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Etnograﬁa, a raczej metoda etnograﬁczna, jest czĊsto postrzegana jako atrakcyjny dodatek, niejako rozwiniĊcie
czy teĪ urozmaicenie badaĔ iloĞciowych, a takĪe jako dobra metoda do realizacji badania eksploracyjnego.
Wielu socjologów poddaje w wątpliwoĞü moĪliwoĞci generalizowania wyników otrzymanych w trakcie badania etnograﬁcznego, uwaĪając iĪ jest ono zbyt specyﬁczne i zaleĪne od danego kontekstu. Niniejszy artykuá
analizuje rolĊ etnograﬁi (jako subdyscypliny socjologicznej) w badaniach dynamicznych procesów. Na przykáadzie wieloletnich prac nad procesem mobilnoĞci zawodowej realizowanych w Ğrodowisku przedstawicieli
nauk przyrodniczych zatrudnionych w laboratoriach naukowych (badania prowadzone miĊdzy innymi w Polsce, Francji, Niemczech i USA od 2003 roku), wykazano, w jaki sposób, dziĊki etnograﬁi, skonstruowano
propozycjĊ teoretyczną uwzglĊdniającą specyﬁkĊ tego procesu. TransmobilnoĞü, której charakterystykĊ przedstawiono w artykule, to specyﬁczny typ mobilnoĞci zawodowej, który jest nieodzownym, dynamizującym
elementem karier wysoce mobilnych przedstawicieli grup profesjonalnych – w opisanym przypadku – naukowców. RozpoczĊcie badania z mikroperspektywy jest nie tyle dobrą strategią badawczą, co rozwiązaniem,
które umoĪliwia adekwatne poznanie nie tylko poziomu mezzo ale takĪe i makro. Tego typu postĊpowanie
umoĪliwia stabilizacjĊ danego badania, nastĊpnie dostosowanie wiedzy do dynamiki kontekstu, co w konsekwencji powoduje, iĪ socjologia – jeszcze máoda dziedzina naukowa – staje siĊ coraz bardziej „dojrzaáa”,
wáaĞnie dziĊki tego typu procesom (Kuhn 2001).
Sáowa kluczowe: etnograﬁa, mobilnoĞü i kariery, transmobilnoĞü, historia socjologii

1. WSTĉP
HistoriĊ socjologii moĪna przedstawiü na róĪne sposoby. Jednym z nich jest relacjonowanie rozwoju dyscypliny jako procesu, w którym poszczególne odáamy rywalizują ze
sobą. MoĪna takie zjawiska obserwowaü takĪe w odniesieniu do pewnych nurtów metodologicznych, Ğledząc dwie odmienne postawy metodologiczne (lub wiĊcej), które zamiennie – raz jedna raz druga – odnoszą kolejne zwyciĊstwa, przejmując pewnego rodzaju
dominacjĊ nad konkurentkami. Tego typu rywalizacja owocuje latami dominacji zwyciĊ* Uniwersytet Warszawski; wagner@is.uw.edu.pl.
1
Tekst jest polską wersją referatu wygáoszonego na 9. Kongresie ESA w Lizbonie, 2–5 wrzeĞnia 2009 r.
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skiego podejĞcia, aĪ do momentu renesansu sáabszej strony, a nastĊpnie jej zwyciĊstwa.
Najbardziej wyrazistym przykáadem tego zjawiska jest prawie stuletnia historia wspóázawodniczenia biegunowo poáoĪonych podejĞü badawczych obecnych w repertuarze metodologicznym socjologa: z jednej strony znajdują siĊ metody etnograﬁczne, a z drugiej metody
tzw. iloĞciowe. Proces ten dotyczy gáównie socjologii amerykaĔskiej, ale ze wzglĊdu na
wpáyw, jaki owa socjologia wywiera na rozwój socjologii europejskiej z pewnoĞcią moĪna
stwierdziü, iĪ reperkusje tego wspóázawodniczenia byáy i są odczuwalne takĪe po drugiej stronie Atlantyku. O ile w pierwszym okresie tradycji chicagowskiej oba podejĞcia
wspóáistniaáy, tworząc podstawĊ prac badawczych, które w pierwszych latach XX w. byáy
gáównie realizowane w ramach Uniwersytetu Chicagowskiego (Chapoulie 2001), o tyle
wraz z rozwojem socjologii i wyodrĊbnianiem siĊ pewnych specjalizacji metodologicznych, oba podejĞcia staáy siĊ narzĊdziami róĪnych grup – badacze wybierali jedno z nich
w celu prowadzenia swych prac metodami iloĞciowymi lub etnograﬁcznymi zwanymi jakoĞciowymi, rzadko juĪ stosując obie. OczywiĞcie powyĪsza opozycja obu metodologii
wymaga uĞciĞlenia.
UĞciĞlenie to jest konieczne, poniewaĪ jak podkreĞla Margarethe Kusenbach, termin
etnograﬁa posiada odmienne znaczenie w zaleĪnoĞci od kraju i jego tradycji socjologicznej
(Kusenbach 2005:1). W przeciwieĔstwie do postrzegania etnograﬁi jako jednej z metod jakoĞciowych, której gáówną cechą jest uĪycie obserwacji (jest to europejska wizja, wedáug
której etnograﬁa umoĪliwia jedynie poznanie „mikro” badanego fenomenu), w Ğlad za
M. Kusenbach uwaĪam, Īe etnograﬁa (termin uĪywany przez socjologów anglojĊzycznych2) jest subkategorią badaĔ socjologicznych, a nie jedynie subkategorią metod jakoĞciowych. Etnograﬁa, czyli badania terenowe (w sensie antropologicznym), oparta byáa
przez wiele lat na tradycyjnej obserwacji i uczestniczeniu w dziaáalnoĞci badanej (oczywiĞcie z wieloma wariantami uczestnictwa i obserwacji; patrz: Junker 1960, Peretz 2001,
Loﬂand i Loﬂand 2009; Hammerslay 2000), których adekwatnym przykáadem są prace
prowadzone przez uczniów Hughesa w latach 40. i 50. na Uniwersytecie Chicagowskim
(Chapoulie 2001). Niemniej jednak aktualnie zalicza siĊ do etnograﬁi wiele innych metod
badawczych, takich jak wywiady, historie Īycia (life history), autobiograﬁe, socjologiĊ
wizualną, a nawet metody eksperymentalne. WáaĞciwie wiĊc etnografowie (czyli wedáug
amerykaĔskiej terminologii socjologowie, którzy prowadzą badania terenowe) gromadzą
róĪnorodne typy danych, zebrane dziĊki uĪyciu róĪnorodnych technik, a ich celem jest
rozbudowanie dostĊpu do badanego terenu (grupy) i poszerzenie perspektywy analitycznej (Kusenbach 2005:2). Cechuje wiĊc etnografa znajomoĞü (obiektywna i subiektywna) terenu badawczego, co wzmacnia zrozumienie jego specyﬁki i kontekstu, w którym
badanie jest prowadzone. O ile nie jest wykluczone uĪywanie metod iloĞciowych w ramach badaĔ etnograﬁcznych (np. praca Newman 2001), o tyle charakterystyczna dla
etnograﬁi jest jej relacja z zaáoĪeniami teoretycznymi poprzedzającymi badania, co opiszĊ
w kolejnym paragraﬁe.
2
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Tutaj ten termin oczywiĞcie nie pokrywa siĊ z polskim postrzeganiem etnograﬁi jako nauki o zwyczajach
ludowych i badaniu twórczoĞci mieszkaĔców wsi. Posáugując siĊ terminem etnograﬁa, odwoáujĊ siĊ do anglojĊzycznej tradycji.
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Natomiast termin badania iloĞciowe odnosi siĊ na ogóá do metod ankietowych stosowanych na szeroką skalĊ. PomiĊdzy wieloma elementami róĪnicującymi oba podejĞcia
badawcze istotne dla niniejszego wywodu jest ustalenie relacji pomiĊdzy teorią a wyĪej
opisanymi podejĞciami metodologicznymi.

