.

Nawet z  pracą własną nie identyfikują się:  ani  z  technologicznym jej  warsztatem, ani  nawet

z kierunkowym  wykształceniem.  Akceptują  to,  że  nie  da  się  z  tego  wszystkiego  skorzystać

w nowym miejscu. Jedyne, co ma dla nich znaczenie, to dane makroekonomiczne, tj. wielkość
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bezrobocia,  bez  rozbicia  na  sektory  gospodarki  ani  pochodzenie  pracowników.  Taką,  wręcz

metafizyczną, identyfikację z narodową ekonomią Ernst Jünger przypisywał burżuazji  (Jünger,

2010).  Co  jednak  nowe,  to  w  obliczu  kryzysu  zadłużeni  jej  przedstawiciele  gotowi  są

identyfikować się wręcz z  jakąkolwiek narodową ekonomią,  byle liczby wskazywały na to,  że

średnio  są  w  danym  kraju  lepsze  szanse  na  zatrudnienie.  Po  podjęciu  strategicznej  decyzji

o opuszczeniu wyspy,  pozostało podjąć tę  dotyczącą kierunku migracji.  Przygotowania swoje,

których najistotniejszym elementem było uczenie się, rozmówcy opisują następująco: 

Mi3: Mamy teraz propozycje pracy stamtąd [tj.  z Norwegii].  Oczywiście pomogło nam
całe to przygotowanie,  jakie  zrobiliśmy. Mamy wszystko przetłumaczone na norweski.
Zaczęliśmy  wysyłanie  naszych  CV  i  wszystkiego  po  norwesku.  I  od  grudnia  jestem
w stanie pisać wszystkie e-maile po norwesku. Zajmuje to ze 20 minut. W szkole tutaj
uczysz  się  
duńskiego  przez  8  lat.  Ale  to  jest  kwestia  rozszerzenia  duńskiego.  To  kwestia  innej
wymowy, kilku innych słów i... nigdy nie byłem w stanie mówić płynnie po duńsku, ale
czytałem duńskie teksty. To bardzo pomaga. Ale holenderski, jeśli musisz uczyć się go od
podstaw... To znaczy mówię nieźle po niemiecku, holenderski wygląda podobnie, gdy się
czyta, ale mówić... To piękny język, ale mimo to... Zajęłoby mnóstwo czasu i wysiłku, żeby
przenieść się do społeczeństwa holenderskiego. Są od nas bardziej różni niż Norwegowie,
którzy są naszym najbliższym sąsiadem.

Rozmówcy  podjęli  szereg  działań  przygotowujących  ich  do  poszukiwania  pracy.  Przede

wszystkim, w ramach edukacji pozaformalnej, zaczęli uczestniczyć w kursie języka norweskiego.

Warto zauważyć, że mamy tu do czynienia z uczeniem się języków przed emigracją. Wybór kraju

(1 z 2) został dokonany m.in. ze względu na łatwość nowego języka i odległość kulturową między

krajami. Im łatwiej i bliżej, tym lepiej. Kurs językowy był profesjonalny, tzn. rozmówcy nie liczyli

w  tym  zakresie  na  samokształcenie  lub  nieformalne  spotkania  z  tzw.  native'ami.  Swoje

kompetencje językowe zdecydowali się budować na języku, którego uczyli się podczas edukacji

szkolnej. Co ciekawe, rodzaj wykonywanej pracy był dla nich bez znaczenia. Wyjazd nie był też

planowany w skądinąd typowej dla osób zadłużonych konwencji „skoku na kasę”, przynajmniej

podczas całego wywiadu kwestie zarobków nie były w ogóle poruszane. Dla rozmówców ważne

było natomiast zdobycie jakiejkolwiek pracy jeszcze przed wyjazdem oraz niska stopa bezrobocia

w kraju docelowym.

Uczenie  się  własnej  odporności,  czyli  emigracja  wewnętrzna  jako

próba zachowania integralności „ja”

Decyzjom  migracyjnym  rozmówców  towarzyszyło  wyciszenie  aktywności  społecznej

i politycznej, które – przy skali oburzenia i rozczarowania, jakie wyrażali – przywodziło na myśl

254



emigrację  wewnętrzną  praktykowaną  przez  niektórych  intelektualistów w  Polsce  przez  1989

rokiem. O nie-działaniu mówili, przykładowo, tak: 

Mi9:  Tak  naprawdę  to  zdecydowałem  się  wyjechać.  Staramy  się  jechać  do  Norwegii.
Obecnie coraz bardziej dystansuję się wobec społeczeństwa. Przedtem, dawniej napisałem
kilka artykułów [do gazet] i w ten sposób starałem się wpływać na społeczeństwo, ale nie
dbam o to już więcej. Lub przynajmniej nie bardzo.

Lub tak:

Ki10:  Byłam  na  protestach  każdej  soboty  w  zimie.  […]  Robiłam  mnóstwo  rzeczy.
Ostatecznie odkryłam, że tak mnie to frustruje, czuję się źle ze wszystkim i jeszcze ta cała
zgnilizna  zaczęła  wychodzić,  że  teraz  po  prostu  nie  oglądam  wiadomości,  nie  czytam
niczego w internecie. Po prostu żyję teraz w moim własnym świecie. To było zbyt wiele.

Wewnętrzna  emigracja,  czyli  postawa  biernego  oporu,  polegająca  na  wycofaniu  się  z  życia

politycznego kraju i ograniczenie własnej aktywności – także poznawczej – do sfery prywatnej,

dotyczyło  tych  ludzi,  którzy  wykazywali  się  polityczną  aktywnością  i  takimi  też

zainteresowaniami.  Polegało  na  oduczeniu  się  podejmowania  angażujących  emocjonalnie

działań,  chociaż  branie  udziału  w  badaniach  najwidoczniej  do  nich  nie  należało.  Unikanie

wszystkiego, co mogłoby przypominać o dawnej  aktywności  – „nie oglądam wiadomości,  nie

czytam niczego”, przypomina terapię odwykową. O decyzji udania się na wewnętrzną migrację

przesądza zmęczenie, brak poczucia sensu określonych działań, tj. pisanie artykułów w gazetach,

a także kwestie estetyczne (tutaj: „zgnilizna”). Życie rodzinne rozumiane jest w takim przypadku

jako  alternatywa  dla  życia  politycznego,  ponieważ  zaangażowanie  polityczne  wymusza

zaniedbania  w  innych  sferach  życia,  także  w  sferze  zawodowej.  Warto  jednak zaznaczyć,  że

decyzja o porzuceniu aktywności politycznej nie musi oznaczać odkrywania dawnych wartości,

zwrotu ku naturze itp. Rozmówcy wciąż chcieli realizować te same wartości, które wyznawali,

lecz w innym kontekście, często poza krajem.

 

Porady i dewizy – syntezy i generalizacje

Do  zbioru  jakich  rad  rozmówcy  sprowadzali  swoje  doświadczenie?  Sama  prośba

o sformułowanie rady powodowała, że rozmówcy kierowali je do do odbiorcy indywidualnego,

jako tego, który może łatwo z takiej rady korzystać. W dużym stopniu wiązały się więc te rady

z przyjęciem założenia o indywidualnej odpowiedzialności za sytuację, co kontrastowało z resztą

poszczególnych  wypowiedzi,  które  przedstawiały  bardziej  złożone  rozumienie  rzeczywistości.

Jedną z nietypowych pod tym względem rad była:
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Ki4: Myślę, że ludzie zdają sobie sprawę z powodów kryzysu. Przyczyną nie było to, że
indywidualni,  normalni  ludzie przestali  być ostrożni  czy coś w tym rodzaju.  Obwiniać
należy władze, ludzi z pieniędzmi oraz strukturę społeczną.

Rozmówcy (wywiadu udzieliło małżeństwo) radzą wprost, kogo należy obwiniać. W podtekście

tej rady leży obawa przed nietrwałością tego zdroworozsądkowego dyskursu. W obliczu kryzysu

instytucje  finansowe  na  całym  świecie  przedstawiają  inną  niż  oczywista  dla  protestujących

wersję  wydarzeń  –  taką,  w  której  obwiniają  konsumentów.  Powyższa  rada  jest  zbieżna

z krytyczną  analizą  sytuacji  przedstawioną przez  organizację  Consumers  International,  która

zauważa,  że  jednostki  krytykowane  są  przez  instytucje  zawsze,  niezależnie  od  tego,  jak  się

zachowują – przed kryzysem wykazywały rzekomo niewystarczającą rozwagę (ang. insufficient

prudence), a podczas kryzysu, nie bez powodów wstrzymując się od konsumpcji – nadmierną

roztropność (ang. excess of prudence) (CI, 2009).

Inną radą, która również pokazuje, że rozmówca ma świadomość istnienia przeciwników

politycznych, którzy dążą do celów przeciwnych, jest następująca:

Mi1: Musisz wierzyć w jakiś rodzaj systemu państwowych regulacji. Państwo musi mieć
pozycję umożliwiającą obronę lub wspieranie obywateli […]. Jeśli idzie o dług i to, czego
uczysz się dla innych, to nigdy nie powinno się ufać systemowi bankowemu, w którym
można po prostu wejść do banku i dostać [pieniądze] na zakup akcji spółki.

W tym fragmencie w oczy rzuca się zwłaszcza sposób ujęcia problemu regulacji państwowych,

mianowicie – „musisz wierzyć” (w oryg. you have to believe). Jak gdyby to nie było oczywiste lub

racjonalne, lecz wymagało wiary, do której jeszcze prawie po pascalowsku należy się zmuszać,

czyli – w domyśle – uczestniczyć we wzbudzających ją rytuałach. Bardziej niż na niezgrabność

językową rozmówcy, takie ujęcie sprawy wskazuje na odrębność islandzkiego modelu państwa

od modeli dominujących w pozostałych krajach nordyckich, o czym więcej w podrozdziale „Wzór

państwa  dobrobytu”.  Inną  sprawą  poruszaną  w  tej  poradzie  jest  konieczność  nauczenia  się

patrzenia na siebie jako na osobę jedną z wielu. To znaczy, że jeżeli wymagania instytucji wobec

danej osoby są niskie, to nie jest to kwestią szczęścia lub indywidualnych zalet, lecz oznacza to,

że  te  wymagania  wobec  innych  również  nie  będą  wysokie.  Postawione  przez  rozmówcę

kryterium  oceny  wiarygodności  systemu  bankowego  wydaje  się  niestety  niezrozumiałe.  Nie

udało się ustalić, czy odnosi się ono do konkretnych wydarzeń w historii Islandii tj. do bogaczy

kupujących banki  na kredyt  czy  też  jest  to  krytyka popularnego  na giełdach akcji  narzędzia

zwanego dźwignią finansową. A przede wszystkim niejasność budzi sformułowanie „po prostu

wejść  do banku”,  gdyż szybkość podejmowania decyzji,  sprawność obsługi  i  natychmiastowa

weryfikacja  sytuacji  finansowej  klienta  powszechnie  uznane  byłyby  za  okoliczności  dość
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pozytywne.  Z  pewną  dozą  niepewności  przyjmuję,  że  rozmówcy  chodziło  o  spowolnienie

procedur  na  tyle,  by  wszyscy  uczestnicy  relacji,  włączając  w  to  nadzór  bankowy,  zdążyli

zastanowić się  nad tym, co się  dzieje.  Z tą dość szczegółową radą związana jest  też  kolejna,

bardziej zwięzła i ogólna:

Mi3: Dwie sprawy:  Nie traktuj niczego jako oczywiste. To na pewno jedna rada. I jeśli coś
jest zbyt dobre, by było prawdziwe, to tak jest.

Jest  to  przykład  fundamentalnego  braku  zaufania  do  tego  wymiaru  rzeczywistości,  który

uznajemy za oczywisty.  Przestrzeganie  przed rozczarowaniem jest  interesująco jednostronne,

gdyż jego dopełnieniem byłoby: jeżeli coś jest zbyt złe by było prawdziwe, to tak jest, czyli – tak

naprawdę – jest lepsze niż się wydaje. To, co byłoby wspólne w obu przestrogach, to założenie, że

będziemy  mieli  jakieś  wstępne  poczucie  prawdziwości,  choć  być  może  należałoby  mówić

o przeciętności  dobra  czy  zła,  od  których  odchylenia  jawiłyby  się  jako  zbyt  daleko  idące.

Przestrzegając  zarówno  przed  płynnością  rzeczywistości  (nic  nie  jest  oczywiste),  jak  i  przed

odchyleniami od oczywistości/prawdziwości/przeciętności,  rada jako całość sprawia wrażenie

mądrej i może dlatego nie da się za nią podążać, bo chroniąc nas, zasadniczo utrudniłaby życie,

czyniąc niemożliwym np. korzystanie z okazji oraz zakochiwanie się. Nie jest to jednak problem

dla stoików (bo w istocie do stoicyzmu namawia rozmówca), u których „kto chce być odporny na

zrządzenia  losu,  ten  musi  się  najpierw  odzwyczaić  od  naturalnego  preferowania  tego,  co

przyjemne”  (Sloterdijk,  2014,  s.  302).  Dla wielu współczesnych cena za tę  odporność byłaby

jednak chyba zbyt wielka.  

Na drugim biegunie znajduje się rada o zasadniczej prostocie: „Nie pożyczaj” (Ki10). Jest

to tak prosta podpowiedź, że przypomina skompresowane do przysłów przednaukowe mądrości

ludowe typu „Dobry zwyczaj  – nie pożyczaj”.  Można ją  przyjąć jako zasadę życiową,  ale  nie

nadaje się ona do użycia w stylizowanych na racjonalne dyskusjach, do jakich przywykli ludzie

we  współczesnym  społeczeństwie.  Ta  rada  przegra,  bo  nie  ma  jej  czym  bronić,  gdyby

skonfrontować  ją  z  warunkami  oferty  kredytowej.  Jeśli  nie  każdej,  to  już  na  pewno  ofert

subsydiowanych  przez  państwo,  np.  kredytów  studenckich.  W  dodatku,  jak  wskazuje

np. Springer (2015), może nie być alternatywy dla kredytu mieszkaniowego, np. dla młodych

Polaków, dla których dostępna im oferta wynajmu jest równie zła, jak wizja kilkudziesięciu lat

zadłużenia, a brak odpowiedniej polityki mieszkaniowej państwa niemal zmusza ich do kredytu.

Bardziej ograniczony zasięg  ma rada dotycząca kredytów mieszkaniowych:

Ki8:  Po prostu nie rób tego [Nie bierz kredytów].  Po prostu wynajmuj.  Nie obchodzi
mnie, to znaczy, to jest twoja wolność, którą poddajesz. Naprawdę. Możesz być więcej
wart niż beton [z którego zbudowane jest mieszkanie], bo co? – przybijesz sobie swoje
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nazwisko do ściany? Masz wolność decydowania, że teraz zamierzasz wejść w ten dom ze
swoimi  dziećmi.  Możesz.  Masz  też  możliwość  pracy  przez  pół  roku  i  potem  masz
pieniądze na czas [spędzanie czasu] z dziećmi. Ale to jest więzienie [tzn. kredyt na dom].
Nic już więcej nie możesz.

Ostrzeżenie  „nie  rób  tego”  czerpie  z  doświadczenia  jakościowej  zmiany  życia  z  kredytem.

Rozmówczyni  nie  wspomina  nawet  o  kryzysie  finansowym,  który  spowodował,  że  kwestia

regularnej  spłaty  zobowiązań  stała  się  nierozwiązanym  problemem.  Długoterminowe

zobowiązanie było dla niej zjawiskiem nieustannie dyscyplinującym do pracy zarobkowej. Może

nawet bardziej niż sam kryzys finansowy jej ocenę sytuacji wyostrzyło bycie rodzicem. Relacja

z instytucjami finansowymi okazała  się  niewrażliwa na zmiany w biografii  osoby zadłużonej.

Ograniczenie możliwości  pełnienia swojej  nowej  roli  życiowej  – matki,  jest  dla rozmówczyni

kwestią (ograniczenia) wolności. To zniewolenie opiera się na konieczności nieprzerwanej pracy

zarobkowej.  Stosunek  do  pracy  i  do  czasu  wolnego  może  być  więc  kluczowym  czynnikiem

decydującym  o  stosunku  do  zadłużenia.  Rozmówczyni  wręcz  kpi  z  powszechnego  znaczenia

własności  („przybijesz  sobie  swoje  nazwisko  do  ściany?”  Ki8),  zrównując  je  ze  streetartową

praktyką tagowania ścian budynków. Zrobienie z siebie właściciela za cenę spędzenia życia na

wykonywaniu pracy najemnej powoduje – zdaniem rozmówczyni – zamknięcie się wszystkich

innych  możliwości  życiowych.  „Nic  już  więcej  nie  możesz”,  bo  zamykają  się  możliwości

alternatywnej  organizacji  czasu.  Podział  na  pracę  i  czas  wolny  musi  być  wówczas

zestandaryzowany, co rozmówczyni wyjaśnia na przykładzie podziału roku i uniemożliwiającego

przedłużenie wakacji reżimu spłat kolejnych rat kredytowych.  

Na  tle  rad  eksponujących  problem  utraconej  wolności,  interesująco  przedstawiają  się

rady osób stawiających pracę w centrum swojej aktywności życiowej:

Mm16: Czy coś doradzić? Żeby byli dobrze zabezpieczeni pracą. Tylko tyle. 

Badacz:  Czyli...hmm... bo w Polsce, to ciężko chyba być dobrze zabezpieczonym pracą?

Rozmówca: Ciężko. No nie ma dobrej rady. Każdy by chciał mieć mieszkanie i po prostu
się decyduje na ten kredyt, nie? […]  Najlepiej byłoby, szczerze mówiąc, wyjechać. Zarobić
na mieszkanie i kupić je. Tak naprawdę. Gdybym ja wiedział to, co wiem teraz, to bym tak
zrobił.

Rada polegająca na tym, żeby „dobrze zabezpieczyć się pracą” wydaje się oderwana od realiów

powszechnej tymczasowości i niepewności wypromowanych przez neoliberalne polityki reform.

Pracownik najemny sprowadzony do prekariatu (przy czym przyjąć trzeba, że także salariat, czyli

zatrudnienie  na  etat,  daje  w  obecnych  warunkach  zaledwie  względny  poziom  poczucia

stabilności) ma bardzo ograniczone możliwości zabezpieczenia się pracą. Żeby praca była jej lub
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jego  zabezpieczeniem,  musieliby  przestać  być  prekariatem  i  przestać  być  pracownikami

najemnymi;  musieliby  zmienić  swoją  pozycję  klasową  na  wyższą  i  wolną  od  niepewności

związanej  z  ciągłością  zatrudnienia,  czyli  na  taką,  w  której  eksploatacja  pracy  innych  ludzi

stanowiłaby zabezpieczenie  spłacalności  zaciągniętych zobowiązań.  Tej  możliwości  rozmówca

nie eksploruje. Za to, po namyśle, zauważa, że jedynie post factum można stwierdzić, czy praca

była czyimś zabezpieczeniem czy też nie.  Dlatego z perspektywy osoby,  która wiele przeszła,

starając się regularnie spłacać swój kredyt, drugi raz postąpiłby odwrotnie i raczej starałby się

zaoszczędzić na zakup mieszkania (poprzez wyjazd zagranicę i intensywną pracę tam, jak robi

wielu migrantów z Europy Środkowo-Wschodniej,  Lulle, 2010; Montefusco, 2008; Sumption,

Somerville,  2010) niż  kupować je  za  cenę długotrwałego zobowiązania.  Co wydaje się  o  tyle

sensowne, że i tak w międzyczasie, czyli w czasie od zakupu do spłaty zobowiązania, rozmówca

nie  mieszka  w  tym  mieszkaniu.  A  to  dlatego,  że  lokalizacja  jego  mieszkania  jest  znacząco

oddalona  od  miejsca  bezpiecznej  pracy  (w  Islandii),  a  więc  także  miejsca  tymczasowego

zamieszkiwania.  Wydaje  się,  że  to  właśnie  zaspokajanie  przez  nieliczne  kraje  potrzeby

bezpieczeństwa zatrudnienia powoduje, że czas zobowiązania kredytowego staje się miarą czasu

migracji do tych krajów. Fakt, że rozmówca pozostał na Islandii w czasie kryzysu pokazuje, że

choć  początkowo  o  poczuciu  bezpieczeństwa  decydują  wskaźniki  makroekonomiczne

tj. tzw. stopa  bezrobocia  w  danym  kraju,  to  po  kilku  latach  pobytu  część  z  tego  poczucia

bezpieczeństwa jest – jeśli nie subiektywna, to przynajmniej zależna od branży.

Ku teorii uczenia się zadłużonych

Podsumowując,  każda  teoria  próbująca  uchwycić  procesy  uczenia  się  ludzi  gwałtownie

zadłużanych  powinna  uwzględniać  szereg  opisanych  możliwości  zachowań,  stanów  umysłu,

wyborów  i  konceptualizacji  mniej  lub  bardziej  świadomie  dokonywanych  przez  dłużników.

Wśród  nich  znalazły  się:  postrzeganie  kryzysu  jako  końca  iluzji  i  gotowość  do  politycznej

konfrontacji z szeroko rozumianą władzą; nierównomierne odczuwanie szoku w społeczeństwie

– grupy marginalizowane ekonomicznie, takie jak migranci, mogą nie odczuwać szoku wcale,

a sam  kryzys  są  w  stanie  zracjonalizować,  wykazując  się  przy  tym  wysokim  poziomem

kompetencji  z zakresu edukacji  ekonomicznej.  Upadek jednej,  mierzącej wszystko wartości –

wartości pieniądza, można wiązać z restauracją dawnych wartości, czyli tak zwanym powrotem

do  korzeni  oraz  próbami  przeprowadzenia  zmiany  osobistej.  Uwzględnić  też  należałoby

możliwość zmiany  o charakterze  epistemologicznym, czyli  zmiany  w sposobach wytwarzania

i organizacji wiedzy o świecie, będących efektem oceny osobistej sytuacji finansowej. A sytuacja
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ta  jest  efektem  wyborów  racjonalnych  i  oczywistych,  nie  tylko  we  własnym  przekonaniu

dłużników. Uczenie się – rozumiane jako dostosowywanie się do nowych okoliczności – u części

osób  z  długami  może  nie  nastąpić,  a  zamiast  tego  zaczną  nauczać,  próbując  dostosować

rzeczywistość  do  uznawanych  przez  siebie  norm.  Niektóre  osoby  okażą  się  merytorycznie

przygotowane  do  sytuacji,  w  jakiej  się  znalazły.  Uczenie  się  ludzi,  którzy  nagle,  bo  poprzez

kryzys, stali się nadmiernie zadłużeni, może mieć częściowo formalny, bo akademicki przebieg.

