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O IRLANDZKICH TRAWELERACH I NOMADYZMIE
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Niniejszy artykuł poświęcony jest współczesnym formom oraz realiom praktykowania 
nomadyzmu przez rdzenną, tradycyjnie koczowniczą grupę Irlandzkich Trawelerów. Podstawę 
empiryczną stanowią badania własne przeprowadzone wśród społeczności trawelerskiej 
z miasta Galway na zachodzie Irlandii. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że 
tradycyjny sposób życia oparty na ciągłej wędrówce praktykowany jest już tylko przez 
nielicznych. Większość praktykujących wciąż nomadyzm Trawelerów z Galway robi to ze 
stałego miejsca zamieszkania, głównie latem. Wynika to w dużej części z barier i ograniczeń, 
jakie napotykają. Największą jest obecnie znalezienie miejsca na postój, co jest wynikiem 
obowiązujących w Irlandii regulacji prawnych. Choć nie zakazują one praktykowania 
nomadyzmu, to znacząco ograniczają możliwości kontynuowania wędrownego sposobu 
życia. Wcześniejsze badania pokazały, że Trawelerzy, praktykując nomadyzm, coraz częściej 
doświadczają wymuszonego przemieszczania. Wnioski z badania przypadku Trawelerów 
z Galway pokazują, że stanowi ono obecnie jego nieodłączny element.

Słowa kluczowe: Trawelerzy, praktykowanie nomadyzmu, wymuszone przemieszczanie

IRISH TRAVELLERS AND NOMADISM

The present article discusses contemporary forms and realities of practising nomadism by 
Ireland’s indigenous minority ethnic group Irish Travellers. The results of a fieldwork study 
among the Traveller community of Galway city, west of Ireland show that nomadism takes 
a range of forms. While the traditional nomadic way of life is often considered to involve 
constant movement from place to place, very few Travellers are currently practising this 
form of nomadism. Instead, most Travellers practice nomadism only seasonally, in summer, 
and retain a fixed abode. This alteration of traditional nomadic to a great extent is the result 
of barriers faced by Travellers in Ireland. The major barrier seems to be finding a place to 
halt due to the country’s current legislation. Although there is no legislation forbidding the 
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possibility of practising nomadism, there are number of acts that render nomadic movement 
almost impossible. Previous research has established that nomadic Travellers in Ireland have 
experienced an increase in forced movements. The present results show that forced movement 
has not only increased, but also has become an inherent aspect of nomadic movement.

Keywords: Travellers, nomadism, being moved on, being on the run

You’ve got to move fast to keep up with the times
For these days a man cannot dander

There’s a bylaw to say you must be on your way
And another to say you can’t wander”
Ewan MacColl – ‘Thirty Foot Trailer

Irlandzcy Trawelerzy (ang. Irish Travellers) to rdzenna, tradycyjnie koczow-
nicza grupa, stanowiąca niewielką, ale charakterystyczną część irlandzkiego spo-
łeczeństwa. Na początku lat 60. XX wieku w wyniku rozwoju cywilizacyjnego 
oraz działań państwa irlandzkiego Trawelerzy zaczęli na dużą skalę migrować do 
miast. Migracje te przyniosły ogromne zmiany w ich sposobie życia, zwłaszcza 
w kontekście praktykowanego przez nich nomadyzmu. Większość Trawelerów 
osiedliła się, a tradycyjny sposób życia praktykowany jest już tylko przez nie-
licznych. Współczesne próby kontynuowania praktykowania nomadyzmu przez 
Irlandzkich Trawelerów dobrze podsumowuje przywołany przeze mnie frag-
ment słynnej irlandzkiej folkowej pieśni mówiący o tym, że jedne przepisy 
nakazują wędrówkę bez przystanku, inne nie pozwalają wędrować. Wiąże się 
to z polityką państwa irlandzkiego oraz obwiązującymi w Irlandii regulacjami 
prawnymi, które nie wprost, ale de facto kryminalizują nomadyzm. Niniejszy 
artykuł poświęcony jest współczesnym formom oraz realiom praktykowania 
nomadyzmu przez tradycyjnych nomadów z Irlandii. Artykuł opiera się głównie 
na literaturze anglojęzycznej, gdyż w polskim piśmiennictwie naukowym wciąż 
bardzo niewiele jest publikacji poświęconych Trawelerom1. Podstawą empiryczną 
są badania własne przeprowadzone wśród społeczności trawelerskiej z miasta 
Galway na zachodzie Irlandii2. 

1 Wydaje się, że jak dotąd tylko trzy publikacje bezpośrednio odnoszą się do Irish Travellers, 
tj. Kurczewski 2007, Kołodziejczyk 2012, Radzewicz 2012. W pozostałych, na przykład Mirga 
i Mróz 1994, Bartosz 1994, Nowicka i Cieślińska (red.) 2006, pojawiają się wyłącznie wzmianki 
w kontekście różnorodności grup wędrownych i romskich w Europie.

2 Chodzi o badania przeprowadzone na użytek przygotowywanej rozprawy doktorskiej pt. Prawo 
do drogi. Przypadek Trawelerów z miasta Galway pisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jacka 
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KWESTIA NAZEWNICTWA

Trawelerzy w swoim języku cant (funkcjonują dwie inne nazwy: gammon 
lub shelta – akademickie) nazywają siebie Pavees albo Minceirs. W przeszłości 
określano ich na różne sposoby: travelling merchants [wędrowni handlarze], 
g/Gypsies [Cyganie], t/Tinkers [od ang. tin- ‘cyna, blacha’], itinerants [koczow-
nicy / wędrowcy]. Wszystkie te nazwy są typowymi egzoetnonimami. Większość 
tych nazw nabrała z czasem pejoratywnego znaczenia3, dlatego Trawelerzy nie 
chcą być tak nazywani, co wyraźnie podkreślają trawelerscy reprezentanci dzia-
łający na rzecz swojej społeczności (na przykład McDonagh 2000: 240) oraz 
uczestnicy prowadzonych przeze mnie badań. Jeśli zapytać Trawelerów, jak 
sami siebie określają, to najczęściej odpowiadają Travellers albo Irish Travel-
lers, rzadziej wspomniane wyżej Pavees albo Minceirs. Można więc przyjąć, że 
przedstawiciele opisywanej przeze mnie społeczności preferują nazwę Travellers 
w języku angielskim. Próby tłumaczenia tego słowa na język polski okazują 
się problematyczne. Mogą przyczynić się do podtrzymywania szkodliwych dla 
tej społeczności mitów wynikających w dużym stopniu z wcześniejszych prób 
identyfikacji, również naukowych, przede wszystkim mitu „prawdziwych Cyga-
nów”4. Słowo Traweler jest próbą spolszczenia angielskiego słowa Travellers. 