2. TEORIA A ORGANIZACJA PRACY NAUKOWEJ
Cechą charakterystyczną metod etnograﬁcznych jest realizacja tzw. prac terenowych
(zbiór materiaáu badawczego in situ) na pierwszym etapie badania. AnalizĊ, a nastĊpnie
propozycje teoretyczne przeprowadza siĊ w kolejnych etapach. MoĪna tĊ metodĊ podsumowaü w nastĊpujący sposób: od praktyki do teorii, innymi sáowy od spotkania z ludĨmi
(czy teĪ mówiąc w bardziej socjologiczny sposób: z problemami, które dotyczą danej
grupy), poprzez analizĊ zebranego materiaáu, aĪ do zrozumienia problemu i przedstawienia wniosków ogólnych, które czasami mogą byü podstawą do sformuáowania propozycji teoretycznych. W pewnych przypadkach w rezultacie takiej kolejnoĞci zadaĔ w pracy
badawczej dochodziáo do obalenia obowiązujących teorii i powstawania w ich miejsce
nowych paradygmatów (np. przewrót w socjologii dewiacji po publikacji Outsiders,
H. Beckera 1963). Tego typu realizacje badaĔ stwarzaáy perspektywĊ, której Ĩródáa leĪą
miĊdzy innymi w pracach Parka3. Postawa ta byáa promowana nastĊpnie przez Hughesa
(który inspirowaá prace kolejnych generacji socjologów amerykaĔskich w tym trzech najwaĪniejszych przedstawicieli tradycji chicagowskiej: Ervinga Goffmana, Howarda Beckera
i Anselma Straussa4 (Wagner, 2009). Owocem tego nurtu byáy liczne publikacje (monograﬁe, studia przypadków, tzw. etnograﬁe), które cieszą siĊ sukcesem czytelniczym po dziĞ
dzieĔ, o czym Ğwiadczą regularne wznowienia dzieá wyĪej wymienionych autorów. MoĪna
zdecydowanie stwierdziü, iĪ prace te Ğwietnie zniosáy próbĊ czasu, co jest cechą charakterystyczną publikacji powstaáych na podstawie badaĔ terenowych, nawet tych zrealizowanych
w latach 20. i 30. XX w. (Anderson, 1923; Shaw, 1930; Cressey, 1932; Sutherland, 1937).
PrzeciwieĔstwem takiej organizacji pracy naukowej, która wynika z wyznawania odmiennych paradygmatów i praktyki odmiennej metodologii, jest podejĞcie przedstawicieli
tzw. socjologii iloĞciowej, którzy na pierwszym etapie dokonują pewnych wyborów teoretycznych, nastĊpnie formuáują hipotezy, po czym przeprowadzają badania wĞród danej populacji. Dziaáania te mają na celu sprawdzenie postawionych uprzednio hipotez i zbadanie
natĊĪenia wystĊpowania oczekiwanych procesów. Bada siĊ w ten sposób wpáyw danych
czynników na pewne zjawiska. Ten sposób prowadzenia badaĔ cechuje pozytywistów (ale
takĪe w pewnym stopniu strukturalistów i funkcjonalistów).
3

4

Ograniczam siĊ tutaj jedynie do socjologów praktyków, pozostawiając rozwaĪania nad ﬁlozoﬁcznymi podáoĪami opisywanych strategii socjologom nauki.
Ich ksiąĪki stanowią po dziĞ dzieĔ podstawĊ edukacji socjologów amerykaĔskich, a takĪe przeszáy do kanonu
lektur nauk spoáecznych (H. Becker, Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance, 1963) – przeáom w socjologii dewiacji; E. Goffman, Rytuaá interakcyjny, 2006 – podstawa w socjologii tzw. mikro oraz A. Strauss
Mirroir i Masks, 1959 – podstawa w socjologii toĪsamoĞci.
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3. HISTORIA WSPÓàZAWODNICZENIA „JAKOĝCIÓWKI”
Z „ILOĝCIÓWKĄ”
Przyglądając siĊ historii socjologii XX w. w Stanach Zjednoczonych 5, moĪna przedstawiü ją z perspektywy metodologii stosowanych w badaniach jako nieustającą walkĊ
wyĪej wymienionych tendencji. Nie byáa to walka jedynie o metodologiĊ („jakoĞciowcy”
z Chicago stosowali niemal systematycznie statystyczne metody – zwáaszcza ci, którzy są
zaliczani do tzw. pierwszej szkoáy chicagowskiej), ale gáównie o uznanie jako wiodącej
swojej metody i narzucenie jej caáemu Ğrodowisku socjologicznemu. (Przykáadem takiej
rywalizacji mogą byü prace dotyczące profesjonalistów [osób pracujących w sektorze zdrowia czy nauki] prowadzone przez E. Hughesa i R.K. Mertona).
OczywiĞcie tak jak wyĪej zaznaczyáam, metodologiczna postawa ĞciĞle wiąĪe
siĊ z teoretycznymi paradygmatami. MoĪna wiĊc stwierdziü, iĪ takie wspóázawodniczenie jest odzwierciedleniem konkurencyjnych postaw paradygmatycznych. Tak zwani
„iloĞciowcy”, dziĊki popularyzacji metodologii opracowanych przez Paula Lazarsfelda,
zdominowali w latach siedemdziesiątych socjologiĊ nie tylko amerykaĔską, ciesząc siĊ
wielką popularnoĞcią wĞród socjologów wáaĞciwie prawie do koĔca XX wieku. Etnograﬁa w tym czasie byáa postrzegana jako zanikająca lub niszowa specjalizacja, którą
tolerowano, uwaĪając, iĪ w pewnych Ğrodowiskach jest to przydatna metoda lub teĪ wykorzystywano ją jako dopeánienie wiĊkszych prac – makrobadaĔ – realizowanych przy
pomocy iloĞciowych metod.
Od lat osiemdziesiątych moĪna zaobserwowaü pewne oĪywienie w Ğrodowisku socjologów jakoĞciowych. M. Kusenbach wskazuje na trzy gáówne przestrzenie, w których powstają najbardziej znaczące prace tego typu: tematyka gender, socjologia pracy i socjologia
emocji (Kusenbach, 2005: 3). W odrodzeniu nurtu etnograﬁcznego istotną rolĊ odegraáy
takie czynniki jak: wzmoĪona dziaáalnoĞü konferencyjna, wzrost aktywnoĞci stowarzyszeĔ
zawodowych, powstanie nowych obszarów publikacji zawodowych (nowe czasopisma poĞwiĊcone wyáącznie badaniom zrealizowanym na podstawie metod jakoĞciowych), a takĪe
podejmowanie atrakcyjnych dla szerokiej publicznoĞci tematów (np. Adler & Adler [1991,
1998] piszący o kulturze nastolatków czy Diane Vaughan analizująca problem procesu
separacji i rozwodu [1986]) 6.
PopularnoĞü etnograﬁi jako jednej z subdyscyplin socjologii w 2010 roku stanowi niepodwaĪalny fakt: bestsellerem wydawniczym byáa np. ksiąĪka Mitchell Duneiera, Sidewalk
(1999), wystarczy takĪe wspomnieü o liczbie podrĊczników do metod jakoĞciowych czy
5