Po rozpoznaniu przeciwności  czekających na osoby zadłużone,  mogą się  one zdecydować na

migrację lub odmówią partycypacji w życiu publicznym swojego kraju. Istotne wydaje się też

uspołecznienie doświadczeń osób zadłużonych, jeśli potrafią dzielić się radami lub opowieściami

o swoich przejściach, ponieważ oznacza to, że efekty uczenia się mogą stanowić źródło oporu

innych osób.

Podsumowanie – teoretyzacja procesów uczenia się osób zadłużonych

Opisane przykłady uczenia się osób z długami naznaczone są kontekstem kryzysu, bez którego

życie wielu z moich rozmówców toczyłoby się regularnym, w dużym stopniu przewidywalnym

torem. Sprawy oczywiste trudniej poddają się jednak refleksji, a dopiero w jakiejś formie kryzysu

(osobistego lub społecznego) mamy okazję przyjrzeć im się z wielu stron. 

Spośród  współczesnych  teoretyków  uczenia  się,  z  których  pracami  zapoznawałem  się

m.in. za pośrednictwem publikacji  Knuda Illerisa  (Illeris,  2006, 2009), Peter Jarvis stworzył

model, który wydaje się najbliższy doświadczeniu osób z długami. Przede wszystkim uwzględnił

w nim typową dla kontekstu kryzysu finansowego sytuację „odklejania się” człowieka od tego, co

wcześniej uważał  za oczywiste.  Analiza jego modelu pozwoli  zrozumieć,  na ile  pouczające są

doświadczenia  obciążonych  długami  ludzi,  przechodzących  przez  kryzys,  wyjaskrawiający

opresję  ekonomiczną,  w jakiej  znajdowali  się  także  i  wcześniej.  Pokaże  ona  także,  na  ile  te

nietypowe wydarzenia biograficzne owocują typowymi procesami uczenia się osób dorosłych.  

Punktem  wyjścia  (oraz  dojścia)  w  modelu  uczenia  się  z  elementarnych  doświadczeń

według  Jarvisa  jest  sytuacja  traktowania  rzeczywistości  jako  oczywistej.  Przyjęcie  takiego

modelu  uczenia  się  niesie  ze  sobą  konsekwencje  pomijania  doświadczeń  uczenia  się,  które

miałyby  charakter  bardziej  kumulacyjno-eskalacyjny  niż  kołowy,  tzn.  nie  dla  każdego

zadłużonego zaistniała sytuacja była „do przejścia”, czyli nie zawsze wpisany był w nią koniec,

jak  to  jest  przy  rytuałach  (por.  Mendel,  Szkudlarek,  2013).  Kluczowe  dla  modelu  poczucie

oczywistości jest samo w sobie efektem skumulowanego doświadczenia „zamieszkiwania” danej

rzeczywistości, dlatego, choć jest to model uczenia się dorosłych (na ogół obeznanych ze swoim
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otoczeniem),  to  będzie  miał  on  pewne  ograniczenia  w  przypadku  migrantów,  którym  może

brakować początkowego poczucia oczywistości. Proces uczenia się rozpoczyna się w tym modelu

wrażeniem odklejania się od rzeczywistości,  czyli  powstaniem różnicy między rzeczywistością

a oczywistością. Następnie przechodząca przez ten proces osoba nadaje znaczenie temu nowemu

wrażeniu, próbując wyjaśnić to, co zaszło. Gdy się to uda, rozpoczyna się proces praktykowania

poprawności i społecznej akceptowalności danego rozwiązania. Rzeczywistość znowu staje się

oczywista, choć jest to już inna rzeczywistość i co innego jest oczywiste niż na początku tego

procesu. 

Zasadniczą różnicą między tym modelem a opisywanymi przez rozmówców stanami jest, poza

nieuwzględnianą w tym modelu masowością i jednoczesnością doświadczeń, to, że w przypadku

kryzysu ruch „odklejania się” wykonywany jest przez rzeczywistość (zmieniają się reguły, normy

i wartości), a nie przez jednostkową świadomość. Dobrze ilustruje to historia Islandii, gdzie po

załamaniu  się  systemu bankowego ludzie  wciąż  płacili  kartami kredytowymi,  robiąc zakupy.

I karty te były akceptowane, mimo że nikt nie miał dostępu do swojego konta, więc nie znał jego

stanu. Dłużej lub krócej ludzie funkcjonowali tak, jak dawniej, lecz w kontekście nadchodzących

coraz to nowszych wiadomości te zachowania nabierały nowych znaczeń. Kryzys finansowy ma

cechy badiouańskiego wydarzenia. Trzeba przyjąć, że choć niewidzialny, to jednak miał miejsce,

a  wtedy  odsłania  się  przed  ludźmi  skala  tego,  jak  wiele  trzeba  przemyśleć  i  na  nowo

uporządkować.  W wydarzeniu  przerażające  jest  to,  że  chwila  staje  się  nową rzeczywistością.

Zaakceptowanie  oddalenia  się  rzeczywistości  od  oczywistości,  czyli  zaakceptowanie  kryzysu,

oznacza rozpoczęcie „procedury prawdy”, czyli to z perspektywy tego wydarzenia zaczyna być
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Diagram  6:  Model  transformacji  wrażeń  Jarvisa  (Jarvis,  2009,  s.  26) na  podstawie

przedstawionego tam diagramu.



postrzegana przeszłość. Wydarzenie odsłoniło fundamenty świata, w którym rozmówcy żyli. Dla

części rozmówców wydarzenie kryzysu oznacza przede wszystkim koniec świata, dla części jest to

początek. Otwiera się więc zasadniczo nietrwałe okno politycznych możliwości, czyli to, co jest

pętlą  w  modelu  Jarvisa  oznaczałoby  czas,  w  którym  przeprowadzić  można  (i/lub  trzeba)

niewyobrażalne wcześniej zmiany. Czas płynie szybciej w kryzysie, dlatego rozmówcy narzekali

m.in. na powolność reakcji rządu. Jest więcej zdarzeń w tym czasie. Część z nich to wynik decyzji

politycznych, ale część z nich to skoki świadomości, czyli sytuacje, w których ludzie dowiadują

się kolejnych rzeczy o rozkładającej się minionej rzeczywistości. 

Istnieje  możliwość,  że  takiej  przyspieszonej  wersji  świata  wielu  ludziom  nie  uda  się

zasymilować z dotychczasowymi schematami poznawczymi. Zdaniem Jarvisa w tym przypadku

mogą zacząć się pojawiać doświadczenia religijne. Moi rozmówcy nie wspominali o tym. Nawet

podczas  nierejestrowanego  wywiadu  z  przedstawicielką  lokalnego  kleru  nie  było  mowy

o jakimkolwiek wzroście religijności w tym czasie. Za to decyzje rozmówców o udaniu się na

uniwersytet, wycofanie się do życia rodzinnego, ich marzenia o udaniu się na odludzie, a także

część decyzji migracyjnych można by przypisać próbom zrozumienia z oddali tego, co zachodzi

na wyspie. 

Decyzje  migracyjne  same  w  sobie  są  interesującym  wyzwaniem  dla  modelu  Jarvisa,

ponieważ zrównuje on uczenie się z przystosowywaniem się do rzeczywistości. Ta rzeczywistość

jest  oczywiście  po baumanowsku płynna i  nigdy taka  sama przed i  po  przejściu  przez  pętlę

uczenia się, ale wydaje się, że ma Jarvis na myśli rzeczywistość tego samego miejsca. Tymczasem

ludzie  poszukując  zgodności  pomiędzy  rzeczywistością  a  oczywistością  (ang.  taken-for-

grantedness)  mogą uzyskać ją w innym miejscu.  W takim przypadku ludzie decydują się,  że

owszem, będą musieli nauczyć się nowych umiejętności, ale będą to umiejętności, których chcą

się  uczyć,  a  nie  te,  do  których  uczenia  się  zmuszają  warunki  życia  w danym miejscu.  Czyli

przykładowo, zamiast uczyć się oszczędnego gospodarowania zasobami na Islandii, gdy stracą

tam pracę, wolą uczyć się obcego języka i kultury w Norwegii, gdzie wskaźniki bezrobocia są

zbliżone do dawnych islandzkich.          

Z  powyższych  względów  zdecydowałem  się  na  modyfikację  modelu  Jarvisa.

Przeprowadzić chciałem minimalną ilość zmian, akcentując tylko te zasadnicze z perspektywy

badania, tak aby oba modele korespondowały ze sobą. 
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W obecnym modelu podobnych wrażeń równocześnie doświadcza większa liczba osób, podczas

gdy  model  Jarvisa  dotyczył  przeżyć  jednostkowych.  Wyjściowa  rzeczywistość  jest  jedna

i wspólna, ponieważ jest to spojrzenie wstecz, dokonywane przez rozmówców po wydarzeniu –

wybuchu kryzysu. W obecnym modelu odlepieniu się rzeczywistości od wyobrażeń na jej temat

towarzyszy opór (linia idąca kilkakrotnie w górę i w dół). Ten opór może mieć charakter zarówno

reakcyjny, jak i żądający postępu wraz z odcięciem się od poprzedzającej Wydarzenie przeszłości.

Istotne jest „zagęszczenie się” czasu podczas kryzysu, czyli występowanie wielu różnych zdarzeń

w  jego  trakcie.  Nadanie  sensu  doświadczeniu  odbywa  się  w  odniesieniu  do  na  nowo

odczytywanej  przeszłości.  Praktykowanie postanowień wyprowadzają rozmówcy z przeszłości,

dzięki  mocy  czerpanej  z  dawnych  wydarzeń,  na  ogół  osobistych.  O  ile  znaczenia,  a  nawet

postanowienia poszczególnych osób mogą być wspólne lub jakoś podobne treścią bądź formą,

o tyle  efektem  końcowym  procesu  uczenia  się  nie  jest  powrót  do  lekko  zmodyfikowanej

rzeczywistości  pierwotnej,  lecz  zadomawianie  się  w  różnych  rzeczywistościach,  które  dla

poszczególnych osób mają walor oczywistości, tj. Rzeczywistość n = Oczywistość n. Dla wielu tą

rzeczywistością pozostanie Islandia, choć niekoniecznie ich życie toczyć się będzie w tej samej

lokalizacji.  Wielu  rozmówców  na  swój  kraj,  w  którym  wszystko  będzie  oczywiste,  wybrało

Norwegię.  W  terminach  Sloterdijka  Norwegia  jako  kraj-szczyt  niewiele  różni  się  od  obozu

bazowego  –  jest  zaledwie  wygodniejszą  wersją  Islandii.  Mnogość  docelowych  rzeczywistości
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Diagram 7: Modyfikacja własna modelu transformacji wrażeń Jarvisa (opracowanie własne).



oznacza  także  wielość  rozproszonych  form  oporu  wobec  reprezentującej  wierzycieli  władzy.

Osadzenie dość romantycznej koncepcji uczenia się w modelu Jarvisa, w której człowiek zawsze

jakoś ostatecznie akceptuje świat i go rozumie, w dynamicznym otoczeniu, w którym musieli

sobie radzić opresjonowani, spowodowało, że koncepcja Jarvisa uległa przekształceniu w model

społecznego uczenia się i zatracił się jej optymistyczny charakter. Wróćmy  na  chwilę  do

kwestii oporu, która rzuca interesujący cień na ewentualnie emancypacyjny charakter uczenia

się wobec wydarzenia. Wielu zadłużonym na Islandii, także spośród moich rozmówców, zależało

na tym, by sytuacja w kraju nie powróciła do stanu wyjściowego, woleli próbować wydźwignąć

Islandię ponad to, czym była.  Nie chcieli  normalizacji  na poprzednich zasadach (choć nawet

ruchom społecznym chyba bardziej zależało na normalizacji niż na zasadach, jak pokazywałem

w poprzednim rozdziale), ponieważ wtedy oznaczałoby to, że tylko dla osób z długami kryzys

finansowy  okazałby  się  nauczką,  podczas  gdy  pierwotnie  był  lekcją  udzieloną  wszystkim

mieszkańcom  wyspy.  Ale  w  końcu  nie  sami  zadłużeni  odlepili  się  od  rzeczywistości,  ale

rzeczywistość odlepiła się od wszelkich na jej temat wyobrażeń. Chcą więc kryzysu politycznego,

kryzysu  kontroli  (kontroli  kapitału  nad  produktywnością)  –  jak  powiedzieliby  operacjoniści

(Hardt,  Negri,  2012),  zamiast  lub  choćby  obok  kryzysu  ekonomicznego.  Dlatego  aktywiści

zaskarżyli  w  sądzie  legalność  praktyki  udzielania  przez  banki  kredytów  nominowanych

w walutach obcych. Konsekwencje niespodziewanego zwycięstwa aktywistów w sądzie pierwszej

instancji  były  nieprzewidywalne.  Jednak  jak  stwierdziła  na  wieść  o  zwycięstwie  jedna

z rozmówczyń  –  sprawa  wciąż  toczy  się  w  sądzie,  będą  apelacje.  Ani  rząd,  ani  banki  nie

odpuszczą, „inaczej straciliby miliardy, bo jesteśmy ich kopalnią złota” (Ki8). Co wydaje się tu

interesujące, to będące efektem pętli uczenia się uprzedmiotowienie i towarzysząca mu niewiara

w ostateczne zwycięstwo. Mimo tego, jest w tej  deklaracji  rozpoznanie w sobie, w „ludziach-

kopalniach”, wielkiej wartości, choć według wrogich kryteriów. Mówiąc po deleuzjańsku, sfora

zarażonych  długami  ludzi-kopalni  ożywia  ekonomię  państwa  (Deleuze,  Guattari,  2015).

Interesująca jest także sama treść tego uprzedmiotowienia, ponieważ o ile w starożytności ludzie

z  powodu  długów  byli  zniewalani  i  wysyłani  do  pracy  w  kopalniach,  w  których  wydobycie

zaspokajać miało  rosnące zapotrzebowanie  na kruszce  do wyrobu monet,  o  tyle  współcześni

dłużnicy  w  świecie  pieniądza  wirtualnego  sami  są  takimi  kopalniami  dla  gospodarki

kapitalistycznej.  To,  co  ich  drąży,  to  algorytmy  regulujące  relacje  pomiędzy  walutami.

Algorytmy,  które  w  czasie  kryzysu  przestały  dawać  z  dnia  na  dzień  podobne  rezultaty,  lecz

rozpoczęły  globalną  w  swojej  skali  „masową  apropriację  [przywłaszczenie]  własności  osób

prywatnych do banków” (Mi4).

Wydaje  się,  że  w  obecnym  kształcie  model  transformacji  wrażeń  pasowałby  także  do
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sytuacji  wszelkich  kryzysów,  konfliktów  wojennych  czy  innych  katastrof,  które  dotykają

zbiorowości ludzi. A więc do takich sytuacji, gdy rzeczywistość osuwa się ludziom spod nóg, co

wymaga od nich odpowiedzi, która to – jak pisałem we wstępie do tego rozdziału, powołując się

na Biestę  (2007) – jest elementem uczenia się. Moc przewidywania przedstawionego modelu

zależy  od  treści  tego,  co  uczący  się  chcieliby  pozostawić  oczywistym  w  swoim  życiu.

Rzeczywistości  wydają  się  na  tyle  liczne,  że  to  one stają  się  przedmiotem wyboru.  Stają  się

wtórne  w stosunku do  poczucia  oczywistości,  czyli  tego,  jak  ważne  dla  ludzi  aspekty  świata

powinny funkcjonować.
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CZĘŚĆ TRZECIA

X. Warstwy władzy nad dłużnikami

Pod koniec mojego pobytu na Islandii,  czyli  w drugim kwartale 2010 roku,  dotarła do mnie

informacja,  że banki  przygotowały  „odpowiedź na kryzys”  oraz  o tym,  że  osoby zatrudnione

w działach marketingu przenoszone są do działów „edukacja”. Na stronach banków nie mogłem

jednak  znaleźć  nic,  co  przypominałoby  „odpowiedź  na  kryzys”.  Na  stronie  jednego  z  nich,

w zakładce  edukacja,  moją  uwagę  zwróciła  internetowa  gra  o  charakterze  quizu,  która,  ze

względu  na  nieciekawą  grafikę,  wyglądała  jak  przeznaczona  dla  dzieci.  Uznałem,  że  jest  to

dopiero jakaś próbka treści edukacyjnych, ale że zapowiadają się one infantylnie, ponieważ nie

przyszło mi  do głowy,  że  treści  te  mogłyby być rzeczywiście  kierowane do dzieci.  Z  czasem,

tzn. już będąc w Polsce,  zacząłem zdawać sobie sprawę, że trafiłem na Islandii  na „odprysk”

międzynarodowej i wieloletniej kampanii edukacyjnej prowadzonej w najbogatszych krajach na

Ziemi, w której islandzkie banki jedynie nadrabiały opóźnienia.

W  poniższych  rozdziałach  odsłonię  procesy  składające  się  na  „nadrukowywanie”

kolejnych warstw władzy nad dłużnikami. Innymi słowy, przyjrzę się programom, procedurom

urządzania z zastosowaniem urządzenia długu. Przedmiotem dociekań będzie więc określenie,

jakie instytucje, jakimi siłami sprawują władzę nad wyobraźnią ekonomiczną mieszkańców tak,

że w ostatecznym rozrachunku jest dla większości oczywiste, że długi sobie przypisane muszą oni

spłacać. Działania te odbywają się w polu coraz szerzej rozumianej edukacji.

Metafora  nadrukowującej  kolejne  warstwy  drukarki  3D  wydaje  mi  się  pomocna  ze

względu na to, że władzy reprezentującej interesy wierzycieli brakuje rozległości, co widzieliśmy

po znaczeniu migracji w życiu osób zadłużonych. Za to nie brakuje jej właśnie nawarstwień, co

powoduje, że problemy dłużników trudno jest artykułować w oficjalnym dyskursie – trudno im

się przebić, mimo że nie przestają one drążyć. Czytanie nadchodzących rozdziałów ułatwić może

wskazówka, że w zajmujących nas kwestiach długu władza działa według schematu 3D, czyli

Dofinansowanie – Deponowanie – Dzieci, ponieważ: a) wchodząc w edukację oferuje zachęty

finansowe;  b)  wiedza  o  finansach  przekazywana  jest  w  sposób  niezbyt  wyrafinowany

dydaktycznie;  c)  wprowadzanie  pewnych  charakterystycznych  dla  dłużników  trybów

odpowiedzialności odbywa się w dzieciństwie. Nawarstwianie się władzy spotyka się z oporem

zadłużonych,  który  również  można  przedstawić  jako  łańcuch  3D,  ale  tym  razem  jako

Demokratyzowanie  –  Działanie  –  Dorośli.  Opór  zadłużonych  sprowadza  się  do  często

pozbawionych narracji działań, prowadzony jest przez dorosłych i – szczególnie w przypadku
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studentów i absolwentów – w imię dorosłości/przyszłości. Natomiast wartości, z jakimi zbieżna

jest walka dłużników (przywrócenie równości), to wartości demokratyczne.

Problem edukacji ekonomicznej jako składowej urządzenia długu44

Poprzez podważenie znaczenia instytucji państwowych, decydujących o poczuciu przynależności

ludzi do miejsc oraz przez przywrócenie polityce tematu ekonomii, kwestia długu odzyskuje dziś

znaczenie, jakie posiadała w starożytności – staje się czynnikiem determinującym walki klasowe,

odsuwając  na  dalszy  plan  kwestie  płac,  będących  czynnikiem  mobilizującym  w  okresie

uprzemysłowienia (Weber, 2002). Argumenty na rzecz odmowy spłaty długów są tym, od czego

zaczyna się filozofia polityczna, jeżeli za jej początek uznać „Państwo” Platona, gdzie bardziej

sprawiedliwym było uzależnienie spłaty długów od tego, czy przyczyni się to wspólnemu dobru,

nie  zaś  poddanie  się  regule,  że  długi  trzeba  spłacać  (Caffentzis,  2012). O  ile  zakorzenienie

współczesnych problemów z długiem w myśli starożytnych wydaje się istotne dla podejmowania

praktyk oporu przeciw wierzycielom, o tyle jakość życia codziennego osób z długami wydaje się

zależeć w większym stopniu od głównego nurtu opowieści o długu. Ten główny nurt myślenia

o gospodarowaniu zasobami na poziomie jednostki lub gospodarstwa domowego to „edukacja

finansowa” (financial education). 

Na kilka lat przed obecnym kryzysem gospodarczym kraje OECD uruchomiły edukacyjne

programy, żeby wpłynąć na relacje między instytucjami finansowymi a ich klientami. Powstała

dzięki temu nowa dziedzina aktywności sektora finansowego – „edukacja finansowa” (financial

education),  zajęła  się  ona  diagnozowaniem  i  poprawą  „świadomości  finansowej”  (financial

literacy)45.  Istotne wydaje  się  odkrycie,  jakich perspektyw myślenia  unika  tak  wprowadzona

edukacja  na  styku pozaformalnej  i  formalnej,  a  także  odkrycie  tego,  co  jest  dla  tej  edukacji

charakterystyczne. Teza, której chcę bronić, jest następująca: edukacja finansowa jest edukacją

bankową.  Bankową  w rozumieniu  Freire'go,  czyli  polegającą  na  deponowaniu  komunikatów

(Freire, 2005), a także dosłownie – organizowaną przez banki w obszarze oświaty. Wobec tego,

istotne  jest  prześledzenie  procesu  edukacji  formalnej  pod  kątem  pojawiania  się  w  niej

elementów,  interwencji  oraz  inicjatyw charakterystycznych  dla  edukacji  finansowej,  edukacji

przedsiębiorczości lub edukacji konsumenckiej, które zbiorczo nazywam edukacją ekonomiczną.