Kurczewskiego. Celem badania było poznanie, opisanie oraz zrozumienie przypadku społeczności 
trawelerskiej z Galway w kontekście prawa do tradycyjnego sposobu życia opartego na noma-
dyzmie. Chciałam dowiedzieć się, w jaki sposób żyją obecnie Trawelerzy z Galway. Czy nadal 
praktykują swój tradycyjny sposób życia oparty na nomadyzmie? Jaki mają stosunek do nomady-
zmu oraz do prawa do prowadzenia nomadycznego sposobu życia? Przeprowadziłam jakościowe 
badania terenowe z perspektywy teorii ugruntowanej. Badania terenowe trwały 15 miesięcy (marzec 
2013 r. – czerwiec 2014 r.) i oparte były o zasadę triangulacji metod. W badaniu wykorzystałam 
następujące narzędzia i techniki zbierania danych: wywiady pogłębione, obserwacje etnograficzne, 
analizę dokumentów życia społecznego, analizę newsletterów najważniejszych trawelerskich orga-
nizacji pozarządowych oraz wywiady fokusowe. Badana społeczność jest hermetyczną i trudno 
dostępną grupą, pomimo tego podczas badań udało mi się zebrać cenny i obszerny materiał 
badawczy, w tym 60 wywiadów pogłębionych (indywidualnych i spontanicznych grupowych) oraz 
3 wywiady fokusowe. Ponadto przeprowadziłam wiele obserwacji oraz rozmów nieformalnych, 
po których został ślad w notatkach terenowych.

3 Chodzi o słowa Tinkers i w/Wędrowcy. Słowo Tinkers ma obecnie bardzo obraźliwy cha-
rakter, oznacza, uogólniając, osoby nieustannie sprawiające kłopoty. Określenie Wędrowcy jest 
problematyczne, gdyż kojarzy się z zapoczątkowaną w latach 60. XX polityką asymilacji Tra-
welerów oraz jej słownictwem.

4 XIX-wieczni badacze skupieni wokół Towarzystwa The Gypsy Lore Society przyczynili 
się znacząco do stworzenia mitu „prawdziwych Cyganów”, z powodu którego długo uważano 
(a niektórzy uważają tak do tej pory), że Trawelerzy udają tylko Cyganów (zob. Okely 1983; 
Helleiner 2003).
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Proponuję, aby dla określenia tej specyficznej grupy Irlandczyków w języku 
polskim używać zamiennie terminów Irlandzcy Trawelerzy oraz Trawelerzy, oba 
człony pisane wielką literą. Powodów jest wiele, ze względu na ograniczenia 
wynikające z objętości niniejszego artykułu omówię je krótko. 

Po pierwsze, w literaturze przyjęło się spolszczanie nazw grup etnicznych 
(Mirga, Mróz 1994), np. w przypadku grup romskich upowszechniły się okre-
ślenia: Kełderasze lub Kalderasze (rom. Kelderali, Kalderasa), Lowarzy (rom. 
Lovari, Lovara), Manusze (rom. Manuša, fr. Manouches), a nie dosłowne tłuma-
czenia tych wyrazów (na przykład Kelderali w języku romani oznacza ‘kotlarze’, 
a Manuša ‘człowiek’). Po drugie, choć w polskim piśmiennictwie naukowym 
pojawiły się następujące określenia: Tinkers i Wędrowcy (Mirga i Mróz 1994; 
Kurczewski 2007; Nowicka i Cieślińska (red.) oraz travellersi (Kołodziejczyk 
2012), to każde z nich budzi zastrzeżenia. Dwa pierwsze, jak wspomniałam, 
są obecnie odrzucane ze względu na ich obraźliwy charakter. Co do określe-
nia travellersi, które jest niewątpliwe naturalną próbą spolszczenia angielskiego 
słowa Travellers, to bywa ono używane dla określenia np. brytyjskich New 
Travellers, którzy nie stanowią grupy etnicznej, a wędrowny sposób życia pro-
wadzą z wyboru lub z powodów światopoglądowych (Clarke 1997). Tym samym 
ma ono zbyt szeroki zakres znaczeniowy oraz może wprowadzać w błąd, że 
Irlandzcy Trawelerzy również prowadzą swój sposób życia z wyboru. Zdecydo-
wanie tak nie jest. Trawelerzy praktykują endogamię. Przynależność do grupy 
wyznacza pochodzenie. Nie można tak po prostu wyruszyć w drogę i w ten 
sposób stać się Trawelerem czy Trawelerką. Taka osoba może uzyskać trochę 
akceptacji poprzez małżeństwo z Trawelerką / Trawelerem, ale tylko potom-
stwo może cieszyć się pełnią przynależności etnicznej (Ni Shunear 1994; Okely 
1994). Wreszcie, odrzucam funkcjonujące w polskich mediach, czasopismach 
popularnonaukowych, polskiej wersji Wikipedii, blogach polskich emigrantów 
w Irlandii określenia: podróżnicy irlandzcy oraz irlandzcy Cyganie. Tłumacze-
nie „podróżnicy irlandzcy” może wprowadzić w błąd. Podróżnik kojarzy się 
z kimś, kto przemieszcza się z własnego wyboru, np. w celach turystycznych. 
Jeśli chodzi o określenie „irlandzcy Cyganie”, to choć występują podobieństwa 
w sposobie życia między Irlandzkimi Trawelerami i Cyganami / Romami, to 
hipoteza o wspólnym pochodzeniu grup została odrzucona za sprawą badań 
lingwistycznych i socjolingwistycznych (zob. Kirk i Ó Baoill red. 2002) oraz 
koncepcji nomadyzmu komercyjnego (Acton 1974, 1994; Rao 1987). 
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POCHODZENIE I ETNICZNOŚĆ

Pochodzenie Irlandzkich Trawelerów stanowi wciąż przedmiot debaty. Sinead 
Ni Shuinéar identyfikuje w niej trzy najczęściej pojawiające się wątki. Pierwszy 
mówi o tym, że Trawelerzy są wyrzutkami z „normalnego” społeczeństwa, tym 
samym są ofiarami swojej własnej nieudolności oraz że stanowią relatywnie nowe 
zjawisko społeczne. Drugi wątek sugeruje, że są swego rodzaju reliktem jako 
potomkowie przedceltyckiej grupy zepchniętej na niższą pozycję przez celtyckich 
najeźdźców z V wieku. W trzecim dominuje pogląd, że Trawelerzy są potomkami 
rdzennych i nomadycznych rzemieślników, którzy nie nabyli ziemi i nigdy się 
nie osiedlili (1994: 60–72). Tym samym spór o pochodzenie dotyczy tego, czy 
korzenie Trawelerów sięgają czasów przedkolonialnych czy kolonialnych, a ich 
samych zalicza się do tych społeczności, które mają (sporne) korzenie, ale nie 
posiadają historii (Okely 1983; Helliner 2003). Nie kwestionuje się natomiast 
odrębności etnicznej Irlandzkich Trawelerów w stosunku do reszty Irlandczyków, 
wyrażającej się m.in.: posiadaniem własnego języka, historii i kultury opartej 
na nomadyzmie oraz poszerzonej rodzinie trawelerskiej (zob. Raport Equality 
Authority 2006). W obrębie poszerzonej rodziny trawelerskiej, o bardzo silnych 
więziach, toczy się większość życia Trawelerów5. Jej członkowie „trzymają się 
zawsze razem”, prowadząc obecnie zdecydowanie bardziej osiadły tryb życia. 
Społeczność trawelerska od lat 80. XX w. walczy o formalne uznanie swojej 
odrębnej etniczności poprzez przyznanie statusu mniejszości etnicznej. Mimo 
poparcia międzynarodowych i irlandzkich organizacji praw człowieka, jak rów-
nież specjalnej komisji irlandzkiego parlamentu, która w 2014 r. wezwała do 
przyznania społeczności trawelerskiej statusu mniejszości etnicznej, władze 
irlandzkie wciąż tego nie zrobiły. W Republice Irlandii społeczność trawelerską 
szacuje się obecnie na około 36 tysięcy, co stanowi 0,6% ogólnej populacji6. 
Trawelerzy zamieszkują również Wielką Brytanię oraz Stany Zjednoczone.

