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Transnacjonalizm to zjawisko �ci�le zwi¹zane ze wspó³czesnymi migracjami.
Arjun Appadurai (2005, s. XIII) pisa³ o nich, ¿e �uwalniaj¹ od przestrzennych zwi¹z-
ków i przypisañ ludzi, którzy uczestnicz¹c w tej formie mobilno�ci w³¹czeni zostaj¹
w strumieñ populacyjnych cyrkulacji, stykaj¹cych ich z coraz to innymi i nowymi
kulturowymi do�wiadczeniami [�]. W ten sposób �wiat zape³nia siê dryfuj¹cymi
kulturami bez swoistych przestrzeni i lud�mi oderwanymi od miejsc � cudzoziem-
cami�. Wed³ug Ludgera Priesa (1999) i Thomasa Faista (2000), transnacjonalizm
to specyficzny rodzaj migracji, w których przestrzenie ¿yciowe � przestrzenie
spo³eczne transmigrantów � obejmuj¹ szereg ró¿nych przestrzeni geograficznych.
Grzegorz Babiñski (2007, s. 116) definiuje owych transmigrantów / transnationals
jako osoby zamieszkuj¹ce czasowo w kraju innym, ni¿ kraj ich pochodzenia i utrzy-
muj¹ce z tym krajem szerokie i intensywne kontakty, ³¹cznie (a mo¿e przede wszyst-
kim) z niezmienion¹ to¿samo�ci¹. Dla antropologów najistotniejszy jest fakt, ¿e
zjawiska transnacjonalizmu objawiaj¹ siê poprzez migracje ludzi i ich pobyty
w innych kontekstach kulturowych, które wywo³uj¹ okre�lone zmiany kulturowe.

Transnacjonalizm �ci�le wi¹¿e siê z procesami globalizacyjnymi, postêpem
technologicznym i cywilizacyjnym. Anthony Appiah (2007, s. IX) podkre�la³, ¿e
w dzisiejszych czasach bardziej ni¿ kiedykolwiek wcze�niej widoczna jest obec-
no�æ idei, przedmiotów i ludzi �z zewn¹trz�. Nasilaj¹ siê migracje w poszukiwaniu
pracy, nauki, lepszych warunków egzystencji, odpoczynku. Dziêki coraz wiêkszej
otwarto�ci granic, nowoczesnym technologiom, bardziej dostêpnym �rodkom
transportu i komunikacji, zmniejsza siê dystans dziel¹cy kraj ojczysty od miejsca
obecnego przebywania migrantów. Mo¿na mieszkaæ w innym pañstwie, bêd¹c
jednocze�nie w sta³ym, codziennym kontakcie z krajem pochodzenia. Nie trzeba
przy tym zbyt czêsto podró¿owaæ do ojczyzny, aby w pe³ni uczestniczyæ w ró¿-
nych wymiarach tocz¹cego siê w niej ¿ycia (Posern-Zieliñski 2005, s. 80). Jest to
zasadnicza ró¿nica pomiêdzy wspó³czesnymi a, jeszcze do niedawna najpopular-
niejszymi, stylami ¿ycia migrantów, dla których wyjazd za granicê by³ na ogó³
nastêpstwem dramatycznej decyzji, oznacza³ czasow¹ (najczê�ciej d³ugotrwa³¹)
lub sta³¹ izolacjê od rodziny, jêzyka, kultury i w rezultacie prowadzi³ czêsto do
asymilacji w spo³eczeñstwie osiedlenia.
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Obecnie, na skutek sta³ego balansowania pomiêdzy krajem pochodzenia a kra-
jem nowego zamieszkania, kszta³tuje siê transnarodowa przestrzeñ spo³eczna,
w której stale cyrkuluj¹ transmigranci. Jak trafnie zauwa¿a³a Ewa Budakowska,
�zjawisko transnarodowo�ci mo¿na uznaæ za nowy fenomen naszych czasów
w sensie wysokiej intensywno�ci wymiany, ponadnarodowych modeli powi¹zañ,
wielorako�ci form aktywno�ci, i ponadgranicznych kontaktów. W warunkach
transnarodowych nastêpuje transgresja granic modernistycznego pañstwa narodo-
wego wraz z przypisanym mu modelem to¿samo�ci zbiorowej i celebracja przy-
jemno�ci czerpanej z ró¿norodno�ci. Paradygmat transnarodowo�ci pozwala na
prowadzenie wielomodelowego stylu ¿ycia, opartego na rozbudowanej sieci ponad-
granicznych powi¹zañ� (2005, s. 51).

Jednym z wyznaczników transnacjonalizmu s¹ nowe strategie adaptacyjne
migrantów. W przypadku transmigrantów czêsto nieu¿yteczne staj¹ siê dotych-
czasowe formy opisu zjawisk migracyjnych (lub konieczne by³oby ponowne zde-
finiowanie niektórych z nich) i ich skutków, np. imigracja, emigracja, akulturacja,
asymilacja. Dawne procesy stopniowej asymilacji i akulturacji ustêpuj¹ wyra�nie
funkcjonalnej adaptacji i czê�ciowej tylko integracji z krajem aktualnego zamieszki-
wania. Wed³ug Budakowskiej transnacjonalizm sytuuje migrantów w p³aszczy�nie
bardziej hybrydalnych, nak³adaj¹cych siê na siebie to¿samo�ci ni¿ wcze�niejszych
dualnych uk³adów pomiêdzy �rodowiskiem wychod�czym i pañstwem przyjmu-
j¹cym. Jednostka mo¿e mieæ teraz kilka kulturowych afiliacji, charakteryzuj¹cych
j¹ jak cz³onka takiej czy innej zbiorowo�ci (2005, s. 51).

Transmigranci s¹ elastyczni, po przybyciu do nowego kraju tworz¹ grupy (krêgi
krewniacze, przyjacielskie, zawodowe, organizacyjne, etnoreligijne) poszukuj¹ce
dla siebie bezpiecznych nisz. Równocze�nie w ró¿norodny sposób utrzymuj¹ wie-
lostronne kontakty zawodowe, rodzinne, informacyjne, polityczne, towarzyskie
z ludno�ci¹ i krajem swego pochodzenia. W ten sposób uczestnicz¹ w ¿yciu kilku
pañstw jednocze�nie, nie czuj¹ siê wyobcowani i wykorzenieni, czêsto nadal za-
chowuj¹ podwójne obywatelstwo, przemieszczaj¹ siê pomiêdzy dwoma �wiatami.
Ich dzieci � zwykle wychowane w dwóch kulturach, z ³atwo�ci¹ mog¹ poruszaæ
siê w obu kontekstach i planowaæ sw¹ karierê zawodow¹ np. w ojczy�nie ojców
(Posern-Zieliñski 2005, s. 80).

Dodaæ jeszcze nale¿y, ¿e wspó³czesna dwukulturowo�æ ró¿ni siê od dotychcza-
sowej, charakteryzuj¹cej siê niepe³nym, po³owicznym funkcjonowaniem w dwóch
kulturach, prowadz¹cym czêsto do podwójnej marginalizacji kulturowej, a w konse-
kwencji i spo³ecznej. Stanowi³a ona najczê�ciej etap przej�ciowy w procesie pe³nej
asymilacji. Transnacjonalizm natomiast wi¹¿e siê z dwukulturowo�ci¹, rozumian¹
jako pe³ne uczestnictwo w dwóch kulturach, bêd¹ce na ogó³ stanem trwa³ym. We-
d³ug Babiñskiego, taki stan rzeczy wynika ze wzrostu wykszta³cenia migrantów,
posiadania przez nich w pe³ni wykrystalizowanej to¿samo�ci narodowej, coraz
lepszego przygotowania jêzykowego i kulturowego do zamieszkania w nowym
kraju, zwiêkszaj¹cego siê partnerstwa i kompatybilno�ci ró¿nych kultur, w obrêbie
powtarzaj¹cego siê uniwersum kultury globalnej (2007, s. 117�118).

Stephen Castles i Mark J. Miller (1993) okre�lili ubieg³e stulecie mianem �wieku
migracji�. Tymczasem transnacjonalizm, jak ocenia Babiñski jest do�wiadczeniem
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najnowszej, trwaj¹cej mniej wiêcej przez ostatnie æwieræwiecze wielkiej fali migra-
cji miêdzynarodowych (2007, s. 116). Jego korzenie siêgaj¹ wiêc koñca wieku XX,
ale, szczególnie w Polsce, dynamiczny rozwój tego zjawiska mo¿emy obserwo-
waæ od pocz¹tku XXI wieku. Pojawianie siê zjawiska transnacjonalizmu wi¹za³o
siê z przemianami systemowymi (lokalnymi i europejskimi) w latach 1980. i 1990.
oraz m.in. nap³ywem coraz wiêkszej grupy biznesmenów, zak³adaj¹cych filie
zagranicznych przedsiêbiorstw. Jego rozwój nasili³ sie po przyjêciu do Unii Euro-
pejskiej nowych pañstw cz³onkowskich w 2004 roku. Wówczas wzmog³y siê wy-
jazdy za granicê Polaków, w�ród których wielu mo¿na uznaæ za transmigrantów,
jak i nast¹pi³ wiêkszy nap³yw migrantów do Polski. Najwiêkszy wp³yw na po-
wiêkszenie �rodowiska transnationals w Polsce mia³o jednak wej�cie do strefy
Szengen (2007 r.) i otwarcie granic.

Zagadnienie transnacjonalizmu nie by³o dot¹d w Polsce przedmiotem pog³ê-
bionych studiów etnologicznych, choæ jest to zjawisko coraz bardziej powszechne.
Z tego powodu podmiotem moich badañ, prowadzonych od roku 2007 byli nie-
mieccy transnationals przebywaj¹cy w Poznaniu1. Wybra³am Niemców ze wzglêdu
na d³ug¹ tradycjê ich obecno�ci w Wielkopolsce oraz dlatego, ¿e w³a�ciwie od
zawsze stanowili oni (i stanowi¹ nadal) najwiêksz¹ grupê cudzoziemców w Wielko-
polsce2. Najistotniejszy by³ jednak fakt, i¿ w�ród migrantów zdecydowanie do-
minuj¹ w³a�nie transmigranci. Szczególnie interesuj¹c¹ grup¹ respondentów
okazali siê biznesmeni, nazywani s³usznie przez Roberta Kinga (1996) �now¹
odmian¹ przywódczych nomadów�. W�ród respondentów byli tak¿e studenci,
arty�ci, pisarze, osoby poszukuj¹ce w Polsce swoich korzeni (zarówno maj¹ce
przodków Polaków, jak i Niemców).

Przedstawiony materia³ sk³ania do stawiania pytañ o strategie adaptacyjne nie-
mieckich transnationals z krêgu biznesowego, o ich konfrontacje z wyobra¿enia-
mi i stereotypami o Polsce oraz o style ¿ycia jakie przyjêli, balansuj¹c pomiêdzy
Polsk¹ a Niemcami.

Podstawê badañ terenowych stanowi³ paradygmat zwany interpretatywnym, alter-
natywnym, czy symboliczno-interpretuj¹cym3. Kolejnym za³o¿eniem by³o uznanie

1 W artykule wykorzystano materia³y zabrane w ramach grantu MNiSW (nr NN109217436),
pt. �Transnarodowo�æ w kontek�cie polsko-niemieckim. Niemcy w Poznaniu i Polacy w Berlinie�.

