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Izabela Wagner *

JAK BADA  PROCESY MOBILNO CI ZAWODOWEJ? 
KLUCZOWA ROLA ETNOGRAFII 
W POWSTANIU NOWEJ PROPOZYCJI TEORETYCZNEJ 
ODNO NIE DO SOCJOLOGII MOBILNO CI 1

Etnografi a, a raczej metoda etnografi czna, jest cz sto postrzegana jako atrakcyjny dodatek, niejako rozwini cie
czy te  urozmaicenie bada  ilo ciowych, a tak e jako dobra metoda do realizacji badania eksploracyjnego. 
Wielu socjologów poddaje w w tpliwo  mo liwo ci generalizowania wyników otrzymanych w trakcie bada-
nia etnografi cznego, uwa aj c i  jest ono zbyt specyfi czne i zale ne od danego kontekstu. Niniejszy artyku
analizuje rol  etnografi i (jako subdyscypliny socjologicznej) w badaniach dynamicznych procesów. Na przy-
k adzie wieloletnich prac nad procesem mobilno ci zawodowej realizowanych w rodowisku przedstawicieli 
nauk przyrodniczych zatrudnionych w laboratoriach naukowych (badania prowadzone mi dzy innymi w Pol-
sce, Francji, Niemczech i USA od 2003 roku), wykazano, w jaki sposób, dzi ki etnografi i, skonstruowano 
propozycj  teoretyczn  uwzgl dniaj c  specyfi k  tego procesu. Transmobilno , której charakterystyk  przed-
stawiono w artykule, to specyfi czny typ mobilno ci zawodowej, który jest nieodzownym, dynamizuj cym
elementem karier wysoce mobilnych przedstawicieli grup profesjonalnych – w opisanym przypadku – na-
ukowców. Rozpocz cie badania z mikroperspektywy jest nie tyle dobr  strategi  badawcz , co rozwi zaniem,
które umo liwia adekwatne poznanie nie tylko poziomu mezzo ale tak e i makro. Tego typu post powanie
umo liwia stabilizacj  danego badania, nast pnie dostosowanie wiedzy do dynamiki kontekstu, co w kon-
sekwencji powoduje, i  socjologia – jeszcze m oda dziedzina naukowa – staje si  coraz bardziej „dojrza a”,
w a nie dzi ki tego typu procesom (Kuhn 2001). 

S owa kluczowe: etnografi a, mobilno  i kariery, transmobilno , historia socjologii

1. WST P

Histori  socjologii mo na przedstawi  na ró ne sposoby. Jednym z nich jest relacjo-
nowanie rozwoju dyscypliny jako procesu, w którym poszczególne od amy rywalizuj  ze 
sob . Mo na takie zjawiska obserwowa  tak e w odniesieniu do pewnych nurtów metodo-
logicznych, ledz c dwie odmienne postawy metodologiczne (lub wi cej), które zamien-
nie – raz jedna raz druga – odnosz  kolejne zwyci stwa, przejmuj c pewnego rodzaju 
dominacj  nad konkurentkami. Tego typu rywalizacja owocuje latami dominacji zwyci -
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skiego podej cia, a  do momentu renesansu s abszej strony, a nast pnie jej zwyci stwa.
Najbardziej wyrazistym przyk adem tego zjawiska jest prawie stuletnia historia wspó za-
wodniczenia biegunowo po o onych podej  badawczych obecnych w repertuarze metodo-
logicznym socjologa: z jednej strony znajduj  si  metody etnografi czne, a z drugiej metody 
tzw. ilo ciowe. Proces ten dotyczy g ównie socjologii ameryka skiej, ale ze wzgl du na 
wp yw, jaki owa socjologia wywiera na rozwój socjologii europejskiej z pewno ci  mo na
stwierdzi , i  reperkusje tego wspó zawodniczenia by y i s  odczuwalne tak e po dru-
giej stronie Atlantyku. O ile w pierwszym okresie tradycji chicagowskiej oba podej cia
wspó istnia y, tworz c podstaw  prac badawczych, które w pierwszych latach XX w. by y
g ównie realizowane w ramach Uniwersytetu Chicagowskiego (Chapoulie 2001), o tyle 
wraz z rozwojem socjologii i wyodr bnianiem si  pewnych specjalizacji metodologicz-
nych, oba podej cia sta y si  narz dziami ró nych grup – badacze wybierali jedno z nich 
w celu prowadzenia swych prac metodami ilo ciowymi lub etnografi cznymi zwanymi ja-
ko ciowymi, rzadko ju  stosuj c obie. Oczywi cie powy sza opozycja obu metodologii 
wymaga u ci lenia.

U ci lenie to jest konieczne, poniewa  jak podkre la Margarethe Kusenbach, termin 
etnografi a posiada odmienne znaczenie w zale no ci od kraju i jego tradycji socjologicznej 
(Kusenbach 2005:1). W przeciwie stwie do postrzegania etnografi i jako jednej z metod ja-
ko ciowych, której g ówn  cech  jest u ycie obserwacji (jest to europejska wizja, wed ug
której etnografi a umo liwia jedynie poznanie „mikro” badanego fenomenu), w lad za 
M. Kusenbach uwa am, e etnografi a (termin u ywany przez socjologów angloj zycz-
nych2) jest subkategori  bada  socjologicznych, a nie jedynie subkategori  metod jako-
ciowych. Etnografi a, czyli badania terenowe (w sensie antropologicznym), oparta by a

przez wiele lat na tradycyjnej obserwacji i uczestniczeniu w dzia alno ci badanej (oczy-
wi cie z wieloma wariantami uczestnictwa i obserwacji; patrz: Junker 1960, Peretz 2001, 
Lofl and i Lofl and 2009; Hammerslay 2000), których adekwatnym przyk adem s  prace 
prowadzone przez uczniów Hughesa w latach 40. i 50. na Uniwersytecie Chicagowskim 
(Chapoulie 2001). Niemniej jednak aktualnie zalicza si  do etnografi i wiele innych metod 
badawczych, takich jak wywiady, historie ycia (life history), autobiografi e, socjologi
wizualn , a nawet metody eksperymentalne. W a ciwie wi c etnografowie (czyli wed ug
ameryka skiej terminologii socjologowie, którzy prowadz  badania terenowe) gromadz
ró norodne typy danych, zebrane dzi ki u yciu ró norodnych technik, a ich celem jest 
rozbudowanie dost pu do badanego terenu (grupy) i poszerzenie perspektywy analitycz-
nej (Kusenbach 2005:2). Cechuje wi c etnografa znajomo  (obiektywna i subiektyw-
na) terenu badawczego, co wzmacnia zrozumienie jego specyfi ki i kontekstu, w którym 
badanie jest prowadzone. O ile nie jest wykluczone u ywanie metod ilo ciowych w ra-
mach bada  etnografi cznych (np. praca Newman 2001), o tyle charakterystyczna dla 
etnografi i jest jej relacja z za o eniami teoretycznymi poprzedzaj cymi badania, co opisz
w kolejnym paragrafi e. 