5 W 2008 roku przeprowadziłam jakościowe badania na użytek pracy magisterskiej Współ-
czesna rodzina irlandzkich travellerów a kształtowanie się tożsamości travellerskiej, pisanej pod 
kierunkiem prof. dr hab. Anny Kwak.

6 Powyższe dane są szacunkami organizacji trawelerskich, opierają się m.in. na wynikach 
badania Our Geels – All Ireland Traveller Health Study 2010.



Edyta Radzewicz82

SPECYFIKA NOMADYZMU IRLANDZKICH TRAWELERÓW

Trawelerski aktywista Michael McDonagh wyjaśnia specyfikę trawelerskiego 
nomadyzmu następująco: „Kiedy Trawelerzy mówią o wędrowaniu, mamy na myśli 
coś innego niż to, co przeważnie nie-Trawelerzy przez to rozumieją. (…) Dla nie-
-Trawelerów wędrówka oznacza: dotrzeć z miejsca A do B. Dla Trawelerów motyw 
fizycznego przemieszczania jest tylko jednym z aspektów nomadycznej mentalno-
ści. Nomadyzm określa każdy element naszego życia, to, jak patrzymy na świat, 
jak postrzegamy różne rzeczy, jak mieszkamy, pracujemy i ogólnie w jaki sposób 
żyjemy” (1994: 95). A więc Irlandzcy Trawelerzy, podobnie jak inni tego rodzaju 
Wędrowcy, pozostają nomadami, nawet jeśli nie wędrują, gdyż w ich przypadku 
chodzi bardziej o nomadyczną mentalność niż faktyczne przemieszczanie (zob. Liége-
ois 1987). Dlatego lepiej używać wciąż terminu nomadyzm, podkreślając w ten 
sposób kulturowy charakter tego zjawiska oraz jego fundamentalne znaczenie dla 
kultury danych Wędrowców (Liégeois 1987; McDonagh M. 1994, 2000; Donahue, 
McVeigh i Ward 2005). Trawelerzy tradycyjnie koczowali na terenach wiejskich, 
przemieszczając się między irlandzkimi wsiami i miasteczkami, mieszkańcom któ-
rych oferowali swoje usługi oraz wykonywali różnego rodzaju prace7, przy okazji 
przynosili wiadomości z różnych stron kraju. W związku z powyższym żyli w swego 
rodzaju symbiozie z ludnością wiejską. Wędrowali w małej grupie rodzinnej. Mała 
liczebność takiej wędrującej i pracującej wspólnie rodziny wynikała z prostego faktu, 
że duża poszerzona rodzinna trawelerska nie byłaby w stanie na siebie zarobić 
(Kenrick 1994; McDonagh 2000). Taki rodzaj nomadyzmu Thomas Acton (1974 
i 1994), jak i wielu innych badaczy (m.in. Rao 1987; Kenrick 1994; MacLaughlin 
1995; Donahue, McVeigh i Ward 2005), określa terminem nomadyzmu komercyj-
nego (commercial nomadism). Komercyjni nomadzi, odwrotnie do pastoralnych, są 
zazwyczaj zależni od relacji z dominującymi osiadłymi społeczeństwami, w obrębie 
których operują. W najlepszym razie oznacza to dla jednych i drugich symboliczną 
relację wzajemnego zysku, w najgorszym – komercyjni nomadzi są w wysokim 
stopniu narażeni na uprzedzenia oraz na przemiany gospodarcze w społeczeństwach 
osiadłych (Donahue, McVeigh i Ward 2005: 13). Historia Irlandzkich Trawelerów 
bardzo dobrze pokazuje tę zależność. Wraz z rozwojem gospodarczym zapoczątko-
wanym pod koniec lat 50. XX w. spadł popyt na prace i usługi tradycyjnie świad-
czone przez Trawelerów w środowisku wiejskim. Poszukiwanie nowych możliwości 
zarobkowania doprowadziło do tego, że w latach 60. XX w. Trawelerzy zaczęli 

7 Jedną z najbardziej popularnych było ang. tinkering, czyli wytwarzanie i reperowanie blasza-
nych naczyń, skąd wzięła się nazwa Tinkers. Wykonywali również szereg innych zajęć i profesji 
np. muzykanctwo, handel końmi, handel obwoźny, czyszczenie kominów czy sezonowe prace 
rolne. Dodatkowy dochód zdobywali żebraniem.
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na dużą skalę przenosić się do miast i na ich obrzeża. Trawelerskie obozowiska 
stały się stałym elementem miejskiego krajobrazu irlandzkich miast i miasteczek. 
Zmiana środowiska życia z wiejskiego na miejskie zmieniła znacząco realia oraz 
możliwości praktykowania nomadyzmu. Wpłynęła również na relacje Trawelerów 
z nie-Trawelerami, które stały się bardziej konfliktowe i napięte. Antytraweleryzm 
oraz rasizm od lat 60. XX wieku zaczęły rozprzestrzeniać się na niespotykaną 
wcześniej skalę. Nomadyzm uznano za główną przyczynę zacofania i innych pro-
blemów trawelerskich. Raport Komisji ds. Koczownictwa (Report of the Commision 
on Itinerancy) z 1963 roku zapoczątkował irlandzką politykę wobec społeczności 
trawelerskiej. Przez ponad 20 lat miała ona charakter typowo asymilacyjny. Jej celem 
była „pomoc” Trawelerom w przechodzeniu na osiadły tryb życia. Choć od lat 80. 
polityka irlandzkich władz wobec Trawelerów i ich sposobu życia ma bardziej inte-
gracyjny charakter – m.in. wprowadzono definicję społeczności trawelerskiej (zob. 
Radzewicz 2012), w której mowa jest o nomadyzmie jako ważnej tradycji i wartości 
kulturowej, a Krajowa Strategia Zakwaterowania Trawelerów zakłada tworzenie 
miejsc postojowych (national network of transient sites) umożliwiających zakwatero-
wanie rodzinom praktykującym nomadyzm – to w 2002 roku weszła w życie ustawa 
The Housing (Miscellaneous Provisions) Act. Ten akt prawny uczynił z wejścia na 
teren publiczny lub prywatny bez zgody właścicieli (władz lokalnych w przypadku 
terenu publicznego) przestępstwo, za które grożą surowe kary: konfiskata przy-
czepy lub kampera, 3000 euro grzywny, a nawet miesięczny pobyt w więzieniu. 

PRZYPADEK TRAWELERÓW Z MIASTA GALWAY8

Współczesny tryb życia Trawelerów z Galway jest obecnie dość zróżnicowa-
ny, choć zdecydowanie bardziej osiadły niż nomadyczny. Tworzenie kategoryzacji 
za pomocą dychotomii nomadyczny – osiadły okazało się problematyczne9. Jak 
pokażę dalej, wiele przypadków było trudnych do sklasyfikowania.

