Poza
gniazdem.
Wizerunki
emigrantek polskich.

Polscy emigranci w USA na początku XX w., fot. Wikipedia.

Joanna Sokołowska-Gwizdka: „Poza gniazdem. Wizerunki emigrantki polskiej w
Kanadzie w XX wieku”, to źródłowe studium na temat kobiet emigrujących do
Kanady. Dlaczego zainteresowała się Pani kobietami na emigracji, a nie np.
emigracją z Polski w sensie ogólnym?

Maria Anna Jarochowska
Maria Anna Jarochowska: Temat kobiet na emigracji jest dla mnie ciekawszy.
Jak dotąd mało kto interesował się tym jak one sobie radzą w Kanadzie, jak
dają sobie radę z tęsknotą, z problemami asymilacji. Poza tym, jako długoletnia
emigrantka dobrze poznałam problemy emigracji do Kanady, a każdy kraj
ma sobie właściwe problemy.
JSG: W książce oprócz losów kobiet z różnych środowisk i w różnych okresach,
naszkicowała Pani bogate tło socjologiczno-polityczne, które wyjaśnia szereg
decyzji związanych z poczuciem przynależności do nowego społeczeństwa, czy
asymilacją w nowym kraju. Jak długo powstawała tak bogata w różne informacje
książka?
MAJ: Mniej więcej 10 lat chociaż, na tematy związane z zagadnieniami
ekonomicznymi, politycznymi, społecznymi, psychologii społecznej i historii
Kanady czytałam już wiele lat wcześniej, podobnie jak na tematy emigracji
teoretycznej i praktycznej.
JSG: Doktorat zrobiła Pani z nauk przyrodniczych, skąd zatem wzięło się u Pani
zainteresowanie Kanadą i jej mieszkańcami oraz szeroko pojętą problematyką
społeczną i psychologiczną?
MAJ: W czasie pobytu w Polsce zrobiłam magisterium z ekonomii politycznej,
doktorat z nauk przyrodniczych, ze specjalizacją z geografii i dyplom z
bibliotekoznawstwa. W zakresie geografii specjalizowałam się w kilku
kierunkach: statystyki w geografii i geografii kulturalnej, którą następnie już w

Kanadzie rozszerzyłam o antropologię społeczną, To jednak wymagało ode
mnie uzupełnień z zakresu historii Kanady, socjologii i psychologii. Gdybym
się tego nie nauczyła, nie mogłabym napisać „Poza gniazdem”.
JSG: Za książkę „Kanada. Kraj i Ludzie” otrzymała Pani w 1961 roku stypendium
postdoktoranckie z Canada Council, z którego Pani nie skorzystała, gdyż za
odmowę zbierania informacji za granicą, nie otrzymała Pani paszportu. Proszę
powiedzieć jak znalazła się więc Pani w Kanadzie.
MAJ: W PRL-u był zawsze bałagan. Prawdopodobnie kiedy parę lat później
składałam podanie o paszport turystyczny, aby odwiedzić dalekich krewnych, w
urzędzie paszportowym nie połączono mojego nazwiska z moim poprzednim
podaniem o paszport. Przypłynęłam więc na paszporcie turystycznym.
JSG: Jakie były Pani doświadczenia, po postawieniu pierwszych kroków na
kanadyjskiej ziemi?
MAJ: W Kanadzie parę lat czekało na mnie roczne stypendium, przeznaczone na
poznawanie przeze mnie całego kraju. Zatem ruszyłam w drogę, pociągami i
autobusami zatrzymując się po drodze w różnych uniwersytetach. W Winnipegu
dostałam propozycję zatrudnienia na stanowisku wykładowcy w
departamencie geografii i po zakończeniu stypendium zaczęłam tam pracować.
Z powodu bardzo zimnego winnipegowskiego klimatu przeniosłam się po kilku
latach do departamentu geografii do Montrealu i tam przez 29 lat, aż do
przejścia na emeryturę, uczyłam statystyki w geografii, geografii rolnictwa
Quebecu, Kanady i świata oraz geografii kobiet w różnych kulturach świata
(kobiety Indii, Chin, Azji południowo-wschodniej, itp.) Jakieś 10 lat przed
przejściem na emeryturę zaczęłam formułować swoje zainteresowania emigracją.
Musiałam przygotować metodę badań i ustalić osiągalną dla mnie dokumentację.
Po przejściu na emeryturę przenieśliśmy się z mężem do Brytyjskiej Kolumbii,
bo tutaj klimat jest łagodniejszy.
JSG: Czy trudno było Pani, nowej emigrantce, zdobyć pozycję naukową na
kanadyjskich Uniwersytetach?
MAJ: Nie, w czasie kiedy przybyłam do Kanady polityka imigracyjna była
bardzo życzliwa dla imigrantów. Oczywiście potem musiałam tak samo
pracować jak każdy profesor.