6
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Przyjmuje siĊ, iĪ ten kraj byá wiodącym w rozwoju naszej dyscypliny i narzucaá pewne trendy Ğwiatowe, co
nie oznacza oczywiĞcie, Īe inne tradycje myĞli socjologicznej nie odgrywaáy roli w rozwoju tej nauki; niemniej jednak, biorąc pod uwagĊ polską socjologiĊ i wpáywy jakie amerykaĔskie tendencje wywieraáy na nią –
np. perspektywa i metodologia P. Lazarsfelda czy T. Parsonsa – moĪna mówiü o wiodącej roli amerykaĔskich
uczonych XX w.
Warto teĪ wspomnieü o spektakularnym wzroĞcie zainteresowania etnograﬁą, który odnotowano w USA po
katastroﬁe Challengera. KsiąĪka Diane Vaughan, która powstaáa na podstawie badania etnograﬁcznego The
Challenger Launch Decision (Vaughan, 1996), byáa w centrum nie tylko szerokiego spoáecznego zainteresowania, ale takĪe stanowiáa podstawĊ do analizy przyczyn wypadku.
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teĪ etnograﬁi, które cieszą siĊ duĪą popularnoĞcią wĞród akademickich czytelników. Poza
Stanami Zjednoczonymi popularnoĞü ta jest takĪe zauwaĪalna: we Francji szczególnie aktywne są grupy socjologów pracujących nad kwestiami dotyczącymi tzw. creative industry
(np. analiza róĪnorodnych aspektów Ğrodowisk artystycznych).
Podsumowując tych kilka podstawowych wiadomoĞci o rozwoju etnograﬁi7 moĪna
stwierdziü, iĪ pomimo jej wzrastającej popularnoĞci najczĊĞciej bywa ona postrzegana jako
przydatna w badaniach eksploracyjnych, w ilustracjach makrobadaĔ, jako dopeánienie makrobadaĔ, a takĪe jako budĪetowo korzystne rozwiązanie przydatne w sytuacjach kryzysowych (aktualnie) i atrakcyjne dla odbiorcy rozwiązanie – popularne zastosowanie „2 w 1”,
czyli metod tzw. mieszanych: iloĞciowych i jakoĞciowych.
Nasuwa siĊ wiĊc nastĊpujące pytanie: kiedy etnograﬁa bĊdzie postrzegana jako subdyscyplina samodzielna – mająca peáne prawa do „doing science”? Czy z metody ilustracyjnej czy eksploracyjnej bĊdzie mogáa przeistoczyü siĊ w szczególną specjalizacjĊ socjologiczną, w obrĊbie której ci, którzy zdecydują siĊ na tego typu prace badawcze bĊdą mieli
prawo do kreatywnego myĞlenia? Przy okazji wyĪej omówionego renesansu warto wiĊc
zastanowiü siĊ nad przydatnoĞcią etnograﬁi w tworzeniu czy teĪ obalaniu teorii – czyli
jednej z podstawowych czynnoĞci charakteryzujących pracĊ naukową. Koncentrując siĊ
na analizie obserwowanych procesów, bez uprzednich zaáoĪeĔ teoretycznych narzucających takie a nie inne ramy analityczne, etnograﬁa umoĪliwia dostĊp do poznania nowych,
dynamicznych zjawisk. DziĊki etnograﬁi uzyskuje siĊ cenne i trudno dostĊpne przy zastosowaniu innych metod dane, które umoĪliwiają wyjaĞnianie obserwowanych procesów.
Dlatego teĪ to wáaĞnie etnograf (czyli socjolog operujący w sferze mikro) jest w stanie nie
tylko zrozumieü badane zjawisko, ale takĪe je wytáumaczyü i skonstruowaü odpowiednią
propozycjĊ teoretyczną.
Dalsza czĊĞü niniejszego artykuáu jest poĞwiĊcona ilustracji tego typu dziaáania. Zostanie przedstawione wykorzystanie wybranego badania etnograﬁcznego, które w rezulatacie daáo podstawĊ do obalenia obowiązujących koncepcji i przedstawienia odmiennego
modelu teoretycznego. Wybrany przypadek odnosi siĊ do problematyki mobilnoĞci zawodowej, a propozycja teoretyczna powstaáa na bazie badaĔ karier naukowców pracujących
w laboratoriach (life-sciences).

4. ETNOGRAFIA PROWADZONA W LABORATORIACH
W roku 2003 przeprowadziáam pierwsze eksploracyjne badanie, które objĊáo laboratorium fotosyntezy w OĞrodku BadaĔ nad Energią Atomową w Saclay (CEA we Francji).
Pracujący tam naukowcy zajmowali siĊ badaniami podstawowymi i pochodzili z róĪnych
krajów. W tym pierwszym terenie badawczym przeprowadziáam ponad czterdzieĞci wy7