8 Irlandzkich Trawelerów klasyfikuje się jako tzw. miejskich nomadów (urban nomads) 
w związku z tym, że – jak była mowa wyżej – w latach 60. XX w. zmienili środowisko życia 
z wiejskiego na miejskie. Kryterium związania z Galway traktowałam dość szeroko: od pochodzenia 
z Galway (urodzenie się lub pochodzenie z grupy rodzinnej historycznie związanej z Galway), 
zamieszkiwania w Galway (bez określenia ram czasowych), posiadania swojej bazy wypadowej 
w Galway, posiadania członków grupy rodzinnej w Galway, u których przebywa się regularnie 
dłużej lub krócej, mówienia o osobie: „I’m from Galway city”, „I am a Galway Traveller”, czyli 
identyfikowanie się z miastem Galway, również zamieszkiwanie na bliskich obrzeżach miasta.

9 Dlatego zdecydowałam się nie kategoryzować na siłę współczesnego trybu życia Trawelerów 
z Galway, a tylko go opisać.
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Wśród trawelerskich rodzin z Galway można wyróżnić grupę, która żyje w cał-
kowicie osiadły sposób, gdyż nie widać, aby zachowała jakiekolwiek elementy 
związane z tradycyjnym sposobem życia opartym na nomadyzmie. Członkowie 
tej grupy wolą mieszkać w domach niż w przyczepie na trawelerskim miejscu 
postojowym. Trawelerzy z tej grupy nie tylko nie wędrują, lecz zdecydowanie 
chcą prowadzić życie osiadłe i nie wykazują zainteresowania życiem w drodze: 

Wędrowanie? Nie, ha, ha, nie, jestem bardziej osiadła niż… wędrowanie. Nie... 
wiesz wolę być osiadła, dzieci i wszystko inne... (TK, 19, W); 
Nie, ja sam nigdy nie wędrowałem. Nie paliłbym się do tego (TM, 32, W)10. 

Chcą wychować swoje dzieci w warunkach osiadłego trybu życia. Swój wybór 
uzasadniali z jednej strony wychowaniem, z drugiej chęcią zapewnienia swoim 
dzieciom lepszych warunków do życia: 

(…) koniec końców to chciałbym wychować swoje dzieci w domu, tak. Dlatego 
staramy się o przyznanie domu, tak. Nie zostałem do tego wychowany, więc 
nie wziąłbym tak sobie… przyczepy mieszkalnej i tak po prostu zatrzymał się 
gdzieś, jakby… Wcale mnie tak nie wychowano… I moja żona… Wiesz ona 
też wychowała się w domu… Więc nie zostaliśmy wychowani… do wędrowania 
(TM, 25, W); 
Chcę, żeby moje dzieci miały wygodne życie (…). Trzeba myśleć o edukacji 
(TK, 26, W); 
Taa, przynajmniej masz ogrzewanie w domu, jest ogrzewanie jak gdyby 
i możesz gotować do woli w domu i tak dalej. Możesz kupić porządne łóżka 
i… (TK, 31, SWG). 

Wielokrotnie podkreślali chęć prowadzenia wygodniejszego życia niż ich 
rodzice czy dziadkowie. Trawelerzy, których można by określić jako „całkiem 
osiadłych”, nie stanowią licznej grupy. Na podstawie zebranych przeze mnie 
danych powiedziałabym, że raczej marginalną. Większość Trawelerów z Galway 
uczestniczących w badaniu i prowadzących osiadły tryb życia zachowała jakieś 
elementy nomadyzmu oraz nomadycznej mentalności. Nomadyzm w świado-
mości tej drugiej grupy jest stale obecny. 

10 TK oznacza Trawelerkę, TM oznacza Trawelera. Następnie podany jest wiek danego roz-
mówcy oraz rodzaj wywiadu, z którego pochodzi cytat: W – indywidualny pogłębiony, SWG – 
spontaniczny grupowy, F – fokusowy. Przy okazji chciałabym podkreślić, że wszystkie cytaty 
zostały wiernie przetłumaczone. W kilku przypadkach zastosowane przeze mnie tłumaczenia może 
nie brzmią najlepiej w języku polskim, ale najlepiej oddają sens wypowiedzi danego rozmówcy. 
Uważam, że w tekście badawczym jest to ważniejsze.
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Trawelerskie rodziny z Galway, które zachowały pewne elementy noma-
dycznego sposobu życia i które cechuje nomadyczna mentalność, można scha-
rakteryzować następująco: wielu, choć mówi, że żyje w sposób osiadły, nie 
wyobraża sobie życia bez posiadania kampera czy przyczepy. Posiadanie wła-
snej przyczepy, nawet jak się nie wędruje, daje poczucie, że można wyruszyć 
w drogę w każdej chwili, kiedy poczuje się potrzebę, kiedy będzie się chciało 
odwiedzić rodzinę. Jeśli mieszkają w domach, to zawsze z przodu lub z tyłu 
domu zobaczymy jakąś przyczepę lub kamper. W środku domów, jak również 
na zewnątrz, znajdziemy wiele przykładów kultury materialnej związanych 
z tradycją nomadyzmu, np.: koła od wozów, podkowy końskie czy rzeźby lub 
statuetki koni. Inni, choć również mówią, że żyją w osiadły sposób, to chcą 
mieszkać wyłącznie w przyczepie na trawelerskim miejscu postojowym. Jedna 
z Trawelerek następująco wyjaśniła mi taką postawę: 

Chociaż mieszkam na miejscu postojowym, to mimo tego mam tutaj podobnie 
jak na poboczu drogi. Czy ty rozumiesz, skąd ja pochodzę? Wciąż muszę iść do 
swojej przyczepy, żeby spać w mojej przyczepie. Nie mam tu sypialni [w bun-
galowie z kuchnią i łazienką – E.R.]. Rozglądam się i widzę przyczepy wokół 
mnie. Więc jest tak jakoś podobnie surowo. Częściowo to jest dokładnie taka 
sama rzecz (TK, 31, W). 

Twierdzą, że mieszkanie w domu jest nie dla nich: 

Czy uwierzysz, że ja nigdy, przenigdy nie zamieszkałbym w domu? Nie lubię 
domów. Chociaż mamy taki segment tutaj, gdzie znajdują się kuchnia i łazienka, 
ale ja wolę przyczepę. W niej jest po prostu jakoś… (TM, 34, W). 