Perspektywą  analizy  istniejących  i  potencjalnych  typów  edukacji  ekonomicznej  będzie  ich

44 Ten  podrozdział  jest  zmodyfikowaną  wersją  artykułu  pt.  „Krytyczna  czy  bankowa?  Edukacja  ekonomiczna  na
uniwersytecie i poza nim” (Kowzan, 2013a).

45 Słowo „literacy” trudno jest przetłumaczyć na język polski. Istnieje antonim tego słowa – analfabetyzm, stąd popularność
zdobywa słowo alfabetyzm. Dosłowność słowa „piśmienność” nie ułatwia tłumaczenia, gdy pojęciu „literacy” towarzyszą
określenia np. media literacy, consumer literacy. Rusycyzm „gramotność” wydaje się zbyt archaiczny. Pojęcie„financial
literacy” – za organizacjami upowszechniającymi dorobek OECD w tej dziedzinie - tłumaczę więc w tym artykule jako
„świadomość finansowa”.
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stosunek do długu. Ze względu na globalny charakter podejmowanych przez banki inicjatyw oraz

dostępność językową materiałów, rozpoznania dokonam na przykładzie tego, co w ciągu około

10 lat (nie)wydarzyło się w Polsce, choć zasadniczo podobne rezultaty powinno dać przyglądanie

się  każdemu  innemu  krajowi  spośród  należących  do  Organizacji  Współpracy  Gospodarczej

i Rozwoju (OECD). 

Zacznę  od  przybliżenia  odgórnie  wprowadzanych  i  koordynowanych  na  poziomie

międzynarodowym  inicjatyw,  które  nazywane  są  edukacją  finansową.  Przyjrzę  się  ich

ograniczeniom,  szczególnie  tym  dającym  się  uwypuklić  w  relacji  z  postulatami  pedagogiki

krytycznej. Następnie pokażę, jak problem zadłużenia przyczynia się do narastania oddolnych

działań w zakresie edukacji ekonomicznej, które dzielę na dwa nurty: radykalny i nurt wyjścia.

Podsumowaniem tej części rozważań będzie postulat wypracowania modelu krytycznej edukacji

ekonomicznej.  Realizacji  tego  postulatu  sprzyjać  może  obecna  kondycja  uniwersytetu,  czyli

diagnozowany  przez  samych  akademików  kryzys  (Edu-factory  collective,  2010;  ISA,  n.d.;

Zamojski, 2012), co postaram się wykazać, zarysowując obszary problemowe warte intensywnej

uwagi.

Edukacja finansowa

W  kluczowym  dla  międzynarodowej  rozpoznawalności  edukacji  finansowej  raporcie  OECD

edukacja  finansowa  definiowana  jest  jako: „proces,  dzięki  któremu  finansowi

konsumenci/inwestorzy  poprawiają  swoje  rozumienie  produktów  i  koncepcji  finansowych,

a poprzez informację, nauczanie i/lub obiektywne doradztwo, rozwijają umiejętności i pewność

siebie,  aby  stać  się  bardziej  świadomymi  ryzyka  i  możliwości  finansowych,  aby  dokonywać

świadomych  wyborów,  aby  wiedzieć,  dokąd  udać  się  po  pomoc  oraz  aby  podejmować  inne

skuteczne działania w celu poprawy swojego finansowego dobrobytu.” (OECD, 2005, s. 13) 

Tytuł tego raportu Improving Financial Literacy wskazuje, że w zasadzie pod pojęciem

edukacji  finansowej  rozumieć  należy  działania,  których  celem  jest  zwiększenie  świadomości

finansowej, którą to, z kolei, na potrzeby popularnych w bardzo wielu już krajach badań PISA

(Programme for International Student Assessment) OECD definiuje następująco:

„Wiedza i rozumienie pojęć z dziedziny finansów oraz umiejętności, motywacja i pewność
w  zastosowaniu  tej  wiedzy  i  rozumienia  w  celu  podejmowania  skutecznych  decyzji
w różnych  kontekstach  finansowych,  tak  aby  polepszyć  finansowy  dobrobyt  jednostek
i społeczeństwa, a także umożliwić udział w życiu ekonomicznym”. (OECD, 2012, s. 13)

Edukacja finansowa pojawia się na różnych etapach edukacji  formalnej  (szkoła podstawowa,
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gimnazjum,  szkoła  średnia),  ale  także  na  jej  obrzeżach,  czyli  zarówno  w  ramach  edukacji

przedszkolnej, jak i edukacji pozaformalnej (np. poprzez różnego rodzaju kursy), skierowanej

także do ludzi dorosłych.  Jest  to celowa działalność o charakterze międzynarodowym. Treści

programów edukacyjnych mających przybliżać świat finansów, szczególnie dzieciom i młodzieży,

dotyczą,  na  ogół,  czterech  obszarów:  podstaw  tego,  czym  są  pieniądze;  pożyczania,

inwestowania,  przy  użyciu np.  rachunków oszczędnościowych,  oraz  bezpieczeństwa środków,

polegającego na ubezpieczeniach i zarządzaniu ryzykiem (Huston, 2010).

W  polskiej  szkole  przedmiotem,  z  którym  wiązalibyśmy  tego  typu  treści,  jest

wprowadzony  w  2002  roku46 do  szkół  ponadgimnazjalnych  przedmiot „Podstawy

przedsiębiorczości”. Stąd w polskim kontekście pojawiające się czasem w nazwach różnego typu

programów  pojęcie  pokrewne  edukacji  finansowej,  mianowicie  edukacja  przedsiębiorczości.

Zasadniczą różnicą między nimi jest to, że edukacja przedsiębiorczości ma wyrazisty komponent

wychowawczy  (kształtowanie  postaw),  który  rozpoznać  można  po  zawsze  obecnych

w programach  cechach  „nowego  człowieka”,  przedsiębiorcy  (Goliński,  2012;  Rachwał,  2005;

Strumska-Cylwik, 2005) . Jednak pojęcie, które można uznać zarówno za podstawowe, jak i za

powód  edukacji  finansowej  –  dług,  pojawia  się  w  szkole  dużo  wcześniej.  Już  w  podstawie

programowej  kształcenia  ogólnego  dla  szkół  podstawowych,  w  części  poświęconej  edukacji

matematycznej  czytamy,  że  uczeń  kończący  klasę  pierwszą  „zna  pojęcie  długu i  konieczność

spłacenia go” (MEN, 2008). Jest to interesujący sposób wykorzystania matematyki jako nośnika

wartości,  dodatkowo udziela nam to jakiejś  odpowiedzi  na pytanie:  Dlaczego ludzie na ogół

bardzo kategorycznie podchodzą do spłacania długów? (odpowiedź: ludzie uczą się tego m.in.

w  szkole).  A  ponieważ  bezwzględna  konieczność  spłacania  długów  jest  normą  historycznie

rzadko  obowiązującą  (Graeber,  2011,  s.  43-71),  to  ciekawe wydaje  się,  jak dorośli  już  ludzie

pogodzą wyuczoną konieczność spłaty długu ze zjawiskami społecznymi, w których pojęcie długu

przestaje  mieć  jednowymiarowy,  finansowy  charakter,  takimi  jak:  doniesienia  prasowe

o samobójstwach dłużników, pojawienie się długu jako konsekwencji uzyskania dyplomu szkoły

wyższej (debt for degree), częściowe umorzenie długów niektórym krajom afrykańskim i Polsce

w latach 1990-tych, historia niewolnictwa i  niekończącego się odpracowywania długów przez

ofiary współczesnego handlu ludźmi. Co zrobią, kiedy usłyszą o swoim długu wobec przodków,

wnuków, rodziców, zwierząt,  narodu, społeczeństwa? Pytania te  pokazują jedynie,  że kwestia

konieczności spłaty długu nie jest oczywista, a dla części populacji może być bardzo osobista,

gdy,  przykładowo,  jako  dłużnikom  alimentacyjnym  przyjdzie  im  spłacać  swój  „dług  wobec

społeczeństwa”  (Atwood,  2008,  s.  124) w  więzieniu  (w  2011  roku  dotyczyło  to  2614  osób

46 Ministrą Edukacji Narodowej i Sportu była wtedy Krystyna Łybacka w rządzie Leszka Millera. 
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w Polsce,  (Ministerstwo  Sprawiedliwości,  2012).  W  wielu  krajach  odbywanie  kary  więzienia

uzasadnia się figurą społeczeństwa jako wierzyciela, co niejako zamyka drogę do sprawiedliwości

naprawczej (Górski, 2007, s. 181-221), czyli koncentracji na potrzebach osób poszkodowanych. 

Problemem edukacji finansowej skierowanej do dzieci są nie tylko treści czy założenia

programowe (konieczność spłaty długów), ale także stosowane środki dydaktyczne. Ich wybór

bywa ideologicznie zgodny z przekazywanymi treściami, co skutkuje gloryfikacją rywalizacji oraz

wartościowych  nagród  w  projektach  edukacyjnych.  Głośnym  tego  przykładem  był,  będący

częścią większego programu, pilotażowy projekt „Przedsiębiorczy przedszkolak”, zrealizowany

we  Wrocławiu  dla  dzieci  z  12  placówek  (publicznych  i  prywatnych,  w  tym  integracyjnych).

W turnieju „starły się z sobą drużyny 'Bankomatów', 'Grosików', 'Euro' i 'Złotóweczek'. Zamiast

wspólnej zabawy zafundowano dzieciom prawdziwą rywalizację. Przegrani odeszli  z płaczem”

(Żuchowicz,  2011).  Szczególnie  interesujący  w  tym  przypadku  są  inicjatorzy  projektu:  biuro

rozwoju gospodarczego oraz wydział edukacji urzędu miasta razem z bankiem Nordea. I właśnie

na obecność banków w tego typu projektach, chciałbym zwrócić uwagę, ponieważ nie jest to

obecność czysto kurtuazyjna (obecność przedstawicieli banku w jury turnieju) ani nie ogranicza

się na ogół wyłącznie do sponsorowania nagród.

Edukacja bankowa

O  edukacji  jako  odpowiedzi  na  kryzys  gospodarczy  zaczęło  robić  się  głośniej

w międzynarodowym  dyskursie  po  kryzysie  azjatyckim  z  1997  roku.  W  roku  2005  OECD

opublikowała raport z  badań zatytułowany  Improving Financial  Literacy,  który pokazał,  jak

zaskakująco  niewiele  ludzie  wiedzą  o  działaniu  produktów  bankowych,  takich  jak  karty

kredytowe czy działanie oprocentowania, i jak bardzo stresujący jest dla nich kontakt z bankiem

– w Kanadzie bardziej stresujący niż wizyta u dentysty  (OECD, 2005, s. 51). Badania pokazały

m.in., że klienci brytyjscy nie wyszukują aktywnie informacji finansowych, a japońscy nie mogą

jej znaleźć w ogóle  (OECD, 2005, s. 44). W tym samym roku Rada OECD zatwierdziła zbiór

rekomendacji  dotyczący  edukacji  ekonomicznej,  w  wyniku  czego  podmiotami  realizującymi

działania edukacyjne w poszczególnych krajach stały się banki  centralne.  Do ich programów

łatwo  jest  dotrzeć,  ponieważ  wszystkie  banki  centralne  mają  obecnie  na  swoich  stronach

internetowych  zakładkę  „Edukacja”.  Koordynowaniem  inicjatyw  (polskich  z  europejskimi)

z zakresu  edukacji  finansowej  zajmuje  się  Ministerstwo  Finansów  (Sekuła,  2012).  Zgodnie

z zalecaniami OECD programy edukacyjne realizują także instytucje pozarządowe47,  w Polsce

47 Do nurtu bankowej edukacji ekonomicznej można zaliczyć także działania organizacji promujących określone ideologie,
np. Forum Obywatelskiego Rozwoju, organizujące konkursy dla młodzieży o tematyce ekonomicznej oraz działające w
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jest  to  np.  Fundacja  Bankowa im.  Leopolda  Kronenberga.  Działalność  edukacyjną  w formie

quasi-serialowych pogadanek filmowych pt. „Kawiarnia na Kredytowej” prowadzi także Biuro

Informacji  Kredytowej,  czyli  organizacja  zajmująca  się  gromadzeniem  i  wymianą  informacji

pomiędzy  bankami  o  „zaangażowaniu  kredytowym”  klientów  banków.  Filmy  te  promują

m.in. budowanie własnej  tzw. pozytywnej historii  kredytowej,  np.  poprzez branie niewielkich

kredytów, nawet jeśli  nie potrzebuje się  tych środków. Kiedy jednak spłaci  się jeden kredyt,

upoważni to do zaciągnięcia większego zobowiązania, będącego pierwotnym celem. 

W kwestii odbiorców edukacji bankowej (realizowanej przez banki i organizacje zależne),

raport OECD skupia się na trzech kategoriach konsumentów: 1) na ludziach oszczędzających lub

inwestujących na emeryturę, 2) na użytkownikach kredytów, 3) na osobach nieubankowionych

(unbanked).  Instytucje  finansowe  wydają  się  koncentrować  swoje  wysiłki  edukacyjne  na  tej

trzeciej  grupie,  co  zaciera różnicę  między  edukacją  a  operacją  marketingową skierowaną do

dzieci i młodzieży. Zawartość oferty edukacyjnej Narodowego Banku Polskiego to e-learningowe

kursy  (np.  Podstawy  przedsiębiorczości,  Monetarna  historia  Polski,  Akademia  umiejętności

dydaktycznych i  in.),  gry, konkursy i  olimpiady dla młodzieży oraz słownik pojęć używanych

w ekonomii. Starszych konsumentów NBP edukuje, dofinansowując liczne artykuły poświęcone

tematyce ekonomicznej w wielu ogólnopolskich tygodnikach i miesięcznikach (NBP, n.d.). NBP

finansuje  także  powstanie  mini-serialu  „Spokojnie,  to  tylko  ekonomia”  z  udziałem  polskich

celebrytów.  Oferta  edukacyjna  Fundacji  Kronenberga  skierowana  jest  tymczasem  przede

wszystkim  do  dzieci  i  młodzieży.  Poza  konkursami  fundacja  ta  organizuje  także  masowe

programy  edukacyjne  m.in.  w  szkołach  podstawowych  („Od  Grosika  do  Złotówki”),

ponadgimnazjalnych  („Dlaczego  warto  oszczędzać”)  oraz  w  mediach  („Tydzień  dla

Oszczędzania”).  Artykuły prasowe o charakterze otwarcie edukacyjnym stanowić mogą swego

rodzaju  wisienkę  na  torcie  edukacji,  jakiej  ludzie  poddani  są  od  pierwszej  klasy  szkoły

podstawowej lub od przedszkola, w przypadku dzieci, których rodziców było na to stać. W szkole

„nieubankowieni” zaczynają od uczenia się, czym jest dług i dowiadują się o konieczności jego

spłacania.  Problemem edukacji  bankowej  jest  nie  tyle  jej  kompleksowość,  ile  bezkrytyczność

w stosunku do roli  banków jako organizatorów tej edukacji.  Całkowitą odpowiedzialnością za

sytuację ekonomiczną pojedynczych ludzi obciąża ich samych. Edukacja bankowa przedstawia

świat, w którym modyfikowalne są zachowania pojedynczych ludzi, ale nigdy instytucji. Wprost

ideę tę wyraził Michał Kaczmarczyk, opisując założenia  swoich badań świadomości finansowej

młodzieży w Trójmieście i Katowicach:

Wbrew  tradycji  marksistowskiej  […]  twierdzić  będziemy,  że  patologie  te  [nadmierne
zadłużenie  i  nieracjonalne  wydatkowanie  pieniędzy]  nie  wynikają  z  samej  logiki

przestrzeni publicznej (wizualizacja wskaźnika długu publicznego w Warszawie).
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kapitalizmu, nie są naturalną konsekwencją wolnego rynku, lecz pojawiają się na styku
systemów kultury  i  osobowości  w toku socjalizacji  rodzinnej  i  szkolnej.  […] Będziemy
utrzymywać,  że  nie  jest  właściwie  wartościujące ocenianie  własności,  rynku,
przedsiębiorstwa, marketingu czy całego kapitalistycznego systemu gospodarczego albo
piętnowanie tych zjawisk jako z natury dysfunkcjonalnych. (Kaczmarczyk, 2010, s. 9)

Przyjęcie  takich  założeń  byłoby  trudne  do  zaakceptowania  w  badaniach  z  nurtu  pedagogiki

krytycznej,  ponieważ  mamy  tu  zapowiedź  diagnozy  z  intencją  późniejszego  korygowania

odchyleń  od  obowiązującego  wzoru  myślenia.  Zakłada  się  u  młodzieży  nieprawidłowości

w ocenie  zjawisk  ekonomicznych  oraz  kulturowe  źródła  „patologii”,  prowadząc  badania  na

obszarach  gwałtownie  odprzemysłowionych,  z  silnymi  tradycjami  oporu  uzwiązkowionych

robotników,  więc w zasadzie  mierzy  się  poziom skolonizowania myślenia przez  neoliberalną

doktrynę. Można się więc zastanawiać, czy w świetle przyjętych założeń nie mamy do czynienia

z wizją edukacji ekonomicznej, przed którą przestrzega Joanna Rutkowiak, pisząc, że wymaga

ona  „poddawania  się  anonimowym  siłom  i  potęgom  interesów rynku,  który  stanowi  jakoby

obiektywny,  a  więc  nienaruszalny  fenomen  wymagający  wyłącznie  ludzkiej  subordynacji”

(Rutkowiak, 2010, s. 352).

Kryzys  finansowy  przyczynił  się  do  weryfikacji  założeń,  na  jakich  prowadzona  była

dotychczas edukacja finansowa. Mimo że prowadzona jest ona w oparciu o prawo do edukacji

konsumenckiej  –  jedno  z  ośmiu  praw  konsumentów  uznanych  przez  Organizację  Narodów

Zjednoczonych  w  1985  roku  (UN,  1985,  1998),  to  jednak  stała  się  narzędziem  mającym

tłumaczyć ludziom kryzysy. Dzięki pojęciu świadomości finansowej, za kryzysy łatwo obwiniani

mogą być konsumenci.(CI, 2009). Dlatego o ile sama potrzeba edukacji ekonomicznej nie jest

przez badaczy i działaczy kwestionowana, to zastrzeżenia budzi jej dotychczasowa „bankowość”,

która  rodzi  podejrzenia  o  celowo  ograniczający  charakter  takiej  edukacji.  Jak  na  corocznej

konferencji  badaczy  edukacji  (ECER)  w  2012  roku  powiedział  Peter  Davies,  podsumowując

swoje badania założeń edukacji finansowej:

Odpowiedzialność  za  finansową  rzetelność  kładzie  się  na  jednostkę,  natomiast
odpowiedzialności  banków  i  rządów  są  ignorowane.  Nie  jest  to  ani  wiarygodne,  ani
dopuszczalne  w  edukacji,  która  dąży  do  wspierania  zachowań  demokratycznych.
Powoduje to podejrzenia, że świadomość finansowa jest jakąś zasłoną dymną, stworzoną
po to, by odwrócić uwagę od zachowań rządów i banków. (Davies, 2012, s. 10) 

Davies należy do rosnącego grona badaczy edukacji finansowej, którzy twierdzą, że sprawa ta

jest zbyt poważna, by pozostawiać ją tylko bankom. Plasuje się więc on w nurcie pedagogiki

krytycznej, podejrzliwie patrzącej na ideologie sterujące edukacją. Inny badacz, Chris Arthur,

dostrzega,  że  unikanie  problematyzowania  czysto  technicznych  rozwiązań  (np.  obliczanie
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procentu  złożonego  lokaty  bankowej),  promowanych  w  ramach  edukacji  bankowej,  służy

odpolitycznieniu  postrzegania  ekonomii,  a  co  za  tym  idzie  –  promocji  światopoglądu

sprzyjającego  dalszym  postępom  neoliberalizmu,  przez  co  degraduje  obywateli  do  roli

konsumentów  (Arthur, 2012; zob. też. Williams, 2007; Willis,  2008). Arthur twierdzi też, że

podmioty  inne  niż  banki  nie  tyle  nie  zostały  dotąd  włączone  do  prowadzenia  edukacji

finansowej,  co zostały z niej wyrugowane  (Arthur, 2012, s. 72). Chodzi szczególnie o związki

zawodowe, ruchy spółdzielcze oraz konsumenckie grupy nacisku, których działania edukacyjne

nie mają szans na wpasowanie się w wizję edukacji skrojoną tylko dla klas średnich, tzn. dla

ludzi, którzy mają dostępne środki i mogą wybierać, co z nimi zrobić. 

Edukację bankową można więc uznać za przykład budowania ideologicznego skrzywienia

w postrzeganiu kwestii finansowych oraz wskazywania ludziom stref normalności, szczególnie

w zakresie  stosunku  do  kwestii  zadłużenia.  Rozproszony  charakter  tych  inicjowanych  przez

instytucje finansowe oddziaływań oraz zastosowanie mediów (wytwarzanie dyskursu) wskazują,

że  działania  te  miały  charakter  neoliberalnej  pedagogizacji  (Czyżewski,  2013),  czyli

rozproszonych działań narzucających – w tym przypadku – potencjalnym klientom instytucji

finansowych zasadę przedsiębiorczości,  na którą składają  się  swego rodzaju cnoty,  takie jak:

samodzielność  (sami  wobec  problemu),  odpowiedzialność  (długi  trzeba  spłacać),  inicjatywa

(podejmowanie rywalizacji z podobnymi sobie). Ostateczną konsekwencją propagowania kultu

zysku (potrzebnego do spłaty długów z odsetkami) i walki (w tym egzekucji długów) może być

darwinizm społeczny  (zob. Giroux, 2005), jeśli tego neoliberalnego projektu edukacyjnego nie

zrównoważą ich jakieś (nowe) formy lojalności. 