2 Tutaj ten termin oczywi cie nie pokrywa si  z polskim postrzeganiem etnografi i jako nauki o zwyczajach 
ludowych i badaniu twórczo ci mieszka ców wsi. Pos uguj c si  terminem etnografi a, odwo uj  si  do anglo-
j zycznej tradycji. 
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 Natomiast termin badania ilo ciowe odnosi si  na ogó  do metod ankietowych sto-
sowanych na szerok  skal . Pomi dzy wieloma elementami ró nicuj cymi oba podej cia
badawcze istotne dla niniejszego wywodu jest ustalenie relacji pomi dzy teori  a wy ej
opisanymi podej ciami metodologicznymi. 

2. TEORIA A ORGANIZACJA PRACY NAUKOWEJ 

Cech  charakterystyczn  metod etnografi cznych jest realizacja tzw. prac terenowych 
(zbiór materia u badawczego in situ) na pierwszym etapie badania. Analiz , a nast pnie
propozycje teoretyczne przeprowadza si  w kolejnych etapach. Mo na t  metod  podsu-
mowa  w nast puj cy sposób: od praktyki do teorii, innymi s owy od spotkania z lud mi
(czy te  mówi c w bardziej socjologiczny sposób: z problemami, które dotycz  danej 
grupy), poprzez analiz  zebranego materia u, a  do zrozumienia problemu i przedstawie-
nia wniosków ogólnych, które czasami mog  by  podstaw  do sformu owania propozy-
cji teoretycznych. W pewnych przypadkach w rezultacie takiej kolejno ci zada  w pracy 
badawczej dochodzi o do obalenia obowi zuj cych teorii i powstawania w ich miejsce 
nowych paradygmatów (np. przewrót w socjologii dewiacji po publikacji Outsiders,
H. Beckera 1963). Tego typu realizacje bada  stwarza y perspektyw , której ród a le
mi dzy innymi w pracach Parka3. Postawa ta by a promowana nast pnie przez Hughesa 
(który inspirowa  prace kolejnych generacji socjologów ameryka skich w tym trzech naj-
wa niejszych przedstawicieli tradycji chicagowskiej: Ervinga Goffmana, Howarda Beckera 
i Anselma Straussa4 (Wagner, 2009). Owocem tego nurtu by y liczne publikacje (monogra-
fi e, studia przypadków, tzw. etnografi e), które ciesz  si  sukcesem czytelniczym po dzi
dzie , o czym wiadcz  regularne wznowienia dzie  wy ej wymienionych autorów. Mo na
zdecydowanie stwierdzi , i  prace te wietnie znios y prób  czasu, co jest cech  charaktery-
styczn  publikacji powsta ych na podstawie bada  terenowych, nawet tych zrealizowanych 
w latach 20. i 30. XX w. (Anderson, 1923; Shaw, 1930; Cressey, 1932; Sutherland, 1937). 

Przeciwie stwem takiej organizacji pracy naukowej, która wynika z wyznawania od-
miennych paradygmatów i praktyki odmiennej metodologii, jest podej cie przedstawicieli 
tzw. socjologii ilo ciowej, którzy na pierwszym etapie dokonuj  pewnych wyborów teore-
tycznych, nast pnie formu uj  hipotezy, po czym przeprowadzaj  badania w ród danej po-
pulacji. Dzia ania te maj  na celu sprawdzenie postawionych uprzednio hipotez i zbadanie 
nat enia wyst powania oczekiwanych procesów. Bada si  w ten sposób wp yw danych 
czynników na pewne zjawiska. Ten sposób prowadzenia bada  cechuje pozytywistów (ale 
tak e w pewnym stopniu strukturalistów i funkcjonalistów).

3 Ograniczam si  tutaj jedynie do socjologów praktyków, pozostawiaj c rozwa ania nad fi lozofi cznymi pod o-
ami opisywanych strategii socjologom nauki. 

4 Ich ksi ki stanowi  po dzi  dzie  podstaw  edukacji socjologów ameryka skich, a tak e przesz y do kanonu 
lektur nauk spo ecznych (H. Becker, Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance, 1963) – prze om w so-
cjologii dewiacji; E. Goffman, Rytua  interakcyjny, 2006 – podstawa w socjologii tzw. mikro oraz A. Strauss 
Mirroir i Masks, 1959 – podstawa w socjologii to samo ci.
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3. HISTORIA WSPÓ ZAWODNICZENIA „JAKO CIÓWKI”
Z „ILO CIÓWK ”

Przygl daj c si  historii socjologii XX w. w Stanach Zjednoczonych 5, mo na przed-
stawi  j  z perspektywy metodologii stosowanych w badaniach jako nieustaj c  walk
wy ej wymienionych tendencji. Nie by a to walka jedynie o metodologi  („jako ciowcy”
z Chicago stosowali niemal systematycznie statystyczne metody – zw aszcza ci, którzy s
zaliczani do tzw. pierwszej szko y chicagowskiej), ale g ównie o uznanie jako wiod cej
swojej metody i narzucenie jej ca emu rodowisku socjologicznemu. (Przyk adem takiej 
rywalizacji mog  by  prace dotycz ce profesjonalistów [osób pracuj cych w sektorze zdro-
wia czy nauki] prowadzone przez E. Hughesa i R.K. Mertona).

 Oczywi cie tak jak wy ej zaznaczy am, metodologiczna postawa ci le wi e
si  z teoretycznymi paradygmatami. Mo na wi c stwierdzi , i  takie wspó zawodni-
czenie jest odzwierciedleniem konkurencyjnych postaw paradygmatycznych. Tak zwani 
„ilo ciowcy”, dzi ki popularyzacji metodologii opracowanych przez Paula Lazarsfelda, 
zdominowali w latach siedemdziesi tych socjologi  nie tylko ameryka sk , ciesz c si
wielk  popularno ci  w ród socjologów w a ciwie prawie do ko ca XX wieku. Etno-
grafi a w tym czasie by a postrzegana jako zanikaj ca lub niszowa specjalizacja, któr
tolerowano, uwa aj c, i  w pewnych rodowiskach jest to przydatna metoda lub te  wy-
korzystywano j  jako dope nienie wi kszych prac – makrobada  – realizowanych przy 
pomocy ilo ciowych metod. 

Od lat osiemdziesi tych mo na zaobserwowa  pewne o ywienie w rodowisku socjo-
logów jako ciowych. M. Kusenbach wskazuje na trzy g ówne przestrzenie, w których po-
wstaj  najbardziej znacz ce prace tego typu: tematyka gender, socjologia pracy i socjologia 
emocji (Kusenbach, 2005: 3). W odrodzeniu nurtu etnografi cznego istotn  rol  odegra y
takie czynniki jak: wzmo ona dzia alno  konferencyjna, wzrost aktywno ci stowarzysze
zawodowych, powstanie nowych obszarów publikacji zawodowych (nowe czasopisma po-
wi cone wy cznie badaniom zrealizowanym na podstawie metod jako ciowych), a tak e

podejmowanie atrakcyjnych dla szerokiej publiczno ci tematów (np. Adler & Adler [1991, 
1998] pisz cy o kulturze nastolatków czy Diane Vaughan analizuj ca problem procesu 
separacji i rozwodu [1986]) 6.