Cechą wspólną tej grupy jest również to, że wszyscy wędrowali w tradycyjny 
sposób w przeszłości, ale przestali, bo jak twierdzą, obecnie w Irlandii nie da 
się prowadzić wędrownego sposobu życia: 

Nie wędruję już, nie, nie, kochana, ha, ha. Osiadłam, kochana, ha, ha. Machnęłam 
na to wszystko ręką, taa, kochana. Chciałoby się dalej, ale nie da się znaleźć 
żadnego miejsca [na postój – E.R.] (TK, 46, W); 
Wychowaliśmy się w przyczepie. Mój tato zawsze kochał życie w drodze. Moja 
mama nienawidziła. Ciągle pojawiali się ludzie, którzy starali się nas przegonić. 
Jak spojrzysz na statystyki, Irlandzki Traweler umiera na zawał serca około pięć-
dziesiątki – sześćdziesiątki. (…) Dwie główne przyczyny śmierci do wypadki 
drogowe i zawał serca. Kładę niewydolność serca na karb stresu, bo to widziałem. 
Kiedy żyjesz w drodze, to tak, widzisz, stres. Tak widzisz, że ludzie wokół ciebie 
są zestresowani. Nawet jak jesteś małym chłopcem, to dopada cię ten stres. Nie 
chcę tego dla moich dzieci (…) (TM, 27, W). 
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Wiele Trawelerek i Trawelerów z tej grupy deklarowało, że jeśli poprawiłyby 
się „warunki” w Irlandii, to chętnie wędrowaliby dalej. Nie chodzi im jednak 
o tradycyjny sposób wędrowania. Chcieliby mieć schronienie, które można by 
nazwać inaczej bazą wypadową, a wędrować od czasu do czasu, zatrzymując 
się w specjalnych miejscach postojowych z podstawowymi udogodnieniami. 
W większości przypadków nie tęsknią za surowym, tradycyjnym obozowaniem 
na poboczu dróg, bez wody, toalet itd., w warunkach, w jakich przebywali 
ich przodkowie. Szczególnie, że ze względu na dużą liczbę szybko jeżdżących 
samochodów pobocza nie są już tak bezpieczne jak kiedyś. 

Do tej drugiej grupy można zaliczyć również takich Trawelerów, którzy 
mieszkają w domach, ale woleliby żyć na stałym trawelerskim miejscu posto-
jowym. Mają nadzieję, że jeszcze dane im będzie tego doświadczyć: 

Zaoferowano mi dom, powiedziano, że na miejsce postojowe nie ma szans (…). 
Ale tak spędzić resztę mojego życia w tym domu, to nie widzę siebie. Chciałabym 
się przenieść na miejsce postojowe. Najlepiej gdzieś poza miastem. (…) Dlatego, 
że to nasza kultura. I wtedy każdego lata mogłabym wyruszyć, a potem wrócić. 
Jak mieszkasz w domu, to się tak nie da, trzeba go pilnować, szczególnie w tej 
okolicy (TK, 45, W). 

Powyższy przypadek nie jest odosobniony. Bardzo wiele trawelerskich rodzin 
mieszka w domach, ponieważ brakuje wolnych miejsc na oficjalnych traweler-
skich miejscach postojowych. Jest to związane z głębokim kryzysem irlandzkiej 
polityki zakwaterowania trawelerskich rodzin. Według danych trawelerskich orga-
nizacji ponad 11% trawelerskiej populacji jest oficjalnie bezdomna (ITM 2013). 
Trawelerzy próbują sobie radzić w takiej sytuacji, mieszkając kątem u rodziny, 
potrafią też wynająć przyczepę na prywatnym kempingu i tam zamieszkać, bądź 
też tymczasowo gdzieś na dziko, tak jak w poniższym przykładzie: 

Nigdy nie mieszkałem w przyczepie, więc kiedy skończyłem w niej… Musiałem 
wyprowadzić się z domu i ciężko było znaleźć jakieś miejsce do życia… więc 
zamieszkanie w przyczepie na dziko okazało się łatwiejszą opcją i, wiesz i tak 
zrobiliśmy, i w ogóle, rozumiesz? (TM, 32, W). 

Taką strategię radzenia sobie w kryzysie można uznać za przykład zachowania 
nomadycznej mentalności. Na podstawie powyższego opisu widać, że nomadyzm 
i/lub nomadyczna mentalność przejawiają się w różny sposób. Od symboli, 
np. potrzeby posiadania przyczepy, nawet jeśli jej się nie używa lub używa się 
jej tylko od czasu do czasu, po deklarację, że gdyby były lepsze warunki do 
wędrowania, to wybrałoby się życie w drodze.
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Mimo zasygnalizowanych już barier, utrudniających obecnie prowadzenie 
nomadycznego trybu życia w Irlandii, możemy znaleźć w Galway wiele rodzin, 
które nadal praktykują nomadyzm. Najwięcej z nich prowadzi seminomadyczny 
tryb życia. Korzystając z definicji Rady Europy, można określić go następująco: 
„wędrują od czasu do czasu, regularnie lub nie. Zdarza się, że żyją przez więk-
szość czasu w sposób osiadły i nagle, z różnych powodów, ruszają w drogę” 
(Raport RE 2002: 3). Najczęstszym „powodem”, dla którego trawelerskie rodziny 
z Galway obecnie ruszają w drogę, są szkolne wakacje ich dzieci:

My sami ciągle w okresie letnim jeździmy. Ale jedzie się tylko tak na dwa, trzy 
tygodnie. Natomiast kiedy byłyśmy dziećmi, to wyjeżdżaliśmy na 4, 5 miesięcy. 
Ale teraz jak ci się uda na 2 lub 3 tygodnie, to dużo (TK, 22, W); 
Mam trójkę dzieci. Niech Bóg ma je w swojej opiece. One uwielbiają wędro-
wanie. Wyjechaliśmy stąd zeszłego lata i byliśmy w okolicy Offaly, w okolicach 
Dublina i Kilkenny. Nie było nas przez około 8 tygodni (…) (TK, 28, W);
(…) nie ma nas tylko przez 6 tygodni, rozumiesz? Wracamy z powrotem we 
wrześniu, przed tym, jak dzieci muszą wrócić do szkoły… (TK, 56, SWG);
I tak co roku [latem – E.R.] na tydzień, dwa albo cokolwiek, wyruszamy… 
(TM, 38, W).

Letnie miesiące to czas trawelerskich wędrówek w Irlandii, ale i wtedy nie jest 
łatwo przemieszczającym się Trawelerom. Długość wędrówki uzależniona jest od 
determinacji rodzin trawelerskich, które zderzają się z brakiem miejsc postojowych 
i akcjami policji, skrupulatnie przeganiającej koczujących z miejsca na miejsce: 

Zasadniczo rzecz biorąc, Trawelerzy w tych czasach nie zostaną pozostawieni 
nigdzie w spokoju... gliny się za nimi uganiają i władze lokalne tak samo… 
(TM, 23, SWG) 

On ma na myśli, że zobacz, jakbyś ty miała kampera albo przyczepę... W zasa-
dzie to, co chcę powiedzieć, że gdyby on miał przyczepę i samochód, jemu nie 
pozwolono by zostać, ty byś mogła, nam by nie pozwolono, i tak to wygląda. 
Więc w zasadzie, gdybyśmy my mieli jakby taką małą przyczepę i ty byś miała 
przyczepę, to nas by przegoniono, a ciebie by nie przegoniono, bo ty jesteś 
osiadłą osobą, a my jesteśmy Trawelerami… (TK, 31, SWG)
Byliśmy tam może ze dwie godziny razem, wiedzieliśmy, że nas przegonią, 
więc… Ale wiesz, po prostu nie chcą cię tam, wiesz... zwłaszcza, jak wiedzą, 
że jesteś Trawelerem. Nie gorączkowaliby się z przyczepą lub kamperem kogoś 
z Polski, Niemiec czy Hiszpanii (…) (TM, 28, W).
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Z powyższych wypowiedzi dowiadujemy się o podwójnych standardach 
w egzekwowaniu obowiązujących przepisów. Wobec Trawelerów przestrzegane 
są rygorystycznie, wobec zagranicznych turystów lub innych nietrawelerskich 
miłośników dzikiego kempingu nie. Drugą ważną rzeczą jest coraz większa 
popularność poruszania się kamperami przez Trawelerów. Jak dowiadujemy 
się z poniższego przykładu przemawiają za tym względy praktyczne, a zakup 
kampera może zmotywować do praktykowania nomadyzmu: 

