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AUTOETNOGRAFIA A ETNOGRAFIA WIELOSTANOWISKOWA 
W STUDIACH MIGRACYJNYCH

W artykule analizuj  autoetnografi  (jako form  nacjonalizmu metodologicznego), koncepcj , która wydaje si
u yteczna w procesie konstrukcji wielostanowiskowego (multi-sited) terenu badawczego w dwóch wymiarach: 
czasowym i przestrzennym. Twierdz , e do wiadczenie migracyjne badacza, jego rodziny i spo eczno ci lo-
kalnej, z któr  jest zwi zany pozwalaj  na lepsze poznanie specyfi ki migracji zagranicznych, które analizuj
w kategoriach procesu d ugiego trwania. Historyczna analiza procesu migracji (z uwzgl dnieniem historii 
migracyjnej rodziny autora niniejszego artyku u) pokazuje, e do opisu mobilno ci zagranicznej (zarówno 
tej wspó czesnej, jak i tej z pocz tku XX wieku) adekwatne jest wykorzystanie kategorii transnarodowo ci
i transmigracji zamiast emigracji i imigracji. 

S owa kluczowe: autoetnografi a, etnografi a wielostanowiskowa, transmigracje, historia, studia migracyjne

1. WST P

Metoda etnografi cznych bada  terenowych bardzo cz sto stosowana jest przez socjo-
logów. W Polsce badania terenowe prowadzone by y w zasadzie od pocz tku instytucjona-
lizacji socjologii, aczkolwiek od lat siedemdziesi tych XX wieku badania sonda owe za-
cz y dominowa , marginalizuj c tym samym znaczenie bezpo redniego i osobistego kon-
taktu badacza z badanymi (Podemski 2009). Popularno  paradygmatu pozytywistycznego 
w badaniach socjologicznych wynika a, mi dzy innymi, z mo liwo ci przeprowadzenia 
procedury wnioskowania statystycznego na podstawie danych ilo ciowych. Procedura ta 
pozwala a na przedstawianie wyników bada  w sposób obiektywny, bez zniekszta caj cego
wp ywu badacza i przy zminimalizowanym (standaryzacja sytuacji wywiadów i narz dzi
badawczych) wp ywie ankieterów. Dystans mi dzy badaczem i badanymi by  i nadal jest 
w metodach ilo ciowych zalet . W ostatnim dziesi cioleciu metody etnografi cznych ba-
da  terenowych zacz y wspó zawodniczy  z paradygmatem ilo ciowym. Równocze nie
warto podkre li , i  socjologowie opieraj cy swoje badania na metodach etnografi cznych 
dostrzegaj  zazwyczaj zalety wyp ywaj ce z procedury triangulacji metod i technik ba-
dawczych i s  dalecy od ca kowitej negacji metod ilo ciowych. Sama metodologia ba-
da  etnografi cznych ulega te  wielu przekszta ceniom, a w jej obr bie wyst puj  liczne 
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napi cia i sprzeczno ci – w szczególno ci napi cia etyczne, którym badacz musi stawi
czo a. Kwestia osobistych i intymnych powi za  badacza z terenem badawczym stanowi 
z pewno ci ród o takich napi , jednak e, jak pisze Minnie Bruce Pratt: 

nie jeste my w stanie prze o y  teorii na praktyk  tak d ugo, jak d ugo nie udaje nam si  odnale
jej na dziwnych i chaotycznych cie kach naszego codziennego ycia (Pratt 1995, s. 22).

W niniejszym artykule 1 chcia bym skupi  si  na osobistej relacji z bada  tereno-
wych dotycz cych transmigracji oraz przedstawi  pewne wnioski metodologiczne p yn ce
z tych bada 2. Odnosz  si  one do mo liwo ci wykorzystania danych autoetnografi cz-
nych badacza w procesie konstrukcji wielostanowiskowego terenu badawczego (multi-
-sited ethnography) na dwóch poziomach: przestrzennym i czasowym. Twierdz , i  tego 
typu dane (do wiadczenie migracyjne badacza oraz historia migracyjna rodziny i spo ecz-
no ci lokalnej) pozwalaj  na lepsze zrozumienie migracji rozumianej jako proces d ugie-
go trwania.

Niniejszy artyku  podzieli em na pi  cz ci. W cz ci pierwszej dokonam krótkiej 
charakterystyki gminy Radgoszcz. Nast pnie zaprezentuj  stosowan  przeze mnie meto-
dologi  badania i analizy wspó czesnych procesów transmigracyjnych. W cz ci trzeciej 
opisz  histori  migracyjn  mojej rodziny i spo eczno ci lokalnej oraz przedstawi  wp yw
tego do wiadczenia na konceptualizacj  interesuj cej mnie problematyki badawczej. Cz
czwarta to etnografi czna charakterystyka wspó czesnych migracji i opis mojego do wiad-
czenia bycia migrantem. W cz ci pi tej prezentuj  wp yw autoetnografi cznych do wiad-
cze  w wymiarze historycznym i przestrzennym na proces konstrukcji wielostanowisko-
wego pola badawczego.

2. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GMINY RADGOSZCZY 

Radgoszcz le y w województwie ma opolskim w po udniowo-zachodniej cz ci po-
wiatu D browa Tarnowska Na rysunku 1 powiat d browski oznaczony jest czerwonym 
punktem.

Gmina nale y do historycznego obszaru ziemi tarnowskiej. Wschodnia cz  gminy 
usytuowana jest na granicy z województwem podkarpackim. Gmina Radgoszcz ma cha-
rakter typowo wiejski, po o ona jest z dala od wi kszych o rodków miejskich. Odleg o
z Radgoszczy do Tarnowa wynosi trzydzie ci pi  kilometrów. 

Wed ug danych urz dowych w 2007 roku w gminie by o 1921 gospodarstw domowych, 
a ca kowita liczba mieszka ców wynosi a 7153. Wi kszo  z gospodarstw domowych obej-
mowa a zatem pi  lub wi cej osób. G ównym ród em utrzymania tych gospodarstw by a

1 Artyku  powsta  na podstawie bada  terenowych ca o ciowo przedstawionych w ksi ce: ukasz Krzy owski,
Mi dzy gmin  Radgoszcz a reszt  Europy. Ku antropologii transmigracji, Kraków, Zak ad Wydawniczy Nomos 
2009 i by  prezentowany w trakcie 9. Kongresu European Sociological Association (ESA), European Society 
or European Societies? w Lizbonie, 2–5 wrze nia 2009.