 

Radykalna edukacja ekonomiczna i ekonomiczna edukacja wyjścia

Dawna koncepcja edukacji bankowej Freire'a, opisująca metaforą banku taką szkołę, jakiej się

przeciwstawiał,  zaczyna  więc  dzisiaj  żyć  swoim  nowym,  dosłownym  życiem.  O  bankowym

modelu edukacji mówi się w kontekście wpływu instytucji finansowych na amerykański system

szkolnictwa  wyższego  (Hannon,  2011),  ale  dopiero  ignorując  kolosalny  wpływ  długów

studenckich, dostrzec można penetrację modelem bankowym systemu szkolnictwa w całej jego

rozciągłości.  Edukacja  realizowana  i  nadzorowana  przez  banki  łatwo  sprowadza  się  do

konkursów, zagadek i prostych gier, bo wiedza funkcjonuje w niej – tak jak to widział Freire –

jako: „dar składany przez tych, którzy uważają się za wiedzących, tym, których uważają za nic-

nie-wiedzących.  Projektowanie  absolutnej  ignorancji  na  innych  jest  charakterystyczne  dla

opresyjnej  ideologii  i  neguje  edukację  i  wiedzę  [rozumiane]  jako  proces  badawczy”  (Freire,
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2005, s. 71).

Takie badania w obszarze edukacji ekonomicznej są prowadzone współcześnie przez wiele

grup i ruchów społecznych. Ogniskują się one wokół długów, które, przez złożoność powiązań ze

stanem demokracji, pojęciem sprawiedliwości i teoriami pieniądza (Graeber, 2011, s. 223-250;

Weber,  2002,  s.  905-1014),  powracają jako katalizator mobilizacji  ruchów społecznych oraz

dyskusji nad podziałem klasowym społeczeństw. Dzieje się tak obecnie w wielu krajach świata,

choć  walki  i  dyskusje  różnią  się  ze  względu  na  lokalny  kontekst  zadłużenia.  Doniosłym

przykładem takich protestów jest ruch Occupy w Stanach Zjednoczonych,  któremu udało się

dług i dłużników (od ruchu Occupy Student Debt do kampanii Strike Debt) przekształcić w rdzeń

ruchu  demokratycznego,  organizując  w  miastach  m.in.  Zgromadzenia  Dłużników  (Khatib,

Killjoy, McGuire, 2012). Obciążeni kredytami studenckimi absolwenci wyższych uczelni oraz ich

rodzice, ludzie pozbawieni domów oraz nadziei na założenie samodzielnej finansowo rodziny,

a także ludzie tradycyjnie uzwiązkowieni rozmawiali przez wiele miesięcy i zastanawiali się, jak

zaradzić postępującej degradacji ekonomicznej swojego życia. W Europie, ze względu na większy

udział  sektora  publicznego  w  gospodarce,  do  protestów mobilizują  zapowiedzi  cięć,  których

celem  jest  zmniejszenie  długu  publicznego,  a  spodziewaną  przez  obywateli  konsekwencją  –

zwiększenie zadłużenia indywidualnego  (Chesnais, 2012). W tym kontekście ludzie w różnych

krajach  podejmują  działania,  które  nazywam  radykalną  edukacją  ekonomiczną  oraz

ekonomiczną edukacją wyjścia. Fundamentalnym celem obu jest wyzwolenie ludzi, choć różni je

horyzont czasowy, w jakim analizują problemy oraz charakter – indywidualny bądź kolektywny.

Kontekst naszkicowany powyżej pokazuje, że to wyzwolenie nie jest teoretyczną abstrakcją, lecz

potrzebą  wynikającą z  ponoszonych indywidualnie  konsekwencji  politycznych napięć  między

wierzycieli  a  dłużnikami,  które  de  facto sprowadzają  się  do  poddania  demokracji  bankom

(Chesnais, 2012).

Do radykalnej edukacji ekonomicznej zaliczam poszukiwania historycznych korzeni (łac.

radix)  problemów ekonomicznych  (w  szczególności  zadłużenia)  oraz  podejmowanie  działań,

których  celem  jest  mobilizacja  wielu  ludzi  i  zmiana  społeczna.  Jako  że  edukacja  radykalna

przeciwstawia się przywilejom, to poszukiwania te  i  mobilizacje z  konieczności  mają wymiar

wywrotowy – próbując odwracać niesprawiedliwy porządek, demokratyzują przestrzeń polityki

i ekonomii. Dlatego nie da się uprawiać edukacji radykalnej, czy – jak uważają Brookfield i Holst

– edukacji  dorosłych  w  ogóle,  bez  zaangażowania  w  rozwój  demokracji  politycznej  oraz

demokracji  ekonomicznej,  którą  wspomniani  autorzy  utożsamiają  wprost  z  socjalizmem

(Brookfield, Holst, 2010). Przykładami takich radykalnych działań edukacyjnych, aspirujących

do  tego,  by  przywrócić  równość  między  ludźmi  w  obszarach  polityki  i  ekonomii,  są:
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1) organizowana przez ruch Occupy przysięga studentów amerykańskich, że jak tylko zbierze ich

się milion, to wszyscy jednocześnie zaprzestaną spłacania swoich długów studenckich; 2) akty

sabotażu,  takie  jak  spalenie  wyprowadzonych  z  okupowanego  uniwersytetu  umów  kredytu

studenckiego  przez  artystę  znanego  jako  Papas  Fritas  i  prezentacja  ruchowi  studenckiemu

popiołu  jako  pozostałości  po  takim  „akcie  miłości”  (Adamson,  2015;  Benedikter,  Siepmann,

Zlosilo, 2015), choć trudno ocenić, jaki to miało wpływ na ostateczne zniesienie opłat za studia

w tym kraju;  3) wallenrodyzm w postaci  celowego zadłużania się  indywidualnego,  co zostało

przeprowadzone i  upublicznione w Hiszpanii  jako metoda przez  Enrica Durana.  Celem było

finansowanie  i  fundowanie  alternatywnych  porządków  społecznych  (Carlson,  2012;  Duran,

2012;  Paul,  2013),  o  czym  trochę  więcej  pisałem  w  podrozdziale  „Podsumowanie  –  typy

przystosowania”;  4)  organizowane  przez  ruch  Strike  Debt  wykupowanie  na  rynku

windykacyjnym, czyli po bardzo korzystnych cenach, przypadkowych pakietów długów za usługi

medyczne i anulowanie ich (Keiser, 2012, 12:33-25:20). Miało to zwrócić uwagę społeczeństwa

na  względną  wartość  długu,  a  więc  i  na  możliwość  jego  anulowania.  Na  ogół  działania

podejmowane w tym nurcie skierowane są na rzecz pomocy przede wszystkim innym ludziom,

a nie osobom podejmującym działania.

U podstaw wielu z wymienionych działań,  które zaliczam do edukacji  radykalnej,  leży

założenie  o  niesprawiedliwości  niektórych  długów,  a  przynajmniej  o  ich  niesprawiedliwej

dystrybucji z poziomu budżetów państw i miast na poziom budżetów gospodarstw domowych.

Na ogół mamy tu do czynienia z kolektywnym badaniem sytuacji pewnych grup dłużników lub

rodzaju długu. Narzędzia analizy, np. audyt długu publicznego, pojawiają się w Polsce w wyniku

uczenia się od ruchów społecznych o zasięgu międzynarodowym lub z literatury akademicko-

aktywistycznej – jak „Kryzys zadłużenia” (Millet, Toussaint, 2012).

Z kolei  do  ekonomicznej  edukacji  wyjścia  zaliczam masowe,  aczkolwiek indywidualne

i nieformalne  uczenie  się  oraz  doradzanie  innym,  jak  poradzić  sobie  z  trudnościami

ekonomicznymi48. Uczący się w ten sposób ludzie swoją sytuację ekonomiczną często analizują

w kontekście  międzynarodowym  i  „radzenie  sobie”  może  odbywać  się  przez  migrację,  czyli

niejako poprzez „rozgrywanie” jednych miejsc przeciw innym. Przykładami takiej strategii są:

1) Europejczycy uchylający się od spłaty kredytów studenckich zaciągniętych w Wielkiej Brytanii,

zaległości  ma  połowa  absolwentów  (Morgan,  2012);  2)  masowo  ukrywający  się  zadłużeni

absolwenci, m.in. ze Szwecji, gdzie instytucja udzielająca kredytów studenckich miała problem z

48 W innym miejscu ekonomiczną edukację wyjścia nazwałem ludową, ze względu na to, że jest to działanie w samoobronie
i  w  odpowiedzi  na  niekorzystne  prawo  stanowione  przez  elity  polityczne  danego  kraju  (Kowzan,  2012d).  Jednak
przykładów takich działań edukacyjnych dostarczają głównie studenci i prawnicy, więc uznałem, że kategoria edukacji
wyjścia będzie jednak bardziej odpowiednia. Odwołuje się ona do podziału sposobów wyrażania niezadowolenia wobec
instytucji na strategie głosu oraz wyjścia (Albert O. Hirschman, 1970), opisaną szerzej w rozdziale o migracjach.
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ustaleniem  adresów  20  tys.  zadłużonych  absolwentów  (Simpson,  2009);  3)  migracje

zadłużonych osób z krajów o konserwatywnym stosunku do długu (w tym Polski) do krajów,

gdzie  mogą  „upaść”  jako  konsumenci  na  korzystniejszych  warunkach,  co  zyskało  określenie

„turystyki  upadłościowej”  (Walters,  Smith,  2010b).  Szerzej  opisałem  tę  kwestię  w  rozdziale

poświęconym związkowi zadłużenia z migracjami.

Ekonomiczna edukacja wyjścia jest efektem indywidualnej kreatywności, której wynikami

ludzie dzielą się w sieci, udzielając porad lub opowiadając historie swoich bliskich. Ekonomiczna

edukacja  wyjścia  jest  więc  też  źródłem  wielu  zaskakujących  rozwiązań  indywidualnych

problemów, takich jak branie „kredytów na babcie” przez wnuki bez zdolności kredytowej, czyli

formalne pozostawanie poza systemem kredytu bankowego, ukrywanie się przed nim. To, co

różni strategie wyjścia od strategii radykalnych, to refleksja etyczna, która w przypadku działań

kolektywnych pojawia się na ogół w formie dyskusji przed działaniami, a w przypadku działań

indywidualnych  nie  wiadomo,  czy  pojawi  się,  zanim  suma  pojedynczych  działań  przybierze

rozmiary  zjawiska  społecznego.  O  tym,  że  ludzie  rzeczywiście  się  od  siebie  uczą  w  sposób

zorganizowany  i  radykalny  oraz  niekierowany  i  indywidualny  (mający  na  celu  ucieczkę  od

trudności), świadczą: a) celowe i przemyślane upowszechnianie wiedzy przez ruchy społeczne

(SD-OWS,  2012),  b)  dostępne  w  internecie  poradniki  oraz  aktywne  fora,  na  których  ludzie

opisują swoje problemy i wymieniają się rozwiązaniami, a także c) ogłoszenia o usługach firm

m.in. prawniczych ułatwiających wyswobadzanie się z długów przez migrację (por. podrozdział

„Upadłość i miejsca jej ogłaszania”).

Radykalna edukacja ekonomiczna oraz ekonomiczna edukacja wyjścia nie dają pogodzić

się z edukacją bankową, która przypisuje długowi znaczenie większe niż tylko bycia obietnicą,

której  dłużnik  chce  (lecz  nie  zawsze  musi)  dotrzymać.  Dlatego  dzisiaj,  gdy  metaforę  banku

z koncepcji Freire'a zmuszeni jesteśmy odczytywać dosłownie, nowego znaczenia nabierają jego

słowa  o  tym,  że  ludzie  zainteresowani  wyzwoleniem  powinni  edukację  bankową  całkowicie

odrzucić:

Ci,  którzy  są  prawdziwie  oddani  wyzwoleniu,  muszą  odrzucić  bankową  koncepcję
edukacji  w  całości,  przyjmując  zamiast  tego  koncepcję  kobiet  i  mężczyzn  jako
świadomych  stworzeń  oraz  świadomości  jako  świadomości  zaabsorbowanej  światem.
Muszą  oni  porzucić  edukacyjny  cel  deponowania  i  zastąpić  go  problematyzowaniem
relacji  ludzi  ze  światem.  Edukacja  'stawiająca  problemy',  odpowiadająca  istocie
świadomości  – celowo – odrzuca  komunikaty,  a  urzeczywistnia  komunikację.  (Freire,
2005, s. 79)

W  praktyce  jednak,  nawet  jeżeli  uda  się  kiedykolwiek  przezwyciężyć  dominację  edukacji

bankowej,  to  same  banki  pozostaną  partnerami  do  komunikacji.  Uwarunkowania  prawne
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dotyczące kwestii pomocy dłużnikom są w Europie mocno zróżnicowane, mimo to w niektórych

krajach, banki mają szczególną rolę do odegrania przy tworzeniu poradnictwa skierowanego do

osób zadłużonych  (Anderson et  al.,  2011;  Martin,  2005;  Ramsay,  2007).  Takie  poradnictwo

przykładowo w Polsce w zasadzie nie istnieje, choć w 2015 roku w Gdańsku z inicjatywy władz

miasta rozpoczął prace Zespół Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, co

doprowadzić  może  do  instytucjonalizacji  pomocy.  Poza  tym,  pojedyncze  organizacje

pozarządowe  i  parafie  organizują  pomoc  prawną  zadłużonym,  lecz  inicjatywy  te  nie  mają

charakteru  ogólnopolskiego,  choć  sfinansować  takie  biura  być  może  powinny  instytucje

udzielające kredytów i pożyczek, jako współodpowiedzialne za powstałe problemy. Banki mogą

jednak nie wykazać chęci do finansowania działalności, która nie będzie odbywała się tylko na

warunkach wierzycieli. Zmusić do finansowania takiej edukacji mogłoby je dopiero np. państwo,

odmawiając  wysyłania  funkcjonariuszy  policji  do  przeprowadzania  eksmisji  lub  zabraniając

bankom odsprzedawania wierzytelności  firmom windykacyjnym, jako że ta praktyka uwalnia

banki od części odpowiedzialności za podpisaną umowę. Organizacyjnie musiałyby to być jednak

instytucje niezależne od banków i innych wierzycieli, bo inaczej nie będą wiarygodne wobec osób

z długami. Przez lata nie bardzo było co doradzać zadłużonym, ponieważ Polska była ostatnim

krajem OECD bez Ustawy o upadłości konsumenckiej, ale od roku 2009 takie zapisy znajdują się

już w polskim prawie (Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze, 2003). Pierwsze przepisy były

tak  rygorystyczne,  że  w zasadzie  nie  działały,  o  czym świadczyło  to,  że  do końca  2011  roku

upadłość  osób  fizycznych  ogłoszono  36 razy,  a  wniosków  wpłynęło  1875  (Wałejko,  2012),

podczas gdy w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii corocznie „upadają” dziesiątki tysięcy osób

(Świecka,  2011).  Procedura  w Polsce  była  na  tyle  kosztowna i  skomplikowana,  że  zaspokoić

mogła  chyba  tylko  potrzeby  zadłużonych  prawników.  Ponadto  nie  obejmowała  ona  osób

zadłużonych  tylko  u  jednego  wierzyciela  ani  rolników  (Mówka,  2012).  Co  więcej,  nie

gwarantowała, że po jej przejściu człowiek nie zostanie bezdomny. Jak pisałem w podrozdziale

„Upadłość  i  miejsca  jej  ogłaszania”  obecnie  obowiązuje  zliberalizowana  wersja  ustawy  –

łagodzenie przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej stało się ogólnoeuropejską tendencją,

szczególnie po wybuchu kryzysu finansowego  w 2008 roku.

Krytyczna edukacja ekonomiczna

Od czasów Freire'a krytyczność w edukacji utożsamiana jest z transformowaniem społeczeństwa

poprzez  pracę  we  wnętrzach instytucji,  o  których  wiadomo było,  że  służą  przede  wszystkim

celom  ideologicznym  (przede  wszystkim  w  szkołach).  Wysiłki  takie  podejmowali  krytyczni

pedagodzy, kultywując w sobie świadomość, że jedynie taktycznie są we wnętrzu instytucji, zaś
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strategicznie  pozostają  poza  nimi  (Mayo,  1999,  s.  6).  Jednak  postępy  neoliberalizmu

w restrukturyzowaniu  instytucji  i  zanik  tradycyjnych  ruchów społecznych,  które  umożliwiały

bycie z kimś, gdy strategicznie jest się poza instytucją, przyczyniły się do stopniowej utraty sensu

takiego  uprawiania  pedagogiki  krytycznej.  Ze  względu  na  kluczową  rolę,  jaką  odgrywają

instytucje w życiu ludzi – osłaniając ich bądź nie osłaniając przed zadłużeniem – wskazane jest

pozostanie w nich ze względów strategicznych, ponieważ to one stały się obecnie polem walk

o nierzadko  klasowym  charakterze.  Dlatego  postuluję  w  tym  miejscu  stworzenie  krytycznej

edukacji ekonomicznej, która nie zastąpi jednak edukacji radykalnej, edukacji wyjścia ani nawet

bankowej. Dobrze byłoby, gdyby odbywała się przynajmniej obok tychże. Nie chodzi tylko o to,

by uwzględnić wielość możliwych stanowisk i interesów wspierających taki, a nie inny rozkład

zadłużenia w społeczeństwie. Dużo ciekawsze byłoby wykroczenie z edukacją ekonomiczną poza

doraźność charakterystyczną dla uwzględniającej tylko teraźniejsze warunki i obecne produkty

finansowe  edukacji  bankowej,  celebrującej  chytrość  rozwiązań  edukacji  wyjścia  i  zajętej

podtrzymywaniem masowych mobilizacji edukacji radykalnej. Krytyczna edukacja ekonomiczna

powinna  pomagać  ludziom  budować  narracje  dotyczące  podstawowych  pojęć  i  problemów

z dziedziny ekonomii. Tak mikrohistorie, jak i opowieści o zmieniających się instytucjach oraz

ludziach  mają  nieoceniony  potencjał  transformatywny.  W przypadku  edukacji  ekonomicznej

umożliwiają  potrzebną  tej  dziedzinie  interdyscyplinarność,  czyli  swobodne  poruszanie  się

i budowanie połączeń w polach ekonomii, polityki, antropologii, historii, filozofii itp. Za przykład

działań  w  tym  nurcie  mogą  posłużyć  wysiłki  krytycznych  pedagogów  związane  z  takim

nauczaniem matematyki, żeby służyła ona uczniom do lepszego rozumienia zjawisk, będących

częścią ich życiowych doświadczeń. W szczególności interesujące jest tutaj obliczanie z uczniami

faktycznych kosztów kredytu, dyskryminacji klasowej i rasowej w przyznawaniu kredytów oraz

analizowanie  z  nimi  tematu  eksmisji  wywołanych  długiem  (Gutstein,  2013).  Edukacja  taka

uświadamia istnienie zagrożeń i pomaga w podejmowaniu decyzji finansowych, choć nie daje

nadziei ludziom już zadłużonym.  Krytyczna edukacja ekonomiczna obejmująca i akceptująca

zmianę  daje  pedagogom  nadzieję,  że  doświadczający  jej  ludzie  będą  świadomi  istnienia

horyzontów, więc adaptować będą się nie tylko do świata, jaki jest w momencie uczenia się, ale

także do świata możliwego wkrótce.
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Powyższy  diagram  zobrazować  miał  różnice  między  poszczególnymi  typami  edukacji

ekonomicznej,  choć należy  pamiętać,  że wszystkie  dążą do zakłócenia normalnego przebiegu

urządzania  populacji  poprzez  długi.  Najbardziej  konfrontacyjny  charakter  ma  radykalna

edukacja ekonomiczna (metafora topora), ponieważ uderza w podstawy porządku społecznego

opartego na długu (D), podważając jego sprawiedliwość. Jednocześnie działania w tym nurcie

opierają  się  na  pomocy  losowej  grupie  osób  zadłużonych,  co  sygnalizuje  ich  radykalnie

demokratyczny charakter. Z kolei edukacja wyjścia jest indywidualistyczna (metafora rączego

jelenia), emancypacyjna i wroga tradycyjnym instytucjom, które nie są w stanie uganiać się za

pojedynczymi, lecz rozbiegającymi się dłużnikami. Natomiast krytyczna edukacja ekonomiczna

(metafora  wślizgującego  się  węża)  to  próba  przechwycenia  wysiłków  instytucji  finansowych

i skierowanie  ich  w nieco odmiennym kierunku.  Jest  więc to  zasadniczo  próba adaptacji  do

zastanych  warunków.  Konsekwencją  tej  strategii  jest  przynajmniej  częściowa  akceptacja  roli

dotychczasowych aktorów w polu edukacji finansowej. 

Krytyczna  edukacja  ekonomiczna  jest  postulowanym  przez  Joannę  Rutkowiak

„wychyleniem wyobraźni”  (2010d) w kierunku edukacji poneoliberalnej, a nawet poliberalnej,

jeżeli  przyjąć  wizję  Adama  Smitha  za  immanentną  składową  myśli  liberalnej.  Krytyczna

edukacja  ekonomiczna  stawia  jeden  problem  w  centrum  swoich  zainteresowań  –  dług  –
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Diagram 8: Typy edukacji ekonomicznej na tle edukacji finansowej (opracowanie własne).



a kluczowe  dla  Rutkowiak  kwestie  makroekonomiczne  pojawiają  się  tu  niejako  przy  okazji,

w wyniku  analizy  wieloaspektowych  doświadczeń  pojawiania  się  długu  w  życiu  ludzi.  Bez

związania makroekonomii z mikroekonomią kwestie przemocy ekonomicznej życia codziennego

trudno  jest  wprowadzać  w  pole  polityki,  kiedy  z  perspektywy  makroekonomicznej  są  to

doświadczenia niemal bez znaczenia (np. odpracowywanie długów na emigracji jako przepływy

pieniężne). 