Popularno  etnografi i jako jednej z subdyscyplin socjologii w 2010 roku stanowi nie-
podwa alny fakt: bestsellerem wydawniczym by a np. ksi ka Mitchell Duneiera, Sidewalk
(1999), wystarczy tak e wspomnie  o liczbie podr czników do metod jako ciowych czy 

5 Przyjmuje si , i  ten kraj by  wiod cym w rozwoju naszej dyscypliny i narzuca  pewne trendy wiatowe, co 
nie oznacza oczywi cie, e inne tradycje my li socjologicznej nie odgrywa y roli w rozwoju tej nauki; nie-
mniej jednak, bior c pod uwag  polsk  socjologi  i wp ywy jakie ameryka skie tendencje wywiera y na ni  – 
np. perspektywa i metodologia P. Lazarsfelda czy T. Parsonsa – mo na mówi  o wiod cej roli ameryka skich
uczonych XX w. 

6 Warto te  wspomnie  o spektakularnym wzro cie zainteresowania etnografi , który odnotowano w USA po 
katastrofi e Challengera. Ksi ka Diane Vaughan, która powsta a na podstawie badania etnografi cznego The
Challenger Launch Decision (Vaughan, 1996), by a w centrum nie tylko szerokiego spo ecznego zaintereso-
wania, ale tak e stanowi a podstaw  do analizy przyczyn wypadku. 
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te  etnografi i, które ciesz  si  du  popularno ci  w ród akademickich czytelników. Poza 
Stanami Zjednoczonymi popularno  ta jest tak e zauwa alna: we Francji szczególnie ak-
tywne s  grupy socjologów pracuj cych nad kwestiami dotycz cymi tzw. creative industry
(np. analiza ró norodnych aspektów rodowisk artystycznych). 

Podsumowuj c tych kilka podstawowych wiadomo ci o rozwoju etnografi i7 mo na
stwierdzi , i  pomimo jej wzrastaj cej popularno ci najcz ciej bywa ona postrzegana jako 
przydatna w badaniach eksploracyjnych, w ilustracjach makrobada , jako dope nienie ma-
krobada , a tak e jako bud etowo korzystne rozwi zanie przydatne w sytuacjach kryzyso-
wych (aktualnie) i atrakcyjne dla odbiorcy rozwi zanie – popularne zastosowanie „2 w 1”, 
czyli metod tzw. mieszanych: ilo ciowych i jako ciowych.

Nasuwa si  wi c nast puj ce pytanie: kiedy etnografi a b dzie postrzegana jako subdys-
cyplina samodzielna – maj ca pe ne prawa do „doing science”? Czy z metody ilustracyj-
nej czy eksploracyjnej b dzie mog a przeistoczy  si  w szczególn  specjalizacj  socjolo-
giczn , w obr bie której ci, którzy zdecyduj  si  na tego typu prace badawcze b d  mieli 
prawo do kreatywnego my lenia? Przy okazji wy ej omówionego renesansu warto wi c
zastanowi  si  nad przydatno ci  etnografi i w tworzeniu czy te  obalaniu teorii – czyli 
jednej z podstawowych czynno ci charakteryzuj cych prac  naukow . Koncentruj c si
na analizie obserwowanych procesów, bez uprzednich za o e  teoretycznych narzucaj -
cych takie a nie inne ramy analityczne, etnografi a umo liwia dost p do poznania nowych, 
dynamicznych zjawisk. Dzi ki etnografi i uzyskuje si  cenne i trudno dost pne przy zasto-
sowaniu innych metod dane, które umo liwiaj  wyja nianie obserwowanych procesów. 
Dlatego te  to w a nie etnograf (czyli socjolog operuj cy w sferze mikro) jest w stanie nie 
tylko zrozumie  badane zjawisko, ale tak e je wyt umaczy  i skonstruowa  odpowiedni
propozycj  teoretyczn .

Dalsza cz  niniejszego artyku u jest po wi cona ilustracji tego typu dzia ania. Zo-
stanie przedstawione wykorzystanie wybranego badania etnografi cznego, które w rezula-
tacie da o podstaw  do obalenia obowi zuj cych koncepcji i przedstawienia odmiennego 
modelu teoretycznego. Wybrany przypadek odnosi si  do problematyki mobilno ci zawo-
dowej, a propozycja teoretyczna powsta a na bazie bada  karier naukowców pracuj cych
w laboratoriach (life-sciences).

4. ETNOGRAFIA PROWADZONA W LABORATORIACH

W roku 2003 przeprowadzi am pierwsze eksploracyjne badanie, które obj o labora-
torium fotosyntezy w O rodku Bada  nad Energi  Atomow  w Saclay (CEA we Francji). 
Pracuj cy tam naukowcy zajmowali si  badaniami podstawowymi i pochodzili z ró nych
krajów. W tym pierwszym terenie badawczym przeprowadzi am ponad czterdzie ci wy-

7 Pomijam tutaj ekonomiczny aspekt prowadzenia bada  etnografi cznych – s  one o wiele ta sze od bada
ilo ciowych i ze wzgl du na sytuacj fi nansow wiata naukowego mo na spodziewa  si , i  ten typ bada
spotka si  ze szczególnym zainteresowaniem tak e ze wzgl du na stosunkowo niski koszt prac badawczych. 
Podobna sytuacja mia a ju  miejsce w Chicago w latach wielkiego kryzysu i tu  po nim (Chapoulie 2001). 
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wiadów formalnych, a tak e, co charakterystyczne dla etnografi i, o wiele wi ksz  ilo
wywiadów nieformalnych. Po pierwszym okresie intensywnej obserwacji (cztery seanse 
tygodniowe w latach 2003–2004 8 i ponadto liczne spotkania z uczestnikami poza labo-
ratorium) pozosta am z wybranymi cz onkami tego projektu w kontakcie i prowadz  do 
dzisiaj sporadyczne prace badawcze, kontynuuj c zdobywanie danych na temat rozwoju 
karier poszczególnych osób, które stanowi y ekip  pracuj c  w tamtych latach w obser-
wowanej instytucji. Podobn  strategi  stosuj  w moich pozosta ych terenach badawczych: 
w Polsce, w mi dzynarodowym instytucie prowadz  badania etnografi czne od 2006 roku, 
przeplataj c regularne seanse obserwacji (w cznie z wywiadami) z mniej intensywnymi 
okresami zbierania danych. 

Aby dokona  porówna  i wzbogaci  zasób informacji, prowadz  nieregularne i krót-
koterminowe badania w laboratorium funkcjonuj cym w ramach niemieckiego instytutu 
badawczego, a tak e dwóch laboratoriach harwardzkich. Wszystkie obserwowane zespo y
badawcze posiadaj  wspóln  cech : pos uguj  si  podobnymi lub takimi samymi techni-
kami, typowymi dla bada  molekularnych. Jako rozszerzenie wy ej wymienionych bada
etnografi cznych zrealizowa am tak e na zamówienie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 
analiz  efektywno ci ich programów stypendialnych (na podstawie 115 wywiadów formal-
nych z laureatami stypendiów FNP), a tak e rozpocz am prace badawcze nad dzia alno-
ci  ko a naukowego studentów Wydzia u Biologii UW, uzyskuj c wsparcie Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wy szego (grant Nr N116 367037).
W ramach wszystkich wy ej wymienionych prac realizowanych od 2003 roku zgro-

madzi am prawie 400 wywiadów formalnych (nagranych), setki stron notatek terenowych; 
posiadam tak e liczn  korespondencj  z wieloma naukowcami, którzy stali si  z czasem 
moimi uprzywilejowanymi informatorami (key informant) i aktywnie, niektórzy od samego 
pocz tku, uczestnicz  w tych wieloletnich badaniach. 