2 Tym samym niniejszy tekst jest raczej o etnografi i jako metodzie ni  o etnografi i jako opisie.
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praca (52%, w tym 20% to praca w rolnictwie), natomiast prawie tyle samo gospodarstw 
domowych utrzymuje si  z rent i emerytur (48%). We wrze niu 2007 roku bezrobotnych 
w gminie Radgoszcz by o 495 osób, w tym 248 kobiet (Urz d Gminy Radgoszcz, 2007).

Badania prezentowane w tym artykule dotycz  gminy Radgoszcz, jednak ze wzgl du
na niespodziewane utrudnienia, na jakie napotka em w trakcie bada , musia em uwzgl d-
ni  równie  procesy i zjawiska migracyjne, które mia y miejsce w skali ca ego regionu 
ziemi tarnowskiej. Problem dotyczy  g ównie cz ci historycznej bada . Okaza o si , e
nie jest mo liwe ustalenie rozmiaru migracji na pocz tku XX wieku z badanego obszaru 
z powodu zniszcze  archiwów w trakcie I i II wojny wiatowej. Dlatego te  w procesie 
analizy uwzgl dnia em zarówno dane z gminy, jak i z regionu. Ciekawym ród em danych 
by a ankieta konsystorza biskupiego, która ukazuje rozmiar migracji masowej z diecezji 
tarnowskiej. Terytorium diecezji pokrywa si  w znacz cej cz ci z historycznym regionem 
tarnowskim. Zatem dane dotycz ce gminy Radgoszcz zosta y oszacowane na podstawie 
ogólnych tendencji migracyjnych w Galicji Zachodniej na prze omie XIX i XX wieku.

3. METODOLOGIA REALIZACJI PROJEKTU

Moje badania na terenie gminy Radgoszcz oraz w Wiedniu (w ród migrantów z Rad-
goszczy) przeprowadza em przez pi  lat (2002–2007). Pocz tkowych obserwacji (lata 
2002–2005), które prowadzi em w spo eczno ci migranckiej (i jako migrant), nie nale y
postrzega  w kategoriach realizacji typowego procesu badawczego, lecz wspó uczestni-
czenia w procesach i zjawiskach, które w pó niejszym okresie (lata 2005–2007) sta y si
obiektem moich bardziej systematycznych zainteresowa  naukowych. Chcia bym podkre -
li , e moje zainteresowania badawcze transmigracjami wywodz  si  z historycznych oraz 
wspó czesnych do wiadcze  migracyjnych mojej rodziny i regionu, z którego pochodz
i gdzie mieszka em do 2002 roku. Prawie wszystkie rodziny w gminie Radgoszcz posiadaj
bogat , si gaj c  pocz tków XX wieku, histori  migracyjn . Wspó cze nie cz onkowie ba-

Rysunek 1. Powiat d browski
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danej spo eczno ci równie  uczestnicz  w praktykach migracyjnych, tworz c bardzo silne 
sieci transnarodowe, obejmuj ce zarówno mobilnych, jak i relatywnie niemobilnych cz on-
ków wspólnoty. Sieci te si gaj  zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Niemiec, Austrii, 
W och, Hiszpanii i Francji – wymieniaj c te najbardziej intensywne kierunki mobilno ci
transnarodowej mieszka ców gminy. Wspó czesna mobilno  badanej spo eczno ci jest 
zatem z jednej strony kontynuacj  tradycji migracyjnych 3, a z drugiej wpisuje si  w glo-
balne tendencje. Przez pi  lat 4 by em aktywn  cz ci  tych sieci b d c tam, w Radgosz-
czy i tam, w Wiedniu – parafrazuj c tytu  artyku u Ulfa Hannerza (2003) – remontuj c
mieszkania z przyjació mi, cz onkami rodziny i s siadami. Obserwacj  uczestnicz c  uzu-
pe nia em o analiz  nieformalnych rozmów, wywiadów grupowych, ankiet audytoryjnych 
i danych archiwalnych.

4. AUTOETNOGRAFIA I MIGRACJE – 
WYMIAR CZASOWY (HISTORYCZNY)

Migracja jest od ponad stu lat obecna w yciu mojej rodziny. W tej cz ci artyku u
chcia bym skupi  si  na mojej autoetnografi i / etnografi i autobiografi cznej, jako metodzie 
badawczej, która dostarcza danych potwierdzaj cych funkcjonowanie transnarodowych 
przestrzeni spo ecznych ju  na pocz tku XX wieku. Odnosz  si  tutaj do koncepcji auto-
etnografi i Leo Andersona – autoetnografi i analitycznej (2006). L. Anderson proponuje pi
kluczowych cech autoetnografi i analitycznej. Po pierwsze, badacz jest cz onkiem badanej 
spo eczno ci. Pe ne uczestnictwo w yciu badanych mo e wynika  zarówno z przynale no-
ci do grupy pierwotnej, jak i z w czenia badacza do grupy badanych w trakcie procesu ba-

dawczego (ibidem: 378–379). W sytuacji, gdy badacz jest cz onkiem grupy, gdy si  w niej 
wychowa , a nast pnie przyst puje do badania zjawisk i procesów w niej wyst puj cych
mamy do czynienia z wieloma napi ciami schizofrenicznymi. W moim przypadku wynika-
y one z ci g ych prób orientacji na systematyczn  dokumentacj  i analiz  z jednej strony 

oraz autentycznego zaanga owania w ycie najbli szej rodziny z drugiej. Zaanga owanie
w ycie spo eczne badanej wspólnoty zapewni o mi zrozumienie tego, co maj  na my li
jej cz onkowie, mówi c o pewnych zjawiskach, a tak e dost p do wa nych danych (wspo-
mnienia, historie migracyjne cz onków rodziny, zdj cia, pami tki), jednak e wykorzysty-
wanie tego typu informacji d ugo uwa a em za nierzetelne. Druga cecha autoetnografi i, 
wed ug Andersona, to refl eksyjno  analityczna badacza. W moich badaniach dyrektywa ta 
wi za a si  z próbami realizacji zada  badawczych z uwzgl dnieniem mojego usytuowania 
spo ecznego jako badacza, jako cz onka rodziny i szerszej spo eczno ci lokalnej. Trzecia 
cecha autoetnografi i analitycznej to widoczno  narracyjna „ja” badacza, przejawiaj ca si
g ównie przez opis w asnych do wiadcze  jako badacza i cz onka badanej grupy. Dialog 

3 Bardzo wa ny jest tutaj fakt, e powiat d browski, który obejmuje równie  Radgoszcz, by  centrum migracyj-
nym z Galicji Zachodniej na pocz tku XX wieku. Masowa migracja pozostawi a wiele ladów w mentalno ci,
historii i genealogii wspó czesnych mieszka ców tego obszaru (Caro 1914).