Poza  tym,  ważnym  punktem  odniesienia  dla  transformacyjnych  narracji  w  edukacji

ekonomicznej jest ogląd historyczny, a w szczególności spojrzenie na starożytność. Po pierwsze,

ze względu na to, że historie czasu uznawanego za początek demokracji  podważają to, czego

banki próbują nauczać dzisiaj dzieci: że pieniądze zawsze trzeba oszczędzać, a długi – spłacać.

Po drugie, ze względu na podobieństwa, tj.  współczesny zanik znaczenia walk płacowych, jak

również ze względu na miejski charakter polityki, gdy do miast „wypycha się” dług publiczny,

a zadłużeni  mieszkańcy  często  najpierw  rezygnują  z  wnoszenia  opłat  za  usługi  społeczne

zapewniane na poziomie miast, zanim przestaną spłacać długi w ponadnarodowych instytucjach

finansowych.  Max  Weber  pisał  wprost:  „Interesy  negatywnie  uprzywilejowanych  warstw

antycznej polis to przede wszystkim interesy dłużników. A oprócz tego konsumentów” (Weber,

2002, s. 993) i wydaje się, jak gdyby pisał także o współczesności. Ważną różnicą w stosunku do

starożytności  jest,  jak  to  obszernie  analizuje  Graeber  (2011,  s.  223-250),  zupełnie  odmienny

współczesny system monetarny. Dług w starożytności powstaje w kontekście pieniądza opartego

na  kruszcach,  dług  ciążący  nam współcześnie  powstaje  w  kontekście  pieniądza  wirtualnego.

Długi  starożytnych  wpędzały  wielu  w  niewolnictwo,  od  którego  istnienia  zależała  ilość

wydobywanych w kopalniach złota i srebra, czyli ilość pieniędzy w obiegu. Współcześnie ilość

pieniędzy  w  obiegu  zależy  nie  tyle  od  pracy  kogokolwiek,  ile  od  samej  ilości  zaciąganych

w bankach  zobowiązań,  czyli  ostatecznie  –  od  długów  (Rochon,  2003).  Zdaniem  Graebera

odmienne porządki monetarne stymulują rozwój odmiennych typów myślenia w społeczeństwie.

Powszechnie doświadczane na rynkach i targowiskach kalkulowanie cen w stosunku do ilości

towaru uczyło podstaw racjonalnego myślenia (gdzie ratio, czyli stosunek, to odniesienie jednej

wartości do drugiej). Masowe używanie monet stymulowało materializm (Graeber, 2011, s. 246;

Seaford, 2004), rozumiany jako myślenie o relacji  idei (nominału monety) do materii  (skład

stopu monety), w systemie pieniądza opartym na kruszcach. Wymiany oparte na kredycie przez

to, że mają wiele poziomów, nie obywają się obecnie bez wyrafinowanych konstrukcji, takich jak

zabezpieczenie  kredytu,  hipoteka,  weksle,  odsetki.  Z tego względu analizowaniu ich znaczeń,

szczególnie  gdy  jest  to  relacja  pomiędzy  przyjaciółmi,  może  nie  być  końca,  bo  złożoność

powiązań  między  nimi  uniemożliwia  całkowite  „bycie  kwita”.  Ta  złożoność  stymulowała
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w średniowieczu myślenie  transcendentne,  opierające  się  na traktowaniu postrzeganych cech

i wartości jako iluzorycznych i poszukiwaniu, drogą studiów i kontemplacji, trudno dostępnych

wartości prawdziwych, co zaowocowało powstaniem uniwersytetów (Graeber, 2011, s. 297). Te

różnice  w  relacjach  dług-pieniądz,  opisane  szerzej  w  rozdziale  pierwszym,  są  więc  istotne

w kontekście  krytycznej  edukacji  ekonomicznej,  jeżeli  ma  ona  przygotowywać  do  życia

w zmieniającym się (tak aktualnym, jak i przyszłym) społeczeństwie.

Rola uniwersytetu

Nie bez powodu uczelnie wyższe wydają się być z pozoru wyłączone spod działań bankowych

programów edukacji finansowej49. Studia to czas przemiany uczniów w klientów banków. Młodzi

dorośli mają w końcu możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań, a wczesna młodość jest

czasem szczególnej podatności na popadnięcie w nadmierne długi  (Dubois, Anderson, 2010).

Dla niektórych uniwersytet jest czasem, który kupują, idąc na płatne studia i za który będą płacić

przez wiele kolejnych lat, jeżeli finansowali studia kredytami. Natomiast o studentach, którzy na

publicznych uczelniach studiują bez opłat,  mówi się,  że zaciągają w ten sposób swoisty dług

wobec społeczeństwa  (Kuligowski, 2010). Wszystko to czyni studentów dłużnikami – osobami

przynajmniej  potencjalnie  zainteresowanymi  krytyczną  edukacją  ekonomiczną,  czyli

poszukiwaniem sensu w porządku społeczno-ekonomicznym oraz poszukiwaniem sensownych

narracji  pomagających  znieść  ten  porządek.  Szerzej  tę  relację  między  studiami  a  długiem

w przypadku Islandii opisałem w rozdziale „Studiowanie i kredyty studenckie”.

Jednocześnie młodzi (zazwyczaj) ludzie zaczynają studia w specyficznym, bo wrażliwym z

punktu widzenia ekonomicznego czasie biograficznym. Trafiają na uniwersytety, które od kilku

lat znajdują się również w czasie dość specyficznym, w kryzysie. Ten historyczny czas przemian

tradycyjnych  instytucji  sprzyja  powszechnej  refleksji  i  dyskusjom  nad  zmieniającymi  się

relacjami  między  ludźmi a  tradycyjnymi  instytucjami.  Z  perspektywy edukacji  ekonomicznej

szczególnie  interesującym  obszarem  problemowym  jest  finansowanie  rozwoju  instytucji,  co

sprowadzić można do pytania o sposób dystrybucji długów i zysków. Międzynarodowa ekspansja

uniwersytetów amerykańskich, prowadząca do powstania uniwersytetu globalnego (Ross, 2011),

nie byłaby możliwa bez studentów obciążanych rosnącymi opłatami za studia oraz bez instytucji

finansowych  dostarczających  kredytów,  które  stwarzają  możliwość  wyścigu  po  dyplom

49 W pracy tej nie biorę pod uwagę uniwersyteckich wykładów z ekonomii ani  kształcenia studentów tego i zbliżonych
kierunków, gdyż jest to odrębny i zbyt szeroki temat. Zaznaczyć należy, że studenci ekonomii z 19 organizacji próbowali
wymusić  na  uniwersytetach  odejście  od  neoliberalizmu  i  zróżnicowanie  ideologiczne  w  nauczaniu  tego  przedmiotu
(Inman, 2014; International Student Initiative for Pluralist Economics, 2014). Apelu nie podpisały organizacje z Polski ani
Islandii.
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uniwersytecki  na coraz  bardziej  szalonych zasadach  (Research and Destroy,  2010;  Williams,

2011). Jak pisałem w rozdziale „Urządzenie i urządzanie” model rozwoju przez wzrost zadłużenia

publicznego praktykowany po II wojnie światowej zwany był państwowym keynesizmem (state-

sponsored Keynesianism) (Jessop, 2009). W odróżnieniu od niego, finansowanie rozwoju przez

zadłużenie  gospodarstw  domowych  nazywane  jest  prywatnym  keynesizmem  (private

Keynesianism)  (Crouch, 2008). Urządzaniem są sposoby,  na jakie odbywa się przechodzenie

między  podporządkowywaniem  tradycyjnych  instytucji  kapitałowi  a  podporządkowywaniem

życia i wyobraźni ludzi związanych z tymi instytucjami. 

Wyzwaniem dla  studentów i  badaczy różnych dyscyplin  jest  więc kolektywne badanie

tego, jak wygląda dystrybucja długu w każdym kraju, także w Polsce, ponieważ pedagogika długu

nie  zaczyna  działać  z  dnia  na  dzień.  Uniwersytetom  w  Polsce  nieobce  są  globalne  ambicje

(zagraniczne oddziały, międzynarodowi studenci),  a ich administratorzy szykowali  się na lata

niżu demograficznego i rywalizowanie o studentów... stawiając budynki. Rozbudowie kampusów

sprzyjał  napływ funduszy europejskich.  Czasami udawało  się  uniwersytetom budować je  bez

wkładu własnego, choć na ogół nie jest to możliwe. Niestety – z uwagi na ograniczenia ustawy

o zamówieniach publicznych – wybierano budynki tanie w budowie, lecz drogie w utrzymaniu.

A w perspektywie rosnących cen energii w nadchodzących latach, budynki ze szkła i stali staną

się wręcz koszmarnie drogie (bez autora, 2012). Wówczas niektóre instytucje mogą znaleźć się

w sytuacji, w jakiej znajdują się obecnie uniwersytety medyczne posiadające szpitale kliniczne,

którym  z  powodu  długów  grozi  przymusowa  prywatyzacja  (KRASP,  2012).  Jak  ta  sytuacja

instytucji  wpłynie  na  życie  indywidualnych  ludzi  –  obecnych  i  przyszłych  studentów  oraz

pracowników  instytucji?  Możliwym  scenariuszem  jest  dystrybucja  długu,  jak  najbliżej

pojedynczego  człowieka,  czyli  z  poziomu  uniwersytetu  na  poziom  wydziałów.  W  którymś

momencie prowadzi to do działań o charakterze wychowawczym i windykacyjnym, tzn. można

wprowadzić sankcje w ramach odpowiedzialności za przypisany dług. Mogą to być, przykładowo,

cięcia w wysokości płac na uczelniach prywatnych lub wzrost ilości godzin pensum pracownikom

z zadłużonych wydziałów na uczelniach publicznych, co stało się np. na Uniwersytecie Gdańskim

(UG, 2012). Za sprawą takiego urządzania, pracownik jest uczony znaczenia relacji pomiędzy

tym, w jakiej kondycji jest wydział, instytucja, branża, gmina, kraj, region a jego własną sytuacją

ekonomiczną. Warto tu zauważyć, że w procesie krystalizowania się społeczeństwa kontroli nie

zanika  proste  dyscyplinowanie,  ale  liczy  się  także  obecność  „winnych”  ciał  (pracowników)

w danym miejscu (dydaktyka) oraz  agregowanie ich  w nowe grupy (pracownicy zadłużonego

wydziału  zamiast  naukowcy  jednego  uniwersytetu).  Od  alokacji  długu  zależy  więc  kondycja

człowieka i jego prowadzenie (się). Dlatego kluczowe w krytycznej edukacji ekonomicznej jest
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rozpoznanie  i  policzenie  sił  organów,  ciał  samorządowych,  związków  zawodowych  oraz

decydentów, którzy są w stanie przerwać „skapywanie” odpowiedzialności za długi na sam dół50.

Jeżeli możliwa do opowiedzenia historia skapywania długu z poziomu instytucji na jednostkę nie

będzie miała bohaterów oporu, to nauczyciele akademiccy zaczną, być może, popierać pomysły

przerzucenia długu dalej od siebie, czyli na studentów. Zresztą wprowadzenie opłat za studia

stacjonarne od kilku lat KRASP uznaje za nieuchronne, lecz ta zmiana ma zostać „rozłożona

w czasie” (Matysiak, 2009, s. 47).

Inicjatywy  w  zakresie  pewnego  rodzaju  krytycznej  edukacji  ekonomicznej  są  już

podejmowane na uniwersytetach, w mniej lub bardziej formalny sposób. Rozmawiamy o swoich

finansach, warunkach pracy nauczania i uczenia się, własnych i uniwersyteckich inwestycjach,

oszczędnościach i ubezpieczeniach. Zwykle robimy to jednak tylko w gronie bliskich znajomych,

ponieważ ujawnianie osobistej  sytuacji finansowej jest aktem ekshibicjonizmu, jej częścią zaś

bywają  wstydliwe  długi.  Kluczowe  dla  powodzenia  krytycznej  edukacji  ekonomicznej  na

uniwersytecie jest wyjście poza wymianę ocen i informacji tylko, a to przydarza się, gdy rozmowy

o finansach wykraczają – mimo wszystko – poza kręgi znajomych. Na Uniwersytecie Gdańskim

taką  działalność  polegającą  na  rozmowach  o  kondycji  uniwersytetu,  które  przerodziły  się

w rozmowy o ekonomii,  podjęła grupa pracowników, doktorantów i studentów funkcjonująca

pod  nazwą  „Wściekli  i  oburzeni”.  Jej  spotkania  zainicjowała  Ewa  Nawrocka,  upubliczniając

w swoim wystąpieniu konferencyjnym wyrażane w kuluarach obawy środowiska humanistów co

do kondycji uniwersytetu (Nawrocka, 2012).

Innym zaś, tak jak mnie, udaje się podczas zajęć rozmawiać ze studentami o tym, jaki

wpływ mają na ludzi długi. Przez kilka ostatnich lat współprowadziłem z Magdaleną Chruściel

fakultet dla przyszłych pracowników socjalnych, którego tematem jest rozpoznanie złożoności

problemu  zadłużenia  i  poszukiwanie  form  pracy  socjalnej  z  osobami  zadłużonymi.

Przeprowadzając  wywiady  z  osobami  zadłużonymi,  rozwiązując  przypadki  i  dyskutując

o literaturze przedmiotu, grupy studentów odkrywały m.in.:

a)  zaskakujące  historie  ludzi,  którzy  zadłużają  się  z  radością  i  przekraczają  wiele

ograniczeń  wynikających  ze  swego  pochodzenia  społecznego,  podnosząc  jakość  swego

życia;

b)  tragikomiczne  przypadki  ludzi  podejmujących  tak  niewiarygodnie  irracjonalne

i wieloletnie  wysiłki,  by  spłacić  narzucone  im  długi,  że  problemem  staje  się

poinformowanie  ich  o  ich  prawach  w  taki  sposób,  by  nie  odbierało  to  sensu  ich

50 Ciekawą analogią dla urządzania jest koncepcja trickle-down economics, czyli rzekomego skapywania bogactwa od osób
zamożnych na resztę społeczeństwa, czym uzasadniano polityki zmniejszania kontroli państwa i obciążeń podatkowych
klasom uprzywilejowanym.
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dotychczasowemu życiu;

c) że bardzo wiele międzyludzkich relacji może zostać sprowadzonych do długu (np. dług

wobec rodziców), co prawie automatycznie rodzi pokusę, by ten dług spłacić, lecz wiązać

się to będzie z ryzykiem rozwiązania tej relacji.

Takie  poszukiwania  i  odkrycia  pozwalają  być  może  studentom zrozumieć,  że  nie  ma czegoś

takiego  jak  uniwersalny  dłużnik,  co  utrudnić  im może  myślenie  o  ludziach  z  długami,  jako

o populacji dłużników, których w tej zagregowanej postaci poddawać można by oddziaływaniom

wychowawczym. Odkrywają także, że człowiek z długiem doświadczać może różnych obostrzeń

i korzyści wynikających ze swej relacji z wierzycielem. Krytyczna edukacja ekonomiczna zacząć

może się więc od rozmów ze studentami na temat tego, kto z czego utrzymuje się na uczelni i –

w związku  z  tym  –  komu,  co  jesteśmy  winni.  Te  kalkulacje  nieuchronnie  prowadzą  do

konfliktów, w których studenci dokonują autoanalizy intersekcyjnej  (Charkiewicz, 2008), czyli

przyglądają się złożoności wykluczeń i włączeń, jakich doświadczają jako kobiety lub mężczyźni

w ciągu dnia, miesiąca czy roku. Świadomość złożoności jest ważnym efektem pracy krytycznej

edukacji ekonomicznej na uniwersytecie, bo ostatecznie kształceniu uniwersyteckiemu podlegają

wszyscy: tak dłużnicy, jak i wierzyciele.

Podsumowując  rozważania  na  temat  krytycznej  edukacji  ekonomicznej  na

uniwersytetach, wydaje się, iż warto postulować jej prowadzenie, zarówno w wymiarze szerokim,

obejmującym różne rodzaje długu, jak i węższym, dotyczącym długu finansowego. Edukacja taka

może  stanowić  alternatywę  dla  stronniczej  i  zachowawczej  edukacji  bankowej  oraz  często

desperackiej  edukacji  wyjścia.  Edukacja  –  rozumiana  szeroko  nie  tylko  jako  wykładane

studentom przedmioty, ale też w postaci dyskusji, analiz, wspólnych badań i działań – nie tylko

bowiem  może  zwiększyć  świadomość  na  temat  procesów  zachodzących  we  współczesnym

świecie, w tym na polu edukacji wyższej, ale też może ułatwić podejmowanie decyzji zarówno

indywidualnych, dotyczących zadłużania się, jak i zbiorowych, dotyczących wspólnych działań

przeciw  zadłużaniu  ludzi  i  instytucji  czy  przeciw  konsekwencjom  takiego  zadłużania.  Choć

krytyczna  edukacja  ekonomiczna  jest  potrzebna  w  wielu  sferach  –  od  edukacji  szkolnej  po

edukację dorosłych w postaci  np.  kampanii społecznych, to uniwersytet wydaje się miejscem

i czasem, gdzie jest ona szczególnie istotna. Jak wspomniałem wcześniej, dla studentów jest to

okres szczególny pod względem czasu biograficznego (wchodzenie w dorosłość i samodzielne

podejmowanie decyzji finansowych), ale też kluczowy dla ich przygotowania zawodowego, do

pracy,  w której  – jak w bardzo wielu dziedzinach życia obecnie – rozumienie uwarunkowań

i konsekwencji długu może być ważkie. Ponadto, na uniwersytet jako wspólnotę badaczy wpływa
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kontekst ekonomiczny, w jakim on funkcjonuje, a konsekwencjami obecnego w nim zadłużenia

często jest frustracja pracowników naukowych. Krytyczna edukacja ekonomiczna może łączyć się

z radykalną i próbować zmienić tę frustrację w konstruktywne działania, a także może pomóc

sfrustrowanym „policzyć się”, zgodnie z zasadą „you are not a loan”  (Burns, 2012) i wspólnie

dążyć do zmian. Biorąc pod uwagę lokalny kontekst,  edukacja taka może też stać się częścią

pedagogiki miejsca (Mendel, 2006; Zielinska, Kowzan, Prusinowska, 2011; Zielińska, 2009) czy

edukacji  opartej  na  miejscu  (Smith,  2002),  które  próbują  walczyć  z  izolacją  instytucji

edukacyjnych od środowiska lokalnego, pomagając w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów

występujących w tym środowisku.

Problem  kary  jako  pierwszego  zobowiązania  –  ku  korzeniom  myśli

pedagogicznej51

Myślenie o długach w kategoriach tylko ekonomicznych powoduje, że pedagogom zapewne dość

łatwo przyjdzie stawać po stronie uciśnionych osób z długami, ponieważ należy to do tradycji

pedagogiki  krytycznej.  Sytuacja  komplikuje  się,  gdy przyjmiemy,  że  skoro edukacja  stała  się

polem walki klasowej, w której stawką jest poziom zadłużenia (studia wyższe) i jego akceptacji

(szkolnictwo obowiązkowe), to być może jest to pole jakoś zdatne do takiej walki. Zatem być

może  niezależnie  od  poziomu  radykalizmu  treści  nauczania,  jako  pedagodzy  sprzyjaliśmy

pedagogice  długu,  o  której  pisał  Williams  (2011).  To  podejrzenie  doprowadziło  mnie  do  tej

obecnej części pracy, gdzie wskażę niektóre tropy badań korzeni myśli pedagogicznej, w celu

odnalezienia tych jej obszarów i myślicieli, którzy mogliby stanowić swego rodzaju zaplecze dla

pedagogiki  długu.  Mam  przy  tym  na  myśli  zarówno  zaplecze  pedagogiki,  której  z  długiem

mogłoby  być  lub  jest  niejako  „po  drodze”,  jak  i  wsparcie  dla  ruchów  społecznych,  które

podejmują działania odbierane czasami jako skandaliczne. 

Żadnego ze znanych mi twórców myśli pedagogicznej nie kojarzyłem z długami, ale też

możliwość  przeliczenia  wielu  zobowiązań  na  pieniądze  wydaje  się  wciąż  pewną  nowością.

A przykładowo, drobne naruszenia prawa lub wyrządzenie komuś szkody prowadzi dzisiaj raczej

do zadłużenia niż do więzienia. Kwestia tego, co może stać się przedmiotem pre-finansowych

zobowiązań zależy w dużej mierze od zwyczajów danej społeczności, ale już wytwarzanie uznania

dla określonych form zobowiązań wydaje się kwestią, która musiała zostać uregulowana w dużej

mierze dzięki  wychowaniu.  W teorii  i  praktyce pedagogicznej jest wiele obszarów, w których

51 Fragmenty  tego  rozdziału  znalazły  się  w artykule  pt.  „Stosunek  do  długów w myśli  pedagogicznej”,  który  zostanie
opublikowany w czasopiśmie Horyzonty Wychowania.
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pojawiają się zobowiązania wobec instytucji lub innych ludzi. W dość bezpośredni, choć jednak

wciąż  zawoalowany  sposób,  stosunek  do  zobowiązań  ujawnia  się  w  dyskusjach  na  temat

plagiatów (dług intelektualny, zob. podrozdział „Uniwersytet”), opłat za studia (dług studencki,

zob.  podrozdział  „Pedagogika długu”)  oraz  ukierunkowania edukacji  na potrzeby  tzw.  rynku

pracy. Znaczącymi, bo znacznie bardziej podstawowymi, przykładami takich zagadnień, których

analizę zarysuję dalej,  są:  sąd koleżeński oraz relacje między wychowankami a wychowawcą.