Pomijam tutaj ekonomiczny aspekt prowadzenia badaĔ etnograﬁcznych – są one o wiele taĔsze od badaĔ
iloĞciowych i ze wzglĊdu na sytuacjĊ ﬁnansową Ğwiata naukowego moĪna spodziewaü siĊ, iĪ ten typ badaĔ
spotka siĊ ze szczególnym zainteresowaniem takĪe ze wzglĊdu na stosunkowo niski koszt prac badawczych.
Podobna sytuacja miaáa juĪ miejsce w Chicago w latach wielkiego kryzysu i tuĪ po nim (Chapoulie 2001).
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wiadów formalnych, a takĪe, co charakterystyczne dla etnograﬁi, o wiele wiĊkszą iloĞü
wywiadów nieformalnych. Po pierwszym okresie intensywnej obserwacji (cztery seanse
tygodniowe w latach 2003–2004 8 i ponadto liczne spotkania z uczestnikami poza laboratorium) pozostaáam z wybranymi czáonkami tego projektu w kontakcie i prowadzĊ do
dzisiaj sporadyczne prace badawcze, kontynuując zdobywanie danych na temat rozwoju
karier poszczególnych osób, które stanowiáy ekipĊ pracującą w tamtych latach w obserwowanej instytucji. Podobną strategiĊ stosujĊ w moich pozostaáych terenach badawczych:
w Polsce, w miĊdzynarodowym instytucie prowadzĊ badania etnograﬁczne od 2006 roku,
przeplatając regularne seanse obserwacji (wáącznie z wywiadami) z mniej intensywnymi
okresami zbierania danych.
Aby dokonaü porównaĔ i wzbogaciü zasób informacji, prowadzĊ nieregularne i krótkoterminowe badania w laboratorium funkcjonującym w ramach niemieckiego instytutu
badawczego, a takĪe dwóch laboratoriach harwardzkich. Wszystkie obserwowane zespoáy
badawcze posiadają wspólną cechĊ: posáugują siĊ podobnymi lub takimi samymi technikami, typowymi dla badaĔ molekularnych. Jako rozszerzenie wyĪej wymienionych badaĔ
etnograﬁcznych zrealizowaáam takĪe na zamówienie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
analizĊ efektywnoĞci ich programów stypendialnych (na podstawie 115 wywiadów formalnych z laureatami stypendiów FNP), a takĪe rozpoczĊáam prace badawcze nad dziaáalnoĞcią koáa naukowego studentów Wydziaáu Biologii UW, uzyskując wsparcie Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa WyĪszego (grant Nr N116 367037).
W ramach wszystkich wyĪej wymienionych prac realizowanych od 2003 roku zgromadziáam prawie 400 wywiadów formalnych (nagranych), setki stron notatek terenowych;
posiadam takĪe liczną korespondencjĊ z wieloma naukowcami, którzy stali siĊ z czasem
moimi uprzywilejowanymi informatorami (key informant) i aktywnie, niektórzy od samego
początku, uczestniczą w tych wieloletnich badaniach.
Moje zainteresowania skoncentrowaáy siĊ na tych aspektach, które dotychczas nie zostaáy przebadane przez socjologów studiujących pracĊ naukowców, gdyĪ ich gáówną dziaáalnoĞcią byáy eksperymenty laboratoryjne (Latours, Shapin, Rabinow, Traweek, Zuckerman, Campbel i wielu innych). O ile wiĊkszoĞü z nich pisaáa o poszczególnych elementach
pracy czy/i kariery ludzi nauki, o tyle niewiele miejsca poĞwiĊcono analizie funkcjonowania miĊdzynarodowych zespoáów badawczych, analizie transnarodowych karier (Wagner,
2010a) czy teĪ relacji pomiĊdzy procesem mobilnoĞci a karierami naukowców. WáaĞnie ten
ostatni aspekt staá siĊ podstawą do obalenia dotychczasowych sposobów nie tylko mierzenia mobilnoĞci tej grupy zawodowej, ale przede wszystkim do zaprzestania postrzegania
jej jedynie w jednym z wystĊpujących wymiarów. Etnograﬁa umoĪliwiáa uchwycenie procesu mobilnoĞci, zrozumienie jego dynamiki, a takĪe przeprowadzenie wielowymiarowej
analizy tego kluczowego dla karier naukowców zjawiska.
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Moja obecnoĞü w tym miejscu chronionym prawem wojskowym byáa ĞciĞle regulowana. Stąd teĪ mogáam
pracowaü jedynie kilka tygodni w tak dáugim okresie czasu. Liczba zezwoleĔ na pobyt osób niezatrudnionych
bezpoĞrednio przez CEA jest ograniczona.
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5. WYBIÓRCZY SPOSÓB POSTRZEGANIA I MIERZENIA
ZJAWISKA MOBILNOĝCI ZAWODOWEJ
Stosując strategiĊ metodologiczną opisaną we wstĊpie, a cechującą badania tzw. iloĞciowe, czyli polegającą na sformuáowaniu zaáoĪeĔ teoretycznych i hipotez badawczych
przed gromadzeniem danych empirycznych, ograniczamy zbiór tych danych do uprzednio
rozpoznanych elementów. Taka teĪ strategia zostaáa obrana w badaniu, które jest typowym
dla tego typu prac (dotyczących mobilnoĞci), a którego wyniki zostaáy opublikowane w raporcie zatytuáowanym: MobilnoĞü máodych polskich naukowców (Knauff, Konieczna, Rokicka, Ruzik, Walewska, 2008). Autorzy raportu zaáoĪyli, iĪ mobilni naukowcy to ci, którzy
posiadają stopieĔ doktora i przebywają poza Polską przez minimum dziewiĊü miesiĊcy. Po
badaniu, gáównie ankietowym 9, okazaáo siĊ, iĪ „okoáo 7%–8% polskich naukowców do
36 roku Īycia moĪna uznaü za mobilnych” (op. cit., s. 26). Taki wynik (osáabiony stwierdzeniem autorów, którzy wskazują na niezadowalającą jakoĞü Ĩródeá, niepozwalającą im
na oszacowanie báĊdu) pozwala na konstatacjĊ: polscy máodzi naukowcy są maáo mobilni.
Zestawienie wyĪej opisanego badania z przeprowadzonym rok póĨniej badaniem etnograﬁcznym stanowi adekwatną ilustracjĊ omawianej w tym artykule kwestii. O ile ze
wzglĊdu na ograniczenie badanej populacji do elit polskiej nauki nie moĪna wprost porównaü rezultatów obu badaĔ, to w badaniu etnograﬁcznym zamiast szacowania wystĊpowania danego fenomenu na podstawie wątáych danych postawiono pytanie o fenomen
sam w sobie. Innymi sáowy zamiast obliczyü „ile?” zadano pytanie: „w jaki sposób coĞ
siĊ dzieje?”. Obierając taką strategiĊ, socjolog nie tylko unika pewnego niepowodzenia
(spowodowanego niewystarczającą jakoĞcią i iloĞcią danych wygenerowanych w trakcie
danego badania, sáabą bazą danych dostĊpnych, brakiem danych zastanych czy teĪ trudną
do ankietowania populacją) i ogranicza siĊ do koncentracji na uprzednio sformuáowanych
problemach (tutaj: mobilnoĞü rozumiana jako pobyt za granicą co najmniej dziewiĊciomiesiĊczny osoby z tytuáem doktora), ale przede wszystkim idąc w teren, daje sobie szansĊ
na zrozumienie badanego problemu. Poznanie terenu umoĪliwia uchwycenie badanego
procesu w kontekĞcie i poznanie jego dynamiki. Tak wiĊc dziĊki etnograﬁi moĪna zrozumieü, na czym polega zjawisko mobilnoĞci ludzi w nauce. MoĪna odpowiedzieü na
pytanie: jak funkcjonuje mechanizm determinujący proces mobilnoĞci? W procesie, który
jest podstawą karier naukowców XXI wieku, gáównie w dziedzinach nauk przyrodniczych,
ale i w naukach spoáecznych oraz humanistycznych, widoczna jest podobna jak w naukach
przyrodniczych tendencja do internacjonalizacji Ğrodowiska i praktyk zawodowych.
PodejĞcie badawcze typowe dla wyĪej wymienionych badaĔ iloĞciowych polegające
na sformuáowaniu hipotezy na bazie istniejących teorii (wykorzystujących koncepcje typu
brain drain), a nastĊpnie wprowadzenie narzĊdzia badawczego (survey) w celu otrzyma9

