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WSTĘP 

Kiedy myślę o czasie wolnym jako istotnym elemencie dokonujących się w szer-
szej skali przeobrażeń, opisywanych w terminach: globalizacji, ryzyka, medialnego 
i technologicznego nasycenia, multi- i transkulturowości, płynnych tożsamości, 
zmieniających się modeli i stylów życia, usilnie powracają fundamentalne pytania 
odnośnie do tego, czym jest współcześnie czas wolny? jak go rozumieć i definio-
wać? gdzie go szukać i znajdować? jak praktykować? Pod znakiem zapytania staje 
po raz kolejny kwestia sprawczości, wolnego wyboru i autoteliczności doświadcza-
nia jednostek, a uwypuklany w ramach problematyki imperatyw samodoskonale-
nia i samorealizacji wprowadza typowe ponowoczesne dylematy i rozczarowania. 

W literaturze przedmiotu mamy do czynienia z pojęciem odsyłającym do 
odmiennych kontekstów oraz okresów uobecniania, zróżnicowanych etymologii 
i sposobów rozumienia wiązanych przede wszystkim z pojęciami leisure (ang.) 
oraz free time (ang.), co w języku polskim najtrafniej oddają kolejno pojęcia cza-
su dla siebie oraz czasu wolnego, czasu poza pracą czy czasu po pracy. Leisure za 
greckim scholé odnosi się do jakości doświadczania (state of experience), treści 
egzystencji (ang. state of existence) czy stanu umysłu (ang. state of mind). Wiązany 
jest z miękkimi zmiennymi, subiektywnymi znaczeniami, wartością indywidual-
nego doświadczania czy szerzej – stylami życia, życiem kulturalnym i zaangażo-
waniem obywatelskim. Leisure nawiązuje do antycznej wersji samodoskonalenia, 
kategorii czystej i wzniosłej, stojącej w opozycji do prostej rozrywki bez głębi 
i ducha. Grecy odkryli czas wolny jako stan umysłu, przestrzeń samorozwoju 
i doświadczania wolności, filozoficznych debat, publicznych działań i aktywno-
ści, uprawiania sztuki, polityki, nauki oraz przestrzeń działań komunikacyjnych 
(Habermas 1985) czy budowania kapitału społecznego (Putnam 2000). Z cza-
sem wolnym w rozumieniu free time, czyli jak twierdzą niektórzy, ze sprofano-
waną wersją leisure, mamy do czynienia wraz z narodzinami epoki przemysło-
wej, gdzie dochodzi do formalnego wydzielenia czasu pracy od czasu poza pracą 
w tym czasu wolnego oraz czasowej kwantyfikacji wskazanych sfer. Free time to 
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wycinek czasu czy składowa budżetu czasu (ang. state of time), wypełniany sze-
regiem aktywności ilościowo i obiektywnie wartościowanych (ang. state of activi-
ty) oraz percypowany jako suma czasu po pracy przeznaczonego na wypoczynek  
(ang. discretionary time) (np. Dumazedier 1962; Murphy 1974; Kelly, Godbey 
1992; Kelly 1996; Zelaza, Veney 2003; Godbey 2008; Truszkowska-Wojtkowiak 
2012). Najczęściej wskazywaną relację między free time and leisure można spro-
wadzić do tego, iż free time jest kategorią szerszą, zawierającą wszystkie te czyn-
ności, które zostały wymienione poza leisure, traktowany jest jako przesłanka 
albo warunek wstępny dla leisure i nie może być jego ekwiwalentem. DeGrazia, 
w klasycznej już dziś pracy Of Time, Work and Leisure, pisał: 

leisure i free time przynależą do różnych światów, do różnych rzeczywistości. Każdy człowiek 
może mieć czas wolny (w rozumieniu free time), ale nie każdy ma czas wolny (w rozumieniu 
leisure). Free time jest realizowaną ideą demokracji, natomiast leisure nie jest w pełni możliwy 
do uzyskania, gdyż stanowi ideał sam w sobie a nie idee czy zamysł. Free time to rodzaj kalkula-
cji w odniesieniu do odcinka czasu, leisure odnosi się do stanu bycia, kondycji, której nieliczni 
pożądają, a jeszcze mniej osiąga (DeGrazia 1962: 5). 