Postaram  się  rozwinąć  część  z  tych  wątków52.  W  doborze  lektur   do  analiz  kierowałem  się

autorami wskazywanymi jako reprezentatywni dla poszczególnych rozdziałów  książki „Rozwój

pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX wieku” (Sośnicki, 1967) oraz dostępnością lektur.

Zasadą  organizującą  kolejność  lektur  było  zaczynanie  od  tych  książek,  w  których  nie

spodziewałem się znaleźć czegokolwiek związanego z długami. Skutkiem tego moja genealogia

pedagogiki  długu  wyrasta  z  być  może  trochę  zaskakujących  źródeł,  a  możliwości  dalszych

poszukiwań pozostają otwarte53.  Zakładałem, że po uporaniu się z trudnymi przypadkami nie

stracę zainteresowania przypadkami, które uznałem za łatwiejsze.

W kwestii karania wychowanków (czyli radzenia sobie z kwestią ich winy) warto zacząć od

uwag  Sergiusza  Hessena,  które  wydają  się  interesujące,  ponieważ  uzasadniał  on  istnienie

systemu kar szkolnych, wyprowadzając ich genezę z czasów plemion germańskich, podczas gdy

antropolodzy w tych samych okolicznościach widzą podatność społeczności na wycenianie życia

(i różnych jego aspektów) przy pomocy uniwersalnego pieniądza (por. podrozdział „Dług, honor,

patriarchat”):

Kara przy swym powstaniu była ceną, za którą przestępca odzyskiwał „pokój”, udawał się
znów pod ochronę naruszonego przezeń  prawa,  które  go  broniło  od samorządu (sic!)
i zemsty  rodowej  ze  strony krewnych ofiary  przestępstwa (wskutek czego kara ma też
pierwotnie charakter grzywny pieniężnej – 'kupna pokoju'). (Hessen, 1973, s. 132)

Przeciwstawiał  on  tak  powstały  dług  praktyce  przekształcania  winnego  w  homo  sacer,  czyli

człowieka trwale wykluczonego społecznie (Agamben, 2008), pisząc:

[S]kłonni jesteśmy widzieć w niej [w karze] jednostronnie tylko środek odstraszenia lub
zemsty.  Zapomina  się,  że  kara  wyniknęła  z  potrzeby  obrony  przestępcy.  Okres  kary
w naszych dziejach był poprzedzony okresem zemsty rodowej; przestępcę, który naruszył
prawo, ogłaszano jako znajdującego się poza prawem, ogłaszano jako „wilka” i wyrzucano
przez to z towarzystwa ludzkiego. (Hessen, 1973, s. 132)

52 Poniższe  zestawienie  wybranych  koncepcji  twórców  myśli  pedagogicznej  i  obszarów,  w  których  niefinansowe
zobowiązania  oddziałują  wychowawczo  jest  szczątkowe  w stosunku  do  moich  pierwotnych  zamierzeń  zarówno  pod
względem ilościowym, jak i jakościowym. Dalsze analizy wymagałyby jednak wiele miejsca, a sam problem, mimo swej
wagi, pozostaje marginalny dla całości tej pracy. Ambicje swoje w tym zakresie zrealizuję więc przy innej okazji. 

53 Szczególną uwagę zamierzam w przyszłości poświęcić twórczości Janusza Korczaka, gdyż pośród tendencji egalitarnych
w pedagogice spodziewam się odnaleźć legitymację dla działań odpuszczających długi. 
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Pochodzenie systemu kar oraz instytucji  sądu koleżeńskiego w szkole wyrasta z tych samych

praktyk,  które  umożliwiły  monetaryzację  bardzo  różnych  zobowiązań,  które  pierwotnie

regulowane były przy pomocy pieniędzy o ograniczonej wymienialności (social monies),  czyli

innego rodzaju pieniędzy używano, przykładowo, dla zapłat grzywny, innego przy aranżowaniu

małżeństw,  a  jeszcze  innego  handlując  z  obcymi.  Uregulowany  system  kar  stanowił  pewien

zestaw  przeliczników  łączących  konkretne  zachowania  z  określoną  wartością  wyrażoną

w specyficznym  pieniądzu,  co  po  ustanowieniu  wymienialności  wszystkich  tych  społecznych

pieniędzy np. na złoto, zrównywało wręcz samych ludzi z wartością ich zobowiązań i kończyło się

zniewoleniem. Wynikało to z tego, że skoro za zabicie kogoś płaciło się np. trzema krowami,

a krowy nagle kupuje się na rynku, to szybko dojdzie do wystawienia na rynku „tego kogoś”

jeszcze przed zabiciem. Postulat Hessena, żeby karanie wychowanków nie przyjmowało formy

samosądu, lecz miało zostać zinstytucjonalizowane, stabilizuje porządek i umożliwia trwałość

rozliczeń: 

Na  szczeblu  szkoły,  która  stanowi  społeczeństwo  praworządne  w  miniaturze,  [kara]
powinna się stać […] tym, czym jest w istocie, tj. przybrać wyraźną formę aktu prawnego.
(Hessen, 1973, s. 132)

Co  ciekawe,  nie  widać  w  tym  podejściu  miejsca  na  sprawiedliwość  naprawczą,  czyli

zadośćuczynienie  ofierze,  co  również  było  cechą  porządków  plemiennych  (Górski,  2007).

W systemie kar  instytucjonalnych  sprawca czynu musi  spłacić  swój  dług wobec  społeczności

(a nie  ofiary  bądź  jej  krewnych),  która  po  wyrównaniu  rachunków,  przyjmie  sprawcę

z powrotem.  Na  adekwatność  kary  do  czynu,  czyli  na  swego  rodzaju  stabilność  cen  zwracał

uwagę Jan Fryderyk Herbart, podkreślając z kolei, że wymiar kary powinien zostać uznany przez

karanego za właściwy, co koresponduje z dbałością wierzycieli o to, by dłużnicy uznawali swój

dług, a tym samym swoją drogę do odzyskania równości wobec innych:

Idea słuszności  nasuwa się  zwłaszcza w tych wypadkach,  gdy wychowanek zasłuży na
właściwą karę, będącą zadośćuczynieniem za umyślne wyrządzenie przykrości; tu należy
zwrócić  uwagę  na  stopień  kary,  a  ukarany  winien  uznać,  że  był  trafnie  wymierzony.
(Herbart, 1967, s. 27)

Co więcej, Herbart postulował prowadzenie swego rodzaju księgowości tak, by winy nie ulegały

zapomnieniu. Miało to zapewnić karność „tych, którzy wielokrotnie okazują nieposłuszeństwo”

(Herbart, 1967, s. 40). Na uwagę zasługuje jego stosunek do zobowiązań, które nie są wynikiem

działania instytucji:

Przyrzeczeń,  jakie  sobie  dzieci  wzajemnie  dają,  nie  należy  lekceważąco  ogłaszać  za
nieważne, choćby były niemądre i niewykonalne. Wychowawca, który przez to naraża się
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na trudności,  powinien je odczuć i  być w przyszłości  ostrożniejszy.  Nie można jednak
zatwierdzać nierozważnych przyrzeczeń,  należy  też  w związku z  tym rozluźniać węzły,
w które dzieci czasem się wikłają. (Herbart, 1967, s. 114) 

O ile „węzły” między równymi sobie mogą więc zostać rozluźnione, o tyle winy wobec instytucji

wydają się niezacieralne w koncepcji Herbarta. Zastanawiające jest, na ile stosowanie takiego

zalecenia owocuje relatywizowaniem wzajemnych zobowiązań podejmowanych przez dorosłe już

osoby i czy rzeczywiście ludzie powinni bezwzględnie spłacać długi wobec instytucji, a liczyć na

„rozluźnienie węzłów” z innymi ludźmi. 

Inną kwestię otwiera pytanie, na ile ludzie – będąc wychowankami – mieli  możliwość

doświadczania innych relacji niż tylko swoistego zadłużenia się wobec reprezentowanej przez

wychowawcę  instytucji.  U  Herbarta  jest  to  o  tyle  proste,  że  relacja  wychowawcy

z wychowankami zasadniczo ma charakter feudalny, więc odrzucał Herbart możliwość uznania

przez  wychowawcę  roszczeń  wobec  siebie,  czyli  nie  uznawał  długu  wychowawcy  wobec

wychowanków:

Z jednej strony wychowawca,  unikając pozoru stronności,  nie powinien przy rozdziale
[podarunków, łakoci, dowodów uznania] odstępować od zasady równości, chyba że są po
temu  wyraźne  powody;  z  drugiej  jednak  strony  nie  przyzna  wychowankom  prawa
rozdzielania  tych darów; może wysłuchać ich opinii,  czego by należało dać więcej  lub
mniej, ale nie przyzna prawa do zgłaszania roszczeń na podstawie tych opinii.  (Herbart,
1967, s.115)

Roszczenia  wychowanków  byłyby  jakąś  aberracją  w  opierającym  się  na  precedensie  (a  nie

równości i wymianie) systemie  de facto feudalnym, w którym „[d]ziecko musi stale odczuwać

przewagę  człowieka  dorosłego,  a  często  własną  bezradność.  Z  tego  wyrasta  niezbędne

posłuszeństwo” (Herbart, 1967, s. 120). Jedyną możliwością, jaką mają wychowankowie, by móc

spotkać się z dorosłym na innych niż podległość warunkach, jest – przynajmniej u Herbarta –

doświadczenie wspólnej z nim – wręcz przyjacielskiej, choć jednak podległości wobec geniuszu:

Pomyślmy, że przy czytaniu Odysei zawiązał się węzeł wspólnoty, łączący wychowanka
z nauczycielem. Wspólnota ta podnosi wychowanka, ale nie obniża nauczyciela. Tamtego
wprowadza  coraz  dalej  w  świat  klasyczny;  przed  tym  roztacza  obraz  uzmysławiający
wspinanie się w górę ludzkości, w interesujący sposób pokazując to na rozwoju chłopca.
Zostają po tej pracy wspomnienia związane z nieśmiertelnym dziełem geniusza; będą one
odzywały się za każdym powrotem do tego dzieła. Podobnie znana gwiazda przypomina
przyjaciołom wspólnie spędzone godziny. (Herbart, 1967, s.20-21)

Możliwość  wspólnoty,  choć  raczej  nie  „wspólnoty  równych”,  wyraził  też  Hessen  –  w  roli

podporządkowania czemuś, przerastającemu tę wspólnotę, występuje praca – wspólny wysiłek:
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W  rzeczy  samej  stosunek  prawdziwego  nauczyciela  do  ucznia  wykracza
poza  stosunek  przełożonego  do  poddanego.  Gdy  chodzi  o  wyższą  warstwę
wychowania, nauczyciel i jego uczniowie tworzą wspólnotę duchową, w której są złączeni
przez  dążenie  do  wspólnych  wartości  i  przez  wspólny
wysiłek nad ich realizacją. (Hessen, 1973, s. 9-10)

W  takiej  wspólnocie  raczej  nie  można  zalegać  z  wkładem  we  wspólny  wysiłek  realizacji

wspólnych wartości, więc z tych relacji wychowankowie nie wyjdą zadłużeni. Mimo to, Hessen

jest szczególnym przypadkiem pedagoga na mapie prekursorów pedagogiki długu, ponieważ –

jak zauważył  Tadeusz Nowacki we wstępie do zbioru prac Hessena,  przywołując jego własne

słowa – dług był tym, co napędzało Hessena do pracy pedagogicznej:

Wiem, że niewiele zostało mi życia, i rozsądek dyktuje, aby wycofać się ze wszystkiego
i skoncentrować wysiłki  wyłącznie  na pisaniu obmyślonych prac.  Mam nadzieję,  że  za
dwa, trzy lata uda mi się otrzymać długoterminowy urlop, a do tego czasu wypuszczę ze
swego  nauczycielskiego  gniazda  uczniów,  którzy  będą  mogli  zastąpić  mnie  na  moim
stanowisku.  Spłacę  tym  sposobem  swój  dług  wobec  Polski,  w  której  znalazłem  tyle
życzliwości,  szczerej  przyjaźni,  serdecznego  koleżeństwa,  prawdziwej  miłości.  A  może
wśród mych uczniów znajdą się i tacy, którzy będą kontynuowali moje dzieło i wykonają
to, czego ja już nie zdążę skończyć. (Hessen, 1973, s. XI)

Jest  więc tu dług,  ale  nie wobec ludzi,  lecz wobec kraju.  Spłata odbywa się  nie w książkach

(z pisania  których  Hessen  rezygnuje),  ale  w  ludziach,  których  wypuszcza  ukształtowanych

i którzy będą mogli go zastąpić. Wydaje się więc, że nic poza samymi wychowankami nie może

stanowić „pieniądza”  odpowiedniego dla  spłaty  długu Hessena.  Dług ten nie  jest  narzucony.

Hessen uznał, że ma taki dług i znalazł sposób, by go spłacać. Ciekawa jest geneza tego długu

i język jego opisu – Hessen „znalazł życzliwość”, czyli wszystkiego dokonał sam. Nie ma w tym

opisie  żadnych  ludzi  poza  Hessenem.  Ta  życzliwość,  przyjaźń,  koleżeńskość  i  miłość  są

bezosobowe – pojawiają się znikąd, ale w Polsce. On je znalazł, a mimo to uznał, że to on ma

dług. 

Z  perspektywy pytania  o  możliwe  w procesie  wychowania  relacje  inne  niż  zadłużenie

wychowanków,  przypadek  ten  wskazuje,  że  wychowankowie  mają  szansę  doświadczyć  bycia

walutą  w rozliczeniach  o  charakterze  egzystencjalnym (więcej  na  ten temat  w podrozdziale:

Społeczeństwo  to  dług).  Jest  to  o  tyle  interesujące,  że  w  przypadku  wielu  niedocenianych

finansowo  zawodów,  w  tym  pracy  nauczycieli,  podkreśla  się  rzekomo  nieodzowne  dla

wykonywania tych zawodów poczucie misji lub powołania, co spotyka się z krytycznym odzewem

naukowców różnych środowisk  (Brookfield,  2009; Graeber,  2014; Śliwerski,  2006).  Poczucie

bycia duchowo zadłużonym może być natomiast częścią doświadczenia osób wykonujących te

zawody.
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Nie powinno umykać naszej uwadze to, że sprowadzanie człowieka – w tym przypadku

wychowanka – do jednostki rozliczeniowej, czyli pieniądza, było  – historycznie rzecz ujmując –

równoznaczne  z  ograbianiem  człowieka  z  relacji  ze  społecznością,  z  której  pochodzi,  czyli

sprowadzaniem go do roli niewolnika. W kontekście Hessenowskiego wychowywania uczniów

do „niewolniczej” roli pedagoga (paidagōgós) ciekawie prezentuje się myśl pedagogiczna Johna

Deweya, który przestrzegał przed instrumentalizacją relacji wychowawczych i zachęcał do takiej

ich  organizacji,  żeby  m.in.  wychowankowie  mieli  możliwość  uczestnictwa  w  zamiarach

wychowawcy:

Tak więc jesteśmy zmuszeni uznać, że nawet w obrębie najbardziej uspołecznionej grupy
jest  wiele  stosunków,  które  jeszcze  nie  są  społeczne.  Wielka  ilość  stosunków  między
ludźmi  w  każdej  grupie  społecznej  pozostaje  ciągle  na  poziomie  maszyn.  Jednostki
używają  jedna  drugiej  tak,  aby  uzyskać  pożądane  rezultaty  bez  odwoływania  się  do
dyspozycji emocjonalnej i intelektualnej oraz zgody tych, których do swego celu używają.
Takie  użycie  wyraża  wyższość  fizyczną  albo  wyższość  stanowiska,  umiejętności,
technicznych  zdolności  oraz  władanie  środkami mechanicznymi  lub  finansowymi.  Jak
długo  stosunki  między  rodzicami  a  dziećmi,  nauczycielem  a  uczniem,  pracodawcą
a pracownikiem,  władcą  a  poddanym  pozostają  na  tym  poziomie,  nie  stanowią  oni
prawdziwej  grupy  społecznej  bez  względu  na  to,  w  jak  bliskim  kontakcie  osoby
pozostawały  ze  sobą  ich  czynności.  Wydawanie  i  przyjmowanie  rozkazów modyfikuje
działanie  i  jego  rezultaty,  ale  samo  nie  wywołuje  uczestniczenia  w  zamiarach  ani
komunikowania sobie zainteresowań (Dewey, 1963, s.9)

Ta  myśl  Deweya  o  konieczności  przekraczania  stosunków  feudalnych  w  relacjach

z wychowankami (i  ludźmi w ogóle)  jest ważna z perspektywy badań nad wychowawczą rolą

długów, ponieważ kiedy Dewey przestrzega przed wyrażaniem wyższości i władaniem środkami

finansowymi w relacjach społecznych, to wartością, wobec której jego przestrogi mają sens, jest

demokracja. Powstaje jednak pytanie:  co się dzieje z relacjami społecznymi, gdy w ceniącym

sobie demokrację społeczeństwie wierzyciele chcą odzyskać władanie nad „swoimi” środkami

finansowymi?

Trzeba  jednak  dodać,  że  kwestia  przygotowania  wychowanków  do  instrumentalnych

relacji  społecznych  jest  wiecznie  żywa  w  myśli  pedagogicznej.  Wynika  to  z  tego,  że

wychowankowie,  zwłaszcza  na  początku  swej  drogi  życiowej,  nie  dysponują  zwykle

wystarczającymi  środkami  finansowymi  do  prowadzenia  niezależnego  życia,  a  ich  otoczenie

(ludzie,  którym  wiele  zawdzięczają  tj.  rodzice,  przełożeni,  przedstawiciele  władzy)  podziela

wartości demokratyczne w ograniczonym zawsze zakresie, ponieważ demokracja jest systemem,

który  wciąż  usiłuje  przekraczać  ustanowiony  przez  siebie  porządek  (Rancière,  2008).

W rezultacie, realistycznym wydaje się żądanie, by edukacja przygotowywała ludzi potencjalnie

zadłużonych do świadczenia pracy najemnej. Zastrzeżenia do tego żądania składano w różnych
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czasach – raz  mniejsze (Dewey),  raz  większe  (Herbart).  Dewey obawiał  się,  że  mechaniczne

ograniczenie  do  podstawowych  umiejętności  „[n]ieświadomie  przyjmuje,  że  […]  ideały

[demokracji]  nie  dadzą  się  zrealizować;  przyjmuje,  że  w  przyszłości,  jak  i  w  przeszłości

zdobywanie środków egzystencji, 'zarabianie na życie', musi oznaczać dla większości mężczyzn

i kobiet  robienie  tego,  co  nie  ma  dla  nich  znaczenia,  nie  zostało  swobodnie  wybrane  i  nie

uszlachetnia tych, którzy je wykonują; zajęcia służące celom nie uznawanym przez tych, którzy je

wykonują,  prowadzonych  pod  kierunkiem  innych  tylko  dla  otrzymania  wynagrodzenia

pieniężnego.”  (Dewey,  1963,  s.  207) O  ile  więc  Dewey  przyjmował  do  wiadomości,  że  takie

podporządkowanie edukacji ma miejsce i ma trwałe skutki w postaci wykonywania przez masy

ludzi  pracy pozbawionej  znaczenia,  to jednak chciał  w ten stan rzeczy ingerować.  Natomiast

Herbart odcinał się od takiej edukacji, uznając że niewiele da się wówczas zdziałać:

„[N]auczanie ma to wspólne z dyscypliną, że obie czynności pracują dla wykształcenia,
a więc dla przyszłości, gdy rząd troszczy się o to, co teraźniejsze. Tu jednak trzeba zrobić
pewne rozróżnienie, bo na pewno nie każde nauczanie jest wychowawcze. Przy uczeniu
się dla zysku i kariery albo z amatorstwa nikt nie troszczy się o to, czy przez to człowiek
stanie się lepszy lub gorszy. Jakimkolwiek już jest, ma zamiar uczyć się tego lub owego nie
zważając na to, czy dla dobrych, czy złych, czy obojętnych celów. Dla niego ten nauczyciel
jest odpowiedni,  który mu tuto,  cito,  jucunde (pewnie, szybko,  przyjemnie) dopomoże
przyswoić sobie pewną zręczność. Ale my o takim nauczaniu nie będziemy tu mówili, lecz
jedynie o nauczaniu wychowującym.” (Herbart, 1967, s.43)

Dla  niego nauczenie  do zawodu (w tym także,  prawdopodobnie,  nauczanie  języków obcych)

wyklucza wychowanie. Relacje, w których nauczyciel nie troszczy się o to, czy człowiek stanie się

lepszy czy gorszy (dla społeczeństwa) stają się łatwo relacjami wzajemności na zasadzie „płacą,

to uczę”. I to właśnie te spektakularnie rosnące opłaty54, współcześnie kumulujące się studentom

i  absolwentom w postaci  długów,  mogą  wypełnić  pustkę  po  tym  wychowującym  nauczaniu,

którego Herbart  nie  radził  podejmować się  bez  zagwarantowania  nauczycielowi  roli  feudała,

czyli  relacji,  w  której  wizję  przyszłości  ma  tylko  osoba  z  „naturalną  przewagą  człowieka

dorosłego”  (Herbart,  1967,  s.  40).  Długi  odgrywać  więc  mogą  swoją  rolę  w  pewnej  sferze

edukacji, której Herbart nie chciał poświęcać uwagi, a która współcześnie dominuje (kształcenie

na potrzeby rynku pracy). Chęć wydobycia się z nich wymusza na ludziach stawanie się kimś

innym niż są, szczególnie gdy wielkość zobowiązań jest znaczna.