Do którego moĪna mieü wiele zastrzeĪeĔ – wszak liczba respondentów ankiety (a takĪe liczba przeprowadzonych wywiadów) byáa zbyt maáa, aby biorąc pod uwagĊ zróĪnicowanie badanej populacji, moĪna byáo wyciągaü pewne wnioski. Pierwszą zasadą prowadzenia badaĔ jest dostosowanie strategii badawczej do populacji.
ĝrodowisko naukowców zalicza siĊ do tych, które niechĊtnie uczestniczy w badaniach ankietowych, natomiast
wywiady stanowią adekwatną metodĊ badawczą (zob. metodologiczny aneks w Wagner, 2010b).
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nia danych liczbowych na temat badanego zjawiska (np. ilu naukowców opuĞciáo kraj
w ostatnim roku), po czym opublikowanie rezultatów alarmujących na temat licznych
wyjazdów wysoko wykwaliﬁkowanych specjalistów, okazuje siĊ nie uwzglĊdniaü wielu
istotnych aspektów, które umoĪliwiają nie tylko zrozumienie badanego zjawiska (mobilnoĞci naukowców), ale takĪe zrewidowanie adekwatnoĞci uprzednio powstaáej wiedzy
nie tylko w odniesieniu do danego Ğrodowiska, ale takĪe do aktualnych warunków. Uruchamiając zasadĊ podstawową prac etnograﬁcznych – od terenu do teorii – poznajemy
kontekst, bez którego trudno jest zrozumieü badane problemy. Chyba Īe uwaĪamy, iĪ
rzeczywistoĞü nie podlega Īadnej dynamice. W takim przypadku sens prowadzenia ponownych badaĔ jest Īaden.

6. DYNAMIKA PROCESÓW I SPECYFIKA TERENU –
ROLA ETNOGRAFII W POZNANIU KONTEKSTU
Rezultaty wieloletnich badaĔ etnograﬁcznych wskazują, iĪ mobilnoĞü, o której mowa
jest w wyĪej omawianej pracy (perspektywa powszechnie stosowana w przewaĪającej czĊĞci badaĔ mobilnoĞci pracowników naukowych), jest jedynie jedną z form praktykowanych
powszechnie mobilnoĞci zawodowych. Krótka prezentacja typowej trajektorii kariery badacza reprezentującego nauki przyrodnicze stanowi wprowadzenie do dalszej analizy kwestii
mobilnoĞci.
Andrzej zainteresowaá siĊ biologią w liceum. Byá w klasie biochemicznej i braá udziaá w olimpiadzie biologicznej. DziĊki temu, iĪ byá ﬁnalistą, dostaá siĊ bez egzaminu na studia na Wydziale
Biologii UW. Po ukoĔczeniu trzeciego roku wyjechaá do Wielkiej Brytanii na roczną wymianĊ
studencką, w trakcie której po raz pierwszy w Īyciu pracowaá w peánym wymiarze godzin w laboratorium. Wyniki wygenerowane w trakcie tego pobytu zagranicznego byáy podstawą do pracy
magisterskiej obronionej w Warszawie. NastĊpnie Andrzej podjąá studia doktoranckie w podwójnym systemie, tzw. double PhD program, polegającym na áączeniu nauki i pracy laboratoryjnej
realizowanej w jednym z warszawskich instytutów naukowych z pracą laboratoryjną prowadzoną
na uniwersytecie w Holandii. W trakcie piĊciu lat pracy nad doktoratem Andrzej odbywaá kilkutygodniowe staĪe zagraniczne (Wielka Brytania), a takĪe uczestniczyá we wspólnych polsko-niemieckich projektach (Max Plank i EMBL) w ramach europejskich programów wspóápracy
naukowej. Po obronie pracy doktorskiej wyjechaá na staĪ podoktorski do USA (tzw. post-dok).
W trakcie swojej edukacji naukowej Andrzej nieustannie podróĪowaá. Warto zwróciü uwagĊ
na ciągáą mobilnoĞü tego máodego naukowca, która jest typowa dla osób podąĪających ĞcieĪką
kariery przedstawiciela nauk eksperymentalnych, bowiem w tych dziedzinach umiĊdzynarodowienie jest jednym z kluczowych elementów kariery badacza. Wedáug kryteriów zastosowanych
w poprzednio przedstawionym badaniu jako mobilnoĞü zaliczalibyĞmy jedynie ostatni wyjazd
Andrzeja, poniewaĪ trwa on ponad dziewiĊü miesiĊcy.
Podobnie jest teĪ z dalszym ciągiem karier osób pracujących w Ğrodowisku badaczy eksperymentalnych. Stefan byá po swym pierwszym post-doku liderem (tzw. lab-liderem) maáej, szeĞcioosobowej grupy przez piĊü lat. Po kilku latach jego grupa, dziĊki licznym sukcesom rozrosáa siĊ do
ponad dziesiĊcioosobowego zespoáu, a Stefan uzyskaá stanowisko profesora na uniwersytecie, na
którym jego laboratorium funkcjonowaáo. Po kilku latach awansowaá na stanowisko szefa dywizji
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(kierowaá kilkoma laboratoriami zajmującymi siĊ podobnymi zagadnieniami). Jest potencjalnym
kandydatem na stanowisko szefa instytutu. Równolegle do wyĪej wymienionych funkcji Stefan
uczestniczyá zawsze aktywnie w Īyciu miĊdzynarodowym swojego Ğrodowiska, organizując konferencje, uczestnicząc w projektach miĊdzynarodowych i wyjeĪdĪając w ramach programów wizytujących. Te zajĊcia powodują, iĪ rokrocznie Stefan wielokrotnie pracuje w róĪnych miejscach
na Ğwiecie, niemniej jednak jego odpowiedzialne funkcje w rodzimej instytucji nie pozwalają mu
na opuszczenie jej na dáuĪej niĪ na kilka tygodni. Jego aktywnoĞü miĊdzynarodowa nie jest takĪe
brana pod uwagĊ w opisanym powyĪej iloĞciowym badaniu i Stefan uchodzi wg jego kryteriów
za osobĊ niemobilną 10.