4 Pomijam tutaj swoje do wiadczenia przed wyjazdem z gminy Radgoszcz na studia socjologiczne w Krakowie.
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z informatorami spoza „ja” to czwarta cecha interesuj cego mnie tutaj podej cia badaw-
czego. W trakcie bada  terenowych wielokrotnie konsultowa em bie ce wyniki oraz spo-
strze enia z cz onkami mojej rodziny. Kiedy po zako czeniu bada  zorganizowa em dla 
nich spotkanie podsumowuj ce dotychczasowe wyniki mojej pracy, wszyscy zgromadzeni 
zgodnie stwierdzili: „No i co? Przecie my to wszystko wiemy”. Ostatni  cech , a zarazem 
dyrektyw  zwi zan  z autoetnografi , jest wykorzystywanie teorii jako narz dzia pomoc-
nego w analizie materia u empirycznego (Anderson 2006: 378). Ostatni aspekt by  bar-
dzo wa ny w moich badaniach – osobiste i grupowe do wiadczenia migracyjne, praktyki 
migracyjne analizowa em przez pryzmat teorii transnarodowych przestrzeni spo ecznych.

Wed ug teorii Thomasa Faista to kapita  spo eczny wytwarza transnarodowe przestrze-
nie spo eczne. Odgrywa on kluczow  rol  w tworzeniu, podtrzymywaniu i rozwijaniu po-

cze  pomi dzy spo eczno ci  wysy aj c  i spo eczno ci  przyjmuj c . Wed ug T. Faista 
mo emy wyró ni  cztery funkcje kapita u spo ecznego w kontek cie transmigracji. Po 
pierwsze mo na wskaza  na selektywn  funkcj  kapita u spo ecznego, która determinuje, 
kto b dzie migrowa . Po czenia rodzinne, wspólnotowe oraz przyjacielskie s  przepustk
do wiata migracji. Funkcja druga – dyfuzyjna – wp ywa na pojawienie si  (b d  nie) 
pod wp ywem pozytywnych do wiadcze  migracyjnych migracji a cuchowej. Funkcja 
pomostowa kapita u spo ecznego pozwala na podtrzymywanie czno ci mobilnych jed-
nostek z ich krajem pochodzenia. Czwarta funkcja kapita u spo ecznego – adaptacyjna –
determinuje pomoc oraz mo liwo  szybszego dostosowywania si  nowych cz onków sie-
ci migranckiej do otoczenia instytucjonalnego w spo ecze stwie przyjmuj cym: „Norma 
wzajemno ci oraz solidarno  zakorzeniona w sieciach, grupach i organizacjach opartych 
na pokrewie stwie, przyja ni i wspólnotowo ci cz sto pomagaj  migrantom w przystoso-
waniu do nowego otoczenia” (Faist 2000: 122–123). 

Wspomniane funkcje kapita u spo ecznego tworz  transnarodow  przestrze  spo ecz-
n . Transnarodowa przestrze  spo eczna jest wed ug T. Faista kombinacj  wi zi i pozycji 
w sieciach i organizacjach, które funkcjonuj  w poprzek granic pa stwowych. Kulturowe, 
polityczne i ekonomiczne procesy zwi zane z transnarodowo ci  obejmuj  akumulacj
ró norodnych rodzajów kapita u: ekonomicznego, ludzkiego i spo ecznego. Rzeczywisto
transnarodowej przestrzeni spo ecznej wskazuje, po pierwsze, e migracje i reemigracje 
nie mog  by  traktowane jako pewne, nieodwo alne decyzje. Ponadto, transnarodowe sieci 
uwzgl dniaj  w analizie migracji równie  relatywnie niemobilne jednostki i wspólnoty. Po 
drugie, nawet ci migranci i uchod cy, którzy osiedlili si  na d u szy czas poza swym krajem 
pochodzenia, cz sto pozostaj  z nim w transnarodowej czno ci. Po trzecie, te powi zania
maj  – wed ug teoretyków spo eczno ci transnarodowej – bardziej nieformalny charakter 
albo mog  by  zinstytucjonalizowane jak polityczne partie (Faist 2000a: 191–192). Ana-
lizuj c migracje z gminy Radgoszcz w perspektywie transnarodowej – mo na przyj , e
codzienne ycie migrantów zale a o od zmiennych po cze  ponad transnarodowymi gra-
nicami oraz e ich identyfi kacja jest wynikiem bycia w jednoczesnej relacji do dwóch lub 
wi cej miejsc tworz cych swoist  przestrze . Nie byli oni go mi w kraju przyjmuj cym,
poniewa  osiedlali si  tam i zostali w czeni do instytucji ekonomicznych i politycznych, 
do ycia spo eczno ci i wzorców codziennego funkcjonowania w danym kraju, ale jedno-
cze nie z powodu ich przywi zania do innych miejsc, pozostawaniu w kontakcie z krajem 
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ojczystym, ustanowili oni instytucje i wp ywali na lokalne i narodowe wydarzenia w kraju, 
z którego migrowali (Schiller-Glick, Basch i Blanc 1995). 

Jak wygl da a migracja cz onków mojej rodziny na tle przedstawionego kontekstu 
teoretycznego? Historia migracji cz onków mojej rodziny zosta a zapocz tkowana przez 
moich pradziadków, którzy poznali si  w Stanach Zjednoczonych na pocz tku XX wieku. 
Mimo i  na sta e osiedlili si  w wiosce, z której pochodzi a moja prababka, to migracja 
towarzyszy a im jeszcze przez oko o dziesi  lat (1905–1915). Podczas ich nieobecno -
ci wychowaniem dzieci zajmowali si  cz onkowie rodziny. Pradziadkowie pozostawali 
w czno ci ze swoj  rodzin  przez pisanie listów, przesy anie upominków oraz wsparcie 
fi nansowe. Wszystkie te przedmioty, jak i wsparcie emocjonalne, by y przekazywane przez 
migrantów, którzy czasowo wracali do Radgoszczy ze Stanów Zjednoczonych. Sieci spo-
eczne w tamtych czasach by y bardzo g ste. Ca a spo eczno  lokalna sk ada a si  z mniej 