Moje zainteresowania skoncentrowa y si  na tych aspektach, które dotychczas nie zo-
sta y przebadane przez socjologów studiuj cych prac  naukowców, gdy  ich g ówn  dzia-
alno ci  by y eksperymenty laboratoryjne (Latours, Shapin, Rabinow, Traweek, Zucker-

man, Campbel i wielu innych). O ile wi kszo  z nich pisa a o poszczególnych elementach 
pracy czy/i kariery ludzi nauki, o tyle niewiele miejsca po wi cono analizie funkcjonowa-
nia mi dzynarodowych zespo ów badawczych, analizie transnarodowych karier (Wagner, 
2010a) czy te  relacji pomi dzy procesem mobilno ci a karierami naukowców. W a nie ten 
ostatni aspekt sta  si  podstaw  do obalenia dotychczasowych sposobów nie tylko mierze-
nia mobilno ci tej grupy zawodowej, ale przede wszystkim do zaprzestania postrzegania 
jej jedynie w jednym z wyst puj cych wymiarów. Etnografi a umo liwi a uchwycenie pro-
cesu mobilno ci, zrozumienie jego dynamiki, a tak e przeprowadzenie wielowymiarowej 
analizy tego kluczowego dla karier naukowców zjawiska. 

8 Moja obecno  w tym miejscu chronionym prawem wojskowym by a ci le regulowana. St d te  mog am
pracowa  jedynie kilka tygodni w tak d ugim okresie czasu. Liczba zezwole  na pobyt osób niezatrudnionych 
bezpo rednio przez CEA jest ograniczona. 

Izabela Wagner



47

5. WYBIÓRCZY SPOSÓB POSTRZEGANIA I MIERZENIA 
ZJAWISKA MOBILNO CI ZAWODOWEJ 

Stosuj c strategi  metodologiczn  opisan  we wst pie, a cechuj c  badania tzw. ilo-
ciowe, czyli polegaj c  na sformu owaniu za o e  teoretycznych i hipotez badawczych 

przed gromadzeniem danych empirycznych, ograniczamy zbiór tych danych do uprzednio 
rozpoznanych elementów. Taka te  strategia zosta a obrana w badaniu, które jest typowym 
dla tego typu prac (dotycz cych mobilno ci), a którego wyniki zosta y opublikowane w ra-
porcie zatytu owanym: Mobilno  m odych polskich naukowców (Knauff, Konieczna, Ro-
kicka, Ruzik, Walewska, 2008). Autorzy raportu za o yli, i  mobilni naukowcy to ci, którzy 
posiadaj  stopie  doktora i przebywaj  poza Polsk  przez minimum dziewi  miesi cy. Po 
badaniu, g ównie ankietowym 9, okaza o si , i  „oko o 7%–8% polskich naukowców do 
36 roku ycia mo na uzna  za mobilnych” (op. cit., s. 26). Taki wynik (os abiony stwier-
dzeniem autorów, którzy wskazuj  na niezadowalaj c  jako róde , niepozwalaj c  im 
na oszacowanie b du) pozwala na konstatacj : polscy m odzi naukowcy s  ma o mobilni. 

Zestawienie wy ej opisanego badania z przeprowadzonym rok pó niej badaniem et-
nografi cznym stanowi adekwatn  ilustracj  omawianej w tym artykule kwestii. O ile ze 
wzgl du na ograniczenie badanej populacji do elit polskiej nauki nie mo na wprost po-
równa  rezultatów obu bada , to w badaniu etnografi cznym zamiast szacowania wyst -
powania danego fenomenu na podstawie w t ych danych postawiono pytanie o fenomen 
sam w sobie. Innymi s owy zamiast obliczy  „ile?” zadano pytanie: „w jaki sposób co
si  dzieje?”. Obieraj c tak  strategi , socjolog nie tylko unika pewnego niepowodzenia 
(spowodowanego niewystarczaj c  jako ci  i ilo ci  danych wygenerowanych w trakcie 
danego badania, s ab  baz  danych dost pnych, brakiem danych zastanych czy te  trudn
do ankietowania populacj ) i ogranicza si  do koncentracji na uprzednio sformu owanych
problemach (tutaj: mobilno  rozumiana jako pobyt za granic  co najmniej dziewi ciomie-
si czny osoby z tytu em doktora), ale przede wszystkim id c w teren, daje sobie szans
na zrozumienie badanego problemu. Poznanie terenu umo liwia uchwycenie badanego 
procesu w kontek cie i poznanie jego dynamiki. Tak wi c dzi ki etnografi i mo na zro-
zumie , na czym polega zjawisko mobilno ci ludzi w nauce. Mo na odpowiedzie  na 
pytanie: jak funkcjonuje mechanizm determinuj cy proces mobilno ci? W procesie, który 
jest podstaw  karier naukowców XXI wieku, g ównie w dziedzinach nauk przyrodniczych, 
ale i w naukach spo ecznych oraz humanistycznych, widoczna jest podobna jak w naukach 
przyrodniczych tendencja do internacjonalizacji rodowiska i praktyk zawodowych.

 Podej cie badawcze typowe dla wy ej wymienionych bada  ilo ciowych polegaj ce
na sformu owaniu hipotezy na bazie istniej cych teorii (wykorzystuj cych koncepcje typu 
brain drain), a nast pnie wprowadzenie narz dzia badawczego (survey) w celu otrzyma-

9 Do którego mo na mie  wiele zastrze e  – wszak liczba respondentów ankiety (a tak e liczba przeprowadzo-
nych wywiadów) by a zbyt ma a, aby bior c pod uwag  zró nicowanie badanej populacji, mo na by o wyci -
ga  pewne wnioski. Pierwsz  zasad  prowadzenia bada  jest dostosowanie strategii badawczej do populacji. 

rodowisko naukowców zalicza si  do tych, które niech tnie uczestniczy w badaniach ankietowych, natomiast 
wywiady stanowi  adekwatn  metod  badawcz  (zob. metodologiczny aneks w Wagner, 2010b). 
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nia danych liczbowych na temat badanego zjawiska (np. ilu naukowców opu ci o kraj 
w ostatnim roku), po czym opublikowanie rezultatów alarmuj cych na temat licznych 
wyjazdów wysoko wykwalifi kowanych specjalistów, okazuje si  nie uwzgl dnia  wielu 
istotnych aspektów, które umo liwiaj  nie tylko zrozumienie badanego zjawiska (mobil-
no ci naukowców), ale tak e zrewidowanie adekwatno ci uprzednio powsta ej wiedzy 
nie tylko w odniesieniu do danego rodowiska, ale tak e do aktualnych warunków. Uru-
chamiaj c zasad  podstawow  prac etnografi cznych – od terenu do teorii – poznajemy 
kontekst, bez którego trudno jest zrozumie  badane problemy. Chyba e uwa amy, i
rzeczywisto  nie podlega adnej dynamice. W takim przypadku sens prowadzenia po-
nownych bada  jest aden.