(…) teraz trzeba mieć kampery, kampery spowodowały to, że coraz więcej 
Trawelerów jest z powrotem na drogach, tak zauważyłem. Dlatego, że tak jak 
powiedziałem, łatwiej jest się poruszać (…) Trawelerom, którzy jeżdżą z przy-
czepami, tak jak mój brat… Posłuchaj, wybrał się raz, to było kilka tygodni 
temu. Pojechali w kilka rodzin i wszyscy mieli przyczepy. Więc za każdym 
razem, kiedy dostali nakaz, żeby się zbierać (…). Musieli użyć lewarka, żeby 
przymocować przyczepy, włożyć wszystkie rzeczy do środka, zebrać wszystko, 
co w tym czasie gotowali, garnki itd. A z kamperem to... po prostu wrzucasz 
wszystko do środka i już jesteś z powrotem za kółkiem (TM, 30, W).

Jak pokazują zebrane przeze mnie dane, tradycyjny sposób życia oparty na 
ciągłej wędrówce praktykowany jest już tylko przez nielicznych: 

Taa, wędrujemy (…). Na poboczach drogi zimą też, taa (…). Bywa ciężko, ale 
to nasza kultura, to jest to, do czego przywykliśmy. Nie jesteśmy przyzwycza-
jeni do niczego innego, przyzwyczajeni jesteśmy do takiego, więc… Jakoś tam 
wypracowaliśmy sobie sposób na to (TK, 31, W);
Jest ciężko, zasadniczo znalezienie miejsca na obozowisko, żeby się móc na 
nim faktycznie zatrzymać. Nie ma pozwolenia na postój. Council11 nakaże ci 
się zbierać, a gliny zajmą się tym, żebyś ruszył dalej w drogę i takie rzeczy, 
ale musisz dawać sobie z tym radę. Można się do tego przyzwyczaić, naprawdę. 
(…) W większość zim też wyruszamy (TK, 34, W). 

Trawelerka, autorka drugiej wypowiedzi, wędruje przez większą część roku, ale 
posiada stały adres zamieszkania na oficjalnym miejscu postojowym. Znacznie 
powszechniejsza wydaje się obecnie praktyka prowadzenia wędrownego trybu 
życia ze stałego miejsca zamieszkania. Takie miejsce można określić wspomnianą 
już bazą wypadową, do której się wraca od czasu do czasu, w razie potrzeby, 

11 Tłumacząc, zdecydowałam się pozostawić ang. słowo „Council”, które jest skrótem myślo-
wym, ale i swego rodzaju personifikacją władz miejskich miasta Galway (Galway City Council). 
Bardzo wielu rozmówców używało tego słowa, opowiadając o doświadczonych przez siebie 
eksmisjach z dzikich obozowisk. Często niezależnie od tego, która z różnych instytucji i agend 
władz miejskich je przeprowadzała lub zlecała.
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z okazji świąt czy ważnej uroczystości rodzinnej. Bazą wypadową może być 
dom lub zatoczka znajdująca się na trawelerskim miejscu postojowym. Trawe-
lerskie rodziny, które obecnie prowadzą nomadyczny tryb życia, podobnie jak 
ich przodkowie wędrują, przemieszczając się między irlandzkimi miasteczkami. 
Tradycyjnie Irlandzcy Trawelerzy wędrowali również w obrębie Wysp Bry-
tyjskich. Jak pokazują wyniki przeprowadzonych badań, Wielka Brytania jest 
wciąż popularnym miejscem wędrówek Trawelerów z Galway. Może obecnie 
nawet popularniejszym: 

Można tam wciąż wędrować. W Anglii znajdziesz oficjalne miejsca postojowe, 
tam gdzie ja się zatrzymywałem… zatrzymałem się w kilku i było w porządku 
(…) (TM, 45, W); 
W Wielkiej Brytanii łatwiej wynająć dom na krótko, bo nie ma tam tyle dys-
kryminacji co tutaj przy wynajmie (TM, 64, W);
Czułem się bardziej komfortowo, miałem zostać tam tylko 3 miesiące wtedy, 
a skończyło się, że zostałem cztery i pół roku, zanim wróciłem. Więc to nie 
ma znaczenia, nie musisz tego ukrywać [bycia Trawelerem – E.R.]. Jeśli znasz 
się na robocie, to wtedy nie ma znaczenia. Ze wszystkim zawsze mi tam było 
lepiej (TM, 38, F);
Wielka Brytania jest w porządku, tak. Myślę, że nie spotyka cię tam… No cóż, 
wiem, że tam jest też rasizm, ale nie tak dużo jak w Irlandii. (…) Nie wiem. 
Nigdy nie doświadczyłam. Masę razy tam byłam, zatrzymywaliśmy się w różnych 
miejscach i nigdy tam nie doświadczyłam (…) (TK, 22,W);
W Anglii społeczność trawelerska jest uznana za mniejszość etniczną i ma tam 
prawa. Tutaj nie ma… (TM, 28, W).

Paradoksalnie, Trawelerzy czują się w Wielkiej Brytanii mniej dyskryminowani 
niż we własnym kraju. W Wielkiej Brytanii mają status mniejszości etnicznej, 
który w poczuciu wielu moich rozmówców daje większą ochronę przed dys-
kryminacją. Większość podkreślała, że choć nie jest idealnie, to znajdują tam 
lepsze warunki do wędrowania, np. istnieje sieć miejsc postojowych, łatwiej 
wynająć dom na krótki okres (w Irlandii na prywatnym rynku wynajmu Tra-
welerzy spotykają się z powszechną dyskryminacją). 

Podobnie rzecz się ma z wędrowaniem po Europie. Coraz popularniejsze 
wśród rodzin trawelerskich jest opuszczanie Wysp Brytyjskich i kierowanie 
się na kontynent europejski. Choć w większości krajów europejskich nie ma 
specjalnych miejsc postojowych dla Trawelerów, to nie ma też tylu ograniczeń 
co w Irlandii. Trawelerzy nie odczuwają w Europie tak dużej dyskryminacji 
w dostępie do usług świadczonych publicznie, łatwiej jest im przemieszczać 
się w poszukiwaniu dorywczych prac, gdyż mogą korzystać np. z prywatnej 
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infrastruktury kampingów. Kilku moich rozmówców w poszukiwaniu pracy tra-
fiło do Polski, gdzie spędziło parę miesięcy, wykonując różnego rodzaju prace 
budowlane oraz zbierając złom. Inni prowadzili w Wielkiej Brytanii handel 
obwoźny, myli samochody. Przy okazji poszukiwania źródeł zarobkowania Tra-
welerzy odwiedzają często europejskie sanktuaria maryjne. Wśród Trawelerów 
z Galway najpopularniejsze są sanktuaria w Fatimie w Portugalii oraz w Lourdes 
we Francji. Pielgrzymki rodzinne do wspomnianych miejsc bywają również 
głównymi powodami trawelerskich wędrówek po Europie. 

