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Czas wolny jest kategori? pojemn?, rozmaicie rozumian? i cz?sto krytykowan? za brak precyzji i zawarte w niej
„skrzywienia” (europocentryzm, androcentryzm, skupienie si? na do?wiadczeniu klasy ?redniej, elityzm itd.).
Chcia?abym zaproponowa? dyskusj? o tym, czy jest mimo to kategori? u?yteczn? w badaniach do?wiadczenia
migracyjnego.
Czy badania czasu wolnego migrantów mog? da? bardziej z?o?ony obraz sytuacji migracyjnej i to?samo?ci
migranckiej? Dla filozofów politycznych migrant nierzadko jest metafor? wspó?czesnej kondycji ludzkiej (np.
Agamben 2009; Bauman 2000; Nail 2015). Analogia wyrasta z negatywnych aspektów do?wiadczenia
migracyjnego: wykluczenia i niepewno?ci. Równie? medialne obrazy migrantów przekazuj? tre?ci „zagro?enia”,
„cierpienia”, „braku sprawiedliwo?ci spo?ecznej”. Nawet w antropologicznych studiach migracyjnych nurt „ciemnej
antropologii” przewa?a nad nurtem „antropologii szcz??cia” (por. Ortner 2016), cho? s? oczywi?cie wyj?tki (np.
Gronseth 2013).
Do?wiadczenie migracyjne to jednak tak?e marzenie o szcz??ciu. Do migracji przyczyniaj? si? nie tylko czynniki
negatywne, takie jak bieda czy przemoc, ale i wyobra?enia migrantów o „dobrym ?yciu”, przy czym kategoria
„dobrego ?ycia” ma wymiary moralny i utylitarny. Nie chodzi jednak tylko o dowarto?ciowanie pozytywnych
aspektów do?wiadczenia migracyjnego (por. Jimenez 2008; Mathews, Isquierdo 2009). Chodzi tak?e o zbadanie
ca?ej jego z?o?ono?ci i uwik?ania w rozmaite re?imy moralne, które oddzia?uj? na mobiln? jednostk? – oddolnie i
odgórnie, od zewn?trz i od ?rodka, „kijem” i „marchewk?”.
Korzystaj?c z materia?ów, jakie uzyska?am w 2014 roku w trakcie bada? w?ród migrantów z Polski do USA
mieszkaj?cych w metropolii chicagowskiej, chc? przedstawi? migrantów w?asne definicje czasu wolnego i sposoby
jego sp?dzania oraz artyku?owane i uciele?nione w nich wyobra?enia migrantów o „dobrym ?yciu”.
Anna Horolets [1] prowadzi?a studia nad czasem wolnym migrantów z Polski w brytyjskim West Midlands
(2010-11) i metropolii chicagowskiej (2014). Bada?a tak?e korzystanie z terenów zielonych w?ród migrantów z
Ukrainy i Wietnamu w Warszawie (2012). Interesuje si? relacj? mi?dzy czasem wolnym a to?samo?ci? migrantów a
tak?e ró?nymi rodzajami mobilno?ci przestrzennej (np. turystycznej i migracyjnej). Autorka ksi??ki Konformizm,
bunt, nostalgia. Turystyka niszowa z Polski do krajów by?ego ZSRR (2013), autorka i wspó?autorka artyku?ów o
mobilno?ci, migrantach, migracji i czasie wolnym (np. w Leisure Studies, Leisure Sciences, Prace Etnograficzne
czy Studia Migracyjne - Przegl?d Polonijny). Stypendystka Leverhulme Trust i Fundacji Ko?ciuszkowkiej. Cz?onkini
European Association of Social Anthropologists. Pracuje w Zak?adzie Antropologii Spo?ecznej na Uniwersytecie
Gda?skim.
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Spotkanie odby?o si? w ramach projektu „Antropologia dzi? - otwarte seminaria naukowe”.
Projekt „Antropologia dzi? - otwarte seminaria naukowe” finansowany w ramach umowy 903/1/P-DUN/2016 ze
?rodków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego przeznaczonych na dzia?alno?? upowszechniaj?c? nauk?.
Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego we
wspó?pracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
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