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Mobilno?? ludzka i zwi?zana z ni? wielokulturowo??, pod wp?ywem tzw. kryzysu uchod?czego w Europie, znalaz?y
si? w centrum pe?nej emocji debaty publicznej, w której co rusz przywo?ywane s? rozmaite naukowe autorytety.
Zjawiska te jednak s? z regu?y analizowane z osiedle?czego i europocentrycznego punktu widzenia. Prezentowany
projekt – realizowany w dwóch indyjskich wielokulturowych spo?eczno?ciach, powsta?ych i funkcjonuj?cych w
nast?pstwie mobilno?ci – postuluje „umobilnienie” metodologii przez zakwestionowanie perspektywy, w której
osiedle?czo?? traktowana jest jako punkt odniesienia w badaniach nad kulturami i to?samo?ciami. Optyka
sedentarystyczna sprawia bowiem, ?e ludzie przemieszczaj?cy si? jawi? si? jako osoby „nie na miejscu”, które
musz? zosta? poddane ponownemu „zakorzenieniu”. Drugim wa?nym elementem niniejszego projektu jest wyj?cie
poza schematyczne my?lenie o mobilno?ci, prowadz?ce do postrzegania uchod?ców i migrantów jako tych, którzy
forsuj? bramy sytej Pó?nocy, a turystów jako zamo?nych „odkrywców” egzotycznego, biednego Po?udnia.
Badania prowadzone przy u?yciu niesedentarystycznej perspektywy w pozaeuropejskim kontek?cie pozwol?
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podda? konstruktywnej krytyce przyjmowane w Europie, cz?sto dogmatycznie, za?o?enia dotycz?ce takich idei, jak
multikulturalizm, integracja czy asymilacja.
Dharamsala i Hampi – dwie niewielkie spo?eczno?ci obj?te badaniami – dzieli odleg?o?? 2,5 tysi?ca kilometrów,
ale ??czy wiele. Obie powsta?y w nast?pstwie mobilno?ci zaledwie kilkadziesi?t lat temu: pierwsza wskutek
nap?ywu uchod?ców z Tybetu, druga za spraw? migrantów zmuszonych przez susz? do opuszczenia rodzinnych
wiosek. Obie zmagaj? si? z kwestionowaniem prawa ich cz?onków do zajmowanej ziemi i gro?b? wysiedle?
(aktualnie realizowan? w Hampi). Obie przyci?gaj? turystów: Dharamsala s?ynie z Dalajlamy i buddyzmu, i jest de
facto obozem uchod?ców, który sta? si? atrakcj? turystyczn?, podczas gdy Hampi to ?wi?te miejsce hinduizmu
rozs?awione przez hippisów i mark? ?wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Niskobud?etowy ruch turystyczny, który
stanowi g?ówne ?ród?o utrzymania obu miejscowo?ci, jest w du?ej mierze „obs?ugiwany” przez stale
nap?ywaj?cych migrantów i uchod?ców. W efekcie, spo?eczno?ci Dharamsali i Hampi tworz? Tybeta?czycy
(uchod?cy z Tybetu oraz potomkowie osiad?ych w Indiach transgranicznych kupców i pielgrzymów), Nepalczycy (w
tym potomkowie Gurkhów s?u??cych w kolonialnej armii), Rad?asta?czycy, Kaszmirczycy, nomadyczna kiedy?
ludno?? Lambani czy pasterska grupa Gaddi, jak i przedstawiciele tzw. globalnej Pó?nocy. Wiele z tych osób wraz
ze zmian? sezonów przemieszcza si? pomi?dzy pó?noc? a po?udniem Indii, w tym pomi?dzy Dharamsal? a Hampi.
D?ugookresowe etnograficzne badania terenowe realizowane w tak bardzo zró?nicowanych pod wzgl?dem
narodowym, etnicznym, spo?ecznym, religijnym i j?zykowym spo?eczno?ciach stwarzaj? mo?liwo??, by lepiej
pozna? mechanizmy koegzystencji ludzi w sytuacji p?ynnej wielokulturowo?ci, gdy nie jest mo?liwe odwo?anie si?
do wspólnej przesz?o?ci czy wielowiekowych zwi?zków z miejscem. Spo?eczno?ci osadzone w mobilno?ci, w
których trudno okre?li?, kto jest „tutejszy”, zmuszaj? nas do przewarto?ciowania postrzegania procesów
adaptacyjnych. Prowokuj? te? pytania, z kim b?d? z czym w obliczu takiej z?o?ono?ci przybysz mia?by si?
integrowa?; co scala takie spo?eczno?ci i jak kszta?tuj? si? w ich obr?bie wzajemne relacje (w?adzy, biznesowe,
s?siedzkie, intymne); wreszcie, czy oraz na jakim tle dochodzi do konfliktów i jak s? one za?egnywane.
Prezentowane badania, dzi?ki zerwaniu z perspektyw? sedentarystyczn?, pozwalaj? rzuci? nowe ?wiat?o na
zagadnienia to?samo?ci narodowej i etnicznej, legitymizowania prawa do ziemi, (nie)mo?liwo?ci wspó?istnienia
ró?nych kultur czy „naturalno?ci” granic mi?dzy lud?mi. S? równie? propozycj? jednoczesnego spojrzenia na
zjawiska uchod?stwa, migracji i turystyki, zwykle rozpatrywane przez badaczy odr?bnie i odmiennie
warto?ciowane, cho? zgodnie przeciwstawiane osiad?emu, nieruchomemu spo?ecze?stwu przyjmuj?cemu. W
praktyce te ró?ne formy ludzkiej mobilno?ci cz?sto nak?adaj? si? na siebie, a ich granice definicyjne s? p?ynne.
Kaszmirski sprzedawca tybeta?skiego rzemios?a wytwarzanego w Nepalu, który zbieg? do Dharamsali przed
przemoc? polityczn? w indyjskim Kaszmirze, jest bowiem jednocze?nie migrantem zarobkowym i uchod?c?
wewn?trznym. Nepalczyk prowadz?cy w?osk? restauracj? w Hampi, który uciek? do Indii przed bied? i rekrutacj?
do maoistowskiej partyzantki, jest zarazem migrantem politycznym i ekonomicznym. Gdzie zatem przebiega
granica mi?dzy mobilno?ci? dobrowoln? a przymusow?? A czy da si? tak? granic? wyznaczy? mi?dzy czasem
wolnym a prac?? Kim jest Kanadyjczyk, który przez kilka miesi?cy pracuje jako wolontariusz w tybeta?skiej
organizacji pozarz?dowej – turyst? czy ju? migrantem? Jakie uzasadnienie ma rozró?nianie migracji krajowych od
zagranicznych? Nepalczyk zatrudniony jako pomoc kuchenna w Dharamsali, znajduje si? w tym samym
synkretycznym, buddyjsko-hinduskim obszarze kulturowym, z którego pochodzi, podczas gdy muzu?manina z
Rad?astanu handluj?cego bi?uteri? w ?wi?tym miejscu hinduizmu Hampi, dzieli od rodaków wyznanie, j?zyk i
zwyczaje. Gdzie jest dom takiego Rad?asta?czyka, który pi?? miesi?cy w roku sp?dza w Hampi, a kolejne pi?? w
Dharamsali? P?ynno?? tych granic podwa?a uwa?ane za fundamentalne rozró?nienia osiedle?czo?ci od
mobilno?ci, ludno?ci rdzennej od nap?ywowej czy „gospodarzy” od „go?ci”.
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