6. DYNAMIKA PROCESÓW I SPECYFIKA TERENU – 
ROLA ETNOGRAFII W POZNANIU KONTEKSTU 

Rezultaty wieloletnich bada  etnografi cznych wskazuj , i  mobilno , o której mowa 
jest w wy ej omawianej pracy (perspektywa powszechnie stosowana w przewa aj cej cz -
ci bada  mobilno ci pracowników naukowych), jest jedynie jedn  z form praktykowanych 

powszechnie mobilno ci zawodowych. Krótka prezentacja typowej trajektorii kariery bada-
cza reprezentuj cego nauki przyrodnicze stanowi wprowadzenie do dalszej analizy kwestii 
mobilno ci.

Andrzej zainteresowa  si  biologi  w liceum. By  w klasie biochemicznej i bra  udzia  w olim-
piadzie biologicznej. Dzi ki temu, i  by fi nalist , dosta  si  bez egzaminu na studia na Wydziale 
Biologii UW. Po uko czeniu trzeciego roku wyjecha  do Wielkiej Brytanii na roczn  wymian
studenck , w trakcie której po raz pierwszy w yciu pracowa  w pe nym wymiarze godzin w la-
boratorium. Wyniki wygenerowane w trakcie tego pobytu zagranicznego by y podstaw  do pracy 
magisterskiej obronionej w Warszawie. Nast pnie Andrzej podj  studia doktoranckie w podwój-
nym systemie, tzw. double PhD program, polegaj cym na czeniu nauki i pracy laboratoryjnej 
realizowanej w jednym z warszawskich instytutów naukowych z prac  laboratoryjn  prowadzon
na uniwersytecie w Holandii. W trakcie pi ciu lat pracy nad doktoratem Andrzej odbywa  kil-
kutygodniowe sta e zagraniczne (Wielka Brytania), a tak e uczestniczy  we wspólnych polsko-
-niemieckich projektach (Max Plank i EMBL) w ramach europejskich programów wspó pracy
naukowej. Po obronie pracy doktorskiej wyjecha  na sta  podoktorski do USA (tzw. post-dok). 

W trakcie swojej edukacji naukowej Andrzej nieustannie podró owa . Warto zwróci  uwag
na ci g  mobilno  tego m odego naukowca, która jest typowa dla osób pod aj cych cie k
kariery przedstawiciela nauk eksperymentalnych, bowiem w tych dziedzinach umi dzynarodo-
wienie jest jednym z kluczowych elementów kariery badacza. Wed ug kryteriów zastosowanych 
w poprzednio przedstawionym badaniu jako mobilno  zaliczaliby my jedynie ostatni wyjazd 
Andrzeja, poniewa  trwa on ponad dziewi  miesi cy.

Podobnie jest te  z dalszym ci giem karier osób pracuj cych w rodowisku badaczy ekspery-
mentalnych. Stefan by  po swym pierwszym post-doku liderem (tzw. lab-liderem) ma ej, sze cio-
osobowej grupy przez pi  lat. Po kilku latach jego grupa, dzi ki licznym sukcesom rozros a si  do 
ponad dziesi cioosobowego zespo u, a Stefan uzyska  stanowisko profesora na uniwersytecie, na 
którym jego laboratorium funkcjonowa o. Po kilku latach awansowa  na stanowisko szefa dywizji 
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(kierowa  kilkoma laboratoriami zajmuj cymi si  podobnymi zagadnieniami). Jest potencjalnym 
kandydatem na stanowisko szefa instytutu. Równolegle do wy ej wymienionych funkcji Stefan 
uczestniczy  zawsze aktywnie w yciu mi dzynarodowym swojego rodowiska, organizuj c kon-
ferencje, uczestnicz c w projektach mi dzynarodowych i wyje d aj c w ramach programów wi-
zytuj cych. Te zaj cia powoduj , i  rokrocznie Stefan wielokrotnie pracuje w ró nych miejscach 
na wiecie, niemniej jednak jego odpowiedzialne funkcje w rodzimej instytucji nie pozwalaj  mu 
na opuszczenie jej na d u ej ni  na kilka tygodni. Jego aktywno  mi dzynarodowa nie jest tak e
brana pod uwag  w opisanym powy ej ilo ciowym badaniu i Stefan uchodzi wg jego kryteriów 
za osob  niemobiln 10.

Na podstawie analizy materia ów zebranych w trakcie bada  etnografi cznych wyod-
r bni am cztery typy mobilno ci, z których trzy stanowi  kolejne etapy b d ce nieod czn
cz ci  zawodowego do wiadczenia m odszej generacji uczestników badania (urodzonych 
po 1950). Nale y tutaj zaznaczy , i  ostatnim, czwartym typem mobilno ci, tzw. pó n
mobilno ci  nie b d  si  zajmowa  na amach tego artyku u, poniewa  jest to dodatkowa 
kategoria nieobejmuj ca wszystkich badanych 11.

 Pierwszym wyodr bnionym typem jest tzw. wczesna mobilno ; dotyczy ona osób, 
które s  w trakcie studiów (wszystkich stopni). Najbardziej typowym przyk adem tego zja-
wiska spotykanym w Unii Europejskiej jest wyjazd do pracy w zagranicznym laboratorium 
w ramach programu Erasmus. Ten wyjazd, który zdecydowanie mo na nazwa  wyjazdem 
inicjacyjnym, jest podstaw  do zmiany postrzegania w asnego wykszta cenia i w asnych
mo liwo ci przez uczestników. Ze wzgl du na wag  tego do wiadczenia i istotne zmiany, 
które nast puj  w jego efekcie, mo na to do wiadczenie okre li  mianem punktu zwrotne-
go w karierze m odego naukowca; jest to rozpocz cie kariery zawodowej m odego cz o-
wieka w mi dzynarodowym rodowisku pracy (wi cej na ten temat w Wagner 2010c). 

Kolejnym typem mobilno ci jest mobilno  podstawowa, której socjologowie i eko-
nomi ci po wi caj  najwi cej uwagi. Jest to okres d ugotrwa ych, wielomiesi cznych 
(najcz ciej kilkuletnich) kontraktów, b d cych typowym do wiadczeniem w ramach 
doktoratu czy te  post-doka. Natomiast po odbyciu kilku tego typu kontraktów (np. 
najwy ej trzech dwuletnich post-doków) m ody naukowiec powinien zacz  pracowa

10 Nie przedstawiam tutaj cie ki karier kobiecych, poniewa  wiele z nich nie dochodzi do ostatniego etapu, 
zdeterminowanego awansem zawodowym. Dla jasno ci analizy przedstawi am d u szy wariant – a wi c m sk
karier . Tematyka karier kobiecych w nauce jest podj ta w licznych badaniach (zob. Budrowska, Duch, Titkow 
2003, Budrowska 2005, Majcher 2008, Siemie ska 2003). Z etnografi cznych prac zob. Smith-Doerr, 2001; 
Wagner 2010a. 