Na podstawie analizy materiaáów zebranych w trakcie badaĔ etnograﬁcznych wyodrĊbniáam cztery typy mobilnoĞci, z których trzy stanowią kolejne etapy bĊdące nieodáączną
czĊĞcią zawodowego doĞwiadczenia máodszej generacji uczestników badania (urodzonych
po 1950). NaleĪy tutaj zaznaczyü, iĪ ostatnim, czwartym typem mobilnoĞci, tzw. póĨną
mobilnoĞcią nie bĊdĊ siĊ zajmowaü na áamach tego artykuáu, poniewaĪ jest to dodatkowa
kategoria nieobejmująca wszystkich badanych 11.
Pierwszym wyodrĊbnionym typem jest tzw. wczesna mobilnoĞü; dotyczy ona osób,
które są w trakcie studiów (wszystkich stopni). Najbardziej typowym przykáadem tego zjawiska spotykanym w Unii Europejskiej jest wyjazd do pracy w zagranicznym laboratorium
w ramach programu Erasmus. Ten wyjazd, który zdecydowanie moĪna nazwaü wyjazdem
inicjacyjnym, jest podstawą do zmiany postrzegania wáasnego wyksztaácenia i wáasnych
moĪliwoĞci przez uczestników. Ze wzglĊdu na wagĊ tego doĞwiadczenia i istotne zmiany,
które nastĊpują w jego efekcie, moĪna to doĞwiadczenie okreĞliü mianem punktu zwrotnego w karierze máodego naukowca; jest to rozpoczĊcie kariery zawodowej máodego czáowieka w miĊdzynarodowym Ğrodowisku pracy (wiĊcej na ten temat w Wagner 2010c).
Kolejnym typem mobilnoĞci jest mobilnoĞü podstawowa, której socjologowie i ekonomiĞci poĞwiĊcają najwiĊcej uwagi. Jest to okres dáugotrwaáych, wielomiesiĊcznych
(najczĊĞciej kilkuletnich) kontraktów, bĊdących typowym doĞwiadczeniem w ramach
doktoratu czy teĪ post-doka. Natomiast po odbyciu kilku tego typu kontraktów (np.
najwyĪej trzech dwuletnich post-doków) máody naukowiec powinien zacząü pracowaü
10

11

Nie przedstawiam tutaj ĞcieĪki karier kobiecych, poniewaĪ wiele z nich nie dochodzi do ostatniego etapu,
zdeterminowanego awansem zawodowym. Dla jasnoĞci analizy przedstawiáam dáuĪszy wariant – a wiĊc mĊską
karierĊ. Tematyka karier kobiecych w nauce jest podjĊta w licznych badaniach (zob. Budrowska, Duch, Titkow
2003, Budrowska 2005, Majcher 2008, SiemieĔska 2003). Z etnograﬁcznych prac zob. Smith-Doerr, 2001;
Wagner 2010a.
Jest to szczególny typ mobilnoĞci, która obejmuje osoby bĊdące w swej macierzystej jednostce juĪ na emeryturze. Decydują siĊ one na kontynuacjĊ pracy naukowej w innym kraju. Typowym i najczĊĞciej spotykanym
przykáadem takiej mobilnoĞci jest zatrudnienie na amerykaĔskich uniwersytetach wybitnych specjalistów europejskich, którzy musieli zaprzestaü pracy ze wzglĊdów prawnych (przymus emerytalny np. we Francji). JeĪeli
tylko stan zdrowotny naukowców po szeĞüdziesiątce nie stanowi przeszkody do dalszej pracy, wielu z tych,
którym zaproponowano pozycjĊ profesora na prestiĪowym uniwersytecie, korzysta z niej, aby pozostaü nadal
aktywnym. Na ogóá osoby te zajmują siĊ gáównie dydaktyką na poziomie doktoranckim, przekazując caáą
swą wiedzĊ máodym badaczom. Tego typu mobilnoĞü wydaje siĊ wyjątkowo korzystna i dla osób, które jej
doĞwiadczają, i dla doktorantów, którymi te osoby u schyáku kariery siĊ zajmują (najczĊĞciej bĊdąc dodatkowym promotorem). Chciaáam wyraziü wdziĊcznoĞü prof. Jean-Michel Chapoulie za zwrócenie uwagi na ten
typ mobilnoĞci.
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w jednym miejscu w celu stworzenia wáasnego zespoáu badawczego. Jak powszechnie
wiadomo, aby kierowaü grupą innych osób potrzeba nie tylko umiejĊtnoĞci i instytucji,
która stworzy odpowiednie warunki pracy takiemu zespoáowi, ale potrzeba teĪ czasu,
poniewaĪ ekipĊ badawczą buduje siĊ czasami nawet latami (sam zakup sprzĊtu nierzadko
trwa kilka lat; podobnie jest teĪ z kooptowaniem czáonków grupy). W tym czasie naukowiec, który tworzy swój zespóá moĪe jedynie „uprawiaü” typ mobilnoĞci krótkoczasowej.
Jest on jednak odmienny od tego, o którym wspomina siĊ w pracach nad mobilnoĞcią np.
w Komisji Europejskiej, bowiem krótkoterminowoĞü pobytu jest jedynie jednym z elementów tego typu mobilnoĞci. Nazwaáam ją ekspercką, poniewaĪ osoby, które praktykują taką mobilnoĞü zawodową, dziaáają z pozycji eksperckiej. Nie tylko jest ona konieczna
do rozwoju kariery danej osoby, która doĞwiadcza kolejnych rodzajów mobilnoĞci. Jest
ona podstawą do optymalnego funkcjonowania procesu mobilnoĞci w ogóle (to mobilnoĞü ekspercka jest podstawą funkcjonowania danego networku). Peáni ona generującą
rolĊ i wáaĞnie na tego typu mobilnoĞü naleĪy zwróciü szczególną uwagĊ, chcąc wspomóc
ten proces postrzegany jako pozytywny i poĪądany dla nauki.
O ile moĪna spotkaü w literaturze badającej mobilnoĞü zawodową inne typologie (np.
wspomniana uprzednio kategoryzacja mobilnoĞci uĪywana przez ekspertów Komisji Europejskiej traktująca mobilnoĞü krótkotrwaáą jako skáadową mobilnoĞci naukowców), o tyle
nowoĞcią jest wyĪej proponowana typologia mobilnoĞci nie tylko ze wzglĊdu na modyﬁkacjĊ czasu trwania badanego zjawiska, ale gáównie ze wzglĊdu na jej specyﬁkĊ. Specyﬁka
ta determinuje dáugotrwaáy i záoĪony proces mobilnoĞci zawodowej. W celu przedstawienia tej zaleĪnoĞci konieczne jest zestawienie analizowanego fenomenu z etapami kariery
naukowca.