2 Okre�lenie liczby niemieckich transmigrantów, zw³aszcza biznesmenów, podró¿uj¹cych czêsto
pomiêdzy Polsk¹ a Niemcami nie jest mo¿liwe, poniewa¿ zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem osoby
te mog¹ bez ograniczeñ poruszaæ siê pomiêdzy w³asnym krajem i Polsk¹ oraz podejmowaæ pracê bez
jakiegokolwiek zezwolenia (http://mswia.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=56&id=1676&search=
32623; http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=557&news_id=1426). Jednak ju¿ na podstawie
ilo�ci oddzia³ów niemieckich firm w Wielkopolsce, w których z regu³y w kadrze mened¿erskiej
znajduj¹ siê przedstawiciele rdzennej firmy z Niemiec, mo¿na wnioskowaæ, ¿e jest to niema³a
grupa. Wielu z nich skupionych jest wokó³ prê¿nie dzia³aj¹cego w Poznaniu DWK � Deutsch-Polni-
sches Wirtschftskreis, organizacji maj¹cej na celu nawi¹zywanie wspó³pracy pomiêdzy polskimi
i niemieckimi przedsiêbiorstwami. Jednak poniewa¿ organizacja ta nie prowadzi rejestru imiennego
cz³onków, lecz rejestr firm, tak¿e od niej nie mo¿na uzyskaæ choæby szacunkowych danych.

3 Zgodnie z nim obiektywna rzeczywisto�æ istnieje, jednak nie jest mo¿liwe jej poznanie i pe³ny,
obiektywny opis. Ka¿dy sposób my�lenia jest bowiem uwik³any w konkretny czas i przestrzeñ, za
ka¿dym razem sposób widzenia rzeczywisto�ci wydaje siê cz³owiekowi jak najbardziej naturalny.
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procesualnego charakteru rzeczywisto�ci spo³ecznej, tzn. przyjêcie stanowiska, ¿e
zjawiska nie dziej¹ siê same z siebie, lecz s¹ kszta³towane stopniowo przez ich
uczestników we wzajemnych interakcjach. Tak¿e pojêcia s³u¿¹ce do ich opisu nie
posiadaj¹ waloru obiektywno�ci, lecz nale¿¹ do spo³ecznie skonstruowanej rzeczy-
wisto�ci. Zadaniem badacza jest stwierdzenie w jaki sposób s¹ one konstruowane.

W badaniach za podstawowe narzêdzie badawcze pos³u¿y³a mi metodologia
teorii ugruntowanej4, bêd¹c¹ konsekwencj¹ za³o¿eñ teoretycznych paradygmatu in-
terpretatywnego. Zastosowa³am metodê wywiadu ustrukturyzowanego (o walorach
wykorzystania tej metody w badaniach nad migrantami pisali szerzej autorzy pracy
Z zastosowañ technik jako�ciowych w badaniach nad migracjami (Antoniewski i in.
2000), który mówi¹c w skrócie przypomina tak, jak zwyk³y wywiad pog³êbiony,
swobodn¹ rozmowê, choæ jednocze�nie ka¿dy z wywiadów powinien stanowiæ od-
powied� na te same, pytania, kluczowe dla zdobycia interesuj¹cej badacza wiedzy.

Transanacjonalizm jest miêdzy innymi rezultatem migracji motywowanych
ekonomicznie5. Co charakterystyczne, znacz¹c¹ grupê w�ród transnationals sta-
nowi¹ ludzie, którzy nie migruj¹ w celu spe³nienia podstawowych potrzeb egzys-
tencjalnych, jak to by³o w przypadku maj¹cych miejsce w poprzednich stuleciach,
tradycyjnych wyjazdów �za chlebem� Przeciwnie, s¹ to czêsto osoby wykszta³-
cone, dobrze sytuowane, maj¹ce ugruntowan¹ pozycjê zawodow¹ w swoim kraju.
W wielu przypadkach migracja jest m.in. rezultatem trwaj¹cego ju¿ od dziesiêcio-
leci tzw. �drena¿u mózgów�, polegaj¹cego na przyci¹ganiu wysokiej klasy specja-
listów z pañstw mniej rozwiniêtych przez wy¿ej rozwiniête kraje, poprzez ofero-
wanie im korzystniejszych ni¿ w kraju macierzystym warunków ¿ycia.

W Polsce (tak jak w wielu innych krajach) najwiêksz¹ grup¹ transmigrantów
motywowanych ekonomicznie, s¹ wykwalifikowani pracownicy du¿ych, czêsto
globalnych korporacji, delegowani za granicê. Osoby te przyjecha³y tu w �ci�le

Obrazowo ujmuj¹ to przekonanie Peter L. Berger i Thomas Luckmann; �co jest «rzeczywiste» dla
tybetañskiego mnicha, mo¿e nie byæ rzeczywiste dla amerykañskiego biznesmena� (1983, s. 173).
To w jaki sposób widzimy swój �wiat jest uwarunkowane wprawdzie czasem i miejscem, w którym
¿yjemy, ale przede wszystkim konstytuuje siê w codziennym dialogu z innymi lud�mi. Pogl¹d ten
nazywany jest spo³ecznym tworzeniem rzeczywisto�ci, co, jak mówi Barbara Czarniawska, oznacza
uznanie ludzkiej percepcji za jeden z elementów tworzenia rzeczywisto�ci i jedyne dostêpne na-
rzêdzie do jej poznania (1983, s. 33).

4 Metodologia ta (opracowana i opisana przez Barneya Glasera, Anselma Straussa) polega na
budowaniu teorii w oparciu o systematycznie zbierane dane empiryczne. Teoria jest tutaj zatem
pochodn¹ analiz danych empirycznych. Propozycje teoretyczne nie s¹ wiêc budowane metod¹ logicz-
nie dedukcyjn¹ w oparciu o wcze�niej przyjête aksjomaty b¹d� za³o¿enia. Teoria wy³ania siê tutaj
w trakcie systematycznie prowadzonych badañ terenowych, z danych empirycznych, które bez-
po�rednio odnosz¹ sie do obserwowanej czê�ci rzeczywisto�ci spo³ecznej. Hipotezy, pojêcia i w³as-
no�ci pojêæ s¹ budowane w trakcie badañ empirycznych oraz w trakcie badañ s¹ one modyfikowane
i weryfikowane. Tak wiêc budowanie teorii jest �ci�le zwi¹zane z samym d³ugotrwa³ym procesem
badawczym (Konecki 2000).

5 W�ród poznañskich transnationals obok reprezentantów �rodowiska biznesowego znajduj¹
siê tak¿e migranci nale¿¹cy do innych kategorii spo³ecznych: studenci, pracownicy naukowi, arty�ci,
osoby posiadaj¹ce korzenie polskie lub niemieckie (potomkowie Niemców mieszkaj¹cych niegdy�
na terenie dzisiejszej Polski). Ka¿da z tych grup ma swoj¹ specyfikê, przybiera inn¹ strategiê adap-
tacyjn¹, w okre�lony sposób konfrontuje stereotypowe my�lenie o Polakach z do�wiadczan¹ osobi�-
cie rzeczywisto�ci¹.
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okre�lonym celu, do ich zadañ nale¿y np.: dokonanie restrukturyzacji, moderniza-
cji firmy, rozwiniêcie nowej ga³êzi produkcji, promowanie okre�lonych produk-
tów, przeszkolenie pracowników, kontrola wyników dzia³ania, niekiedy za³o¿enie
od podstaw filii firmy, itd. S¹ to przewa¿nie dobrze wyedukowani i do�wiadczeni
eksperci: mened¿erowie, specjali�ci do spraw marketingu, reklamy, prawa miêdzy-
narodowego, itd. Grupê tworz¹ g³ównie mê¿czy�ni, mieszcz¹cy siê w przedziale
wiekowym: 30�50 lat. Niektórzy ¿yj¹ w zwi¹zkach mieszanych z Polkami. Czê�æ
jest stanu wolnego lub ma ¿ony/partnerki w Niemczech. Wiêkszo�æ biznesmenów
przebywa na kontraktach trwaj¹cych od kilku do kilkunastu lat.

Artyku³ prezentuje wstêpne wyniki badañ, którymi objêto 12 respondentów ze
�rodowiska biznesu. Wybrana metoda wywiadu ustrukturyzowanego okaza³a siê
skuteczna w pozyskaniu informacji, choæ wielu informatorów oczekiwa³o ankiety,
któr¹ mo¿na szybko wype³niæ, a nie d³u¿szego dialogu wymagaj¹cej wiêkszego
zastanowienia i g³êbszej refleksji. Rozmowy z biznesmenami odbywa³y siê w ich
biurach, przy czym miejsce to w ka¿dym przypadku proponowali rozmówcy, nie
bior¹c pod uwagê innej mo¿liwo�ci. Jak ju¿ wspomnia³am respondenci s¹ osobami
piastuj¹cymi wysokie stanowiska i nie dysponuj¹cymi du¿¹ ilo�ci¹ wolnego czasu.
Terminy spotkañ trzeba by³o niejednokrotnie przek³adaæ, dostosowuj¹c siê do ich
terminarzy i planów zawodowych. Propozycja spotkania w biurze mia³a tak¿e, jak
przypuszczam, inny cel. Chodzi³o o pokazanie presti¿u � gabinety stanowi¹ swoiste
wizytówki firm, widomy znak w³adzy � czêsto znajduj¹ siê w drogich lokalach, s¹
luksusowo lub awangardowo wyposa¿one. W niektórych przypadkach miejsce
nadawa³o ton rozmowie. Dosyæ czêsto rozmówcy wypowiadaj¹c siê o problemach
wynikaj¹cych z ró¿nic w podej�ciu do pracy w Poznaniu i Niemczech, przybierali
postawê autorytetów, ekspertów, którzy znale�li sposób na ich przezwyciê¿enie.
W tych sytuacjach dawano mi do zrozumienia, ¿e Polacy musz¹ siê jeszcze wiele
nauczyæ od swoich prze³o¿onych, pochodz¹cych z kraju w którym biznesem
rz¹dz¹ bardziej �cywilizowane� regu³y.

G³ówn¹ motywacj¹ podjêcia pracy w Polsce przez niemieckich biznesmenów
s¹ bardzo atrakcyjne warunki finansowe proponowane przez firmê macierzyst¹.
Kolejnym elementem zachêty jest awans zawodowy. Z regu³y Niemcy osi¹gaj¹
w Polsce stanowiska wy¿sze od zajmowanych w kraju. Wyjazd za granicê daje wiêc
szansê na szybsze osi¹gniêcie kolejnych szczebli kariery. Czêsto delegowanym pra-
cownikom pozostawia siê wiele swobody w opracowaniu strategii funkcjonowania
firmy, co jest przez nich cenione na równi z wysokimi zarobkami i awansem, stwa-
rza bowiem mo¿liwo�æ b³yskotliwego pokazania kolejnych predyspozycji, umiejêt-
no�ci i kompetencji. Za typow¹ mo¿na uznaæ wypowied� dyrektora niemieckiego
banku w Poznaniu: Szuka³em nowych wyzwañ, poniewa¿ w Niemczech w moim
miejscu pracy, na moim stanowisku nie widzia³em ¿adnych perspektyw. Mia³em
natomiast mo¿liwo�æ podjêcia nowych zadañ za granic¹. I bank [�] mia³ ofertê
pracy za granic¹, w Polsce, wiêc siê postara³em i dosta³em tê pracê. [�]6

6 Wszystkie wywiady wykorzystane w artykule przeprowadzone zosta³y w jêzyku niemieckim,
t³umaczenie � autorka. Na pro�bê respondentów pominiêto ich imiona i nazwiska, które s¹ znane
autorce.
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Dla wiêkszo�ci biznesmenów z Niemiec Poznañ jest pierwszym zagranicznym
miejscem pracy. Zdarzaj¹ siê jednak osoby takie jak, np. dyrektor du¿ego kon-
cernu, który wcze�niej przez kilka lat pracowa³ w USA a nastêpnie by³ odpo-
wiedzialny za rozwój w Europie Wschodniej. Przed 12 laty jego biznesplan doty-
cz¹cy strategii firmy w Polsce okaza³ siê najlepszy i tym sposobem respondent
znalaz³ siê w Poznaniu. Istnieje równie¿ grupa niemieckich biznesmenów, którzy
pocz¹tkowo przyjechali tu w zupe³nie innym celu i dopiero po pewnym czasie,
ju¿ na miejscu, zajêli siê dzia³alno�ci¹ ekonomiczn¹. Na przyk³ad jedna z niewielu
w �rodowisku biznesowym kobieta przyjecha³a do Poznania jako nauczycielka
jêzyka niemieckiego. Pomys³ na w³asn¹ firmê zrodzi³ siê po kilku miesi¹cach
pobytu w Polsce. Kolejn¹ grupê migrantów tworz¹ dzieci Niemców, którzy po
wojnie wyemigrowali z Polski lub potomkowie polskich emigrantów urodzeni
w Niemczech. Osoby te rozpoczê³y pracê w Polsce najczê�ciej dziêki kontaktom
rodzinnym i przyjacielskim.