lub bardziej spokrewnionych ze sob  osób, z których ka da my la a o sobie jako o cz onku
jednej wspólnoty. Praktyki spo eczno-kulturowe zwi zane z rolnictwem (takie jak niwa
i sianokosy), budow  domostw, wyprawami na targi odbywaj ce si  w pobliskich mia-
steczkach (Radomy l, Szczucin, D browa Tarnowska, Mielec, Tarnów) by y realizowane 
wspólnie. Liczne praktyki spo eczno-kulturowe organizowane by y wokó  instytucji Ko-
cio a katolickiego. Odgrywa  on kluczow  rol  w tworzeniu i podtrzymywaniu po cze

transnarodowych – wróc  do tej kwestii w dalszej cz ci artyku u.
Z okresu pierwszych migracji (do I wojny wiatowej) pozosta o w rodzinie niewiele 

pami tek – wi kszo  uleg a zniszczeniu w czasie II wojny wiatowej, kiedy ca a wie
zosta a wysiedlona, a materia  z rozebranych domów zosta  wykorzystany do wzmocnienia 
okopów. Pozosta  jedynie drewniany kufer, który moja prababka kupi a w czasie swojego 
pierwszego pobytu w Stanach Zjednoczonych. ciany kufra by y wyklejone obrazkami 
przedstawiaj cymi japo skie kobiety ubrane w kimona. Stanowi y one obiekt zaintereso-
wania ca ej spo eczno ci lokalnej. Kufer towarzyszy  wszystkim podró om pradziadków 
do Stanów Zjednoczonych i sta  si  symbolem transnarodowej czno ci i historii migra-
cyjnej mojej rodziny. I wojna wiatowa zatrzyma a praktyk  migrowania mojej rodziny, 
zamykaj c kufer na prawie pi dziesi t lat 5.

Jaki wzór migracyjny wy ania si  z aktywno ci transnarodowej cz onków mojej ro-
dziny? Patrz c na histori  jej migracji, mog  wskaza  przyk ady potwierdzaj ce istnienie 
wszystkich czterech funkcji migracyjnego kapita u spo ecznego (o których pisa  T. Faist) 
w procesach transnarodowych. Na przyk ad analizuj c internetowe archiwa Ellis Island, 
odkry em, e du a liczba migrantów z Ma ca (cz ci gminy Radgoszcz) to moi przodko-
wie, cz onkowie dwóch spokrewnionych rodzin: Gmyr i Mroczek. Jak pisa em, selektywna 
funkcja kapita u spo ecznego sprawia, e do wiadczanie migracji jest mo liwe w obr bie
konkretnych sieci pokrewie stwa. Pozytywne do wiadczanie migracji (funkcja dyfuzyj-
na kapita u spo ecznego), które sta o si  udzia em mobilnych jednostek zintensyfi kowa o
aspiracje migracyjne w ród cz onków rodziny. Wspomniany kufer by  w pewnym sen-
sie symbolem dobrobytu, który zosta  osi gni ty dzi ki migracjom. Stosunkowo cz ste,

5 W czasie I wojny wiatowej mój pradziadek zosta  wcielony do wojska austrow gierskiego. W trakcie walk 
trafi  do niewoli i zosta  zes any na Sybir, sk d wróci  oko o 1920 roku.
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powtarzaj ce si  co jaki  czas, podró e tam i z powrotem cz onków mojej rodziny s
najlepszym przyk adem pomostowego aspektu kapita u spo ecznego. Tak e inne czynniki, 
takie jak przesy anie rodków pieni nych, maj  bardzo du e znaczenie w tworzeniu po-
mostów pomi dzy migrantami a ich spo eczno ci  wysy aj c . Funkcja adaptacyjna kapi-
ta u spo ecznego by a (i jest) objawia si  na przyk ad jako pomoc w rejestracji w urz dzie
imigracyjnym, oferowanie miejsca do spania na pocz tku pobytu, rekomendowanie nowo 
przyby ych cz onków rodziny do pracy i pomoc w pierwszych dniach aktywno ci na nie-
legalnym rynku pracy.

Migracja mojej rodziny nie by a jednostkowym przypadkiem aktywno ci transnarodo-
wej. Wyniki moich bada  archiwalnych jednoznacznie wskazuj  na powszechno  praktyk 
migracyjnych w gminie Radgoszcz ju  na pocz tku XX wieku. Dane empiryczne dotycz ce
okresu historycznego moich bada  pochodz  – oprócz historii migracyjnych mojej rodzi-
ny – z Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie. Radgoszcz by a centrum emigracji z Galicji 
na pocz tku XX wieku. Spadek populacji spowodowany migracj  wyniós  15% w 1890 
roku (Caro 1914: 22). Mimo tak wa nych zjawisk spo ecznych, tylko instytucje Ko cio a
katolickiego rejestrowa y zmiany w g ównych wska nikach spo ecznych – administracja 
pa stwowa zupe nie si  nimi nie interesowa a. W roku 1907 konsystorz biskupi przes a
ankiet  do wszystkich kleryków w diecezji tarnowskiej. W tabeli 1 przedstawione s  wy-
niki ankiety z ka dego dekanatu w diecezji: 

Tabela 1

Wielko  migracji z diecezji tarnowskiej w 1907

Dekanat
Liczba migrantów w 1907 r.

USA Austro-W gry Suma

bobowski 632 245 877

boche ski 245 2639 2884

brzeski 338 1783 2121

czchowski 397 303 700

d browski 4863 1885 6748

kolbuszowski 1131 1824 2955

limanowski 1932 434 2366

cki 1959 1010 2969

mielecki 5952 853 6805

nowos decki 1043 30 1073

pilzne ski 425 6 431

rad owski 215 3017 3232

radomyski 600 100 700
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Dekanat
Liczba migrantów w 1907 r.

USA Austro-W gry Suma

ropczycki 1866 134 2000

tarnowski 500 231 731

tuchowski 523 174 697

tymbarski 335 1002 1337

staros decki 439 7 446

wielopolski 1330 3 1333

wojnicki 599 3607 4206

Suma 25324 19287 44611

ród o: Archiwa Diecezjalne w Tarnowie

Migracje z D browy Tarnowskiej i okolic (Mielec) by y wa nym procesem spo ecz-
nym. Niestety nie ma danych z samej Radgoszczy. Mimo braku tych informacji mo emy
estymowa  rozmiar migracji z Radgoszczy, u ywaj c danych z parafi i mieszcz cych si
w s siednich wsiach (Szczucin, D browa, Luszowice). Wed ug ankiety konsystorza z 1907 
roku oko o 15% populacji migrowa o ze Szczucina i po 10% z D browy i Luszowic: 

Tabela 2

Rozmiar migracji z poszczególnych parafi i w dekanacie D browa w 1907 r.