7. SPECYFIKA PROCESU MOBILNOĝCI
W ODNIESIENIU DO NAUKOWCÓW
Szczegóáowa analiza etapów kariery badaczy laboratoryjnych zostaáa przedstawiona
w ksiąĪce poĞwiĊconej mobilnoĞci i karierom polskich elit naukowych (Wagner 2010a),
a naszkicowano ją w artykule dotyczącym sprzĊĪenia karier (Wagner 2005). Gáównym
kryterium w wyodrĊbnieniu kolejnych etapów kariery jest podziaá czynnoĞci wchodzących
w skáad pracy naukowców. Traktując ten podziaá jako wyróĪnik, moĪna wyodrĊbniü cztery
etapy w karierze naukowców: 1) ksztaácenie i socjalizacja, 2) realizacja kontraktów badawczych, 3) manager nauki, 4) polityk nauki. Celowo nie rozdzielono tutaj etapów socjalizacji
i ksztaácenia od przebiegu kariery pracownika naukowego (jak to ma miejsce w analizie
innych zawodów), poniewaĪ i obiektywnie (ewaluacje instytucjonalne), i subiektywnie
(ewaluacje przez przedstawicieli spoáecznoĞci naukowej) okres ksztaácenia jest wliczany w trajektoriĊ zawodową. Nie tylko pewne osiągniĊcia (publikacje), ale takĪe miejsce
ksztaácenia, osoby które uczestniczyáy w edukacji danej osoby, a takĪe juĪ bezpoĞrednie
jej kontakty z póĨniejszym Ğrodowiskiem pracy stanowią istotne elementy konstrukcji kariery naukowca. Tak wiĊc analizując mobilnoĞü pracowników tego specyﬁcznego sektora,
którym jest akademia, naleĪy wziąü pod uwagĊ wyĪej wymienione etapy kariery.
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Podstawowym báĊdem w badaniach mobilnoĞci danych grup jest nakáadanie indywidualnych trajektorii i iloĞciowo-zbiorcze traktowanie (przez grupowanie danych typów
doĞwiadczeĔ) indywidualnych dróg poszczególnych jednostek, traktowanych jak agregat,
bez uwzglĊdniania procesualnoĞci tego dynamicznego zjawiska. W przypadku naukowców,
których S. Mahroum (2000) nazwaá sáusznie pielgrzymami, postrzeganie mobilnoĞci jako
jednokierunkowego ruchu zdeterminowanego czynikami „push–pull” oznacza pominiĊcie specyﬁki badanej grupy oraz niedostrzeganie kontekstu, w którym naukowcy dziaáają.
W mojej pracy zrealizowanej na podstawie badaĔ etnograﬁcznych i wywiadów pogáĊbionych przyjĊáam zupeánie odmienną perspektywĊ. Analizując mobilnoĞü naukowców jako
proces záoĪony, skáadający siĊ z sekwencji, analizie poddaáam rolĊ poszczególnych jednostek, które to role są odgrywane w tej mobilnoĞci. Podstawową zmianą w postrzeganiu tego
dynamicznego fenomenu jest wyodrĊbnienie dwóch (a nie jednej) podstawowych ról, które
obierają uczestnicy tego procesu: A – osoby przemieszczające siĊ – podlegające aktywnej
mobilnoĞci; B – osoby uczestniczące w tej mobilnoĞci ekspercko, przez wspieranie tego
procesu (wspieranie i organizowanie mobilnoĞci osób naleĪących do grupy A).
Obie odgrywane w tym procesie role są nieodzowne i niezastąpione, a kaĪdy
uczestnik badania, który kontynuuje dziaáalnoĞü naukową, uczestniczy w procesie
mobilnoĞci bądĨ w jego formie aktywnej (A), bądĨ w eksperckiej (B). Obie role mogą
byü takĪe odgrywane symultanicznie (np. w przypadku osoby bĊdącej na kontrakcie w ramach stypendium i wspierającej mobilnoĞü innego czáonka macierzystej placówki przez
organizowanie wyjazdu do miejsca, w którym znajduje siĊ on w ramach stypendium).
NiezaleĪnie od sytuacji mobilnego naukowca – czy powróciá do kraju i osiadá w macierzystej placówce, czy teĪ pozostaá w miejscu odbycia stypendium, czy teĪ zmienia miejsca
pracy i Īycia, przenosząc siĊ z kraju do kraju, realizując kilkuletnie kontrakty (co jest
coraz czĊĞciej stosowaną praktyką w Ğwiecie naukowym) – kaĪdy z tych wyĪej opisanych
wariantów jest czĊĞcią procesu mobilnoĞci naukowców. Osoby „osiadáe” po powrocie ze
stypendiów, bogatsze w doĞwiadczenia nabyte w pracy w zagranicznych oĞrodkach, nabyáy
takich umiejĊtnoĞci (merytorycznych i spoáecznych), które moĪna okreĞliü umiejĊtnoĞciami
miĊdzynarodowego naukowca, czy teĪ bardziej precyzyjnie umiejĊtnoĞciami transnarodowego naukowca – transnational scientists knowledge (Wagner 2010b). Są to kompetencje
záoĪone, na które oprócz tych odpowiednich dla kaĪdej dziedziny umiejĊtnoĞci i wiedzy,
skáadają siĊ umiejĊtnoĞci nabywane, poruszania siĊ i funkcjonowania w miĊdzynarodowej
spoáecznoĞci naukowców. UmiejĊtnoĞci transnarodowego naukowca pod wieloma wzglĊdami są odmienne od tych, które są praktykowane na poziomie narodowym (w kaĪdym
kraju odmienne – zob. Wagner 2007).
OczywiĞcie mobilny naukowiec nie bĊdzie ciągle zmieniaá miejsca zamieszkania, realizując w ten podstawowy sposób swą mobilnoĞü. Po kilku latach, w trakcie których doszáo do zmiany jego pozycji naukowej i przejĞcia w kolejny etap kariery zawodowej, przez
przyjĊcie roli eksperta, (B) kontynuuje on uczestnictwo w procesie mobilnoĞci, posyáając
swoich máodszych kolegów czy doktorantów w miejsca, w których odbyá stypendia, czy
teĪ do oĞrodków wspóápracujących. W taki wáaĞnie sposób uczestniczy on w szeroko
pojĊtym procesie mobilnoĞci.
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NiezaleĪnie od miejsca osiedlenia mobilnego naukowca (Polska, Europa poza Polską
czy Stany Zjednoczone) pozostaje on najczĊĞciej w Ğcisáym kontakcie z macierzystym
oĞrodkiem (w przypadku osób, które nie wróciáy do Polski) czy teĪ z oĞrodkami, w których
odbyá stypendia lub teĪ oĞrodkami, w których dziaáają osoby, z którymi nawiązaá kontakt
albo wspóápracĊ w trakcie stypendium. Czasami nie jest to prosty związek, aczkolwiek
w zdecydowanej wiĊkszoĞci przypadków osoby, z którymi siĊ wspóápracuje, mają związek z pobytem stypendialnym. W ten oto sposób powstają sieci wspóápracy bĊdące bazą
mobilnoĞci. DziĊki stabilnym oĞrodkom wspóápracującym mobilnoĞü moĪe siĊ rozwijaü
i przynosiü optymalne efekty. Polscy naukowcy, kierujący amerykaĔskimi laboratoriami,
wielokrotnie podkreĞlali w rozmowach, Īe starają siĊ zawsze mieü Polaków w grupie. Wysyáają informacje do osób, z którymi są w kontakcie, szukając nowych rekrutów, tworzą
„sieü wspóápracy” – zapewniając tym samym mobilnoĞü máodym naukowcom. MobilnoĞü
aktualnie staje siĊ warunkiem nieodzownym do realizacji kariery naukowej w coraz wiĊkszej liczbie dziedzin. Te stabilne oĞrodki umoĪliwiają wysoki poziom mobilnoĞci, poniewaĪ relacje pomiĊdzy nimi są juĪ ustalone i oparte na dáugotrwaáej wspóápracy.
Brak „osiedlonych” ekspertów ogranicza mobilnoĞü, poniewaĪ aktywni czáonkowie
bĊdą mieli káopot z powrotem, kontynuacją badaĔ i dalszym przemieszczaniem. MoĪe to
siĊ pozornie wydawaü paradoksalne, ale wzrost eksperckich uczestników mobilnoĞci powoduje jej intensyﬁkacjĊ (czĊste wyjazdy osób aktywnych, rozszerzenie populacji mobilnej
aktywnie). Brak osób peániących funkcjĊ stabilizatora (eksperci) powoduje obumieranie
sieci mobilnoĞci, a w związku z tym jej zmniejszenie: proces mobilnoĞci zwalnia. Stąd teĪ
okreĞlanie tych osób, które osiedlają siĊ i zmieniają swoją rolĊ z aktywnej na ekspercką
w procesie mobilnoĞci, stając siĊ z osoby przemieszczającej siĊ (rola A) – stabilizatorem
i stymulatorem mobilnoĞci kolejnych pokoleĔ (rola B), jako niemobilne wskazuje na niepeáne ujĊcie badanego procesu, a nawet na brak wiedzy na temat funkcjonowania Ğrodowisk naukowych w sferze miĊdzynarodowej.