Wśród  teoretyków  pedagogiki,  dla  których  praca  zarobkowa  była  szczególnie  istotna,

wskazać należy Georga Kerschensteinera, autora koncepcji  wychowania funkcjonalnego. Jego

koncepcja koncentruje się na wytworzeniu „pożytecznego obywatela” i – co ciekawe – wartości

54 Dotyczy głównie krajów, w których takie opłaty pobiera się „na wejściu”, choć w przypadku formalnie bezpłatnej edukacji
pojawiają się i rosną opłaty za opieszałe studiowanie.
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pracy upatruje, ignorując rolę zapłaty za nią: 

[P]ierwszy postulat, jaki postawimy jednostce w państwie: aby posiadała zdolność i chęci
do spełniania jakiejkolwiek funkcji w państwie, czyli – jak to nazwać możemy – do pracy
w jakimkolwiek zawodzie, i aby w ten sposób przyczyniała się pośrednio lub bezpośrednio
do  realizowania  celu  państwowego.  Z  powyższego  wynika  najpierwotniejsze  zadanie
szkoły publicznej. Jest niem [sic]: każdemu poszczególnemu uczniowi pomóc do zdobycia
pracy w organizmie zbiorowym, czyli, jak się to mówi, zawodu, i do możliwie dobrego
wykonywania go. (Kerschensteiner, 1926, s.12)

Jeżeli  przyjąć,  że  rolę  „celu  państwowego”  w  krajach  poddanych  reżimom  neoliberalnego

kapitalizmu zajmuje wzrost gospodarczy, wyrażany wartością produktu krajowego brutto [PKB],

to stworzenie koncepcji  wychowania, opierającej się na założeniu, że lepiej robić coś niż nic,

czyni  Kerschensteinera  prekursorem  pedagogiki  długu,  o  której  więcej  w  podrozdziale

„Pedagogika długu”. 

I  na  tym można  zakończyć  ten  przyczynek  do  poszukiwań  korzeni  pedagogiki  długu,

stwierdzając, że myśli pedagogicznej zarówno nieobce są pewne protowindykacyjne kalkulacje

w relacjach  z  wychowankami  (system  kar,  sądownictwa  i  przywracania  do  wspólnoty  po

uregulowaniu zobowiązań), wizje totalnego włączania wychowanków w świat pracy dla osiągania

abstrakcyjnych  celów  instytucji  państwowych  (pracujący  naród  u  Kerschensteinera),  jak

i spektakularne  uchylanie  się  od  pracy  wychowawczej  (Herbart)  z  ludźmi  osiągającymi

tzw. wysoki zwrot inwestycji w edukację, czyli uczącymi się z myślą o przyszłych zarobkach. Tę

lukę wypełnia  pedagogika długu opisana przez  Williamsa  (2011).  Nad tym wszystkim mamy

jeszcze  figurę  pedagoga (w postaci  Hessena)  dokonującego duchowych rozliczeń z  miejscem

swego życia.  Wyjawienie  przez  Hessena jego specyficznej  rachunkowości,  w której  przeliczał

wychowanków i książki wobec darów miejsca, jest o tyle istotne, że wciąż nie rozumiemy istoty

zaangażowania  pedagogicznego  w  pracę  dydaktyczno-wychowawczą.  Kiedy  weźmiemy  pod

uwagę  codzienny  wysiłek  dydaktyki  szkolnej  (Stańczyk,  2013) oraz  akademickiej  (Kowzan,

Zielińska,  Kleina-Gwizdała,  Prusinowska,  2015),  to  sam  ekonomiczny  przymus  pracy  nie

wyjaśnia, dlaczego praca wychowawcza postrzegana jest jako pilna wobec wszystkich innych,

może nawet bardziej dochodowych aktywności lub obowiązków. Wniosek wypływa z tego taki, że

to, co czasem nazywane bywa etosem pracy, może być rozpatrywane szczegółowo, skoro bywa

konkretnym, mającym swoją historię, zobowiązaniem.
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XI. Podsumowanie wyników badań własnych

Na podsumowanie  badań składać  się  musi  zestawienie  trzech,  podstawowych w rozumieniu

Deleuze'a, wymiarów urządzenia, czyli  linie afirmacji,  linie widoczności oraz linie napięć. Na

tych  wymiarach  zbudowana  została  struktura  tej  pracy.  Badaniu  tego,  co  w  określonych

warunkach  było  lub  byłoby  możliwe  (zdaniem  teoretyków)  w  społeczeństwie  w  związku

z zadłużeniem indywidualnym – czyli  afirmacjom – poświęciłem podrozdziały  „(Nie)ciągłość

rozumienia długu” oraz „Kwestia pieniądza jako miernika wartości”, znajdujące się w rozdziale

pierwszym.  Badaniu  sposobów  ekspresji  długu  w  szczególnym  czasie  (kryzys  finansowy)

i miejscu  (Islandia)  – czyli  liniom widoczności  – poświęciłem rozdziały  III  – IX.  Natomiast

swoistej tektonice, czyli napięciom w grach o ustanowienie uniwersalnej władzy reprezentującej

wierzycieli  (czyli  banki)  i  normalizację  znaczeń  nadawanych  długom,  poświęciłem  rozdział

„Warstwy władzy nad dłużnikami”.

Linie  afirmacji  pokazały,  że  intensywność  eksploatacji  zasobów  naturalnych,  poziom

akceptacji  dla  wyzysku  i  przemocy  wobec  drugiego  człowieka  oraz  sama  organizacja

społeczeństw zależą od sposobu operacjonalizacji  długu,  czyli  od:  a)  stopnia partykularności

zobowiązań  (na  ile  różne  zobowiązania  wzajemnie  się  znoszą,  a  na  ile  pozostają  siecią

zobowiązań) oraz b) wymienialności walut (na ile waluty społeczne wymieniają się na pieniądz

państwowy, a ten z kolei – na ile może krążyć w oderwaniu od osoby, która wprawiła go w ruch).

Tak  więc  od  możliwości  prześledzenia  pochodzenia  walizki  gotówki  oraz  od  możliwości

wyrażenia  tą  gotówką  tradycyjnie  odrębnych  zobowiązań  m.in.  wdzięczności  za  uratowanie

życia,  spłaty  grzywny,  regulacji  płatności  za  zakupy,  rozliczenia  kosztów  organizacji  wesela,

podziękowania  za  pomoc  w  budowie  domu,  podatków,  wynagrodzenia  za  pracę,  zależy

możliwość  pojawienia  się  niewolnictwa,  czyli  rozporządzania  ludźmi  tak,  jakby  byli  czyjąś

własnością. I choć kluczową rolę w eliminowaniu systemowych przejawów wyzysku mają ruchy

społeczne zadłużonych na rzecz pokoju i oddłużenia – w tym ruchy religijne – to ich zwycięstwa

(brak  masowego  niewolnictwa  w  Europie  od  czasów  średniowiecza)  nie  muszą  być  trwałe.

Przypomnieniem  tej  kruchości  wartości,  ustanowionych  przez  ruchy  zadłużonych,  zwłaszcza

wyrażanych  explicite chrześcijańską zasadą „Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie

będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu,

ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego” (patrz podrozdział „Poważne

zobowiązania...”) – jest przykład zadłużonych konkwistadorów zamieniających wszystko, w tym

ludzi,  w  walutę  (Graeber,  2011).  Linie  afirmacji  odsłoniły  także  inżynieryjne  możliwości

rozstrzygania  walk  klasowych  na  linii  dłużnicy  –  wierzyciele.  Zapobieganie  przekształcaniu
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świata w natychmiastowy zysk przez osoby zadłużone nie musi odbywać się tylko poprzez walkę

z oprocentowaniem samych kredytów, lecz poprzez „postarzanie” tego, czym długi są spłacane

(rozdział:  „Kwestia  pieniądza  jako  miernika  wartości  długu”).  Pozbawienie  uniwersalnego

pieniądza  państwowego  funkcji  gromadzenia  bogactwa,  czyli  ograniczenie  jego  funkcji  do

narzędzia  organizacji  współpracy,  może  nastąpić  w  wyniku  pojedynczej  decyzji  banku

centralnego.   

Nie sposób było przedstawić samych tylko linii afirmacji w oderwaniu od szczególnych

czasów  (starożytność,  średniowiecze,  kolonizacja  itp.)  i  miejsc  (Europa,  Ameryki,  Babilon,

Cesarstwo Rzymskie) i pewnie dlatego zawsze mamy do czynienia ze sporym splątaniem tych

linii.  W deleuzjańskim mapowaniu  procesów i  splątań składających  się  na  urządzenie,  duże

znaczenie mają linie upodmiotowienia (lub ucieczki) wyłaniające się z tego splątania wszystkiego

ze wszystkim. Tych zasadniczo związanych z działaniem długu możliwości ucieczek i sposobów

przekształcania  jednego  „porządku”  w  kolejne,  rozpoznałem  u  Graebera  i  Eisensteina  kilka.

U Eisensteina  mamy  figurę  przyjaciela,  który  chciałby,  a  współcześnie  nie  może  zapomnieć

o swoich dłużnikach,  oraz figurę przedsiębiorcy,  który działając w oparciu o kredyt bankowy

(strzałka wychodząca z zadłużenia osobistego „d”), musi eksploatować zasoby, a po modyfikacji

reguł rządzących stosunkami ekonomicznymi, w oparciu o kredyt mógłby zajmować się nawet

ochroną tych zasobów (potencjał, może trochę „na wyrost”, zobrazowany strzałką wykraczającą

poza system długu „D”). 
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W przypadku analiz Graebera uzyskaliśmy wgląd w praktykę wyłączania (się) kobiet z opresyjnie

utowarowionych relacji  równości,  czego dokonywano przez zawoalowanie (na diagramie jako

stawanie się „Niewidzialnymi”). Punktem odniesienia dla wszystkich linii jest figura niewolnika

(funkcjonuje jako pieniądz i jest ucieleśnieniem długu, stąd strzałka w kierunku „d”,) jako swego

rodzaju  granicznej  przypadłości  ludzi  zadłużonych  i  osób  od  nich  zależnych.  Z  kolei  linią

najmocniej legitymizowaną przez władzę jest figura żołnierza (i stawania się armią) jako forma

ucieczki  przed  ryzykiem  stania  się  niewolnikiem,  która  jednocześnie  prowadzi  do  ekspansji

samego  tego  ryzyka  (stąd  jego  strzałka  „ucieka”  od  „d”,  lecz  prowadzi  do  ekspansji  całego

systemu „D”). Do tego mamy dwuznaczną figurę filozofa, który ujawnia się jako efekt uboczny

wzmożonej konieczności rynkowej kalkulacji i służy jako doradca władzy (strzałka w kierunku

zwiększania obciążeń indywidualnych) lub aktywista (stąd druga strzałka próby wyjścia poza

system  długów)  często  religijnych  ruchów  na  rzecz  pokoju  i/lub  oddłużenia.  Każda  linia
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wprowadzała  ludzi  w  nowe  relacje  społeczne,  wśród  których  Graeber  wyróżnił  relacje

wzajemności,  feudalne oraz komunistyczne.  Te od dawna wytwarzane przez dług możliwości

upodmiotowienia się  pozostają żywe także współcześnie,  choć zmienia się  ich  specyfika i  na

pewno nie wyczerpują produktywnego potencjału długu jako urządzenia wychowawczego.

Kwestia opisu tych splątań wywołanych długiem, które można było dostrzec w danym

punkcie, czyli linie widoczności, to ten wymiar urządzenia wychowawczego, której poświęciłem

– paradoksalnie (bo był to tylko punkt) – większość mojej pracy. Badania prowadziłem w 2009-

2010  r.  w  Reykjaviku,  m.in.  poprzez  wywiady  z  zadłużonymi  mieszkańcami  Islandii  (tak

Islandczykami, jak i imigrantami). Wśród moich rozmówców podstawowymi przyczynami długu

był  w  pierwszej  kolejności  kredyt  na  zakup  domu  lub  mieszkania.  Kolejnym  powodem

zadłużenia był  kredyt  na zakup samochodu,  a  następnie kredyt  na prowadzenie  działalności

gospodarczej  (np.  przez  obciążenie  hipoteki).  Zdobycie  wykształcenia  również  kończyło  się

zadłużeniem – nie wydawało się to rozmówcom dużym obciążeniem miesięcznym w ich budżecie

domowym, ale ostateczny termin spłaty tego zobowiązania wszystkim rozmówcom wydawał się

niewyobrażalnie odległy. W tej perspektywie dług postrzegać można jako pewnego rodzaju cień

(Atwood, 2008, s. 150), ciągnący się za ludźmi aktywnymi, którzy wybrali miejsce, w którym

chcieli  żyć  (dom),  stali  się  mobilni  geograficznie  (samochód),  postanowili  się  wykształcić

i prowadzić działalność gospodarczą. Ich długi są pozostałością kredytów. Oba elementy opozycji

kredyt-dług  informują  nas  jednak  o  jakimś  braku.  Jest  to  zarówno  poprzedzający  wzięcie

kredytu, jak i będący jego następstwem brak środków na to, by podmiot mógł dorównać swojej

grupie  odniesienia,  w  tym  swoim  wyobrażeniom  na  temat  siebie  w  przyszłości.  Grupy

odniesienia są subiektywne,  zależne od otoczenia,  które kształtuje oczekiwania podmiotu.  Ta

subiektywność sprawiała, że długi powstałe przez wypełnianie indywidualnych aspiracji na ogół

nie otrzymywały społecznej legitymacji i osoby zadłużone obwiniane były za swój los. Wyjątkowe

mogły  być  sytuacje,  gdy  aspiracją  podmiotu  było  dorównanie  do  jakiegoś  powszechnie

akceptowanego  minimum,  czyli  wydobycie  się  z  biedy.  Długi  powstają  także  niezależnie  od

kredytu, bez związku ze sferą emancypacji, przez np. obciążenie karą lub grzywną, nieopłacone

rachunki mieszkaniowe, naliczenie opłat za remonty domu, wymagane przez banki gwarancje

lub  poręczenia,  koszty  ratowania  zdrowia,  przyjęcie  obciążonego  długami  spadku  i  in.

Gwałtowny  wzrost  kosztów  obsługi  kredytu  w  czasie  kryzysu  był  równocześnie  długiem

wynikłym z  indywidualnego  kredytu,  jak  i  karą  nałożoną  administracyjnie  na  wszystkich  za

wykroczenia i niedopatrzenia osób zarządzających systemem bankowym.

Jednym z najbardziej zaskakujących mnie zjawisk podczas badań terenowych było to, że

tak  niewielu  polskich  migrantów  było  zadłużonych  w  instytucjach  finansowych.  Wywiady
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chciałem  przeprowadzać  z  osobami  zadłużonymi,  ponieważ  spodziewałem  się,  że  osoby

zadłużone będą miały najwięcej do powiedzenia na temat roli długów w ich życiu. Okazało się, że

kwestie związane z długami pojawiały się w przypadkowych konwersacjach. Ludzie formalnie

bez  długów  mieli  dużo  do  powiedzenia  na  temat  swoich  strategii  unikania  długów,

a jednocześnie swojego często rodzinnego uwikłania w system kredytu bankowego. 

Innym zaskakującym mnie wymiarem pracy długu była niewidoczność radykalnego oporu

wobec długu jako takiego. Coś, co w wymiarze historycznym wysuwało się na pierwszy plan, czyli

wielka zmiana i  radykalny sprzeciw wobec władzy, w lokalnej konfiguracji  istniało tylko jako

fantazmat. Rzeczywisty opór w walce zadłużonych przeciwko wierzycielom stawiali na Islandii

ludzie niepozbawieni złudzeń, czyli deklarujący jakiś poziom wiary w sprawiedliwość lub choćby

zrozumienie dla funkcjonalności systemu. Podejmowane przez ruchy społeczne działania miały

więc ten opresyjny dla zadłużonych system naprawić, a nie zmieniać zasadniczo. Trudno było mi

uwierzyć, że Islandczycy nie dostrzegali sposobu, w jaki są rządzeni, dzięki temu, że zadłużenie

było dla nich na ogół oczywistą składową dorosłości. O tym, że dług jest składową rządzenia

populacją, często byli przekonani migranci, z którymi rozmawiałem, zwłaszcza ci niezadłużeni.

Podważało  to  moje  intuicyjne  przekonanie,  że  –  zasadniczo  –  rządzenie  ludźmi  powinno

ludziom doskwierać. Na Islandii okazało się, że dopiero skutki złego rządzenia doskwierały. 

Kwestia,  którą  jest  mi  najtrudniej  wytłumaczyć,  a  raczej  uwierzyć,  że  zostanie

zrozumiana, to względna nieistotność egzotyki czasu i miejsca dla analiz linii widoczności długu

jako urządzenia wychowawczego. Zdając sobie sprawę z tego, że Islandia jest odległa, a kryzys

niezrozumiały, starałem się opisać, jak ten czas i miejsce funkcjonowały pod wpływem długów.

Starałem się robić to szczegółowo i  z odniesieniami do uniwersalizujących opisane problemy

teorii  filozoficznych  i  społecznych,  żeby:  po  pierwsze,  ograniczyć  możliwość  czytania

„turystycznego”, co ograniczyłoby czytelników do konsumpcji specyfiki kulturowej miejsca, a po

drugie –  utrudnić wystąpienie resentymentu związanego z poczuciem, że prawdziwy kryzys, to

tylko  w  Polsce,  prawdziwe  ruchy  społeczne,  to  tylko  Solidarność  itd.  Porządkowałem  to

„kotłowisko”  splotów  i  węzłów  tak,  żeby  dawało  ono  możliwość  zaistnienia  „generalizacji

analitycznych” (Kvale, 2004, s. 236-238), możliwych do wyprowadzenia z oceny tego, pod jakimi

względami sytuacja w innymi czasie i miejscu jest podobna, a równocześnie inna od opisywanej

przeze mnie.

Podsumowanie  rozdziałów  poświęconych  analizie  wywiadów  w  swej  najbardziej

skondensowanej formie wygląda następująco: 

1) Tradycyjne,  państwowe  instytucje  są  stroną  w  sporze  z  ludźmi  obciążonymi  długami

(podrozdział:  Islandia  oczami  jej  zadłużonych  mieszkańców),  a  instytucje  edukacyjne
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mają  swój  udział  w  zadłużaniu  (rodzin)  osób  korzystających  z  formalnej  edukacji

(podrozdział: Edukacja, wychowanie jako urządzanie dorosłości).

2) Ludzie  uciekają  zagranicę nie tylko przed wierzycielami,  ale  uciekają także ze  strachu

przed perspektywą zadłużenia (rozdział:  Upadłość i  miejsca jej  ogłaszania).  Wybierają

takie miejsca, które zapewniają ciągłość tego, co uważali za oczywiste w swoim świecie

(rozdział:  Uczenie  się  zadłużonych),  a  ich  schronieniem  stają  się  najczęściej  średniej

wielkości  miasta  z  rozbudowanymi  usługami  publicznymi  (podrozdział:  Dom

i mieszkanie w biografiach osób zadłużonych). 

3) Czas kryzysu nie jest zjawiskiem tylko ekonomicznym, gdy ludziom zadłużonym udaje się

przekuć pamięć o nim w kryzys społeczny (podrozdział: Kryzys jako czas i ewenement). W

kwestiach ekonomicznych, czyli w kwestii zadłużenia, ludziom łatwiej jest organizować

się  wokół  innowacyjnych  rozwiązań  problemów  wszystkim  już  znanych  niż  dla

wprowadzenia  nowego  rozumienia  samego  problemu  zadłużenia  (rozdział:  Ruchy

społeczne zadłużonych). 

W  tej  lokalnej  ekspresji  długu  jako  urządzenia  wychowawczego  dostrzec  można  było  linie

ucieczki, które wytyczyć można na podstawie strategicznych możliwości wyboru dalszego życia,

o  których  mówili  w  wywiadach  rozmówcy.  Tymi  podstawowymi  liniami  ucieczki,  czyli

upodmiotowienia, pozostawianymi przez dług okazały migracja i aktywizm, będące wariacjami

historycznych figur, odpowiednio: stawania się niewolnikiem i niewidzialnym oraz stawania się

filozofem. Zarówno migranci, jak i aktywiści tak wychodzą poza porządek społeczny oparty na

długu (migranci – uciekając masowo; aktywiści – podważając fundamenty tego porządku), jak

i biorą udział w legitymizacji „skapywania” długu na pojedyncze osoby (migranci wtedy, gdy nie

kwestionują  swego  zadłużenia,  lecz  uciekają,  a  aktywiści  –  wtedy,  gdy  negocjują  określone

rozwiązania  kryzysu).  Istotne  okazywało  się  także  ciążenie  ku  życiu  samotnemu  (rozpad

związków, konieczność spędzania czasu w pracy), czyli roz-stawanie się, które oznaczać może

czasami powrót do ascetyki uodparniającej przed pokusami społeczeństwa konsumpcyjnego. Na

diagramie pokazującym linie ucieczki w ujęciu historycznym odpowiednikiem „roz-stawania się”

byliby „przedsiębiorca” i „przyjaciel”. I choć wszyscy oni wychodzą na diagramie poza system

długu  „D”,  to  jest  to  wyjście  zaledwie  potencjalne.  Z  kolei  stawanie  się  studentami  (w  tym

doktorantami) jest  nie tylko przyczyną długu,  lecz  – paradoksalnie – także azylem dla  osób

zadłużonych.  Rozszerza  ono jednak ryzyko  zadłużenia  na  całą  populację,  choćby  dlatego,  że

coraz  trudniej  bez  studiów będzie  obejść  się  innym,  skoro  studiuje  tak  wielu.  Zbliża  to  ten

sposób ucieczki do figury żołnierza, głównie ze względu na legitymację władzy dla tej ścieżki, co
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odbywa się m.in. poprzez promowanie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy i przekształcenia

samego uniwersytetu specjalne na tę okazję (Szwabowski, 2014a).