Czas wolny zharmonizowany z naturą w społeczeństwie tradycyjnym, od cza-
sów rewolucji przemysłowej, powstania zegara odliczającego i mierzącego czas 
został wyabstrahowany ze ścisłej i niepodważalnej relacji z naturalnymi rytma-
mi przyrody i skontrolowany. Dominujące w początkowym okresie rozwoju pro-
blematyki perspektywy funkcjonalistyczne wspierały obraz czasu wolnego jako 
wartości policzalnej, wyraźnie wydzielanej z czasu pracy i innych obowiązków, 
przeznaczonej na samorozwój i regenerację oraz pełniącej określone funkcje na 
rzecz systemu i jednostki. Wraz z ponowoczesnymi tendencjami emancypacyj-
no-polityczne i edukacyjne nastawienia względem czasu wolnego stopniowo 
traciły swą definiującą moc na rzecz nacisku na polisemiczność, płynność gra-
nic i fragmentaryzację doświadczania. Charakterystyczne dla ponowoczesno-
ści przekraczanie tradycyjnych opozycji: praca – czas wolny, czas obowiązków 
– czas wolny czy rodzina – czas wolny na rzecz ich wzajemnego przenikania się 
pozwalało też osiągać i doświadczać czas wolny w różnych momentach i miej-
scach w ciągu dnia, utrzymując jego fakultatywność i epizodyczność (por. Trusz-
kowska 2012: 9). Badacze problematyki zaczęli wskazywać na dynamiczną i dia-
logową naturę czasu wolnego realizowanego na gruncie codziennych praktyk 
i aktywności (por. Kelly 1972, 1996, 2012; Mannel 1989, 1999; Shaw 1985; Kelly, 
Godbey 1992; Watkins 2000; Godbey 2008; Rojek 1995, 2005, 2010). Zgodnie 
z takim zapatrywaniem doświadczanie czasu wolnego jest zapośredniczone przez 
niezliczoną ilość czynników indywidualnych (w tym biologicznych), społeczno-
-kulturowych, gospodarczych i ekonomicznych, których uwzględnianie pokazu-
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je, że czas wolny nie zawsze kształtuje się podmiotowo i refleksyjnie, nie zawsze 
niesie w sobie moc spontanicznych czy transgresyjnych przekroczeń, a istotny 
wpływ na jego przebieg mają społeczne (w tym strukturalne) uwarunkowania, 
sieci i relacje władzy oraz działania nawykowe. Kaufmann (za: Tarkowska 2013: 
15-16) powiedziałby, iż łączne potraktowanie odmiennych oddziaływań pozwa-
la uwypuklić fakt, że jednostka jest zarazem zdeterminowana i wolna oraz że 
stopień zdeterminowania i zakresu wolności jest zróżnicowany. Anu Valtonen 
(2004: 10) w tym kontekście wskazuje, iż w czasie wolnym toczą się codzienne, 
realne i symboliczne bitwy o takie oczywiste wartości, jak wolność czy zadowo-
lenie. Czas wolny jest też opresyjny, uciążliwy i podstępny (Douglas 1977, za: 
Kelly, Godbey 1999: 204), stanowi źródło ucieczek, działań kompensacyjnych 
i braku autentyczności (Rojek 1995; Cohen, Taylor 1992) czy daje ujście licz-
nym patologiom (Rojek 2006; Shaw 2006). Przy czym relacja między tym, co 
doświadczane jako prawdziwe i fałszywe, autentyczne i nieautentyczne, wolne 
czy zniewolone, dotyczy przede wszystkim specyfiki doświadczania aktywności 
czy działania, a nie ich formy. 

Roberts (1999: 5) utrzymuje, że tym, co współcześnie lepiej oddaje zmienną 
naturę i właściwości czasu wolnego, jest „budowanie” sposobów rozumienia i wy-
jaśniania zjawiska, odnoszenie się do jego bieżących użyć i mód teoretycznych 
aniżeli do jednoznacznych i skończonych definicji. Podejście to zakłada, iż każdy 
aktor wciąż interpretuje interakcje zachodzące w swoim środowisku oraz że teore-
tyk czy badacz sam jest też ich interpretatorem. Nie ma ostatecznie ustanowionej 
prawdy o rzeczywistości, a zasadniczą kompetencją staje się „praca refleksyjna”, 
która ma być maksymalnie otwarta na wszelkie nowe interpretacje i analizy, a tak-
że sposoby wyjaśniania zjawisk, których dotyczy. 