Parafi e w dekanacie 
D browa Tarnowska

Liczba migrantów

USA Austro-W gry Suma

Boles aw 1500   15 1515

D browa  600  400 1000

Gr boszów  210   95  305

Luszowice   30  150  180

Odporyszów  200  105  305

Olesno 1000  380 1380

Otfi nów –  500  500

Radgoszcz Brak danych Brak danych Brak danych

Tabela 1 cd.
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Parafi e w dekanacie 
D browa Tarnowska

Liczba migrantów

USA Austro-W gry Suma

Szczucin 1300  160 1460

abno   23   80  103

Suma 4863 1885 6748

ród o: Archiwa Diecezjalne w Tarnowie

Kler odgrywa  wa n  rol  w podtrzymywaniu bliskich relacji pomi dzy migrantami 
i spo eczno ci  wysy aj c . Religia organizowa a transnarodowe ycie migrantów (Levitt 
2004). Wed ug danych archiwalnych migranci z Radgoszczy, zw aszcza ci wyje d aj cy
do USA, zamawiali msze (nadal zamawiaj ) za zmar ych, bez wzgl du na to, gdzie zostali 
pochowani, a osoby niemigruj ce zamawia y msze za migrantów, równie  w intencji szcz -
liwego pobytu za granic . Zdarza y si  tak e spontaniczne zbiórki pieni ne ma renowa-

cje ko cio ów. W zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie znajduje si  dokument 
potwierdzaj cy wk ad migrantów w remont ko cio a w Luszowicach (gmina Radgoszcz):

Na szanowne wezwanie Najprzewielebniejszego Biskupiego Konsystorza z d. 15. marca r.b. ma 
zaszczyt podpisany wypowiedzie : wiadomo  radosna o przemówieniu Wielmo nego Arcypa-
sterza podczas wizyty kanonicznej do parafi i w Luszowicach dosz a a  do Ameryki, gdzie prze-
bywaj cy parafi anie luszowscy zebrali sk adk  i na pocz tek przys ali 1555 kor. Czem zach ceni
Luszowianie dot d z o yli 2214 kor. (List proboszcza ksi dza Jana Suwady do konsystorza bi-
skupiego z dnia 28.03.1905).

Te nieformalne praktyki tworzenia i podtrzymywania spo ecznych przestrzeni trans-
narodowych by y wspierane instytucjonalnie. W roku 1912 w Radgoszczy i Luszowicach 
migranci za o yli organizacj  o nazwie „Przyjaciele Parafi i Luszowice”. G ównym celem 
tego stowarzyszenia by a pomoc spo eczno ci wysy aj cej. Migranci wspierali fi nansowo 
te grupy religijne, zbierali rodki na wsparcie ich dzia alno ci, zapewniali go cin  wizytu-
j cym duszpasterzom, poszukiwali u nich wsparcia i wskazówek, brali udzia  w nabo e -
stwach i wydarzeniach kulturalnych o charakterze religijnym. 

Dokonuj c podsumowania tej cz ci artyku u, nale y podkre li , i  tradycja migracyj-
na jest nadal bardzo silna w badanej spo eczno ci. W lokalnej pami ci spo ecznej wci
funkcjonuj  migranci z przesz o ci, ich podró e tam i z powrotem, ich podarunki z USA 
i historie zwi zane z podró  transatlantyck . Co wa ne, wspó cze ni migranci postrzegaj
zarówno migracj  sprzed stu lat, jak równie  t  tera niejsz  w a nie jako transmigracj ,
a nie emigracj  czy imigracj . Jeden z moich rozmówców stwierdzi :

Ja na przyk ad... moja sytuacja by a taka, e chcia em emigrowa , ale si  nie uda o, wi c mieszkam 
w Polsce. Pracuj  za granic  [Niemcy, Austria, W ochy – K], ale nie jestem emigrantem. Ja tylko 
pracuj  i zarabiam. Jestem dziesi  dni w Polsce i dwadzie cia za granic , gdzie pracuj . Zamiast 
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wyje d a  do Gda ska, to wyje d am do Wiednia. W najgorszym wypadku kiedy  wróc  na sta e
do Radgoszczy, ale nie jestem emigrantem. (M czyzna, 35 lat, pracownik fi zyczny).

Podobne stanowisko pojawi o si  w trakcie jednego z wywiadów grupowych:

M.2: emigracja w Europie to nie jest emigracja;
M.8: teraz to nie, wcze niej to by y problemy, przed Uni , wi c rzadziej si  wraca o do domu 
w Polsce;
K.9: no jak si  nie mia o papierów, to strach taki by ;
M.1: w ogóle przeje d a  by  strach, e cofn , e...
K.9: teraz to jest miech;
M.2: to tak jak w Stanach Zjednoczonych ludzie przeje d aj  z jednego stanu do drugiego, to tak 
samo w Unii;
K.9: du o ludzi planuje wróci  do Polski, ale ró nica jest taka, e kto  b dzie mia  robot  w Kra-
kowie...
M.2: w Gda sku...
K.9: a nie blisko domu, w Radgoszczy;
M.2: pojad  na tydzie  do pracy do Krakowa, do Gda ska i na weekend wróc  do domu; to ju
lepiej jecha  zagranic ; wydaje mi si , e tak jak jest teraz, to jest takie normalne, to nie jest 
emigracja;
M.1: no w a nie, to jest takie naturalne;
M.2: byli my w Galicji i jeste my w Galicji [wyró nienie – K].

5. AUTOETNOGRAFIA I MIGRACJE – WYMIAR PRZESTRZENNY 
(WSPÓ CZESNY)

Powrót do tradycji migracyjnych mojej rodziny nast pi  w po owie lat osiemdziesi tych. 
W tym czasie do Francji wyjecha a moja ciotka. Nieco pó niej (ale jeszcze przed 1989 r.) 
du a cz  rodziny wyjecha a do Stanów Zjednoczonych na podstawie odnalezionego aktu 
urodzenia mojego pradziadka. Dokument ten potwierdza , i  urodzi  si  on w Stanach Zjedno-
czonych, co znacznie u atwi o procedur  ubiegania si  o wiz . Pomijaj c stosunkowo cz ste 
podró e pomi dzy Polsk  a Francj  i Stanami Zjednoczonymi, migracja cz onków mojej naj-
bli szej rodziny i ca ej spo eczno ci lokalnej wi e si  obecnie g ównie z Austri  i Niemcami. 