�wiadomo�æ wysokiej pozycji zarówno w hierarchii biznesu, jak i w ogóle
w spo³eczeñstwie i wi¹¿¹ce siê z nim du¿e poczucie w³asnej warto�ci sprawiaj¹,
¿e dla badaczy stosunkowo du¿ym problemem jest dotarcie do respondentów. Na-
wi¹zanie kontaktu dodatkowo utrudnia fakt, i¿ Niemcy z regu³y bardzo chroni¹
swoj¹ prywatno�æ. Cech¹ kulturow¹ tej grupy, ró¿ni¹c¹ j¹ w sposób zasadniczy od
Polaków, jest bezwzglêdne rozdzielenie pracy od ¿ycia prywatnego (Hampden,
Trompenaars 2006, s. 236�239). Badani obawiaj¹ siê wiêc pytañ niewygodnych
dla nich z racji piastowanego stanowiska, nazbyt wkraczaj¹cych w sferê prywatn¹.
Nie chc¹ zaszkodziæ wizerunkowi firmy poprzez niefortunn¹ wypowied�, a praca,
oddanie firmie jest dla nich priorytetem, dla którego przeorganizowali swoje ¿ycie.
Ostro¿nie dziel¹ siê g³êbszymi spostrze¿eniami i refleksjami, równie¿ dlatego ¿e,
jak s¹dz¹, nie zawsze s¹ one przyjemne dla badaczki-Polki. Z tego wzglêdu, aby
nawi¹zaæ kontakt z respondentami, konieczne jest d³ugotrwa³e wypracowywanie
zaufania, wej�cie w system personalnych powi¹zañ, rekomendacji i znajomo�ci.

Jednocze�nie nale¿y podkre�liæ, ¿e osoby te s¹ niezwykle cennymi rozmówcami.
Niemieckich biznesmenów ³¹cz¹ nie tylko wysokie ambicje zawodowe i finansowe,
ale i chêæ prze¿ycia �przygody ¿ycia�, któr¹ ma im zapewniæ pobyt za wschodni¹
granic¹. St¹d wynika ich autentyczne zaciekawienie Polsk¹ i Polakami. Prowadz¹c
wywiady czêsto spotyka³am takie wypowiedzi na temat okoliczno�ci przyjazdu:
To by³a prawdziwa przygoda, obok zawodowych wyzwañ nie mia³em pojêcia
o tym, co mnie w Polsce czeka; zawsze z ciekawo�ci¹ czeka³em na nowe mo¿liwo�ci.
Na to, ¿eby móc poznaæ co� nowego. Wnikliwe obserwacje mened¿erów s¹ szcze-
gólnie interesuj¹ce dla badacza.

Jak siê okazuje równie¿ pracodawcy wysy³aj¹cy pracownika za granicê coraz
bardziej dostrzegaj¹, ¿e obok predyspozycji natury zawodowej (z którymi wi¹¿¹
siê m.in. typ i poziom wykszta³cenia, posiadana wiedza, do�wiadczenie i umiejêt-
no�ci, jakimi siê dysponuje), wskazane okazuje siê nabycie stosownej wiedzy,
umiejêtno�ci, i kompetencji pomocnych w dostosowaniu siê do panuj¹cych w da-
nym kraju norm kulturowych. Przydatne jest tak¿e rozbudowanie predyspozycji
natury osobowo�ciowej m.in. takich jak: �wiadomo�æ ró¿nic, wra¿liwo�æ kulturowa,
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empatia, odporno�æ na stres, zdolno�æ do przyjêcia postawy zadaniowej, elastycz-
no�æ adaptacyjna (Mi� 2002, s. 147).

Jak ju¿ wspomnia³am, w czasie pobytu w Polsce cudzoziemcy � transnationals
koncentruj¹ siê nie tylko na kwestiach ekonomicznych, ale bacznie obserwuj¹ Pola-
ków w ich codziennych zachowaniach. Te obserwacje specyfiki ¿ycia s¹ nastêp-
nie uwzglêdniane m.in. w organizowaniu dzia³ania przedsiêbiorstwa, delegowaniu
zadañ, prowadzeniu akcji promocyjnych, itd. Coraz wiêksz¹ grupê mened¿erów
do wykorzystania ró¿nic kulturowych w pracy przygotowuje odbyty jeszcze
w Niemczech, tzw. trening miêdzykulturowy7.

Na ogó³ jednak zdobywanie szerszej wiedzy o kraju migracji zaczyna siê w tej
grupie dopiero po przyje�dzie, w przeciwieñstwie np. do studentów niemieckich,
którzy dowiaduj¹c siê o mo¿liwo�ci wyjazdu, czêsto ju¿ w Niemczech zaczynaj¹
uczyæ siê jêzyka, szukaæ kontaktu z Polakami, przegl¹daæ Internet, czytaæ prasê
na temat Polski8. Wiêkszo�æ respondentów-biznesmenów nigdy wcze�niej nie by³a
w Polsce. Tym samym osoby te nie mia³y zbyt du¿ego pojêcia o kraju, do którego
siê udawa³y i posiada³y wiedzê opart¹ na stereotypowym postrzeganiu. Decyzjê
o migracji respondenci musieli na ogó³ podj¹æ w krótkim czasie i tym t³umaczyli
swoje �nieprzygotowanie� kulturowe.

Jeden z mened¿erów mówi³: wcze�niej nie mia³em w ogóle ¿adnych zwi¹zków
z Polsk¹. Nie by³em nawet turystycznie w Europie Wschodniej. W 1990 roku poje-
cha³em po raz pierwszy do Niemiec Wschodnich. [�] Amerykê ca³¹ zjecha³em od
Kanady na pó³nocy po Chile na po³udniu. Podró¿owa³em po Azji, by³em w Afryce.
Wszêdzie na �wiecie, ale nie w Europie Wschodniej. W 1994 roku uda³em siê
w pierwsz¹ podró¿ do Europy Wschodniej, do Pragi. A pó�niej w tym samym roku
do Warszawy i Poznania. Tak¿e inny biznesmen stwierdza³: Nie mia³em ¿adnego
wyobra¿enia o tym, czym jest Polska. Z kolei jedna z niemieckich mened¿erek
wspomina³a: zanim tu przyjecha³am Polska wydawa³a mi siê bardzo niebezpieczna.
Kiedy sz³am w Poznaniu na pierwsze spotkanie z klientem, a by³o to wieczorem,
zabra³am ze sob¹ nó¿ sprê¿ynowy, tak na wszelki wypadek, gdyby kto� chcia³ mnie
napa�æ po drodze. Mo¿e dzisiaj brzmi to �miesznie i ja siê tego teraz strasznie
wstydzê, ale faktem jest, ¿e tak by³o.

Oparte na stereotypach informacje o Polsce by³y powodem niepokoju zarówno
Niemców udaj¹cych siê do Polski, jak i ich rodzin i znajomych. Jeden z biznesme-
nów mówi³: Ja siê nie ba³em ale znam kolegów, którzy obawiali siê przed swoim
pierwszym przyjazdem do Polski [�]. Inny z respondentów wspomina³: W�ród
moich znajomych, rodziny by³o zaskoczenie, dlaczego akurat Polska. W Niemczech
Polska postrzegana jest jako Entwicklungsland, le¿¹cy we Wschodniej Europie,
o niskim poziomie ¿ycia. Niektórzy nie mogli zrozumieæ dlaczego nie chcia³em
wyjechaæ do Ameryki, Australii, Azji tylko akurat do Polski.

7 Nierzadko jednak ugruntowuje on jedynie stereotypy i uprzedzenia (nie t³umacz¹c ich �róde³
czy mechanizmów dzia³ania), nakierowany jest bowiem jedynie na osi¹gniêcie zysku, przy wyko-
rzystaniu ró¿nic kulturowych.

8 Na podstawie wywiadów autorki z Niemcami studiuj¹cymi na UAM, przeprowadzonych
w latach 2007�2009.
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Jeden z badanych mia³ przed przyjazdem do Polski obawy, jak twierdzi³ g³êbszej
natury, a w rzeczywisto�ci odwo³uj¹ce siê do stereotypu o odwiecznej wrogo�ci
pomiêdzy obydwoma narodami: Nie ba³em siê tych rzeczy, które s¹ stereotypami.
Ba³em siê g³êbszych rzeczy. Jestem �wiadomy tych rzeczy które stoj¹ pomiêdzy
narodami. W historii by³o wiele momentów, kiedy Polacy i Niemcy stawali prze-
ciwko sobie. Od �redniowiecza po najnowsz¹ historiê, XIX wiek, czasy pruskie,
czasy nazistowskie. To s¹ rzeczy, których ludzie s¹ w sposób oczywisty �wiadomi.
[�] To s¹ emocje, z którymi my [Niemcy w Polsce] jeste�my konfrontowani.

Jak pisa³ Robert Cyrus, stereotypy narodowe to wyobra¿enie, ¿e pewna naro-
dowo�æ lub spo³eczno�æ etniczna jest wyra�nie wyposa¿ona w okre�lone cechy
osobowe. Stereotypy s¹ odporne na zmianê, zakorzenione we wspólnocie i dzia³aj¹
automatycznie. Takie trwa³e wyobra¿enia s¹ �uruchamiane� w okre�lonych sytua-
cjach przez stymulatory nabieraj¹ce znaczenia w obliczu innych mo¿liwych inter-
pretacji (2004, s. 208).

Ten mechanizm zadzia³a³ tak¿e w przypadku badanych respondentów, dla
których bod�cem do rozliczenia siê ze stereotypami, sta³ siê komunikat o wyje�-
dzie do Polski. Wiêkszo�æ z nich stara³a siê nie ulegaæ obiegowym opiniom, co
jednak, jak wynika³o z dalszych relacji respondentów na temat np. specyfiki ¿ycia
w Polsce czy pracy (o czym w dalszej czê�ci artyku³u), nie zawsze by³o mo¿liwe.
Inni otwarcie przyznawali siê do obaw, ¿e prawdziwe oka¿¹ siê niektóre z obie-
gowych opinii. Dowodem mo¿e byæ ostatnia przytoczona powy¿ej wypowied�.