11 Jest to szczególny typ mobilno ci, która obejmuje osoby b d ce w swej macierzystej jednostce ju  na emery-
turze. Decyduj  si  one na kontynuacj  pracy naukowej w innym kraju. Typowym i najcz ciej spotykanym 
przyk adem takiej mobilno ci jest zatrudnienie na ameryka skich uniwersytetach wybitnych specjalistów euro-
pejskich, którzy musieli zaprzesta  pracy ze wzgl dów prawnych (przymus emerytalny np. we Francji). Je eli
tylko stan zdrowotny naukowców po sze dziesi tce nie stanowi przeszkody do dalszej pracy, wielu z tych, 
którym zaproponowano pozycj  profesora na presti owym uniwersytecie, korzysta z niej, aby pozosta  nadal 
aktywnym. Na ogó  osoby te zajmuj  si  g ównie dydaktyk  na poziomie doktoranckim, przekazuj c ca
sw  wiedz  m odym badaczom. Tego typu mobilno  wydaje si  wyj tkowo korzystna i dla osób, które jej 
do wiadczaj , i dla doktorantów, którymi te osoby u schy ku kariery si  zajmuj  (najcz ciej b d c dodatko-
wym promotorem). Chcia am wyrazi  wdzi czno  prof. Jean-Michel Chapoulie za zwrócenie uwagi na ten 
typ mobilno ci.
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w jednym miejscu w celu stworzenia w asnego zespo u badawczego. Jak powszechnie 
wiadomo, aby kierowa  grup  innych osób potrzeba nie tylko umiej tno ci i instytucji, 
która stworzy odpowiednie warunki pracy takiemu zespo owi, ale potrzeba te  czasu, 
poniewa  ekip  badawcz  buduje si  czasami nawet latami (sam zakup sprz tu nierzadko 
trwa kilka lat; podobnie jest te  z kooptowaniem cz onków grupy). W tym czasie nauko-
wiec, który tworzy swój zespó  mo e jedynie „uprawia ” typ mobilno ci krótkoczasowej. 
Jest on jednak odmienny od tego, o którym wspomina si  w pracach nad mobilno ci  np. 
w Komisji Europejskiej, bowiem krótkoterminowo  pobytu jest jedynie jednym z ele-
mentów tego typu mobilno ci. Nazwa am j eksperck , poniewa  osoby, które praktyku-
j  tak  mobilno  zawodow , dzia aj  z pozycji eksperckiej. Nie tylko jest ona konieczna 
do rozwoju kariery danej osoby, która do wiadcza kolejnych rodzajów mobilno ci. Jest 
ona podstaw  do optymalnego funkcjonowania procesu mobilno ci w ogóle (to mobil-
no  ekspercka jest podstaw  funkcjonowania danego networku). Pe ni ona generuj c
rol  i w a nie na tego typu mobilno  nale y zwróci  szczególn  uwag , chc c wspomóc 
ten proces postrzegany jako pozytywny i po dany dla nauki. 

O ile mo na spotka  w literaturze badaj cej mobilno  zawodow  inne typologie (np. 
wspomniana uprzednio kategoryzacja mobilno ci u ywana przez ekspertów Komisji Euro-
pejskiej traktuj ca mobilno  krótkotrwa  jako sk adow  mobilno ci naukowców), o tyle 
nowo ci  jest wy ej proponowana typologia mobilno ci nie tylko ze wzgl du na modyfi -
kacj  czasu trwania badanego zjawiska, ale g ównie ze wzgl du na jej specyfi k . Specyfi ka 
ta determinuje d ugotrwa y i z o ony proces mobilno ci zawodowej. W celu przedstawie-
nia tej zale no ci konieczne jest zestawienie analizowanego fenomenu z etapami kariery 
naukowca.

7. SPECYFIKA PROCESU MOBILNO CI
W ODNIESIENIU DO NAUKOWCÓW

Szczegó owa analiza etapów kariery badaczy laboratoryjnych zosta a przedstawiona 
w ksi ce po wi conej mobilno ci i karierom polskich elit naukowych (Wagner 2010a), 
a naszkicowano j  w artykule dotycz cym sprz enia karier (Wagner 2005). G ównym
kryterium w wyodr bnieniu kolejnych etapów kariery jest podzia  czynno ci wchodz cych
w sk ad pracy naukowców. Traktuj c ten podzia  jako wyró nik, mo na wyodr bni  cztery 
etapy w karierze naukowców: 1) kszta cenie i socjalizacja, 2) realizacja kontraktów badaw-
czych, 3) manager nauki, 4) polityk nauki. Celowo nie rozdzielono tutaj etapów socjalizacji 
i kszta cenia od przebiegu kariery pracownika naukowego (jak to ma miejsce w analizie 
innych zawodów), poniewa  i obiektywnie (ewaluacje instytucjonalne), i subiektywnie 
(ewaluacje przez przedstawicieli spo eczno ci naukowej) okres kszta cenia jest wlicza-
ny w trajektori  zawodow . Nie tylko pewne osi gni cia (publikacje), ale tak e miejsce 
kszta cenia, osoby które uczestniczy y w edukacji danej osoby, a tak e ju  bezpo rednie
jej kontakty z pó niejszym rodowiskiem pracy stanowi  istotne elementy konstrukcji ka-
riery naukowca. Tak wi c analizuj c mobilno  pracowników tego specyfi cznego sektora, 
którym jest akademia, nale y wzi  pod uwag  wy ej wymienione etapy kariery. 
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Podstawowym b dem w badaniach mobilno ci danych grup jest nak adanie indywi-
dualnych trajektorii i ilo ciowo-zbiorcze traktowanie (przez grupowanie danych typów 
do wiadcze ) indywidualnych dróg poszczególnych jednostek, traktowanych jak agregat, 
bez uwzgl dniania procesualno ci tego dynamicznego zjawiska. W przypadku naukowców, 
których S. Mahroum (2000) nazwa  s usznie pielgrzymami, postrzeganie mobilno ci jako 
jednokierunkowego ruchu zdeterminowanego czynikami „push–pull” oznacza pomini -
cie specyfi ki badanej grupy oraz niedostrzeganie kontekstu, w którym naukowcy dzia aj .
W mojej pracy zrealizowanej na podstawie bada  etnografi cznych i wywiadów pog bio-
nych przyj am zupe nie odmienn  perspektyw . Analizuj c mobilno  naukowców jako 
proces z o ony, sk adaj cy si  z sekwencji, analizie podda am rol  poszczególnych jedno-
stek, które to role s  odgrywane w tej mobilno ci. Podstawow  zmian  w postrzeganiu tego 
dynamicznego fenomenu jest wyodr bnienie dwóch (a nie jednej) podstawowych ról, które 
obieraj  uczestnicy tego procesu: A – osoby przemieszczaj ce si  – podlegaj ce aktywnej 
mobilno ci; B – osoby uczestnicz ce w tej mobilno ci ekspercko, przez wspieranie tego 
procesu (wspieranie i organizowanie mobilno ci osób nale cych do grupy A). 

Obie odgrywane w tym procesie role s  nieodzowne i niezast pione, a ka dy
uczestnik badania, który kontynuuje dzia alno  naukow , uczestniczy w procesie 
mobilno ci b d  w jego formie aktywnej (A), b d  w eksperckiej (B). Obie role mog
by  tak e odgrywane symultanicznie (np. w przypadku osoby b d cej na kontrakcie w ra-
mach stypendium i wspieraj cej mobilno  innego cz onka macierzystej placówki przez 
organizowanie wyjazdu do miejsca, w którym znajduje si  on w ramach stypendium). 