W po owie lat dziewi dziesi tych wyjecha a do Austrii moja siostra. Mieszka, pracuje 
i wraz z m em wychowuj  dwójk  dzieci w Wiedniu do dzi . Kilka lat pó niej swoje ycie 
z migracj  zwi za  mój brat. B d c ju  na studiach socjologicznych, prawie ka de wakacje 
sp dza em w Wiedniu. Pracowa em wówczas g ównie z bratem i znajomymi z Polski jako: 
malarz-tapeciarz, drwal, ogrodnik, murarz, pomaga em w przeprowadzkach i remontach. 
Wi kszo ci z tych czynno ci uczy em si  na miejscu. Pami tam moje pierwsze obawy zwi -
zane z prac  na czarno i brakiem konkretnych umiej tno ci. Wszyscy znajomi zgodnie mnie 
uspokajali, mówi c, e jako migrant od tego jestem, aby pracowa  na czarno, a jako Polak 
szybko si  naucz  owego fachu. Praktyka zawodowa dotyczy a nie tylko pracy, do której 
by em jako migrant (aczkolwiek tymczasowy) niejako predestynowany, ale te  odpowied-
niego zachowania. By a to swoista socjalizacja do bycia migrantem, nauka tego co mi wolno 
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robi , a czego nie. Przede wszystkim mój kontakt z pracodawc  by  ograniczony do mini-
mum. W zasadzie nigdy nie rozmawia em z cz onkami rodziny, u której pracowa em, mimo 
i  widywa em ich codziennie przez ca e wakacje. W z ym tonie by o okazywanie zm czenia 
spowodowanego ci k , fi zyczn  prac . Praca musia a by  wykonana w sposób estetyczny, 
czysto. Szybko si  nauczy em, e nawet drobne pomy ki wynikaj ce z braku wprawy mo na 
zatuszowa . Zastanawia em si  wówczas, czy tego typu nakazy p yn ce ze strony spo ecz-
no ci migrantów faktycznie wynikaj  z ich wcze niejszych do wiadcze  z pracodawcami. 
Z jednej strony niektórzy moi rozmówcy wspominali, i  na pocz tku ich pobytu w Austrii 
musieli si  nauczy  pedantycznego podej cia do „brudnej pracy”. Z drugiej strony, w niefor-
malnych dyskusjach, które toczy y si  w czasie pracy pojawia  si  stereotyp zorganizowanego 
Niemca. Jak cz sto podkre lano: Ordnung must sein! Odst pstwa od tej zasady pojawia y
si  w czasie nieobecno ci pracodawcy. Sytuacje takie by y okazj  do odpoczynku, g o nych 
rozmów, drzemki, czy zrobienia zakupów w pobliskim supermarkecie. Do sklepu wychodzi
ten, który by  najmniej pobrudzony (z czym nie by o raczej problemu) i mówi  po niemiecku 
(z czym by  zawsze problem). Wszystkie te zabiegi by y stosowane po to, aby nie wzbudza
podejrze  Austriaków, którzy mogli zadzwoni  po policj .

Sytuacja ycia z migrantami i jako migrant dostarczy a mi interesuj cych danych. Ze 
zdziwieniem obserwowa em, jak zmieniaj  si  zwyczaje i postawy moich znajomych i ro-
dziny w kontek cie transmigracji pomi dzy Wiedniem a Radgoszcz . Przyjazd do Polski 
traktowany by  w kategoriach chwilowego powrotu do swoich bliskich, którzy aktualnie 
nie migruj . Z Wiednia przywo ono przede wszystkim zabawki dla dzieci, alkohol zaku-
piony na promocji (najcz ciej Stock) i sprz t elektroniczny zakupiony na pchlim targu 
(Flohmarkt). Migranci, którzy budowali wówczas domy, przywozili równie  materia y
budowlane. W okolicy Radgoszczy powsta o wiele domów, które w du ej mierze zosta y
wybudowane z austriackich materia ów budowlanych. Z Wiednia przywo ono równie
rozwi zania architektoniczne, nowinki budowlane i dekoracje. Mieszkania migrantów 
w Wiedniu, w których mieszka em, nie ró ni y si  znacz co od typowych mieszka  wy-
st puj cych w spo eczno ci wysy aj cej. Ciekawym zjawiskiem, które zaobserwowa em
w czasie podró owania mi dzy Radgoszcz  i Wiedniem, by a zmiana stosunku do utrzymy-
wania porz dku i do pracy. W Wiedniu wszyscy segregowali mieci, utrzymywali porz dek
w pracy i w okolicy mieszkania tak, aby si  nadto nie wyró nia  i nie powiela  stereotypu 
typowego Polaka. Dotyczy o to równie  pracy. Ka de zlecenie wykonywane by o z du
dok adno ci  i zaanga owaniem. W Polsce ju  nikt nie segregowa mieci. Migranci, któ-
rzy budowali domy w Polsce, najcz ciej sami nie uczestniczyli w pracach. Za pieni dze
zarobione w Wiedniu mogli sobie pozwoli  na wynaj cie robotników na czarno. 

Interesuj ce z socjologicznego punktu widzenia by y podró e z i do Wiednia. Minibu-
sy 6 kursuj ce pomi dzy Radgoszcz  a Wiedniem o ywiaj  transnarodowe przestrzenie spo-
eczne, czyni c je bardziej widoczne. Maj  one sta e godziny i miejsca odjazdów. Podró

trwa oko o o miu godzin i jest najlepsz  okazj  do wymiany informacji o mieszkaniu, pra-
cy, pubach, mo liwo ciach skorzystania z pomocy spo ecznej i szko ach. W czasie podró y
z Wiednia do Radgoszczy najcz ciej podejmowali my temat do wiadcze  migracyjnych, 

6 Oczywi cie, poza minibusami, ogromna liczba transmigrantów korzysta z w asnych samochodów.
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relacji z pracodawcami (sta ym elementem by o ich o mieszanie), zakupów i promocji. 
Natomiast podró e z Radgoszczy do Wiednia by y okazj  do umawiania si  na spotkania, 
plotkowania o relatywnie niemobilnych znajomych i planowania czasu do kolejnego po-
wrotu, który zazwyczaj nast powa  za dwa tygodnie. W miesi cach wakacyjnych minibusy 
zape nia y si  dzie mi. Minibusy s  wi c bardzo wa nym elementem podtrzymuj cym
wi zi, stanowi  swoisty pomost pomi dzy spo eczno ciami wysy aj c  i przyjmuj c .