Ju¿ po przyje�dzie respondenci zaczêli odkrywaæ �oczywisto�ci� i �nieoczy-
wisto�ci� kulturowe. Wed³ug Luizy S³odownik kultura �oczywista� to ta, której
uczymy siê od najwcze�niejszego dzieciñstwa, która staje siê dobrze znana, nie
wymaga analizy i zastanowienia, ogl¹dania od zewn¹trz (2006, s. 24). Jak pisa³
Geert Hofstede, rodzima kultura wyposa¿a jednostkê w jej podstawow¹ �materiê�
rzeczywisto�ci my�lowej. Dostarcza pojêæ, schematów pojêciowych wraz z okre�-
lon¹ koncepcj¹ �wiata, jak równie¿ normami, zasadami, regu³ami, wyobra¿enia-
mi, przekonaniami, wierzeniami, stereotypami, uprzedzeniami oraz wszelkimi
czynnikami kognitywnymi, na podstawie których cz³owiek formuje swoje sposo-
by zachowania. Ta �oczywisto�æ� sprawia, ¿e zasady kultury w³asnej, uznawane
s¹ za naturalne i w znacznym stopniu nie podlegaj¹ zakwestionowaniu. Daje
to poczucie bezpieczeñstwa i pewno�ci siebie (Hofstede 2000, s. 40). Renata
Winkler podkre�la, ¿e cz³owiek poprzez w³asne dzia³ania mo¿e modyfikowaæ
kulturê, choæ zinternalizowane przez niego elementy (w³a�ciwe dla �rodowiska,
w którym zosta³ wychowany) warunkuj¹ jego zachowanie na poziomie pod�wia-
domo�ci (2008, s. 103).

�Oczywisto�æ� podlega zawieszeniu w momencie kontaktu z obco�ci¹, nios¹c¹
w sobie alternatywy wobec tego, co zosta³o przyswojone w ramach kultury w³as-
nej. Kultura obca wprowadza pluralizm warto�ci i zmusza do refleksji, do dokony-
wania wyborów lub do konfrontacji ze �wiadomo�ci¹, ¿e inni ludzie opowiadaj¹
siê za innymi warto�ciami. W ten sposób warto�ci kultury w³asnej przestaj¹ byæ
jedynymi s³usznymi i niekwestionowanymi, przestaj¹ byæ �oczywiste�, gdy¿ ich
wybór bêdzie wymaga³ uzasadnienia (S³odownik 2006).
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Ju¿ pierwsze dni pobytu moich rozmówców w Polsce zweryfikowa³y wiele obie-
gowych opinii znanych z Niemiec. Za nieprawdziwy uznano stereotyp mówi¹cy
o polskim niezorganizowaniu. Na ogó³ firmy za³atwia³y za biznesmenów drobne
formalno�ci zwi¹zane z przyjazdem. Na go�ci czeka³y wynajête mieszkania, hotele.
W wielu przypadkach wyznaczona osoba towarzyszy³a im w pierwszych dniach,
pokazuj¹c w jaki sposób poruszaæ siê po mie�cie, za³atwiaæ codzienne sprawy, np.
zakupy, rachunki. Uznano to za potwierdzenie innego, tym razem pozytywnego
stereotypu na temat go�cinno�ci Polaków.

Pierwszym powa¿nym problemem, na jaki natrafili migranci, okaza³a siê ko-
nieczno�æ porozumiewania po polsku. Co ciekawe, ¿aden z respondentów, poza
tymi którzy maj¹ polskie korzenie, nie tylko nie zna³ przed przyjazdem jêzyka
polskiego, ale i nie u�wiadamia³ sobie, ¿e bêdzie to powa¿n¹ przeszkod¹ w kon-
taktach z Polakami i to nie koniecznie z powodu ich s³abej znajomo�ci jêzyków
obcych. Janusz Anusiewicz pisa³, ¿e jêzyk wobec kultury posiada charakter za-
równo warunkuj¹cy, jak i zale¿ny (1991, s. 20). Jest uznawany zarazem za funda-
ment, przejaw, implikator i wytwór danej kultury. Wed³ug Benjamina L. Whorfa
�ka¿dy jêzyk stanowi odmienny, rozleg³y system wzorów sankcjonuj¹cych kul-
turowe kategorie i formy, za których po�rednictwem nie tylko porozumiewamy
siê ale co wiêcej, analizujemy rzeczywisto�æ� (1982, s. 339). Autor zauwa¿a³, ¿e
jêzyk zawiera w sobie i narzuca w ramach danej kultury sposób konceptualizacji
i strukturalizacji rzeczywisto�ci. Okre�la on sposób jej kategoryzacji, taksono-
mizacji, ogl¹du i co najwa¿niejsze, warto�ciowania. Co wiêcej stanowi nie tylko
narzêdzie interpretacji wzorów kulturowych, ale te¿ wyk³adniê niejêzykowych sys-
temów semiotycznych (takich jak obrzêdy, znaki grzeczno�ciowe itp.) (tam¿e,
s. 18�19). Innymi s³owy struktura wyuczonego jêzyka ojczystego kszta³tuje w danej
spo³eczno�ci jêzykowej pewne zwyczaje my�lowe, modeluje jednostkowy i zbio-
rowy sposób widzenia �wiata (jego rozumienie i interpretacjê).

Z tego powodu, jak zauwa¿aj¹ badacze, na poziomie werbalnym barier¹ w kon-
takcie osób wywodz¹cych siê z ró¿nych kultur mog¹ okazaæ siê nie tylko brak
umiejêtno�ci lub b³êdy pope³niane w czasie tworzenia i w rozumieniu dowolnych
wypowiedzi. Istotny jest te¿ sposób w jaki za pomoc¹ jêzyka próbuje siê wywrzeæ
okre�lony wp³yw na partnerów interakcji, niew³a�ciwe dostosowanie zachowania
werbalnego do pe³nionej roli i rodzaju czy kontekstu sytuacji spo³ecznej. Przeszko-
d¹ mo¿e byæ nawet nieznajomo�æ przys³ów i aforyzmów, stereotypów spo³ecznych,
kategorii tabu komunikacyjnego, rodzajów eufemizmów, slangu wystêpuj¹cego
w okre�lonej grupie spo³ecznej, czy zawodowej, specyfiki poczucia humoru danej
spo³eczno�ci, znamiennych dla danej zbiorowo�ci typów rytua³ów s³ownych (Goddar,
Wierzbicka 2001, s. 177�181; Marcjanik 1994, s. 77; Ferraro 2002, s. 65�69)9.

Po krótkim czasie tak¿e te �g³êbsze konieczno�ci� poznania jêzyka sta³y siê jasne
dla niemieckich biznesmenów. Firmy goszcz¹ce mened¿erów ju¿ w pierwszych

9 O relacjach pomiêdzy kultur¹ i komunikowaniem siê pisali szeroko m.in. Edward Twitchell
Hall (1987; 2001), Richard R. Gesterland (2000), Geert Hofstede (2000), Fons Trompenaars i Charles
Hampden-Turner (2005).
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tygodniach pobytu na ich ¿yczenie organizowa³y naukê jêzyka polskiego. Najczê�-
ciej spotykan¹ form¹ by³y indywidualne lekcje u lektora, które odbywa³y siê
w firmie, niekiedy nawet w wymiarze kilku-kilkunastu godzin tygodniowo.

 Ewa Nowicka wyró¿ni³a dwie zasadnicze strategie ¿yciowe, jakie mo¿e przy-
j¹æ cudzoziemiec, przybywaj¹cy do obcego kraju: jedna z nich ma charakter za-
daniowy, druga asymilacyjny. W pierwszym przypadku kontakty spo³eczne trak-
towane s¹ g³ównie jako �rodek do uzyskania okre�lonego rezultatu. Cel wyznacza
ich zakres. Relacje ograniczane s¹ do takich, które mog¹ okazaæ siê przydatne.
Osoby przyjmuj¹ce drug¹ strategiê zabiegaj¹ o nawi¹zanie kontaktu ze �rodo-
wiskiem miejscowym nie licz¹c na to, ¿e co� przez to zyskaj¹, d¹¿¹ do bezin-
teresownego utrzymywania bliskich stosunków (Halik, Nowicka 2002, s. 13�17).
Pierwszy model mo¿na zaobserwowaæ np. u niektórych studentów niemieckich
(i nie tylko niemieckich) przebywaj¹cych w Poznaniu na stypendiach. Czêsto nie
podejmuj¹ oni z Polakami jakiegokolwiek kontaktu, za to otaczaj¹ siê innymi
Niemcami przybywaj¹cymi w Poznaniu lub stypendystami z innych krajów, two-
rz¹c stosunkowo zamkniête krêgi.

Badanym przeze mnie biznesmenom, nie zdarza³o siê natomiast minimalizowaæ
kontaktu z Polakami. Wprost przeciwnie, wiêkszo�æ w³o¿y³a wiele energii, aby ich
mo¿liwie jak najlepiej poznaæ. Na przyk³ad jeden z mened¿erów, maj¹c do dyspozy-
cji luksusowe auto s³u¿bowe, je�dzi³ do pracy tramwajem, chc¹c poobserwowaæ, jak
zachowuj¹ siê ludzie w codziennych sytuacjach. Inny biznesmen w tym samym
celu odbywa³ co wieczór d³ugie spacery i codziennie wychodzi³ ze wspó³pracow-
nikami na wspólny obiad w barze mlecznym. Wszyscy migranci od pocz¹tku sta-
rali siê sami robiæ zakupy, za³atwiaæ sprawy w urzêdach. By³a to, jak przyznawali,
dodatkowa okazja, aby poznaæ Polaków. Jak wynika z wywiadów, Niemcy przyjêli
tym sposobem na ogó³ najrzadziej stosowan¹, choæ ocenian¹ przez specjalistów
jako wysoko skuteczn¹, metodê przezwyciê¿ania interkulturowych problemów
� uczenia siê kultury. Jürgen Bolten rozumie przez to permanentn¹ gotowo�æ do
interkulturowej nauki, otwarto�æ w stosunku do tego, co obce (2006, s. 136).

 Niemcy najczê�ciej wyra¿ali chêæ mieszkania w bezpo�rednim s¹siedztwie
Polaków nawet je�li wi¹za³o siê to z ni¿szym standardem mieszkania. Obecnie zale-
dwie jeden z moich rozmówców mieszka w Polsce i równocze�nie w Niemczech,
gdzie spêdza ka¿dy weekend z rodzin¹. Z obserwacji trenerów miêdzykulturo-
wych wynika, ¿e w³a�ciwie przesta³ istnieæ obowi¹zuj¹cy jeszcze oko³o dziesiêæ
lat temu model ¿ycia, polegaj¹cy na pracy w systemie Mo-Mi, czyli Montag
(poniedzia³ek) � Mittwoch (�roda), po 20 godzin na dobê przez 3 dni i wyje�dzie
do Niemiec na pozosta³e dni tygodnia10. Wiêkszo�æ respondentów pozostaje w tej
chwili w Polsce przez ca³y okres trwania kontraktu. Zamiast wyjazdów migranci
wybieraj¹ czêsty kontakt mailowy lub telefoniczny z rodzin¹ i przyjació³mi.

Jak wspomina³am, ju¿ pierwsze spotkania z Polakami oznacza³y dla wielu
Niemców utratê �oczywisto�ci kulturowej�. Bardzo szybko dostrzegali ró¿nice
w realiach ¿ycia w Polsce i w Niemczech, w zachowaniach, sposobach reagowania

10 Wywiad z Ell¹ Grünefeld, trenerk¹ z Internationales Menagement Trainings.
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w codziennych sytuacjach. Jeden respondentów mówi³: na pocz¹tku Polacy wyda-
wali mi siê egoistyczni, skoncentrowani na sobie. Widzia³em to w tramwaju, me-
trze, to by³o takie wra¿enie, kiedy nie zna³em jêzyka polskiego. [�] By³o wiele
rzeczy, do których nie by³em przyzwyczajony. [�] Zaskakuj¹ce by³y dla mnie du¿e
ró¿nice widoczne na ulicach. Starsze kobiety, które na ulicach sprzedawa³y kwiaty
po z³otówce, aby kupiæ sobie kostkê mas³a. A z drugiej strony widzia³em prze-
je¿d¿aj¹ce ko³o nich mercedesy. To by³o bardzo przygnêbiaj¹ce.