Niezale nie od sytuacji mobilnego naukowca – czy powróci  do kraju i osiad  w macie-
rzystej placówce, czy te  pozosta  w miejscu odbycia stypendium, czy te  zmienia miejsca 
pracy i ycia, przenosz c si  z kraju do kraju, realizuj c kilkuletnie kontrakty (co jest 
coraz cz ciej stosowan  praktyk  w wiecie naukowym) – ka dy z tych wy ej opisanych 
wariantów jest cz ci  procesu mobilno ci naukowców. Osoby „osiad e” po powrocie ze 
stypendiów, bogatsze w do wiadczenia nabyte w pracy w zagranicznych o rodkach, naby y
takich umiej tno ci (merytorycznych i spo ecznych), które mo na okre li  umiej tno ciami
mi dzynarodowego naukowca, czy te  bardziej precyzyjnie umiej tno ciami transnarodo-
wego naukowca – transnational scientists knowledge (Wagner 2010b). S  to kompetencje 
z o one, na które oprócz tych odpowiednich dla ka dej dziedziny umiej tno ci i wiedzy, 
sk adaj  si  umiej tno ci nabywane, poruszania si  i funkcjonowania w mi dzynarodowej
spo eczno ci naukowców. Umiej tno ci transnarodowego naukowca pod wieloma wzgl -
dami s  odmienne od tych, które s  praktykowane na poziomie narodowym (w ka dym
kraju odmienne – zob. Wagner 2007). 

Oczywi cie mobilny naukowiec nie b dzie ci gle zmienia  miejsca zamieszkania, re-
alizuj c w ten podstawowy sposób sw  mobilno . Po kilku latach, w trakcie których do-
sz o do zmiany jego pozycji naukowej i przej cia w kolejny etap kariery zawodowej, przez 
przyj cie roli eksperta, (B) kontynuuje on uczestnictwo w procesie mobilno ci, posy aj c
swoich m odszych kolegów czy doktorantów w miejsca, w których odby  stypendia, czy 
te  do o rodków wspó pracuj cych. W taki w a nie sposób uczestniczy on w szeroko 
poj tym procesie mobilno ci.
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Niezale nie od miejsca osiedlenia mobilnego naukowca (Polska, Europa poza Polsk
czy Stany Zjednoczone) pozostaje on najcz ciej w cis ym kontakcie z macierzystym 
o rodkiem (w przypadku osób, które nie wróci y do Polski) czy te  z o rodkami, w których 
odby  stypendia lub te  o rodkami, w których dzia aj  osoby, z którymi nawi za  kontakt 
albo wspó prac  w trakcie stypendium. Czasami nie jest to prosty zwi zek, aczkolwiek 
w zdecydowanej wi kszo ci przypadków osoby, z którymi si  wspó pracuje, maj  zwi -
zek z pobytem stypendialnym. W ten oto sposób powstaj sieci wspó pracy b d ce baz
mobilno ci. Dzi ki stabilnym o rodkom wspó pracuj cym mobilno  mo e si  rozwija
i przynosi  optymalne efekty. Polscy naukowcy, kieruj cy ameryka skimi laboratoriami, 
wielokrotnie podkre lali w rozmowach, e staraj  si  zawsze mie  Polaków w grupie. Wy-
sy aj  informacje do osób, z którymi s  w kontakcie, szukaj c nowych rekrutów, tworz
„sie  wspó pracy” – zapewniaj c tym samym mobilno  m odym naukowcom. Mobilno
aktualnie staje si  warunkiem nieodzownym do realizacji kariery naukowej w coraz wi k-
szej liczbie dziedzin. Te stabilne o rodki umo liwiaj  wysoki poziom mobilno ci, ponie-
wa  relacje pomi dzy nimi s  ju  ustalone i oparte na d ugotrwa ej wspó pracy. 

Brak „osiedlonych” ekspertów ogranicza mobilno , poniewa  aktywni cz onkowie
b d  mieli k opot z powrotem, kontynuacj  bada  i dalszym przemieszczaniem. Mo e to 
si  pozornie wydawa  paradoksalne, ale wzrost eksperckich uczestników mobilno ci po-
woduje jej intensyfi kacj  (cz ste wyjazdy osób aktywnych, rozszerzenie populacji mobilnej 
aktywnie). Brak osób pe ni cych funkcj  stabilizatora (eksperci) powoduje obumieranie 
sieci mobilno ci, a w zwi zku z tym jej zmniejszenie: proces mobilno ci zwalnia. St d te
okre lanie tych osób, które osiedlaj  si  i zmieniaj  swoj  rol  z aktywnej na eksperck
w procesie mobilno ci, staj c si  z osoby przemieszczaj cej si  (rola A) – stabilizatorem 
i stymulatorem mobilno ci kolejnych pokole  (rola B), jako niemobilne wskazuje na nie-
pe ne uj cie badanego procesu, a nawet na brak wiedzy na temat funkcjonowania rodo-
wisk naukowych w sferze mi dzynarodowej.

8. TRANSMOBILNO  – KONCEPCJA UWZGL DNIAJ CA 
SPECYFIK  MOBILNO CI W NAUCE

Mobilno  naukowców jest ci le zwi zana z ich prac  i karier : projektami, reali-
zacj  eksperymentów, mo liwo ci  publikacji, integracj  mi dzynarodowych rodowisk
naukowych, przyswojeniem mi dzynarodowej kultury pracy, która staje si  aktualnie nie-
od cznym elementem kariery badaczy nauk przyrodniczych (stopniowo tendencja ta roz-
szerza si  na inne nauki). Powy sze elementy determinuje czynnik zaufania, stanowi cy
kluczowy aspekt ka dej wspó pracy naukowej. W konsekwencji niewskazane jest badanie 
mobilno ci naukowców narz dziami s u cymi do badania innych typów mobilno ci, np. 
tych typów tego zjawiska, które wyst puj  w multinarodowych korporacjach, przedsi bior-
stwach funkcjonuj cych w systemie globalnej gospodarki (np. mi dzynarodowe fi rmy) czy 
te  migracjach ekonomicznych ludno ci.

Nale y poszerzy  koncept i dostosowa  go do kontekstu, gdy  praca naukowa jest 
prac  zespo ow , w której odgrywaj  rol  jednostka i zespó  wspó pracowników. Analiza 
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procesu mobilno ci w tym rodowisku nie mo e si  ogranicza  do analizy indywidualnych 
trajektorii zsumowanych w celu ilo ciowego oszacowania wyst powania tego fenomenu. 
Aby analiza okaza a si  przydatna, nale y j  przeprowadza  w cis ym odniesieniu do 
kontekstu.

Do analizy mobilno ci naukowców nieodzowne jest stworzenie odpowiednich narz dzi
konceptualnych, które wezm  pod uwag  specyfi k  funkcjonowania rodowisk naukowych 
i umo liwi  poznanie zachodz cych w nich procesów. Najbardziej operacyjnym konceptem 
okaza  si  stworzony w trakcie badania etnografi cznego koncept transmobilno ci (Wa-
gner 2010b), który zawiera procesualno  i z o ony charakter zjawiska. Badany fenomen 
nie ogranicza si  jedynie do fi zycznego przemieszczania si  jednostek z jednego miejsca 
w inne, ale pokazuje mobilno  jako zjawisko realizuj ce si  w obr bie i wzd u  relacji, 
przep ywu informacji oraz przep ywu innych zasobów, na które sk adaj  si  zespo y tech-
nik, zachowa  czy mi dzynarodowej kultury 12.