Warto zaznaczyć, że z samego przekraczania porządku społecznego opartego na długu „D” nie

wynika  żadna  obietnica  jego  zniesienia,  a  przynajmniej  Deleuze  i  Guattarii  w liniach  ujścia

widzieli  po  prostu  składową  każdego  urządzenia,  czyli  wpisaną  w  urządzenia  tendencję  do

przekraczania ich samych (Bednarek, 2011). Rezultatem wchodzenia w nowe relacje społeczne

tych wszystkich zadłużonych studentów, migrantów, aktywistów i ludzi roz-stanych mogą być

pewne przetasowania i powstanie hybryd dotychczasowych urządzeń, co spowoduje, że na nowo

trzeba  będzie  szukać  narzędzi  emancypacji.  Nawet  wtedy  nie  należy  jednak  spodziewać  się

zmian, które uniemożliwiłyby dopisywanie kolejnych rozdziałów do Graeberowskich „5 tysięcy

lat historii długu”. 

Do czasu podjęcia się  analizy linii  widoczności,  a  następnie linii  napięć,  postrzegałem

system  edukacji  na  poziomie  uniwersyteckim  jako  ofiarę  neoliberalnej  kolonizacji,  czego
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efektem jest skala zadłużenia studentów na świecie, a w szczególności w USA. Dopiero analizy

islandzkie pokazały, że problem jest poważniejszy, mimo że obciążenie długiem studenckim nie

było tam tak znaczące jak w USA. Idee budowy i utrwalania porządku społecznego opartego na

długu promieniowały na Islandii z wyższych uczelni. Z kolei analiza linii napięć przeprowadzona

w dużej mierze opierając się na przykładach z Polski, pokazała, że w najlepszym razie system

edukacji może być postrzegany jako pole kolonizowane przez korporacje i współpracujące z nimi

rządy  krajów OECD.  W najgorszym razie  można  postrzegać  system edukacji  formalnej  jako

dyspozycyjną  strukturę,  której  powierzono  utrwalanie  określonego  porządku  społeczno-

ekonomicznego.  Z  pewnością  inicjatywa  banków  w  obszarze  edukacji  wywołuje  napięcia,

ponieważ same środki dydaktyczne charakterystyczne dla dyskursu ekonomicznego, takie jak

konkursy  (wyprowadzane  z  zasady  rywalizacji)  bywają  źle  odbierane  przez  młodsze  dzieci.

Problem wprowadzania (oraz pomijania) długu w wychowaniu funkcjonuje jednak na głębszym

poziomie  budowania  relacji  z  samymi  wychowankami,  jak  i  ze  światem  przy  pomocy

wychowanków.  Rozpoznanie  udziału  własnego  wychowawców  w  kształtowaniu  środowiska

sprzyjającego  pedagogice  długu  jest  istotne,  ponieważ  dług  nie  musi  pozostawać  tylko

urządzeniem  wychowawczym,  które  podskórnie  przygotowuje  glebę  pod  różne  aranżacje

praktyczne.  Działanie  długu  może  przekształcić  się  w  coś  znacznie  bardziej  precyzyjnego

i rozstrzygającego,  czyli  w maszynę  wojenną występującą  w sposób bandycki  przeciw innym

urządzeniom,  które  względnie  porządkują  świat,  czego  przedsmakiem  są  historie  mafijnego

osaczania  długami  ludzi  starszych  po  to,  by  –  potem  –  przy  asyście  policji  pozbawiać  ich

mieszkań.  Dług może też  ucieleśnić się  jako piętno i  zmienić w determinujący życie  habitus

poszczególnych osób, grup lub klas społecznych.  Dlatego ważne jest przyglądanie się długom

w zmieniających się czasach i miejscach, tzn. na ile  powstawanie długów ma emancypacyjny

charakter;  kto jest  winny powstania tych tymczasowych nierówności  i  kto winien się  z  nimi

uporać; i jakie znaczenia i konsekwencje niesie ze sobą zadłużenie?
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XII.  Pedagogika  długu  –  konformizm  i  gotowość

dydaktyczna

Prace  nad  koncepcją  pedagogiki  długu  do  tej  pory  były  szczątkowe,  jest  ich  niewiele,

a wybudowane zostały głównie na przykładach amerykańskich  (Szwabowski, 2013b; Williams,

2011). Aby rozszerzyć tę koncepcję, dopasować ją także do warunków polskich i europejskich

oraz mocniej osadzić wśród istniejących teorii pedagogicznych, należy spojrzeć na dorobek myśli

pedagogicznej i odnaleźć elementy, z którymi pedagogika długu mogłaby współgrać lub wobec

których  mogłaby  się  plasować.  Stąd  też  podjęta  w  rozdziale  „Problem kary  jako  pierwszego

zobowiązania...” próba wyłowienia kwestii zobowiązań w pracach wybranych teoretyków myśli

pedagogicznej. Pozwoliło to pokazać, że możliwe było wykorzystywanie relacji zadłużenia wobec

społeczeństwa  do  celów  wychowania  oraz  –  w  przypadku  Hessena  –  wytwarzania

w wychowawcy wewnętrznej motywacji do wychowywania. Z tych – z konieczności skrótowych –

analiz wynikało, że niekiedy teoretycy pedagogiki prowadzili bądź postulowali taką pedagogikę,

która  uniemożliwiała  powstawanie  jakiejkolwiek  formy  zadłużenia  między  wychowawcą

a wychowankami,  a  czasem  wykorzystywanie  zadłużenia  i uniemożliwianie  go  występowało

jednocześnie – w sferze kar i nagród pedagodzy postulowali działanie polegające na równości

i wyrównywaniu  win,  a  w  innych  sferach,  tj.  dotyczących  wspólnego  wysiłku  dla  wyższych

wartości, unikali kalkulowania czegokolwiek. 

Trudno jest  wskazywać  prekursorów tak  szeroko  rozumianej  pedagogiki  długu  wśród

myślicieli, którzy tworzyli teorie wychowania. Ale na uwagę zasługiwać będą myśliciele, którzy

chcieliby  porządkować liberalny  nieład.  Mam tu na  myśli  zarówno Georga  Kerschensteinera

z jego koncepcją wychowania funkcjonalnego, której celem było uzyskanie ładu społecznego, jak

i całej plejady teoretyków usiłujących biurokratyzować wewnątrzszkolne systemy kar i nagród. 

Williams  (2011) pisał o lekcjach długu składających się na pedagogikę długu. Robił to

w odniesieniu  do  zadłużonych  studentów  w  USA,  czyli  w  odniesieniu  do  warunków

ekstremalnych (głównie ze względu na wysokość obciążeń i brak możliwości likwidacji długów

studenckich w wyniku upadłości). Empiryczna część wyników moich badań również odnosi się

do warunków ekstremalnych (głównie ze względu na specyfikę wyspy i gwałtowność kryzysu),

ale pojawiające się w tych warunkach oddziaływania wychowawcze nie ograniczają się tam do

instytucji edukacji  formalnej ani tym bardziej nie występują w tych instytucjach, co mogłoby

marginalizować  ich  zakładane  efekty  kształcenia.  Dopiero  jednak  rozpoznanie  skali

korporacyjnego zaangażowania w normalizację myślenia m.in. o zadłużeniu daje podstawy by
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sądzić, że warunki mniej lub bardziej ekstremalne mogą wystąpić wszędzie, sądząc po zasięgu

i intensywności kampanii promującej edukację finansową. Ci, którzy ją wprowadzają, chcą być

na takie kryzysy gotowi. Dlatego pisząc o długu jako o urządzeniu wychowawczym mam na myśli

zarządzaną korporacyjnie infrastrukturę, na którą składają się pojęcia i materialne sposoby ich

reprezentacji  tj.  m.in.  pamięć-przypomnienie,  procent-pieniądz,  powinność-przelew.

W sprzyjających  okolicznościach  uruchamiają  one  pewien  zakres  typowych,  długotrwałych

interwencji w relacje człowieka ze światem. Bezpośredni sprawcy tak rozumianego wychowania

są nie tyle nieznani, co przygodni i mogą to być zarówno same banki, jak i windykatorzy, a także

nauczyciele lub członkowie najbliższej rodziny. Praktycznymi przejawami pedagogiki długu są

dla mnie interwencje, z których kilka warto wymienić.

Interwencja  pierwsza  to  interwencja  skłaniająca  osoby  z  długami  do  pojednawczego

stosunku do świata i zgody na zasadniczy kierunek jego rozwoju. Z perspektywy kapitału, którą

– dzięki ruchowi Occupy Wall Street – uczymy się nazywać perspektywą 1%, jest to interwencja

strategicznie najważniejsza. Głównie dlatego, że odbywa się w stosunku do ludzi, którzy mają

kompetencje pomyśleć i przeprowadzać zmiany w świecie. Co ciekawe, wynik takich interwencji

nie  jest  jednoznaczny,  ponieważ  czasami  reguły  zmieniają  się,  a  ludzie  pozostają  wierni

poprzednim, co stawia ich w konflikcie ze światem, który wcześniej akceptowali.  Na Islandii

mówiło  się  wtedy  o  „złamanych  obietnicach”  (patrz:  rozdział  o  takim  tytule).  Wariantem

pierwszego typu interwencji jest zgoda warunkowa, czyli próby osiągnięcia tych samych celów,

lecz w krótszym czasie, np. poprzez migrację zarobkową. 

Interwencja druga wytwarza gotowość dydaktyczną u osób niezadłużonych lub nie-dość-

mocno zadłużonych do wyjaśniania i  przypominania  innym o podjętych przez  nich  próbach

emancypacji (tzw. życie na kredyt) lub innych transgresjach (np. tych skutkujących grzywnami).

Podczas  kryzysu  przejawia  się  to  określonym  dyskursem w mediach,  na  ogół  etykietującym

i odwołującym  się  do  moralności  (podobnie  zresztą  jak  rozmowy  prowadzone  przez

windykatorów),  którego  celem  jest  pacyfikacja  żądań  organizujących  się  osób  z  długami

i kanalizacja ludzkiej aktywności życiowej w kierunku indywidualnych wysiłków w celu spłaty

zadłużenia. Dlatego duże znaczenie w tym uśpionym dyskursie ma wiedza. Z jednej strony jest to

wiedza historyczna opierająca się  na tym, jak było i  jak jest  (zadłużeni  żyli  dostatnio latami

i nagle  zauważyli  trudności),  a  z  drugiej  –  umiejętność  porównywania,  czyli  mówienie

o biografiach osób, które nie wybrały zadłużenia w celu emancypacji lub takie zadłużenie już

spłaciły.  Porównywanie  sytuacji  zadłużonych  stawiających  opór  z  tymi,  którzy  spłacali  długi

mimo  wszystko  powoduje,  że  ewentualne  ulżenie  dłużnikom  musiałoby  zostać  poprzedzone

pomocą wszystkim innym osobom, czyli oznaczałoby to znaczącą w skutkach zmianę społeczną.
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Wariantem tego typu prewencyjnych interwencji są próby „świecenia kontr-przykładem” przez

osoby  niezadłużone,  czyli  przyjęcie  postawy  nonkonformistycznej  wobec  świata  i  odrzucenie

oferty  społeczeństwa konsumpcyjnego.  Czasami  wiąże  się  to  też  z  migracjami  (zob.  rozdział

„Dług i migracje”).

Pedagogika  długu  powstała  jako  pojęcie  zasadniczo  negatywne,  jako  wyraz  pewnej

bezradności  kultury  i  edukacji  (wyższej)  wobec  zjawisk  składających  się  na  masowe

podporządkowywanie  się  młodych  ludzi  wymogom  wpisanym  w  kondycję  człowieka

zadłużonego. Należy ją uznać za owoc czasu historycznego, w szczególności neoliberalnej wersji

kapitalizmu  i  dlatego  refleksja,  jaką  ta  pedagogika  uruchamia,  dotyczy  stanu  więzi  między

ludźmi,  konsekwencji  długotrwałych  nierówności  oraz  form  przynależności  w  świecie

wymuszającym mobilność i prędkość. W rezultacie tych refleksji nad skutkami pracy długów na

rzecz zorganizowania społeczeństwa z ludzi spychanych w prekarną kondycję życia, pedagogika

długu  przygląda  się  lojalności  oraz  sposobom  jej  budowania  i  umacniania.  Lojalności,  jako

specyficznemu rodzajowi więzi z ludźmi (por. Piątek, 2015), wartościami (por. Śliwerski, 2009),

miejscami (por,  Zielińska, 2015) a także wydarzeniami (por.  (Laskowski, 2012). Lojalności, od

której zależy to, czy na kryzysy tradycyjnych instytucji ludzie reagują wydawaniem z siebie głosu

(krytyką),  czy  raczej  wyjściem  z  nich  (rozstaniem)  (Hirschman,  1995).  Warto  zaznaczyć,  że

lojalność  nie  przekłada  się  wprost  na  wzmocnienie  demokracji.  Nielojalność  (którą  można

zrównać z dezidentyfikacją) ma również swój potencjał demokratyzujący, szczególnie wtedy, gdy

obywatele  odstępują  od  urządzeń  i  przygotowanych  im  form  upodmiotowienia  (Mendel,

Szkudlarek, 2012). 

Na pedagogikę długu składa się zatem:

A) Cała paleta wielowarstwowych oddziaływań wychowawczych organizowanych przez państwo

i korporacje. Oddziaływania te prowadzone są tylko z perspektywy wierzycieli (nierówność jest

winą dłużnika), przez co identyfikowane są jako realizacja ideologii liberalnej. Oddziaływania te

uruchamiają się w momencie, gdy ludzie chcą korzystać ze swoich praw m.in. do mieszkania,

mobilności,  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  opieki  zdrowotnej,  usług  edukacyjnych.

Swoją  represyjność  wobec  obywateli-konsumentów oddziaływania  te  ujawniają  w  momencie

kryzysu finansowego, czego diagnozę przedstawiłem w części drugiej tej pracy. 

B) Praktyki oporu mniej lub bardziej zorganizowanego (działania indywidualne lub kolektywne)

i o zróżnicowanym poziomie radykalizmu społecznego (dla indywidualnej korzyści lub dla dobra

wspólnego);  także  różne  sposoby  życia  (migracje,  aktywizm)  wobec  wymagań  włączenia  się

w porządek  społeczny  (zakup  mieszkania,  zdobycie  wykształcenia,  demonstrowanie  statusu

społecznego) i w konsekwencji udzielenia zgody na własną nierówność oraz na zajęcie pozycji
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dłużnika, czyli pozycji umożliwiającej permanentną biurokratyczną opresję; oraz refleksja nad

praktyką podejmowanych inicjatyw edukacyjnych (w tym społecznych i prawnych), które mają

lub miały na celu wyzwolenie osób opresjonowanych.

C) Wszystko to, co składa się na swego rodzaju oswajanie, trening i  wytwarzanie w ludziach

pre-dyspozycji do zajmowania określonych pozycji czy opinii w związku z długami; także to, co

skłania do niechęci  do  poddawania się  oddziaływaniom długu lub przeciwnie  – niechęci  do

oporu  przeciw  tym  oddziaływaniom;  również wytwarzane  przez  dług  sytuacje,  które  budzą

w niektórych  przekorną,  bo  początkowo  niekoniecznie  racjonalną,  odmowę  reprodukowania

określonego  porządku  (lub  oporu  wobec  tego  porządku).  Jest  to  więc  pewien  konieczny  do

rozkodowania stan kultury. Ideologiczna praca na rzecz pedagogiki długu odbywa się w różnych

jej obszarach: od socjalizacji  (przekaz międzypokoleniowy, pamięć poddaństwa) przez ukryty

program szkolny (rola  zobowiązań w relacjach z  innymi)  po wzory  kultury  popularnej  (role

dłużników i wierzycieli, znaczenia długów).

Wskazując  obszary  potencjalnych  badań,  które  należałoby  realizować  w  ramach

pedagogiki długu, chciałbym zwrócić uwagę badaczy na efektywność pedagogiki długu (sytuacje,

gdy pedagogika ta nie działa,  zostaje wzmocniona lub rozpada się)  oraz  jej  kolejność wobec

długu  (sytuacje,  gdy  działanie  tej  pedagogiki  poprzedza  zadłużanie  się  osób  poddanych

oddziaływaniom; gdy oddziałuje w trakcie procesu zadłużania się, a także wtedy, gdy oddziałuje

na już zadłużonych). 

Odnosząc  się  do  efektywności  tejże  pedagogiki,  należy zauważyć,  że  istnieją  obszary,

w których  oczekiwać  można  by  jakichś  szczególnie  mocnych  oddziaływań  wobec  osób

zadłużonych, np. tego, że osoby zadłużone będą pracownikami posłusznymi, a przez to także

poszukiwanymi. Ludzie wierzący w to, że są w stanie spłacić długi, są może bardziej niż inni

zdeterminowani, żeby mieć stałe źródło dochodu. Jednak mimo powszechnego przekonania, że

tak może się dziać, moje badania na Islandii nie dają podstaw do wnioskowania, żeby opresja

wobec zadłużonych płynnie przechodziła w wyzysk pracowników, czyli aby dług jako urządzenie

wychowawcze przekształcało się w dającą jednoznaczny wynik maszynę wychowawczą.

Są  też  obszary  życia  społecznego,  w  których  oddziaływania  wychowawcze  oparte  na

zobowiązaniach,  winie  i  długu  wydają  się  ulegać  jednoznacznemu  i  ukierunkowanemu

wzmocnieniu wtedy, gdy dochodzi do udzielania pomocy w wychodzeniu z długów. Przykładem

takich wartych badania zdarzeń są programy niektórych spółdzielni mieszkaniowych, których

zadłużeni  członkowie  (lub  rodzina  w  ich  zastępstwie)  mogą  odpracować  swoje  zadłużenie,

wykonując proste prace, lecz bez oficjalnego zatrudnienia. Popularność tych programów może

przesłaniać  zagrożenie  związane  z  oswajaniem  mieszkańców  z  pracą  o  charakterze
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niewolniczym.

Pozostają  jeszcze  takie  zdarzenia,  środowiska  lub  okoliczności,  które  powodują,  że

wychowawcza praca długów zostaje odwrócona, tzn. ludzie pod presją długów uczą się nie tego,

czego spodziewalibyśmy się. Wiąże się to na ogół z kwestią zorganizowanego oporu i przejawia

się  m.in.  zakładaniem  instytucji,  które  formalnie  występują  przeciw  osobom  zadłużonym

(np. agencje  windykacyjne;  podrozdział:  Radykalna  edukacja  ekonomiczna  i  ekonomiczna

edukacja wyjścia), a w rzeczywistości realizują zadanie przeciwne, czyli usiłują zlikwidować długi

i zakończyć ich oddziaływanie na ludzi zadłużonych.

Jeśli  chodzi  o  kolejność  pojawiania  się  pedagogiki  długu  względem samego  długu,  to

najłatwiej  identyfikowalne  są  te  oddziaływania,  które  dotykają  osoby  już  zadłużone.  Badań

wymagają oczywiście skumulowane skutki  windykacji,  jakiej  poddawane są osoby z długami,

szczególnie  że  zarówno  w  firmach  windykacyjnych,  jak  i  udzielających  tzw.  chwilówek

zatrudnienie  znajdują  byli  nauczyciele  i  pracownicy  społeczni.  Istotne  jest  rozpoznanie

tożsamości, powstających jako wynik windykacji lub w odpowiedzi na podejmowany przez osoby

z  długami  wysiłek  związany  ze  spłatą  zobowiązań  –  nie  tylko  zresztą  stricte  finansowych.

Szczególną uwagę warto poświęcić absolwentom zadłużonym finansowo lub na inne sposoby

zobowiązywanym  do  podejmowania  określonej  pracy.  Uniwersytety  są  także  miejscami,

w których  odbywa  się  przekształcenie  niefinansowych  zobowiązań  (wpisanych  w  relacje

międzyludzkie) w zobowiązania finansowe. To znaczy relacje, o których wiele osób lubi myśleć

jako o relacjach typu mistrz-uczeń ulegają czasami przekształceniu w relacje para-biznesowe

wraz ze zdobywaniem (przez doktorantów i profesorów) grantów na badania. Podobne przejścia

odbywają się  w innych  instytucjach,  jak  choćby  w szpitalach.  Nie  są  to  tylko  miejsca,  gdzie

choroba, leczenie i bliskość śmierci związane są z zadłużaniem się ze względu na konieczność

finansowania  walki  o  życie,  ale  też  miejsca  i  czas  przekształcenia  zobowiązań  finansowych

z powrotem w relacje międzyludzkie: od zadłużenia szpitali i pracy afektywnej pielęgniarek, po

rolę zachęt finansowych w transplantologii.

Badaniami  warto  też  objąć  te  sytuacje,  ten  czas,  który  poprzedza  finansjeryzację

zobowiązań.  Oczywistym  obszarem  dla  takich  zainteresowań  jest  szkoła,  szczególnie  w  tych

momentach  i  aspektach,  gdy  przygotowuje  się  wychowanków do  podejmowania  zobowiązań

finansowych,  np.  w  ramach  lekcji  przedsiębiorczości  lub  wiedzy  o  społeczeństwie.  Mniej

oczywistym obszarem potencjalnych badań oddziaływań z zakresu pedagogiki długu mogą być

różnego rodzaju gry (komputerowe, planszowe, edukacyjne), zwłaszcza te, którym młodzi ludzie

(jeszcze bez pełnej  zdolności  do zaciągania zobowiązań finansowych) poświęcają stosunkowo

dużo czasu, budując przez swoje zaangażowanie niejako kolejną warstwę edukacji, równoległą
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do formalnej. Każda gra ma określoną mechanikę, czyli zestaw reguł, które tworzą warunki dla

określonego typu ekonomii i relacji z innymi graczami. Te wbudowane w gry ekonomie są jakimś

uproszczeniem  rzeczywistości  lub  nawiązaniem  do  niej,  a  jednocześnie  na  ogół  eksponują

określony  stosunek  do  zasobów  ponad  inne,  np.  oszczędzanie  ponad  inwestowanie  lub

pożyczanie ponad oszczędzanie.
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