Uchwycenie ró¿nic i podobieñstw w pierwszych tygodniach pobytu w obcym
miejscu jest na ogó³ bardzo powierzchowne i dotyczy tych zjawisk kultury, które
s¹ najbardziej wyra�ne i ³atwo dostrzegane. Stosunkowo bezproblemowo mo¿na
zatem zaobserwowaæ elementy, takie jak: jêzyk, codzienne zachowanie, strój. Od-
krywanie g³êbszych wymiarów kultury sprawia du¿o wiêksz¹ trudno�æ. Przyk³a-
dem mo¿e byæ wspomniana ju¿ kwestia porozumienia jêzykowego. Jak twierdz¹
biznesmeni, nawet poznanie podstaw jêzyka polskiego tylko pozornie u³atwi³o
kontakt z Polakami, którzy np. wydawali siê z niechêci¹ reagowaæ na wydawane im
polecenia. Mened¿erowie nie wiedzieli, ¿e w by³y one w odczuciu pracowników
zbyt kategoryczne, bezpo�rednie i ma³o uprzejme. Kultura polska nale¿y bowiem,
jak pisze Anna Murdoch (w �wietle koncepcji E. Halla), do kultur wysoko kontek-
stowych, co wskazuje na nasycenie procesów komunikacyjnych �rodkami poza-
werbalnymi i po�rednimi oraz wysoki stopieñ nasycenia komunikacji werbalnej
przys³owiami, odno�nikami do wiedzy kolektywnej (1999, s. 79�80). Ten sposób
porozumiewania siê ró¿ni siê zasadniczo od kultur niskiego kontekstu, reprezen-
towanych m.in. przez Niemców, w przypadku których przekaz jest bezpo�redni,
jasny a znaczenie dos³owne. Biznesmeni ju¿ w pocz¹tkowej fazie pobytu w Polsce
u�wiadamiali sobie tê ró¿nicê.

 Jak pisa³a Luiza S³odownik ³atwo jest okre�liæ zjawiska nieznane, trudniej ziden-
tyfikowaæ nieznane po�ród tego, co wydaje siê podobne i �oczywiste�. Choæ utrata
oczywisto�ci odczuwalna jest najsilniej na pierwszym etapie kontaktu z kultur¹
obc¹, nie znaczy to jednak, ¿e jest to do�wiadczenie jednorazowe. Utrata oczywi-
sto�ci nie ogranicza siê wy³¹cznie do tych uczuæ i prze¿yæ, z których cz³owiek
stykaj¹cy siê z obco�ci¹, odmienno�ci¹ zdaje sobie sprawê, ale i z poczucia w³as-
nej niewiedzy i nieznajomo�ci regu³ rz¹dz¹cych otoczeniem, w którym siê znalaz³,
poczucia zagubienia i niepewno�ci (S³odownik 2006).

Wszyscy respondenci zgodnie twierdzili, ¿e pierwsze tygodnie pobytu w Polsce
nie nale¿a³y do naj³atwiejszych, zarówno z powodu nadmiaru nowych bod�ców,
informacji, pl¹taniny sprzecznych kulturowo znaków i znaczeñ, jak i z przyczyn
prozaicznych. Trzeba by³o nauczyæ siê poruszaæ po mie�cie, wspominano proble-
my z parkowaniem samochodu, rozpoznaniem funkcjonowania komunikacji miej-
skiej. Pod tym wzglêdem k³opoty nie ominê³y nawet tych respondentów, którzy
wcze�niej znali Polskê z krótkich pobytów u rodziny, czy osób posiadaj¹cych pol-
skie lub czê�ciowo polskie korzenie.

Respondenci wykazywali siê du¿¹ inwencj¹ w radzeniu sobie w nowych sytua-
cjach. Jeden z nich mówi³: Problemy jêzykowe rozwi¹zywa³em za pomoc¹ karte-
czek. Naj³atwiejsze rzeczy sprawia³y mi trudno�æ. Niech pani pójdzie do fryzjera
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nie znaj¹c polskiego! Poprosi³em wiêc moj¹ kole¿ankê pracy, ¿eby mi napisa³a,
jak maj¹ mnie obci¹æ. Jedn¹ tak¹ kartkê mia³em te¿ dla taksówkarza i jeszcze inne
na inne sytuacje ¿yciowe. Tak to zorganizowa³em, ¿e zakupy robi³em ci¹gle w jed-
nym sklepie, po pewnym czasie by³em ju¿ tam znany: [recytuje szybko po polsku]
�mas³o, mleko, banany�, to by³o stosunkowo ³atwe.

Po 3�4 tygodniach od przyjazdu cudzoziemcy potrafili ju¿ sobie poradziæ w co-
dziennych sytuacjach. Kolejny etap adaptacji trwa³ oko³o pó³ roku. Wiêkszo�æ
migrantów doznawa³a w tym czasie odczuæ wyró¿nionych i ujêtych przez Kalervo
Oberga (za: Miku³owski-Pomorski 2006, s. 358�359) w etapy: miesi¹ca miodo-
wego czyli fascynacji now¹ kultur¹, irytacji i wrogo�ci � kiedy oczekiwania podo-
bieñstwa do kraju pochodzenia nie spe³nia³y siê, okazywa³o siê, ¿e wiêcej jest tu
kulturowych ró¿nic ni¿ podobieñstw, stopniowego dostosowania siê, bikulturaliz-
mu � gdy lokalne uwarunkowania stawa³y siê na tyle zrozumia³e, by mo¿na by³o
efektywnie funkcjonowaæ11.

Wspomniane etapy nie nastêpowa³y jednak zawsze w kolejno�ci proponowanej
przez Oberga u-kszta³tnej krzywej12. W niektórych przypadkach adaptacja mia³a
postaæ liniow¹: ros³a wraz z d³ugo�ci¹ kontaktu kulturowego i pobytu jednostki
w obcym �rodowisku. Innym razem pokrywa³a siê z koncepcj¹ przedstawiaj¹c¹
proces wchodzenia w obc¹ kulturê w postaci krzywej, która mo¿e mieæ kszta³t
zbli¿ony do paraboli. Zgodnie z ni¹, po pierwszym, stosunkowo trudnym okresie
powolnego przystosowania siê do nowych warunków, przenikania w otoczenie,
nastêpuje bardzo szybka, je�li nie gwa³towna poprawa samopoczucia i praktycz-
nego funkcjonowania (wiêcej: Chutnik 2007, s. 68).

Podkre�liæ jednak nale¿y, ¿e du¿a grupa migrantów w³a�ciwie od pocz¹tku czu³a
siê w Polsce swojsko, nie do�wiadczaj¹c szczególnie dotkliwie ró¿nic kulturowych.
Biznesmeni doceniali przede wszystkim wymierne korzy�ci z pobytu, odczuwali
satysfakcjê z wy¿szego ni¿ w Niemczech statusu spo³ecznego, co niwelowa³o
wszelkie niedogodno�ci. Poza tym szybko zauwa¿ali efekty swojej pracy. Jeden
z respondentów stwierdzi³: ju¿ po trzech miesi¹cach postanowi³em, ¿e zostanê
w Polsce na zawsze. To by³y powody zawodowe. Mia³em tu du¿e szanse i perspekty-
wy. Praca sprawia³a mi o wiele wiêcej satysfakcji, ni¿ w Niemczech. Tu chodzi³o
o zbudowanie ca³kowicie nowych struktur. W Niemczech ju¿ wszystko istnia³o i dzia-
³a³o. Kiedy ma siê w perspektywie, ¿e potrafi siê samemu co� zbudowaæ, wykazaæ siê
kreatywno�ci¹, to jest to bardzo poci¹gaj¹ce. W Niemczech wtedy w tej bran¿y

11 Jak zauwa¿y³a Monika Chutnik, Oberg nie okre�li³ granic czasowych kolejnych faz, wypo-
wiedzia³ siê natomiast na ten temat Hofstede. Relacjonowa³ on, ¿e osoby wyje¿d¿aj¹ce na krótkie
pobyty s³u¿bowe, nie przekraczaj¹ce trzech miesiêcy mówi¹ o przej�ciu w tym nied³ugim czasie
wszystkich trzech pocz¹tkowych faz: euforii, szoku kulturowego i adaptacji (2007, s. 52). Z kolei
wed³ug relacji osób przebywaj¹cych na d³ugich, kilkuletnich kontraktach faza szoku kulturowego
trwa rok albo d³u¿ej i dopiero po takim okresie nastêpuje etap adaptacji.

12 U-kszta³tna krzywa by³a pocz¹tkowo omawiana zarówno w odniesieniu do psychicznego
samopoczucia i satysfakcji osób zmieniaj¹cych kraj pobytu, jak równie¿ w odniesieniu do postaw,
przystosowania siê spo³eczno-kulturowego czy wiedzy na temat kultury goszcz¹cej. Tymczasem
emocjonalne, poznawcze i behawioralne sk³adniki adaptacji miêdzykulturowej czasowo nie pokry-
waj¹ siê ze sob¹ (Chutnik 2007, s. 53).
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[bankowej] zapanowa³o zw¹tpienie, kryzys, pesymizm. Na tym tle Polska jawi³a siê
kusz¹co. Z drugiej strony musia³em zastanowiæ siê, jak u³o¿ê sobie moje ¿ycie pry-
watne. Zdecydowa³em, ¿e zostajê. Nie chcia³em ogl¹daæ Polski tylko z autostrady.

Utrata �oczywisto�ci kulturowej� ma charakter procesualny. Na dalszym etapie
poznawania obcej kultury jest ona wynikiem odkrycia w³asnych, b³êdnych wyobra-
¿eñ i przekonañ, co do tych elementów, które wydawa³y siê jasne, zrozumia³e,
a zatem �oczywiste�. Odkrywanie odmienno�ci mo¿na wiêc okre�liæ jako ci¹gle na
nowo podejmowane definiowanie (i redefiniowanie) obszarów znanego i nieznane-
go. Tak by³o tak¿e w przypadku poznañskich migrantów. Dopiero z czasem zaczêli
oni dostrzegaæ g³êbsze ró¿nice w postawach, stylach ¿ycia, w pracy, nauce, itd.

Co istotne, nie by³y one jednak w ¿adnym wypadku na tyle du¿e, by uniemo¿-
liwiæ porozumiewanie. Jak zauwa¿a bowiem Renata Winkler, stopieñ zro�niêcia
cz³owieka z kultur¹ i zró¿nicowanie w zakresie zinternalizowanych przez jed-
nostki zbiorów norm, zasad, regu³, wyobra¿eñ, przekonañ, wierzeñ, stereotypów,
uprzedzeñ oraz wszelkich czynników kognitywnych mo¿e, w sytuacji kontaktu
miêdzykulturowego, daæ o sobie znaæ w najwy¿szym stopniu, stwarzaj¹c bariery
i powoduj¹c zak³ócenia w procesie komunikowania siê a przez to w wymiernym
stopniu rzutowaæ na sprawno�æ i skuteczno�æ kooperacji w obrêbie danej zbio-
rowo�ci ludzi (2008, s. 104).