Podobnie jak w przypadku cz ci historycznej, migracja cz onków mojej bli szej i dal-
szej rodziny nie jest jednostkowym przy adem aktywno ci transnarodowej, lecz wynika 
z kultury migracyjnej spo eczno ci lokalnej. Bardzo trudno o ilo ciowe oszacowanie roz-
miarów wspó czesnej migracji z gminy Radgoszcz. Spadek populacji spowodowany migra-
cj  jest szczególnie widoczny po 1 maja 2004, kiedy Polska wst pi a do Unii Europejskiej. 
Z powodu braku danych instytucjonalnych dotycz cych procesów migracyjnych, w pew-
nym okresie moich bada  terenowych zdecydowa em si  na realizacj  ankiety audytoryj-
nej w ród uczniów klas trzecich w dwóch gimnazjach znajduj cych si  na terenie gminy 
Radgoszczy. Ankieta dotyczy a migracji w ich rodzinach. Zebra em sto kwestionariuszy. 
Wyniki tego sonda u nie s  zaskakuj ce w obliczu wspomnianej tradycji migracyjnej. 
M odzie  nie tylko postrzega migracj  z Radgoszczy pozytywnie, ale równie  umieszcza j
w swoich planach yciowych. Wi kszo  z badanych planuje migracj  w przysz o ci – tak 
jak ich rodzice i dziadkowie. Prawie wszyscy badani uczniowi maj  przynajmniej jednego 
bliskiego krewnego, który migruje. Na podstawie do wiadcze  migracyjnych rodzin ba-
danych uczniów, nieformalnych rozmów toczonych w ró nych przestrzeniach, obserwacji 
i wywiadów grupowych, które przeprowadzi em ze znajomymi transmigrantami, w ko -
cowej fazie bada  terenowych stworzy em idealne – a wi c te  bardzo uproszczone – ka-
tegorie transmigrantów z Radgoszczy oraz ich wzory migrowania.

Pierwsza z wyró nionych kategorii to tradycyjni migranci. W tej grupie znajd  si
ludzie, którzy yj  za granic  od co najmniej 10 lat. Ich miejsca docelowe zdeterminowane 
s  najcz ciej tradycj  migracyjn  w ich rodzinach. W rodzinach badanych uczniów typ ten 
reprezentowany by  przez ich dziadków i rodze stwo ich rodziców. Historia migracji tych 
osób rozpocz a si  za czasów komunistycznych. W zgodzie z tradycj  migracji z gmi-
ny Radgoszcz g ównym miejscem docelowym pozosta y Stany Zjednoczone. Uczniowie, 
w których rodzinach s  migranci tradycyjni, potwierdzaj , e migrowali tak e ich pra-
dziadkowie. Drug  kategori  migrantów z gminy Radgoszcz s  migranci kreatywni. Przez 
kreatywno  rozumiem wybór innych ni  tradycyjne krajów docelowych, np. Hiszpanii, 
W och (migracja kobiet do sektora us ug opieku czych), rzadziej Wielkiej Brytanii, co jest 
ciekaw  tendencj , bior c pod uwag  wspó czesne kierunki migracji z innych regionów 
Polski. Kraje te nie by y celami migracji przed stu laty. Migranci kreatywni pos uguj  si
szerokimi sieciami pokrewie stwa w miejsce tradycyjnych wzorów migracji. G ówn  ce-
ch  wyró niaj c  t  grup  s  okazjonalne powroty do domu. 

Ostatnia z kategorii migrantów, jakie wyró ni em, to w a ciwi transmigranci. Z cz on-
kami w a nie tej grupy pracowa em, mieszka em, prowadzi em liczne rozmowy i wywiady. 
Mo na wyró ni  kilka kluczowych wzorów migracyjnych tej grupy: a) tradycyjne kierun-
ki migracji (Austria, Niemcy) z wy czeniem Stanów Zjednoczonych (wspó cze nie), ze 
wzgl du na odleg o , b) cz ste przemieszczanie si  pomi dzy dwoma lub wi cej krajami, 
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c) rozszerzone sieci migracyjne, d) posiadanie dwóch mieszka  – zarówno w kraju przyj-
muj cym, jak i wysy aj cym, e) zwi kszona konsumpcja w kraju pochodzenia. Podobnie 
jak przodkowie sprzed stu lat, równie  wspó cze ni migranci yli wed ug kalendarza reli-
gijnego obowi zuj cego w spo eczno ci lokalnej.

6. AUTOETNOGRAFIA W PROCESIE KONSTRUKCJI 
WIELOSTANOWISKOWEGO POLA BADAWCZEGO 

Od kiedy koncepcja globalizacji odgrywa kluczow  rol  w badaniach socjologicznych 
i antropologicznych, model jednostronnych etnografi cznych monografi i jest krytykowany. 
Na przyk ad za o enia takie jak: ograniczono  pola, mo liwo  przeprowadzania bada
w terenie tylko w jednym miejscu (stanowisku) i ahistoryczna natura bada  w terenie (Co-
maroff i Comaroff 1992, Gille 2001) s  stale poddawane krytyce. Te postulaty wydaj  si
do  oczywiste w studiach transnarodowych. Zatem przed przyst pieniem do bada  za o-
y em, e musz  konstruowa  ró ne stanowiska badawcze w sposób elastyczny i „robi ”

etnografi  w ró nych przestrzeniach i miejscach, jak równie  wzi  pod uwag  histori
migracyjn  badanej spo eczno ci, do wiadczenie migracyjne mojej rodziny i moje w asne.

Przygotowuj c si  do przeprowadzenia bada  na temat migracji z Radgoszczy, zacz em 
od obserwacji uczestnicz cej przeprowadzonej w dwóch miejscach: Radgoszczy i w X dziel-
nicy Wiednia (gdzie najprawdopodobniej liczba gospodarstw domowych polskich migrantów 
jest najwy sza w tym mie cie), a tak e w polskich ko cio ach i sklepach. Jak ju  wspomi-
na em, pracowa em i mieszka em z innymi migrantami w ka de wakacje od 2002–2007. To 
do wiadczenie migracyjne oraz dorastanie w spo eczno ci pomog o mi w procesie konceptu-
alizacji. By o dla mnie ca kiem jasne, e tak zwane tradycyjne koncepcje migracji 7 s  nieade-
kwatne do funkcjonuj cych wzorów migrowania. Procesy migracji z Radgoszczy i praktyki 
spo eczno-kulturowe mobilnych cz onków spo eczno ci (wspó cze nie i w przesz o ci) do-
prowadzi y mnie do koncepcji transnacjonalizmu i spo ecznych przestrzeni transnarodowych 
opracowanych w g ównej mierze przez wspominanego ju  Thomasa Faista (1998; 2000), 
Alejandro Portesa (1999), Nin  Glick Schiller (Glick Schiller, Basch i Blanc 1995), Stevena 
Vertoveca (2007) oraz Ew  Morawsk  (2003; 2004). Przy wykorzystaniu tych ram odnie-
sienia wydaje si  naturalne, e etnografi a wielostanowiskowa jest najlepsz  metodologi  do 
badania praktyk spo eczno-kulturowych ponad granicami. 