Zamysłem książki, jak wskazuje sam tytuł: Zrozumieć CZAS WOLNY. Prze-
obrażenia, tożsamość, doświadczanie, jest próba zrozumienia czasu wolnego w jego 
kluczowych wymiarach związanych z przeobrażeniami, tożsamością i doświad-
czaniem. Ważne staje się uzyskanie możliwie pełnego obraz czasu wolnego jako 
pewnej szczególnej przestrzeni poznawczej, interakcyjnej, symbolicznej i emocjo-
nalnej, a nie stworzenie jednej zasadniczej definicji czy sposobu myślenia na jego 
temat. Czerpanie inspiracji z takich orientacji teoretycznych, jak: symboliczny 
interakcjonizm, fenomenologia, egzystencjalizm, socjologia codzienności (Ber-
ger, Luckman 1983; Kelly 1972, 1996, 2003, 2012; Kelly, Godbey 1992; Giddens 
2001, 2003; de Certeau 2008, 2011; Kaufman 2013), inspirowanie się psychologią 
doświadczania Csikszentmihalyi (2005), postmodernizmem (Rojek 1995, 2005, 
2010), jak i wątkami teorii granicznych (Nippert-Eng1996; Zerubavel1991), po-
zwala myśleć o czasie wolnym jako o kategorii dynamicznej, społecznie i kulturo-
wo zmiennej, lokowanej na przecięciu mikro- i makroprocesów społecznych oraz 
wiązać ją z dynamiką jednostkowego doświadczania. 
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Czas wolny w takim rozumieniu stanowi wypadkową indywidualnych i grupo-
wych kompetencji, preferencji, aspiracji oraz zmiennego kontekstu społeczno-in-
stytucjonalnego. Jak pisze Piotr Sztompka – między sferą przelotnych kontaktów 
w mikroskali a sferą najtrwalszych i najbardziej złożonych systemów w makroskali 
występuje ciągłość, mimo całej gamy stopniowych komplikacji. W najdrobniej-
szych przejawach życia codziennego przełamują się i wyrażają najbardziej skom-
plikowane społecznie struktury, a struktury odzwierciedlają to, co ludzie robią na 
co dzień (Sztompka 2008: 31-33). Dopiero takie szerokie spojrzenie na czas wolny 
pozwala opisywać i analizować problem w sposób kompleksowy: zarówno jako 
pewien specyficzny i niezwykle dynamiczny proces mentalny, jak i jako zjawisko 
czy osobliwość społeczną. 

Tym samym kolejnym założeniem książki, biorąc pod uwagę jedną z prze-
słanek metodologii refleksyjnej, jest maksymalizowanie oglądu i rozumienia 
problematyki czasu wolnego przy wykorzystaniu różnych metod i technik ba-
dawczych (Strauss 1993; Shaw 1997; Dupuis 1999; Freeman 2001; Giddens 2001; 
Fischer-Rosenthal 2005; Feighery 2006; Denzin, Lincoln 2010). W kolejnych roz-
działach książki analizy różnych typów materiału badawczego przeplatają się ze 
sobą, a kolejne metody i techniki służą pogłębianiu stawianych tez czy wcześniej 
zgromadzonej wiedzy. Odwołuję się z jednej strony do danych zastanych, pół-
nocnoamerykańskich i europejskich badań sondażowych oraz badań budżetów 
czasu, międzynarodowych badań porównawczych, pomniejszych europejskich 
projektów badawczych, a także polskich badań opinii społecznej czy badań bu-
dżetowych, które tworzą twardy i obiektywny kontekst dla analiz czasu wolnego. 
Z drugiej strony odnoszę się do własnych projektów badawczych, realizowanych 
w Polsce, przede wszystkim w oparciu o metodologie jakościowe, a zgłębiających 
codzienne rozumienie czasu wolnego. 

Celem części pierwszej pt.: Przeobrażenia jest przyglądanie się historyczno-
-społecznemu osadzeniu czasu wolnego. Kolejne rozdziały tej części dotyczą istot-
nych procesów charakteryzujących jego rozwój i dynamizujących przeobrażenia, 
jak: industrializacja, urbanizacja, umasowienie i technologizacja, komercjalizacja, 
globalizacja oraz akceleracja. Wskazane procesy przyczyniły się do tego, że dziś 
stajemy przed szeregiem pytań, problemów czy wyzwań dotyczących tożsamości 
czasu wolnego, o czym z kolei mówi część druga, pt.: Tożsamość. Jak czytelnik 
zauważy, celem tej części nie jest rewolucja w myśleniu o czasie wolnym, nie chce 
też opowiadać się po stronie kryzysu czy dezaktualizacji socjologii czasu wolnego. 
Chcę przede wszystkim odwołać się do kluczowych procesów w obrębie samej 
subdyscypliny, które w powiązaniu z ewolucją teorii i praktyki czasu wolnego, jak 
i dokonującymi się we współczesnej rzeczywistości przeobrażeniami, pozwalają 
urefleksyjniać jego status. W trzech kolejnych rozdziałach części odnoszę się do 
wyzwań związanych z petryfikacją socjologii czasu wolnego i do dylematów w ob-
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rębie teorii i metodologii czasu wolnego. Ostatni rozdział tej części pt.: Socjologia 
czasu wolnego w Polsce przenosi rozważania na grunt polskich doświadczeń i jest 
tak próbą scharakteryzowania reguł organizujących powszedniość i normalność 
wypoczynku w Polsce Ludowej, jak i refleksją nad współczesnym statusem socjo-
logii czasu wolnego w kraju. Demokratyzacja życia społecznego wniosła w obręb 
polskiej socjologii czasu wolnego wyraźne tendencje kryzysowe, których to kon-
sekwencją jest znaczne osłabienie, a niektórzy powiedzieliby – zniknięcie – socjo-
logii czasu wolnego z przestrzeni socjologicznych doświadczeń, który to problem 
analizuję w rozdziale pt.: Dylemat 4.: w jakim kierunku zmierza socjologia czasu 
wolnego w Polsce?