W miarê up³ywu czasu dostrzegalnych odmienno�ci by³o coraz wiêcej. Podjêto
ró¿ne dzia³ania, s³u¿¹ce ich zniwelowaniu albo wykorzystaniu. Obok uczenia siê
jêzyka, Niemcy poznawali specyfikê komunikowania pozawerbalnego. Ró¿nice
dotyczy³y kilku kategorii zachowañ niewerbalnych: proksemiki, zwi¹zanej z od-
leg³o�ci¹ i przestrzennym usytuowaniem wzglêdem siebie partnerów interakcji,
haptyki odnosz¹cej siê do wykorzystywania kontaktu fizycznego i dotyku w pro-
cesie konwersacji, kinezytyki zwi¹zanej z ruchami cia³a: gestykulacja, mimika
i kategorii wzrokowej, dotycz¹cej czêsto�ci wymiany spojrzeñ, ich d³ugo�ci oraz
charakteru (wiêcej: Gesterland 2000, s. 74�85). Wielu respondentów zauwa¿y³o,
¿e w kontaktach personalnych Polacy zachowuj¹ mniejszy dystans fizyczny, ¿ywiej
gestykuluj¹, choæ jednocze�nie ciszej ni¿ Niemcy mówi¹, czê�ciej wymieniaj¹
u�ciski d³oni, ca³uj¹ kobiety w d³oñ � czego w Niemczech siê nie spotyka. Jak
mówiono, Polacy niechêtnie nawi¹zuj¹ kontakt wzrokowy (choæ lubi¹ obserwowaæ
innych), a w stosunku do osób im nieznanych, wymianie spojrzeñ zazwyczaj nie
towarzyszy u�miech, lecz niechêtny, a nawet wrogi wyraz twarzy. Inaczej dzieje
siê, kiedy osoby wchodz¹ce w kontakt znaj¹ siê. Niemieccy pracodawcy zgodnie
twierdz¹, ¿e polscy pracownicy w relacjach z prze³o¿onym potrafi¹ patrz¹c mu
w oczy zgodziæ siê na wszystko, po to by nastêpnie i tak realizowaæ okre�lony pro-
jekt w sposób przez siebie zaplanowany, nie zwa¿aj¹c na wcze�niejsze ustalenia.

Biznesmeni zauwa¿yli ró¿nice w relacjach miêdzyludzkich. Wielu mia³o pro-
blem z ³¹czeniem funkcji dobrego prze³o¿onego z byciem �dobrym koleg¹�, co
jest w Polsce konieczne dla efektywnego zarz¹dzania zespo³em13. Dostrze¿ono fakt
oceniania przez Polaków ludzi na podstawie ubioru, wygl¹du, w skali nie spotykanej

13 Wywiad z Ell¹ Grünnefeld.
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w Niemczech. Nieznana okazywa³a siê ca³a gama rytua³ów, np. w stosunku do
kobiet: ca³owanie w rêkê, ustêpowanie miejsca, przepuszczanie w drzwiach, pra-
wienie komplementów. Obcych by³o szereg gestów i zachowañ, np. ostrzegawcze
miganie �wiat³ami samochodu, jako ostrze¿enie przed policj¹, uderzenie d³oni¹
w kark, oznaczaj¹ce zaproszenie do wspólnego wypicia alkoholu, a nawet specy-
ficzna mimika � wielu respondentów mówi³o o tym, ¿e ponurzy, wrogo wygl¹-
daj¹cy Polacy w zdecydowanej wiêkszo�ci przypadków przy bli¿szym poznaniu
okazywali siê sympatyczni, mili, go�cinni i serdeczni.

Biznesmeni podkre�lali, ¿e z trudem przychodzi³o im zapoznanie i oswojenie
siê ze specyfik¹ zarz¹dzania w Polsce. Jeden z nich mówi³: Bardzo szybko przy-
zwyczai³em siê do ludzi tutaj. Ale to by³o nic. Co innego firma. 1500 wspó³pra-
cowników. Trzeba by³o siê dogadaæ na ró¿ne sposoby z kolegami z zarz¹du. Trud-
no�ci sprawia³y problemy jêzykowe. Jest ró¿nica w nastawieniu do ¿ycia, do pracy.
[�] A wszystko zale¿y od prywatnej motywacji. Nastawienie do pracy zale¿y od
nastawienia do ¿ycia. Niemiec pracuje tak¿e dlatego, ¿e praca jest wa¿na, Polak
pracuje dlatego, ¿e praca jest wa¿na a przede wszystkim jej rezultat � pieni¹dze.
[�] W Polsce kszta³ci siê dla kszta³cenia a nie dla zapotrzebowañ rynku. [�]
muszê to braæ pod uwagê i inwestowaæ w dalszy rozwój pracowników. [�] System
kszta³cenia nie wydobywa u Polaków kreatywno�ci, umiejêtno�ci abstrakcyjnego
my�lenia [�] Polacy za to s¹ graczami. Ryzykuj¹ i dlatego niekiedy powstaj¹ za-
skakuj¹ce rozwi¹zania. Inny biznesmen podkre�la³: Polakom mogê dawaæ ró¿ne
wskazówki. Oni tego wys³uchaj¹ a pó�niej i tak zrobi¹ swoje. W Polsce to jest tak:
droga prowadzi do celu od �a� do �b� w linii prostej, Polacy id¹ do celu wê¿ykiem,
celu który osi¹gnêliby pro�ciej gdyby mnie pos³uchali. Tak jest nie tylko w pracy ale
w�ród przyjació³ i rodziny. Nie bêdzie jaki� tam Niemiec mówi³ mi jak mam ¿yæ.

O specyfice pracy m.in. w Niemczech pisali Charles Hampden-Turner i Alfons
Trompenaars (specjali�ci w dziedzinie miêdzykulturowego zarz¹dzania), wyró¿-
niaj¹c w zale¿no�ci od stylu prowadzenia interesów �7 kultur kapitalizmu�: USA,
Japoniê, Niemcy Francjê, Wielk¹ Brytaniê, Szkocjê i Holandiê. G³ówne wymie-
nione przez nich cechy niemieckiej �kultury kapitalizmu� znalaz³y potwierdzenie
w wypowiedziach moich respondentów, akcentuj¹cych je jako podstawowe ró¿nice
w sposobie pracy z Polakami (2006, s. 210�246).

Hampden-Turner i Trompenaars wspomnieli m.in., ¿e dla �niemieckich mene-
d¿erów pieni¹dze nie s¹ celem lecz, �rodkiem, smarem który zapewnia sprawne
dzia³anie machiny przemys³u, a nie magicznym napojem� (Jednocze�nie autorzy
zaznaczyli, ¿e ich zarobki w po³¹czeniu z dodatkowymi �wiadczeniami s¹ naj-
wiêksze na �wiecie, st¹d, jak mo¿na s¹dziæ, mniejsza troska o walory finansowe)
(2006, s. 230). Tak¿e badani przeze mnie biznesmeni podkre�lali, ¿e w ich odczu-
ciu dla Polaków pieni¹dze s¹ podstawowym elementem motywuj¹cym, podczas
gdy dla Niemców równie wa¿ne s¹ tak¿e inne bod�ce, np. mo¿liwo�æ realizowania
opracowanej przez siebie strategii rozwoju firmy, perspektywa osi¹gniêcia presti¿u
w �rodowisku zawodowym, itd. Jak siê wyrazi³ jeden z respondentów: Polacy pra-
cuj¹ aby zarobiæ. Mo¿na ich zmotywowaæ jedynie obietnic¹ lepszych zarobków.
Niemcy pracuj¹ nie tylko po to ¿eby zarobiæ, pracuj¹ bo trzeba pracowaæ, bo jest
to w ich naturze. Dla nas równie wa¿ne jest osi¹gniêcie lepszego, bardziej znacz¹-
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cego stanowiska, choæ niekoniecznie lepiej p³atnego, prawa do pracy w indywi-
dualnie ustalonych godzinach, mo¿liwo�ci dalszego rozwoju zawodowego, itd.

Hampden-Turner i Trompenaars wskazywali tak¿e na inn¹ charakterystyczn¹
cechê Niemców pracuj¹cych w biznesie, a mianowicie d¹¿enie do porozumienia
i zgody. Niemcy w ich opinii maj¹ sk³onno�æ do wspó³dzia³ania, wspó³zale¿no�ci
i wzajemno�ci, �taka postawa stwarza mo¿liwo�æ pogodzenia praw uniwersal-
nych i jednostkowych przypadków, czê�ci i ca³o�ci spo³eczeñstwa, praw jednostki
i jej zobowi¹zañ wobec spo³eczno�ci� (2006, s. 231). To stwierdzenie wyja�nia,
dlaczego jest ona �ród³em nieporozumieñ z Polakami, którzy, w opinii poznañ-
skich respondentów, s¹ indywidualistami, czê�ciej podejmuj¹ ryzyko i niekonwen-
cjonalne dzia³ania.

Wspomniani autorzy twierdz¹, ¿e w naturze Niemców le¿y postrzeganie nie tylko
pracy ale ca³ego �wiata jako systemu. Dlatego np. kultura �nie jest wymys³em egzal-
towanych elit, ani straw¹ mniejszo�ci obdarzonych dobrym smakiem, ale elemen-
tem wspólnego niemieckiego systemu warto�ci i nieodzownym darem ofiarowanym
cywilizacji� (tam¿e, s. 223). Do �systemu� nale¿y tak¿e troska o �rodowisko, bêd¹ca
jakoby rezultatem odczuwanej przez Niemców jedno�ci cz³owieka i natury. Ignoro-
wanie rozwoju kulturalnego, niedocenianie przez polski rz¹d grupy zawodowej
nauczycieli � odgrywaj¹cych istotn¹ rolê w przekazywaniu kultury, lekcewa¿enie
kwestii ekologicznych w gospodarce to bardzo czêsto pojawiaj¹ce siê elementy
krytyki ze strony badanych przeze mnie niemieckich transmigrantów, w tym tak¿e
biznesmenów, które potwierdzaj¹ twierdzenia Hampden-Turnera i Trompenaarsa.

Autorzy �siedmiu kultur kapitalizmu� wypowiedzieli siê równie¿ na temat istoty
systemu kszta³cenia w Niemczech: �niemieckie kszta³cenia zawodowe jest zdecy-
dowanie praktyczne. Kszta³ci siê nie charakter lecz umys³ i rêce. Nauka jest �ci�le
zwi¹zana z okre�lon¹ technologi¹ lub przemys³em. Niemcy nie wierz¹ w zarz¹dza-
nie rozumiane jako ogólna umiejêtno�æ o uniwersalnych w³a�ciwo�ciach� (tam¿e,
s. 239). Bior¹c pod uwagê to stwierdzenie nietrudno zrozumieæ, sk¹d wziê³a siê
przytaczana uwaga jednego z mened¿erów o ma³o praktycznym polskim sposobie
kszta³cenia i konieczno�ci szkolenia pracowników.

Hampden-Turner i Trompenaars wspomnieli tak¿e o niemieckim umi³owaniu
¿ycia wobec prawa i zasad oraz wynikaj¹cej z tego lojalno�ci wobec firmy (2006,
s. 210�246). I w tych kwestiach widaæ ró¿nice pomiêdzy Niemcami i Polakami,
dla których warto�ci¹ wy¿ej cenion¹ od firmy jest, np. rodzina. Elementy te nie
pojawi³y siê jednak w wypowiedziach poznañskich biznesmenów. Sta³o siê tak
zapewne dlatego, ¿e niemiecka pracowito�æ, solidno�æ, praworz¹dno�æ s¹ podstaw¹
stereotypowego postrzegania Niemców na ca³ym �wiecie (i bêd¹cego �ród³em
dumy Niemców), zbudowanego na zasadzie kontrastu z szeregiem innych narodów,
nie tylko Polakami. Cechy te s¹ wiêc uwa¿ane za oczywiste.

Kilku biznesmenów pracuj¹cych od d³u¿szego czasu w Polsce wspomnia³o
jeszcze o kilku innych istotnych odmienno�ciach polskiej i niemieckiej kultury
organizacyjnej, z którymi musia³o borykaæ siê szczególnie na pocz¹tku swojej
dzia³alno�ci w polskim oddziale firmy. Czê�ciowo pokrywa³y siê one z elementami
opisywanymi przez Ryszarda Rapackiego, mówi¹cego o spu�ci�nie socjalistycz-
nej, generuj¹cej pewne patologie zachowañ (np. nieracjonalne gospodarowanie),
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daj¹cej spo³eczne przyzwolenie na niektóre formy dzia³ania nieakceptowane
w spo³eczeñstwach zachodnich (np. ³apówkarstwo), zaszczepiaj¹cej syndrom wy-
uczonej bezradno�ci, brak zaufania do instytucji pañstwa (Problemy� 1995).