Korzystanie z etnografi i wielostanowiskowej jest, moim zdaniem, oczywiste podczas 
badania wspó czesnych, globalnych procesów migracyjnych, ale istnieje tak e inne pole 
badawcze, niezwi zane z polem w sensie geografi cznym, ale bardziej mentalnym. Jak 
pokaza em na pocz tku tego artyku u, istnieje silna i d uga tradycja migracji w badanej 
spo eczno ci. W czasie moich bada  odkry em, e wi kszo  wspó czesnych migrantów 
posiada histori  rodzinn  zwi zan  z migracjami na pocz tku XX wieku. Bazuj c na propo-
zycjach George’a Marcusa (1995), rozszerzy em swoje pole badawcze do wielu stanowisk, 
jako e by  to najlepszy sposób badania procesów lokalnych, nie w izolacji, ale w po -

7 Jak na przyk ad model migracji okre lany jako push-pull.
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czeniu z szerszym kontekstem globalnym. Zdefi niowa em moje stanowisko(a) jako dwa
wspó czesne miejsca: gmina Radgoszcz (szerzej powiat D browa Tarnowska) i Wiede
(X dzielnica) oraz dwa miejsca z przesz o ci: gmina Radgoszcz (biskupstwo tarnowskie, 
Galicja), Stany Zjednoczone. Tak wi c moja etnografi a wielostanowiskowa obejmuje za-
równo przestrzeni, jak i czas. Wszystkie te stanowiska s  ze sob  po czone za pomoc
sieci spo ecznych z jednej strony oraz pami ci spo ecznej z drugiej. Pole badawcze jest 
wi c tutaj tworzone przez relacje spo eczne pomi dzy mobilnymi i stosunkowo niemo-
bilnymi cz onkami spo eczno ci, którzy funkcjonuj  w ró nych przestrzeniach (Austria, 
Niemcy, Francja, ale te  W ochy i Hiszpania) oraz przez pami  spo eczn  o mobilno ci
przodków, g ównie do USA (tzw. gor czka migracyjna na pocz tku XX w.). Dzi ki „ro-
bieniu” etnografi i na do  elastycznie zdefi niowanych stanowiskach (po czonych w prze-
strzeni i w czasie) mo liwe jest zbadanie tego, jaki rodzaj praktyk spo eczno-kulturowych
ma miejsce w obr bie tego wielostanowiskowego pola badawczego. Takie zdefi niowanie 
obszaru badawczego by o mo liwe dzi ki wykorzystaniu w asnego do wiadczenia jako 
cz onka rodziny i migranta.

7. PODSUMOWANIE

Migracje z Radgoszczy i pobliskich terenów odegra y znacz c  rol  w yciu ich miesz-
ka ców przez ostatnie sto lat. Mobilno  transnarodowa sta a si  zwyczajem, który zde-
terminowa  wspó czesne wzory migracji, skorygowane o trendy globalne. Zarówno sto lat 
temu, jak i wspó cze nie, dominuje mobilno  transnarodowa. Trwa y wzór migrowania 
przekszta ci  si  z czasem w kultur  migracji. Poj cie to rozumiem tutaj jako wzgl dnie sta-
y wzór ró nych transnarodowych praktyk spo eczno-kulturowych i tradycji migracyjnych, 

z którymi wi  si  pewne obiektywne fakty. O kulturze migracyjnej mo na pisa  zarówno 
z punktu widzenia pa stw narodowych o tradycjach migracyjnych (na przyk ad Polska, Ir-
landia, W ochy), jak i z punktu widzenia spo eczno ci lokalnych, w których migracja jest 
procesem d ugiego trwania wp ywaj cym na przyk ad na kszta t: historii rodzinnych, sieci 
pokrewie stwa i przyja ni, relacji mi dzygeneracyjnych, wzorów aktywno ci ekonomicznej, 
instytucji publicznych, aspiracji i planów na przysz o . Kultura migracji mojej spo eczno ci 
lokalnej wyra a si  nie tylko przez praktykowanie transmigrowania, ale równie  przez takie 
instytucje jak dwa towarzystwa, które funkcjonuj  w Stanach Zjednoczonych (w tym jedno 
zosta o za o one w 1912 roku) i bior  czynny udzia  w yciu spo ecznym gminy Radgoszcz. 

Bazuj  na badaniach migrantów, bez wzgl du na ich miejsce ycia, mo emy stworzy
obraz Radgoszczy jako przestrzeni, w której jednostki tworz  ró nego rodzaju po czenia
transnarodowe. Mog  one przyjmowa  form  bardziej zinstytucjonalizowan , jak stowa-
rzyszenia polonijne lub mniej zinstytucjonalizowan , jak spo eczno-kulturowe praktyki 
transnarodowe. Radgoszcz jest przestrzeni , która nie ogranicza si  jedynie do konkretne-
go miejsca na mapie Polski. Jest to zbiór warto ci, symboli, wzorów interakcji i praktyk 
spo eczno-kulturowych obejmuj cych równie  wzory migrowania. Moje do wiadczenie
jako cz onka badanej spo eczno ci i jako migranta pozwoli o mi na dokonanie pog bionej
analizy zjawiska transmigracji. 
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AUTOETHNOGRAPHY AND MULTI-SITED ETHNOGRAPHY IN MIGRATION STUDIES

The article examines autoethnography (as a form of methodological nationalism), a conceptual tendency that 
is helpful in the process of the construction of a multi-sited research fi eld, (multi-sited ethnography), at two 
levels: spatial and temporal. I maintain that this type of data, (migration researcher’s experience and history of 
migration of the family and local community), allows a better understanding of the nature of migration, which 
is understood as a process of long duration. More importantly, today’s migrants perceive the migration of 
a hundred years ago, as well as the present, precisely as transmigration, and not as emigration or immigration.

Key words: autoethnography, multi-sited ethnography, transmigration, history, migration studies.
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