9. KONKLUZJA: ETNOGRAFIA JAKO SUBDYSCYPLINA SOCJOLOGII

Podsumowuj c, warto podkre li  niew tpliwe zalety etnografi i w prowadzeniu bada
socjologicznych zjawisk dynamicznych, którym jest w a nie mobilno  zawodowa. Przez 
bliski kontakt z terenem metody etnografi czne umo liwi  weryfi kacj  uprzednio zbudo-
wanych koncepcji i wniosków powsta ych w przesz o ci, a wi c w mniej lub bardziej 
odmiennych warunkach. Oderwanie od kontekstu powoduje wiele nadu y , a generalizacje 
s  zawsze ryzykownym przedsi wzi ciem. Poniewa  w dzisiejszych czasach do podsta-
wowych paradygmatów nauk spo ecznych nale y prze wiadczenie o dynamice procesów 
(których badaniem socjologia si  zajmuje), trudno wyobrazi  sobie w tej sytuacji bardziej 
adekwatn  metod  badawcz  od etnografi i. Pozwala ona na dok adn  weryfi kacj  uprzed-
nich ustale  (koncepcji), a tak e skonstruowanie nowych koncepcji odpowiadaj cych
obecnemu kontekstowi. Takie podej cie gwarantuje nie tylko rozwój naszego rozumienia 
spo ecze stwa, ale i utrudnia stosowanie anachronizmów, które uniemo liwiaj  analiz
dynamicznych zjawisk w zmiennych kontekstach. 

O ile nie upieram si  przy wy czno ci stosowania metod etnografi cznych, o tyle 
w wietle obecnych paradygmatow naukowych wydaje si  konieczne zastosowanie ich 
w badaniach nie tylko jako drugoplanowej metody, ale jako podstawy do prowadzonych 
prac w celu zrozumienia otaczaj cej nas, wiecznie zmiennej rzeczywisto ci.

 Etnografi a jest podobna do nauk eksperymentalnych 13. Nasi koledzy – przedstawi-
ciele tzw. life-science, przedstawiaj c swe wyniki bada , prezentuj  dotychczasow  wie-
dz , mówi c: obecnie nasze metody pozwalaj  nam wnioskowa , i  A jest zale ne od B. 
Mo na w tym jak e powszechnym stwierdzeniu odczyta  przekonanie, i  wiedza naukowa 
podlega pewnej dynamice. Zadaniem badacza jest stworzy  takie instrumenty poznania, 
które umo liwi  dalszy post p prac naukowych. Post p ten nieroz cznie wi e si  nie 

12 Wi cej o transmobilno ci w Wagner 2010b. 
13 Nie odwo uj  si  tutaj do socjologicznych metod eksperymentalnych, ale do nauk przyrodniczych. 
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tylko z potwierdzaniem poprzednich paradygmatów, ale równie  obejmuje zaprzeczanie 
powszechnie panuj cym, kanonicznym prawom czy te  dzie om (i to jest najcz ciej okre -
lane jako wielkie odkrycie naukowe; Shapin, 1996). 

Je eli przyjmujemy, i  w metodologii nauk spo ecznych nie dokonujemy tak szybkiego 
post pu w tworzeniu nowych narz dzi badawczych, jak czyni  to nasi koledzy reprezen-
tuj cy life-sciences, mo emy oczekiwa , i  post p w naszych dziedzinach czy te  wielkie 
zwroty b d  dokonywane w odmienny sposób i w odmiennym tempie (podlegaj c od-
miennym regu om gry – oczywi cie ka da dyscyplina posiada w asn  specyfi k ). Niemniej 
jednak etnografi a stanowi wyj tek w powy ej przytoczonej regule. Posiada ona swoisty 
potencja  w tworzeniu nowych narz dzi zdobywania i konstruowaniu wiedzy. Otó  w et-
nografi i to badacz jest instrumentem pracy naukowej. Od jako ci jego pracy i umiej tno ci
jego adaptacji zale y, w jaki sposób dostosuje si  do badanego terenu i udoskonali swoj
prac  tak, aby otrzyma  nigdy niezdobyte dot d dane. B d c jak najbli ej akcji, dzia a
i odbywaj cych si  procesów, etnograf ma wyj tkow  mo liwo  ich poznania. St d te  ta 
specyfi ka etnografi i umo liwia nie tylko uzyskanie bezcennych danych, ale tak e zrozu-
mienie badanego problemu. B d  blisko terenu (kontekstu), etnograf spodziewa si  tak e,
i  jego propozycja b dzie w przysz o ci kwestionowana – zgodnie z zasad  dynamiki pro-
cesów spo ecznych. Dzi ki swojemu zwi zkowi z kontekstem badawczym, etnograf jest 
najbardziej odporny na ortodoksyjne przyjmowanie ogólnie obowi zuj cych czy te  domi-
nuj cych paradygmatów (nawet swoich w asnych), poniewa  jest on w sta ym kontakcie 
z takim typem danych, który umo liwia mu obalanie niepodwa alnych prawd i koncepcji 
(gdy s  nieadekwatne), a tak e formu owanie oryginalnych propozycji teoretycznych, a na 
tym w a nie polega praca naukowa. 
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HOW TO STUDY THE PROFESSIONAL MOBILITY? KEY ROLE OF ETHNOGRAPHY IN THE THEORY

Some theoreticians state that the Ethnography and micro-sociology allow the researchers to ripen previously 
built even frequently obvious THEORIES, and constitute excellent tools to provide detailed descriptions or 
examples of processes, which were already in the center of Macro inquiry. Micro is, according to them, kind 
of picturesque supplement for the majority of Macro – studies – the supplement, which confi rms (and when 
contradicts this is only for showing exception) the Macro– Knowledge. 

On the other hand, Grounded Theory practitioners follow an opposing method – from Micro to Macro – 
developing their own theories from their fi elds. Other way of QM practice is simply using of Micro without 
Macro perspective: Ethnographers analyze the phenomenon doing Micro-sociology, strongly close to a chosen 
particular example – directly from their fi eld– they avoid construction of theoretical models, because they 
believe that social processes are dynamic and depend on interaction (so each time different); as a consequence 
people’s behavior cannot be “modelized”. 

Started from this last perspective (micro without theoretical ambitions) I was surprised to see the whole 
specialty of sociology (Mobility), well organized and with a lot of publications (Macro level; large statistics) 
working with erroneous tools regarding wrong models. My ethnographical fi eld (started in 2003) – life-science 
researchers’ world – done in different countries (France, Poland, Germany, USA) gives me the data for showing 
that this obvious and largely practical perspective is not exact. 

Based on the results of my research on careers and mobility of life-science scientists, I showed that star-
ting from Micro is not only one of the way of doing science but also it is the necessary method for providing 
the Macro Sociology. This method of working Micro-Macro, provides the stability of research process, and, 
in consequence, the maturity of our “young discipline” – sociology (according to Kuhn’s and other sociolo-
gists of knowledge).

Key words: ethnography, mobility and careers, transmobility, history of sociology
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