Co ciekawe, Niemcy natrafiaj¹cy na takie postawy Polaków w pracy, tak¿e
t³umaczyli je przyzwyczajeniami pochodz¹cymi z dawnego systemu, którego rea-
liów osobi�cie nie znali. Komunizm sta³ siê wiêc pewnego rodzaju wytrychem dla
zrozumienia obcej rzeczywisto�ci. W takich sytuacjach u respondentów uwidacz-
nia³o siê poczucie pe³nienia misji, bycia wys³annikiem z lepszego, zachodniego
�wiata, który musi zreformowaæ, to co zasta³ w Polsce. Badani przyjmowali posta-
wê dobrotliwego, wyrozumia³ego nauczyciela, zdaj¹cego sobie sprawê z tego, ¿e
przyswojenie cech takich jak: odpowiedzialno�æ, inicjatywa i umiejêtno�æ wspó³-
pracy, jest kolejnym etapem cywilizacyjnym, wymaga czasu i pozytywnego wspar-
cia w systemie edukacyjnym (z wywiadów z jednym z respondentów).

Po kilku tygodniach pobytu niemieccy transmigranci mieli ju¿ w³asne zdanie
na temat wszystkich stereotypów dotycz¹cych Polaków. Jak ju¿ wspomnia³am po-
jêcie stereotypu nale¿y do struktur poznawczych, obejmuj¹cych wiedzê, przeko-
nania i oczekiwania w stosunku do pewnych znacz¹cych dla danej spo³eczno�ci
klas obiektów, grup (kategorii) spo³ecznych lub rzadziej � pojedynczych osób.
Przypisuje on ogólnej, danej klasie obiektów okre�lone w³a�ciwo�ci lub sposoby
zachowañ (wzglêdnie odmawia ich przypisania), opieraj¹c siê na schematycznym
postrzeganiu rzeczywisto�ci (Mackie i inni 1999, s. 40). Za jego spraw¹ �wiat
postrzegany jest w sposób wadliwy: upraszczaj¹cy, warto�ciuj¹cy, nieadekwatny
do rzeczywisto�ci. Choæ stereotypy mog¹ byæ istotnym elementem utrudniaj¹cym
(a nawet uniemo¿liwiaj¹cym) komunikacjê miêdzykulturow¹, nie mo¿na tego
stwierdziæ w �rodowisku poznañskich biznesmenów z Niemiec.

Jak podkre�laj¹ Galen V. Bodenhausen i C. Neil Macrae, stereotypy czêsto s¹
niezale¿ne od woli i mog¹ pojawiaæ siê w umy�le osoby spostrzegaj¹cej za ka¿-
dym razem, gdy znajdzie siê ona w obecno�ci przedstawiciela grupy obcej (1999,
s. 22). Potwierdzaj¹ to wypowiedzi poznañskich mened¿erów. Im d³u¿ej jednak
przebywaj¹ oni w Poznaniu, tym bardziej zdaj¹ sobie sprawê z tego, jak funkcjo-
nuje mechanizm postrzegania stereotypowego i dlatego staraj¹ siê dystansowaæ od
takiego sposobu patrzenia na Polaków. W wiêkszo�ci przypadków zamiar ten nie
do koñca siê udaje. Wed³ug niektórych teorii pojawienie siê informacji sprzecz-
nych ze stereotypem czêsto uruchamia, zapobiegaj¹ce wystêpowaniu dysonansu
poznawczego, mechanizm stronniczej percepcji i uwagi. Polega to na tym, ¿e pro-
ces przetwarzania informacji na temat okre�lonego podmiotu, trwa a¿ do momentu,
w którym stereotyp zostanie potwierdzony. Ten mechanizm mo¿na tak¿e zaobser-
wowaæ u niemieckich biznesmenów. Ilustruje go wypowied� jednego z responden-
tów, znaj¹cego Polskê od 10 lat i deklaruj¹cego nie uleganie obiegowym opiniom:
ze wszystkich stereotypów, które funkcjonuj¹ o Polsce, zgadzaj¹ siê wed³ug mnie
dwa: ¿e kobiety s¹ tu piêkne i ¿e kradnie siê samochody.

Oprócz weryfikacji stereotypów, po kilku miesi¹cach pobytu migranci poczynili
szereg nowych spostrze¿eñ o �cechach narodowych� Polaków, zarówno podwa¿aj¹-
cych, jak i potwierdzaj¹cych stereotypy. Czê�æ z nich mia³a charakter negatywny.
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Pojawi³o siê kilka g³osów mówi¹cych o niepunktualno�ci, nies³owno�ci, niefraso-
bliwo�ci, braku odpowiedzialno�ci, np. jeden z nich mówi³ Zauwa¿y³em, ¿e du¿o
siê tutaj mówi, umawia, a pó�niej, kiedy wszystko jest gotowe, nagle w sobotê
przychodzi sms, ¿e nie mo¿emy siê spotkaæ. A czêsto w ogóle nie ma ¿adnej infor-
macji. Po prostu ta osoba nie przychodzi, mimo ¿e by³a umówiona. To mnie strasznie
wkurza. Inny respondent stwierdza³: My Niemcy mamy szczególny sposób traktowa-
nia innych, nazywamy to �planungssicherheit�, tzn. ¿e kiedy dok³adniej planujemy
wyj�cie z kim� to nie wypada nastêpnie tego odwo³aæ. Nie musimy w miêdzyczasie
zbyt wiele mówiæ, robiæ �schöne Werter�, co zdarza siê Polakom.

Je�li chodzi o pozytywne cechy, na ogó³ migranci zaskoczeni byli wysok¹ kul-
tur¹ osobist¹ Polaków. �wiadczy o tym jedna z wypowiedzi: w Polsce ludzie s¹
w stosunku do siebie bardziej uprzejmi. Jest wiele sytuacji w których mog¹ na
sobie polegaæ. Mogê tu przytoczyæ dwie rzeczy jako przyk³ad. [�] Kiedy wsiada-
³em do tramwaju, zdarza³o mi siê, ¿e uczeñ ustêpowa³ mi miejsca. To jest w Niem-
czech niespotykane, zaskakuj¹ce. Innym razem zdarzy³o mi siê, kiedy by³em z ¿on¹
w McDonald�s, ¿e wypad³a mi z kieszeni koperta. Nim siê spostrzeg³em m³ody ch³o-
pak pochyli³ siê i j¹ podniós³. Poda³ mi j¹ mówi¹c przy tym �proszê bardzo�. To
by³o co�, czego siê nie spodziewa³em. Zacz¹³em dostrzegaæ wiêcej takich sytuacji
i zauwa¿y³em, ¿e Polacy s¹ bardzo uprzejmi w stosunku do siebie.

Doceniano gotowo�æ do podejmowania ryzyka, upór w realizacji planów, ma-
rzeñ. Jednocze�nie krytykowano ró¿ne przejawy �ryzykanctwa�, np. brawurow¹
jazdê samochodem, nie zwa¿anie na pieszych na pasach. Jeden z respondentów
podkre�la³, ¿e Polacy czêsto je¿d¿¹ z maksymaln¹ prêdko�ci¹, tylko po to, aby
wyprzedziæ. Ma to odbicie w innych sytuacjach ¿yciowych. [�] Staj¹ na krawêdzi
tylko po to aby pokazaæ, co potrafi¹.

Wielu badanych stwierdzi³o, ¿e Polacy ¿ywi¹ niechêæ do Niemców, maj¹c¹
swoje �ród³o w historii. Tym samym po raz kolejny uznano za prawdziwy stereotyp
o odwiecznej wrogo�ci, mówiono np.: te uprzedzenia o Niemcach Polacy maj¹
ci¹gle w g³owach, one s¹ tam gdzie� ci¹gle zaszyte. Ja odczuwam to na swojej
skórze. Inny biznesmen stwierdza³: s¹ takie spo³eczne sytuacje, gdzie polscy biz-
nesmeni i prominenci na poznañskim gruncie s¹ w swoim gronie i tak siê dobrze
czuj¹. Niby jest siê zapraszanym, ale wszyscy licz¹, ¿e zaproszeni Niemcy nie przyj-
d¹ i po cichu zadaj¹ sobie pytanie, dlaczego ten w³a�nie przyszed³. Ja szybko siê
nauczy³em gdzie bywaæ a gdzie nie. Zawsze w takich sytuacjach przychodzi mi na
my�l: Ich bin hier nur Gastarbeiter.

W innym miejscu respondent doda³: Polacy lubi¹ obcokrajowców do czasu,
kiedy mo¿na od nich co� dostaæ, czego� siê nauczyæ, do czasu, kiedy ich pobyt
tutaj ma jaki� wymierny sens. [�] Niemcy s¹ po¿¹danym pracodawc¹, inwesto-
rem, ale nie s¹ partnerami. Pomiêdzy tym nie ma nic, nie ma neutralno�ci. S¹ tylko
stereotypy. Inaczej jest kiedy obcokrajowcy stanowi¹ obci¹¿enie.

Mimo szeregu uwag, wszyscy poznañscy cudzoziemcy zdecydowanie pozytyw-
nie ocenili swój pobyt w Polsce. Choæ byli �wiadkami lub osobi�cie do�wiadczali
ró¿nic kulturowych, w ¿adnym z przypadków nie mo¿na mówiæ, ¿e by³ to �szok
kulturowy� w zbyt radykalnym ujêciu Elisabeth Marx, która okre�la go jako
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wstrz¹s, jakiego jednostka do�wiadcza na skutek stykania siê z nieznanymi i nie-
zrozumia³ymi sytuacjami. Nie wyst¹pi³y, wskazywane przez autorkê definicji,
zjawiska zwi¹zane z tego rodzaju permanentnym szokiem kulturowym, takie jak:
zaburzenia to¿samo�ciowe, obni¿enie spójno�ci pe³nionych ról spo³ecznych, uczu-
cie utraty w³asnej pozycji zawodowej, przyjació³, posiadanych rzeczy, poczucie
bycia odrzuconym przez przedstawicieli innej kultury lub emocjonalnego odrzu-
cenia przedstawicieli tej kultury, odczucie sta³ego napiêcia zwi¹zanego z koniecz-
no�ci¹ podejmowania wysi³ku adaptacyjnego, pojawienie siê niepokoju, z³o�ci,
czy wrêcz odrazy do kulturowo obcych wzorów, wra¿enie bezradno�ci, wynikaj¹ce
z faktu niemo¿no�ci funkcjonowania z w³a�ciw¹ sobie efektywno�ci¹ (2000, s. 25).

Tego rodzaju odczucia ujawniaj¹ siê w przypadku kultur znacznie od siebie
�odleg³ych� (tak¿e fizycznie) (Murdoch 1999, s. 183), o czym nie mo¿emy mówiæ
w odniesieniu do Polaków i Niemców, nale¿¹cych do tego samego, europejskiego
krêgu kulturowego, do narodów od wieków s¹siaduj¹cych ze sob¹. Istotna jest tak¿e
specyfika stylu ¿ycia transnationals, pozwalaj¹ca w ka¿dej chwili, tak¿e w kryzyso-
wej sytuacji, nawi¹zaæ kontakt z rodzin¹, zyskaæ jej wsparcie drog¹ mailow¹, telefo-
niczn¹, czy te¿ osobi�cie dziêki stosunkowo niewielkiemu fizycznemu oddaleniu
i mo¿liwo�ci szybkiego przemieszczania siê ró¿nymi �rodkami komunikacji.