Nieliczną grupę wciąż wędrujących Trawelerów zasilają młode trawelerskie 
małżeństwa. Czasem powodem wędrówki jest podtrzymywanie tradycji lub chęć 
powrotu do korzeni. Równie często wynika to jednak z problemów z zakwa-
terowaniem, szczególnie odpowiednim kulturowo, tj. na oficjalnym miejscu 
postojowym: 

Dokładnie mówiąc, to najpierw zatrzymaliśmy się w okolicach X, na około rok 
czy na dwa to było? Dwa lata, tak, więc kiedy wyjechaliśmy z X, to tak jakoś 
przenosiliśmy się z miejsca na miejsca. Council co rusz kazał nam się zbierać 
i musieliśmy ruszać dalej. Obiecywali nam oficjalne miejsce postojowe, które 
miało być rodzinnym miejscem postojowym. Więc kiedy tak się przenosiliśmy 
z miejsca na miejsce, często zatrzymywaliśmy się w miejscu, które się nazywa X, 
niedaleko stąd. I Council zdecydował się sprzedać ten teren, chcieli, żebyśmy 
stamtąd się zabrali. No i wtedy obiecali nam, że zabiorą nas tu [na oficjalne 
miejsce postojowe – E.R.], jak opuścimy tamto. Ale to ciągnęło się przez długi 
czas i w końcu nie zrobili tego, więc skończyło się tak, że pozwaliśmy ich do 
sądu, żeby dostać to miejsce tutaj… (TK, 24, W). 

Wraz z pojawieniem się dzieci wędrowanie młodych małżeństw przeważnie 
ogranicza się do miesięcy letnich lub całkiem się kończy: 

Taa, latem nie miałabym nic przeciwko, ta, ale i tak jest trochę trudno, jeśli 
chodzi o dzieci i jakby… Trudno jest teraz, jak są małe, ale później, jak pod-
rosną, musisz wysłać je do szkoły, jakby więc nie możesz wędrować, jak masz 
dzieci (TK, 32, W); 
Niektórzy Trawelerzy wędrują latem i zimą. Ok, ale jest to dla nich łatwe, dlatego 
że nie mają dużo dzieci ze sobą. Ale jak masz dzieciaki, nie możesz i tyle (TK, 
31, W; TK jest matką czworga dzieci). 

Jest jednak również grupa trawelerskich rodziców – można by ich nazwać „orto-
doksyjnymi” Trawelerami – którzy prowadzą nomadyczny tryb życia niezależnie 
od zewnętrznych ograniczeń i barier czy liczby dzieci. Warunki takiego sposobu 
życia dobrze opisuje następująca wypowiedź: 
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Więc mam siostrę, ona wędruje… Oni nie mogą w ogóle osiąść w domu (…). 
Całą rodziną jeżdżą po całym kraju i wszędzie... I ona ma dziewiątkę dzieciaków! 
I ona jest wciąż bardzo młoda i jest naprawę nomadą... Ona prowadzi nomadyczne 
życie. Koczuje na poboczu drogi i nie mają tam żadnych udogodnień, i ona nie 
ma tam wody! (…) ona żyje teraz w Anglii, jak do niej teraz dzwonię. (…). Po 
czym mogę do niej zadzwonić parę dni później znów i powie mi: Więc mieszkam 
teraz w takim i takim miejscu (…). I wiesz, i często się jej pytam: Jak ty sobie 
dajesz z tym radę? I ona mówi: Po prostu jestem do tego przyzwyczajona. I ona 
jest wtedy w tej malutkiej przyczepie! I ja do niej mówię: A gdzie wy wszyscy 
śpicie? Niektórzy śpią w vanie, inni w przyczepie. I wiesz, i im to naprawdę 
nie przeszkadza (TK, 26, W). 

Zdecydowana większość moich rozmówców podkreślała, że prowadzenie 
tradycyjnego sposobu życia opartego na ciągłej wędrówce nie ma obecnie nic 
wspólnego z romantyczną wizją wędrówki z przeszłości: 

Wygląda to mniej więcej tak, wędrujesz, szukasz dobrego miejsca, żeby się 
zatrzymać i wyczekujesz… Jakoś jeden dzień, drugi dzień i jak. I jeśli zostaniesz 
tam trochę dłużej, to przyjeżdża Gardai, żeby zabrać twoją przyczepę, więc to 
naprawdę nie jest… Nie jest przyjemnie żyć w taki sposób (TM, 32, W); 
Wędrowanie teraz to strata czasu, dlatego że uciekasz, uciekasz cały czas (TM, 
30, W). 

Jak dowiadujemy się z powyższych wypowiedzi, wędrowanie jest obecnie nie 
lada wyzwaniem, a Trawelerzy próbujący kontynuować praktykowanie nomady-
zmu doświadczają głównie wymuszonego przemieszczania (forced movement).

PODSUMOWANIE

Znalezienie miejsca na postój jest obecnie największą barierą dla rodzin 
trawelerskich pragnących praktykować nomadyzm. Nie powstała obiecana przez 
władze sieć przejezdnych, krótkoterminowych miejsc postojowych. Zlikwidowa-
no większość tradycyjnych miejsc postojowych Trawelerów lub przemieniono 
je w oficjalne stałe miejsca postojowe, które w związku z kryzysem realizacji 
krajowej strategii zakwaterowania Trawelerów są przeludnione i nie ma moż-
liwości, aby mogły korzystać z nich wędrujące rodziny. Irlandzkie regulacje 
prawne, tj. ustawodawstwo związane z mieszkalnictwem (The Housing Acts 
1992 i 2002), ruchem drogowym (Roads Act 1993) oraz bezpieczeństwem sani-
tarnym (Local Government (Sanitary Services) Act 1948), dają wiele podstaw 
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prawnych do przeprowadzenia eksmisji nielegalnego obozowiska. Irlandzkie 
władze lokalne oraz policja bardzo skrupulatnie z nich korzystają (zob. ITM 
2009). W szczególności z wprowadzonego na mocy ustawy o mieszkalnictwie 
(2002) prawa, tzw. the tresspass law, które z wkroczenia na czyjś teren bez 
pozwolenia uczyniło przestępstwo. Zgodnie z przywołanymi przepisami do prze-
prowadzenia eksmisji policja nie potrzebuje pisemnego nakazu, a koczujący 
Trawelerzy mają tylko 24 godziny na opuszczenie danego miejsca i ewentualne 
szukanie pomocy prawnej. Trudno nie zgodzić się z trawelerskimi organizacjami 
oraz irlandzkimi badaczami i prawnikami (na przykład Byrne i Binchy 2002; 
Crowley 2007; Roughneen 2010), że the tresspass law de facto skryminalizo-
wało praktykowanie nomadyzmu w Irlandii, gdyż Trawelerzy nie mają gdzie 
legalnie obozować. Wynika to po części z kolejnej bariery, tj. realizacji krajo-
wej polityki zakwaterowania rodzin trawelerskich, oddanej w ręce niechętnym 
Trawelerom władz lokalnych, które nie wywiązują się z obowiązku zapewnienia 
miejsc umożliwionych postój bez popełniania wspomnianego wyżej przestępstwa 
(Norris i Winston 2005; Crowley 2007). 