JSG: Czy pogodziła Pani kulturę starego kraju z kulturą nowej ojczyzny?
MAJ: Tak, czuję się zintegrowana ze społeczeństwem kanadyjskim, zrozumiałam i
zaakceptowałam kulturę narodową kanadyjską, czuję się członkiem
społeczeństwa, w którym się znajduję, ale wyrosłam w kulturze narodowej
polskiej i nadal mam ją w sobie. Tam przeżyłam wojnę i byłam członkiem
społeczeństwa, na którego ciele robiono eksperymenty komunistyczne. Tego się
nie zapomina. Obchodzi mnie wszystko co dotyczy Polski i Kanady, ale mój
dom jest w Kanadzie.
JSG: Czy w dobie globalizacji, Internetu, tanich telefonów można mówić o
wyobcowaniu na emigracji jako o zjawisku?
MAJ: Można, bo globalizacja, telefon i Internet nie zastąpią kontaktów
osobistych z rodziną i przyjaciółmi, chociaż zmniejszają nacisk
wykorzenienia, a to właśnie wykorzenienie jest przyczyną, że czujemy się
obcy.

Notka na temat książki:
Do tej pory brak jest opracowań na temat polskich
kobiet na emigracji w Kanadzie. Lukę tę zapełnia praca
prof. Marii Anny Jarochowskiej.

Posługując się licznymi wypowiedziami emigrantek, omawia ona po kolei cztery
wielkie fale emigracji polskiej w okresie od 1900 do 2000 roku na tle ówczesnej
kanadyjskiej polityki imigracyjnej, warunków ekonomicznych oraz stosunku
społeczeństwa tego kraju do nowo przybywających Polaków. Autorka zarysowuje
kolejno postacie wybitnych emigrantek i dziedziny ich działalności.

Praca jest podzielona na trzy zasadnicze części. W pierwszej omawiane są ogólne
problemy związane z emigracją. W drugiej przedstawione są trudności związane
z osiadaniem emigrantek na ziemi kanadyjskiej i godzenie się z tym faktem,
w dużej mierze dzięki działalności społecznej. Trzecia część poświęcona jest
ogólnokanadyjskim organizacjom kobiecym, a szczególnie Federacji Polek w
Kanadzie.
Uzupełnieniem publikacji jest lista kobiet wyróżnionych rozmaitymi
odznaczeniami kanadyjskimi, polskimi, innych państw oraz organizacji
polonijnych. Bibliografia oraz indeks ponad 300-tu nazwisk i pseudonimów
ułatwiają odnalezienie źródła lub poszukiwanej osoby.
Maria Anna Jarochowska: Poza gniazdem. Wizerunki emigrantki polskiej
w Kanadzie w XX w., Polski Instytut Naukowy w Kanadzie – Biblioteka
Polska im. Wandy Stachiewicz, 2006 r.
__________________
Wywiad ukazał się w „Liście oceanicznym”, dodatku kulturalnym „Gazety” z
Toronto, luty 2007.