W przypadku respondentów mo¿emy mówiæ o �szoku kulturowym� rozumia-
nym jako reakcja na sytuacjê stresu wywo³anego przez wyjazd i przeprowadzkê
do obecnego kraju (�rodowiska). Zjawisko to zachodzi bowiem bez wzglêdu na
specyfikê kraju, czy danej kultury14  (Murdoch 1999, s. 183). Monika Chutnik
proponuje nawet, by termin �szok kulturowy� zast¹piæ okre�leniem �akulturacja�,
lub �kulturowe przystosowanie siê�, poniewa¿ wspó³czesne podej�cia przedsta-
wiaj¹ osoby w kontakcie miêdzykulturowym, jako reaguj¹ce aktywnie i radz¹ce
sobie ze swoimi problemami w konstruktywny sposób � poprzez kulturowe ucze-
nie siê, zmaganie ze stresem spowodowanym t¹ sytuacj¹, w odró¿nieniu od wcze�-
niejszych modeli szoku kulturowego, gdzie obcy kulturowo przybysz uwa¿any
by³ za biern¹ ofiarê, potrzebuj¹c¹ pomocy z zewn¹trz (2007, s. 60�61). Ten rodzaj
definicji wydaje siê najbardziej adekwatny w stosunku do badanych Niemców.

Jak pisali Hampden-Turner i Trompenaars niebezpieczeñstwo szoku kulturowe-
go nie przemija wraz z zaaklimatyzowaniem siê. �Problemy czêsto pojawiaj¹ siê po
powrocie do kraju. Poniewa¿ mened¿er znik³ z zasiêgu wzroku centrali, znika te¿
z umys³ów [�]� (2006, s. 258). Badani Niemcy zdaj¹ sobie z tego sprawê i na ogó³
obawiaj¹ siê powrotu, który dla wielu wydaje siê najgorsz¹ alternatyw¹ po zakoñ-
czeniu zadania za granic¹. Maj¹ �wiadomo�æ, ¿e w swojej ojczy�nie raczej nie osi¹g-
n¹ tak wysokiej pozycji zawodowej i spo³ecznej jak za granic¹. Obawiaj¹ siê tak¿e,
i¿ z baga¿em swoich do�wiadczeñ, z odmiennym, wypracowanym w relacjach miê-
dzykulturowych, stylem pracy, nie bêd¹ mogli odnale�æ siê w dawnym �rodowisku.

Poznañscy Niemcy nie maj¹ raczej sprecyzowanych dalszych planów ¿yciowych.
Niektórzy wracaj¹ do kraju mimo �wiadomo�ci o czekaj¹cych ich trudno�ciach,

14 Eksperci przyznaj¹, ze stras mo¿e wystêpowaæ z wiêksz¹ intensywno�ci¹, je�li nowa kultura
jest bardzo oddalona od macierzystej (np. geograficznie, kulturowo).
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o których wspomnia³am. Jak mówi¹, prêdzej czy pó�niej daje o sobie znaæ zmêcze-
nie prac¹ na kluczowych stanowiskach, wymagaj¹c¹ ca³kowitego po�wiêcenia,
w �rodowisku nie do koñca oswojonym kulturowo. Relacje z rodzin¹, przyjació³mi,
bez osobistego kontaktu sp³ycaj¹ siê, zanika wiê�, poczucie blisko�ci. Wtedy we-
d³ug respondentów najlepszym wyj�ciem jest powrót, przynajmniej na jaki� czas.

Wielu Niemców czuje siê jednak w Polsce na tyle dobrze, ¿e nie wyklucza
mo¿liwo�ci pozostania na sta³e, lub przynajmniej na d³u¿szy okres. Kilka osób, jak
ju¿ wspomnia³am na pocz¹tku znalaz³o tu swoich ¿yciowych partnerów, mê¿ów,
¿ony. Niektórzy chcieliby pojechaæ w jeszcze inne miejsce na �wiecie, podj¹æ nowe
wyzwanie, zdobyæ kolejne umiejêtno�ci. Stan cywilny nie odgrywa przy tym wiêk-
szej roli. Ma³¿onkowie mened¿erów najczê�ciej maj¹ �wiadomo�æ, ¿e decyduj¹c
siê na zwi¹zek z transmigrantem czeka je �wêdrowny styl ¿ycia�15.

Je�li chodzi o kwestiê to¿samo�ci narodowej biznesmenów niemieckich, najle-
piej uj¹³ j¹ jeden z respondentów, mówi¹c: jestem Niemcem, który akurat teraz
mieszka w Polsce. Jak ju¿ wspomnia³am, wiêkszo�æ moich rozmówców, po po-
konaniu trudno�ci adaptacyjnych znajduje siê w fazie bikulturalizmu � lokalne
uwarunkowania sta³y siê dla nich na tyle zrozumia³e, ¿e mog¹ efektywnie funkcjo-
nowaæ. S¹ to osoby zaadaptowane i z powodu ich dobrze wykszta³conej to¿samo�ci
narodowej, stylu ¿ycia, zak³adaj¹cego mobilno�æ, ma³o prawdopodobne jest, ¿e
adaptacja przekszta³ci siê w asymilacjê.

Jak s³usznie uwa¿aj¹ badacze (np. Halik, Nowicka, 2002), wspó³cze�nie dobrze
zaadaptowany cudzoziemiec nie musi identyfikowaæ siê z kulturowymi wzorami
spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego, nie musi tej kultury akceptowaæ, a tym bardziej nie
musi przyjmowaæ i uznawaæ za swoje jej warto�ci i norm postêpowania. Musi
natomiast tak postêpowaæ, aby nie powodowaæ zbyt dotkliwych dla siebie konflik-
tów, aby budziæ raczej sympatiê ni¿ antypatiê, aby uzyskiwaæ po¿¹dane cele, s³o-
wem, byæ efektywnym i operatywnym w kraju pobytu bez wzglêdu na to, czy ten
pobyt ma byæ z za³o¿enia krótki, czy d³ugi16. Przyk³ad poznañskich biznesmenów

15 Nie znaczy to, ¿e zawsze s¹ z tym pogodzone. Jak mówi jedna z trenerek miêdzykulturowych,
ma³¿onkowie/partnerzy ¿yciowi, którzy przyje¿d¿aj¹ z mened¿erem do nowego kraju s¹ o wiele
bardziej nara¿eni na prawdziwy szok kulturowy. Najczê�ciej osoby te nie pracuj¹, a tym samym
kontakt z miejscow¹ ludno�ci¹ jest bardzo ograniczony. Zdecydowana wiêkszo�æ z nich to kobiety,
najczê�ciej wchodz¹ one w relacje z innymi kobietami znajduj¹cymi siê w podobnej sytuacji. Tym
samym pog³êbia siê ich izolacja i ro�nie frustracja, której wiele z nich nie wytrzymuje i decyduje siê
na powrót (wywiad z E. Grünnefeld). O problemach rodzin mened¿erów wspomina³a tak¿e Dominika
Latusek (2006, s. 146�147). O dzieciach pochodz¹cych z ma³¿eñstw transmigrantów pisa³ Jerzy
Miku³owski-Pomorski (2006, s. 369�381).

16 Dla przypomnienia, pomiêdzy procesami adaptacji i asymilacji istniej¹ istotne ró¿nice. O ile
w procesie asymilacji w nowych warunkach spo³eczno-kulturowych wchodzi w grê zmiana systemu
warto�ci, uznawanych norm oraz zachowañ, o tyle w procesie adaptacji, dochodzi jedynie do uzgod-
nienia, z wymaganiami spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego, pewnych zachowañ, zw³aszcza za� unikania
tych, które przeszkadzaj¹ w kontaktach z tym spo³eczeñstwem lub te¿ przyjmowanie tych, które
w tych kontaktach pomagaj¹. Adaptacja nie oznacza istotnych zmian na poziomie wyobra¿eñ o �wie-
cie i wyznawanych warto�ci oraz regu³ postêpowania. Zmiana dotyczy raczej poziomu instrumental-
nego, natomiast na poziomie podstawowego systemu warto�ci do ¿adnych zmian w ogóle nie musi
dochodziæ (Chutnik 2007, s. 67).
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dowodzi s³uszno�ci tego stwierdzenia. Przede wszystkim staraj¹ siê oni osi¹gn¹æ
swój cel zawodowy, czyni¹c to w mo¿liwie najmniej konfliktowy sposób. Fakt ¿e
cudzoziemiec, a zw³aszcza transmigrant nie ma obowi¹zku byæ dzisiaj cz³onkiem
danej kultury aby w niej skutecznie dzia³aæ, nie znaczy, ¿e nie d¹¿y do zrozumie-
nia mechanizmów jej funkcjonowania i nie stara siê zaakceptowaæ odmienno�ci
osób z którymi przez kilka lat dzieli swoje ¿ycie. Choæ rezultaty niekiedy odbiegaj¹
od zamierzonych celów, nale¿y doceniæ te zabiegi, �wiadcz¹ce o �wiadomo�ci ró¿-
nic kulturowych i chêci równoprawnego traktowania innych.

Jak ju¿ pisa³am, transnacjonalizm wywo³uje okre�lone zmiany kulturowe.
Wszyscy migranci zgodnie twierdz¹, ¿e po kilku miesi¹cach, latach za granic¹
wracaj¹ do domu jako ca³kowicie inni ludzie. Przede wszystkim s¹ zdystansowani
do stereotypów narodowych, nieobcych im przed wyjazdem do pracy do Polski.
Poza tym odkrywaj¹ potencja³ osób, z którymi dane im by³o pracowaæ za granic¹,
a o którym wcze�niej nie mieli pojêcia. Biznesmeni ucz¹ siê niekonwencjonal-
nych dzia³añ, tolerancji i otwarto�ci na innych, akceptowania ró¿nic kulturowych,
uwzglêdniania ich w pracy. Doceniaj¹ warto�ci kultury, w której przez jaki� czas
z wiêkszym lub mniejszym zaanga¿owaniem uczestniczyli. Pobyt za granic¹ wp³y-
wa tak¿e na ich cechy osobowo�ci. Migranci z tej grupy zawodowej nabieraj¹
odwagi i pewno�ci siebie, pog³êbiaj¹ poczucie odpowiedzialno�ci za du¿e zespo³y
pracowników. Czêsto po powrocie p³ac¹ za to problemami z ponownym przystoso-
waniem siê do ¿ycia w dawnym �rodowisku. Jednak nie spotka³am jeszcze osoby,
która ¿a³owa³aby decyzji o wyje�dzie do Polski. Niew¹tpliwie pobyt zagraniczne-
go szefa wywo³uje tak¿e podobne zmiany u Polaków. Zagadnienie to powinno byæ
jednak przedmiotem osobnych badañ.
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TRANSNATIONALISM IN POLISH CONTEXT. CASE STUDY
OF GERMAN BUSINESSMEN COMMUNITY IN POZNAN
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Transnationalism is a phenomenon closely related to globalization, contemporary migrations,
civilization and technological progress. Grzegorz Babinski defines transmigrants and transnationals
as people living temporarily in country different than the country of origin. Such persons maintain
wide and intensive contacts with their home country as well as unchanged ethnic/national identity.
Specific changes in the life styles, perception of others and self, approaches to the issues such as
work, friendship and family life are caused by the suspension of migrants between fatherland and the
place of migration. This factor leads them to the confrontation of their behavior, habits and values
with new experiences. However these issues don�t cause the assimilation (traditional result of migra-
tion) and changes to essential values. These problems are being discussed by the author, who con-
ducted an ethnographic research among German businessmen community in Poznan.
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