Obowiązujący w Irlandii system edukacji, w którym brak jest opcji umożli-
wiającej edukację dzieci wędrownym rodzinom, również utrudnia prowadzenie 
nomadycznego trybu życia z dziećmi w wieku szkolnym. Dodatkową barie-
rę stanowi irlandzki system pomocy społecznej, gdyż żeby z niego korzystać, 
trzeba mieć stały adres zamieszkania i funkcjonować w rejestrze jako lokalny 
Traweler / lokalna Trawelerka. Podobnie jest w przypadku korzystania z sys-
temu opieki zdrowotnej. Próbujący wciąż praktykować nomadyzm Trawele-
rzy, jak widać w przytoczonych przeze mnie fragmentach wywiadów, szukają 
sposobów na przezwyciężenie wyżej wspomnianych barier, tj. praktykowanie 
nomadyzmu w okresie letnim, przemieszczanie się kamperem, zatrzymywanie 
się u rodziny lub na prywatnych kempingach, koczowanie z dala od miasta 
w odludnych miejscach, aby zwiększyć szanse na dłuższy postój, praktykowanie 
nomadyzmu w swoim regionie, nawiązanie dobrych stosunków z policją, która 
przymyka czasem oko i pozwala lokalnym trawelerskim rodzinom, szczególnie 
w okresie letnim, koczować przez kilka dni, wędrowanie większą lub mniejszą 
grupą – przy czym w tym ostatnim wypadku otrzymałam sprzeczne informacje. 
Część Trawelerów twierdziła, że ze względów bezpieczeństwa można wędrować 
obecnie tylko w większej grupie, gdyż wciąż zdarzają się ataki na koczujące 
trawelerskie rodziny. Inni rozmówcy mówili, że odwrotnie, przemieszczanie 
się z miejsca na miejsce możliwe jest w jak najmniejszej grupie, nawet jedną 
rodziną, żeby nie rzucać się w oczy i tym samym dłużej koczować w jednym 
miejscu. Po dokonaniu pogłębionej analizy tych przypadków doszłam do wnio-
sku, że Trawelerzy, którzy podkreślali wagę tworzenia większych grup w czasie 
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wędrówki, najczęściej udawali się w drogę od czasu do czasu, dla podtrzymania 
tradycji i więzi rodzinnych. Ci wędrujący jedną rodziną nuklearną to Trawelerzy 
wędrujący przez większą część roku, posiadający bazę wypadową lub żyjący 
w tradycyjny sposób i przemieszczający się z miejsca na miejsce. Sposobem na 
praktykowanie nomadyzmu przez Irlandzkich Trawelerów z Galway jest także 
skrupulatne zaplanowanie wędrówki, szczególnie pod kątem ewentualnych miejsc 
postojowych. 

Wyniki badań przypadku Trawelerów z Galway mogą stanowić istotny głos 
w dyskusji na temat tego, czy tradycyjny sposobu życia Trawelerów ginie. 
Temat ten powraca regularnie od lat 60. przy okazji publikacji różnego rodzaju 
statystyk, pokazujących, że coraz więcej Trawelerów w Irlandii posiada stały 
adres zamieszkania (zob. Donahue, McVeigh i Ward 2005). W irlandzkim spisie 
powszechnym z 2011 roku 84% Trawelerów zadeklarowało stały adres. Wielu 
z uczestników przeprowadzonych badań mówiło, że wędrowanie kończy się 
albo już się skończyło: „it’s dying out”, „it’s really dying now”, „it’s going 
out like” „travelling is gone”. Chodziło im zawsze o ten tradycyjny sposób, 
polegający na ciągłej wędrówce z miejsca na miejsce i zatrzymywaniu się na 
poboczach dróg. Jak pokazałam wyżej, taki sposób życia kontynuowany jest 
obecnie przez nielicznych. Większość praktykujących nomadyzm robi to od 
czasu do czasu, głównie latem, posiadając stałe miejsce zamieszkania. Zebrane 
przeze mnie dane pokazują, że dla większości Trawelerów nomadyzm pozostał 
ważny. Można powiedzieć, że nadal stanowi fundamentalną część trawelerskiej 
kultury. Większość uważa, że podtrzymywanie tej tradycji jest ważne i próbu-
je przekazać ją swoim dzieciom, choćby poprzez jedno- czy dwutygodniową 
wędrówkę latem. Trudno nie zauważyć, że zaszły zmiany, że jest grupa Tra-
welerów, która nie chce w ogóle wędrować. Przeważnie jest to drugie bądź 
trzecie pokolenie wychowane w domu. Część Trawelerów, która prowadziła 
w przeszłości wędrowny tryb życia, woli w aktualnie panujących warunkach 
w Irlandii prowadzić tryb osiadły. Motywacją jest chęć bezpieczniejszego, mniej 
stresującego, ale i wygodniejszego życia dla siebie i swoich dzieci. 

Zdecydowana większość, która deklaruje chęć dalszego praktykowania noma-
dyzmu, pragnęłaby wędrować w mniej surowych warunkach, w porównaniu 
z przodkami. Chciałaby mieć bazę mieszkalną, najchętniej na oficjalnym miejscu 
postojowym i wędrować, mając możliwość zatrzymywania się na oficjalnych 
krótkookresowych miejscach postojowych z podstawowymi udogodnieniami. Jak 
określiły to uczestniczki jednego z przeprowadzonych wywiadów fokusowych: 
„Trawelerzy są teraz bardziej cywilizowani”. Z jednej strony próbujący nadal 
praktykować nomadyzm Trawelerzy korzystają ze smartfonów i GPS-u, żeby 
łatwiej zaplanować wędrówkę i znajdować optymalne miejsca na postój, z drugiej 
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trawelerskie dzieci coraz chętniej spędzają czas przez komputerami w domu, 
a mniej chętnie na zewnątrz. Nie ma to jednak większego znaczenia, ponieważ 
nawet jak się mieszka w domu, wędruje od czasu do czasu lub w ogóle, to nadal 
jest się Trawelerem. Większość trawelerskich uczestników badań podkreślała, że 
życie członka społeczności Trawelerów przenika tradycja wędrowania i ma się 
to po prostu we krwi: „It’s in your blood. You know where you come from”. 
Podtrzymywanie tradycji wędrowania nie służy do wartościowania na lepszych 
i gorszych Trawelerów. Panuje przekonanie, że osiedlenie się było przymusowe 
i ciężko było temu zaradzić. Trzeba było przystosować się do zmiany warunków: 
„You got to get along with that”. A więc zdecydowanie nadal jest się Trawele-
rem, jak się mieszka w domu. Bycie Trawelerem, jak usłyszałam wielokrotnie 
od moich rozmówców, to nie tylko wędrowanie.
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