Z kolei zamierzeniem trzeciej części książki pt.: Ku Metodzie jest charakte-
rystyka założeń badawczych bazująca na perspektywie hermeneutyczno-inter-
pretatywnej oraz metodologii refleksyjnej. Pierwszy rozdział tej części obrazuje 
przeobrażenia, jakie dokonały się w Polsce w obszarze czasu wolnego w latach 
1976-2014. Drugi, stanowi krytyczną refleksję nad polskim dorobkiem badaw-
czym oraz metodologią badań czasu wolnego. 

Część czwarta pt.: Doświadczanie oparta jest na badaniach własnych i wpro-
wadza czytelnika w świat znaczeń, doświadczeń i emocji wypoczynku realizowa-
nych w różnych kontekstach sytuacyjnych. Czas wolny jawi się jednostkom jako 
subiektywnie doświadczany, co powoduje, iż nie ma jasności odnośnie do tego jak 
go definiować, oraz coraz trudniej ustalić wzajemne relacje między czasem wolnym 
i czasem dla siebie (rozdział pt: Czas wolny vs/i czas dla siebie). Kolejne podrozdzia-
ły obrazują zasadnicze wartości kształtujące rozumienie czasu wolnego, takie jak: 
odpoczynek, relaks, przyjemność, zadowolenie, wolność i wybór, a także decydu-
jące o motywacji do jego poszukiwania: pośpiech, zabieganie i stres, wskazując, że 
doświadczanie czasu wolnego jest zróżnicowane i zmienne tak indywidualnie, jak 
i kontekstowo. W rozdziale pt.: Przebieg aktywności czasu wolnego na przykładzie 
wybranych aktywności czasu wolnego podkreślam, iż perspektywa doświadczenio-
wa pozwala myśleć o czasie wolnym w całej jego rozciągłości, badać przejściowy, 
epizodyczny i wielofunkcyjny charakter czasu wolnego. Wskazuje też, że większość 
aktywności czasu wolnego ma charakter zwyczajny i to nie tylko dlatego, że jest po-
wszechny, ale przede wszystkim dlatego, iż jest powiązany z rutyną życia codzienne-
go. Z kolei rozdział pt.: Dynamika doświadczania: (nie)codzienne scenariusze pozwala 
przyglądać się wzajemnej dialektyce tego, co codzienne i niecodzienne w kontekście 
doświadczania czasu wolnego. Cały ten proces opisywany w kolejnych częściach od-
nosi się do procesów uniecodzienniania codzienności, takich jak: przerwy w pracy, 
luki w grafiku, ucieczki umysłowe, fantazje i marzenia, doznania graniczne, hobby, 
sport i wakacje, a także ucodzienniania niecodzienności rozumianych jako powroty 
do codzienności czy w końcu do procesów związanych z zakończeniem codzienno-
ści analizowanych w kontekście momentów przełomowych. 



Ostatni rozdział, pt.: Doświadczenia graniczne, wprowadza w palące dyskusje 
wokół doświadczeń realizowanych na granicy praca – życie – czas wolny, które 
to wskazują na dynamiczne i niekończące się procesy przekraczania, wytwarza-
nia, podtrzymywania i negocjowania granic między wskazanymi domenami. Pod-
rozdział podrozdział pt.: Technologie w czasie wolnym podnosi kwestię roli i zna-
czenia technologii komunikacyjnych i mobilnych podczas codziennych praktyk 
związanych z otwieraniem, przebiegiem i zamykaniem dnia, takich jak: logowanie, 
odbieranie e-maili, telefonów czy wysyłanie/odbieranie SMS-ów. Proponowana 
kontekstualistyczna perspektywa ujmowania tematu pozwala na wskazanie roli 
technologii w procesie tworzenia i negocjowania obszarów granicznych na pozio-
mie codziennego doświadczenia czasu wolnego. 

Książka jest napisana z perspektywy lokalnej, jednak istotnym teoretycz-
nie punktem odniesienia są dwie dominujące szkoły w obszarze tematyki czasu 
wolnego – szkoła amerykańska i europejska. Warto tym samym na zakończenie 
podkreślić, iż kategoria czasu wolnego nie ma charakteru uniwersalnego, ale przy-
pisana jest do partykularnej kulturowo, geograficznie i historycznie formy życia 
grupowego i społecznej organizacji określanej mianem nowoczesności. Czas wol-
ny nabiera znaczenia w określonym typie społeczeństwa i stanowi jeden z istot-
nych jego aspektów. 
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