8. TRANSMOBILNOĝû – KONCEPCJA UWZGLĉDNIAJĄCA
SPECYFIKĉ MOBILNOĝCI W NAUCE
MobilnoĞü naukowców jest ĞciĞle związana z ich pracą i karierą: projektami, realizacją eksperymentów, moĪliwoĞcią publikacji, integracją miĊdzynarodowych Ğrodowisk
naukowych, przyswojeniem miĊdzynarodowej kultury pracy, która staje siĊ aktualnie nieodáącznym elementem kariery badaczy nauk przyrodniczych (stopniowo tendencja ta rozszerza siĊ na inne nauki). PowyĪsze elementy determinuje czynnik zaufania, stanowiący
kluczowy aspekt kaĪdej wspóápracy naukowej. W konsekwencji niewskazane jest badanie
mobilnoĞci naukowców narzĊdziami sáuĪącymi do badania innych typów mobilnoĞci, np.
tych typów tego zjawiska, które wystĊpują w multinarodowych korporacjach, przedsiĊbiorstwach funkcjonujących w systemie globalnej gospodarki (np. miĊdzynarodowe ﬁrmy) czy
teĪ migracjach ekonomicznych ludnoĞci.
NaleĪy poszerzyü koncept i dostosowaü go do kontekstu, gdyĪ praca naukowa jest
pracą zespoáową, w której odgrywają rolĊ jednostka i zespóá wspóápracowników. Analiza
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procesu mobilnoĞci w tym Ğrodowisku nie moĪe siĊ ograniczaü do analizy indywidualnych
trajektorii zsumowanych w celu iloĞciowego oszacowania wystĊpowania tego fenomenu.
Aby analiza okazaáa siĊ przydatna, naleĪy ją przeprowadzaü w Ğcisáym odniesieniu do
kontekstu.
Do analizy mobilnoĞci naukowców nieodzowne jest stworzenie odpowiednich narzĊdzi
konceptualnych, które wezmą pod uwagĊ specyﬁkĊ funkcjonowania Ğrodowisk naukowych
i umoĪliwią poznanie zachodzących w nich procesów. Najbardziej operacyjnym konceptem
okazaá siĊ stworzony w trakcie badania etnograﬁcznego koncept transmobilnoĞci (Wagner 2010b), który zawiera procesualnoĞü i záoĪony charakter zjawiska. Badany fenomen
nie ogranicza siĊ jedynie do ﬁzycznego przemieszczania siĊ jednostek z jednego miejsca
w inne, ale pokazuje mobilnoĞü jako zjawisko realizujące siĊ w obrĊbie i wzdáuĪ relacji,
przepáywu informacji oraz przepáywu innych zasobów, na które skáadają siĊ zespoáy technik, zachowaĔ czy miĊdzynarodowej kultury 12.

9. KONKLUZJA: ETNOGRAFIA JAKO SUBDYSCYPLINA SOCJOLOGII
Podsumowując, warto podkreĞliü niewątpliwe zalety etnograﬁi w prowadzeniu badaĔ
socjologicznych zjawisk dynamicznych, którym jest wáaĞnie mobilnoĞü zawodowa. Przez
bliski kontakt z terenem metody etnograﬁczne umoĪliwią weryﬁkacjĊ uprzednio zbudowanych koncepcji i wniosków powstaáych w przeszáoĞci, a wiĊc w mniej lub bardziej
odmiennych warunkach. Oderwanie od kontekstu powoduje wiele naduĪyü, a generalizacje
są zawsze ryzykownym przedsiĊwziĊciem. PoniewaĪ w dzisiejszych czasach do podstawowych paradygmatów nauk spoáecznych naleĪy przeĞwiadczenie o dynamice procesów
(których badaniem socjologia siĊ zajmuje), trudno wyobraziü sobie w tej sytuacji bardziej
adekwatną metodĊ badawczą od etnograﬁi. Pozwala ona na dokáadną weryﬁkacjĊ uprzednich ustaleĔ (koncepcji), a takĪe skonstruowanie nowych koncepcji odpowiadających
obecnemu kontekstowi. Takie podejĞcie gwarantuje nie tylko rozwój naszego rozumienia
spoáeczeĔstwa, ale i utrudnia stosowanie anachronizmów, które uniemoĪliwiają analizĊ
dynamicznych zjawisk w zmiennych kontekstach.
O ile nie upieram siĊ przy wyáącznoĞci stosowania metod etnograﬁcznych, o tyle
w Ğwietle obecnych paradygmatow naukowych wydaje siĊ konieczne zastosowanie ich
w badaniach nie tylko jako drugoplanowej metody, ale jako podstawy do prowadzonych
prac w celu zrozumienia otaczającej nas, wiecznie zmiennej rzeczywistoĞci.
Etnograﬁa jest podobna do nauk eksperymentalnych 13. Nasi koledzy – przedstawiciele tzw. life-science, przedstawiając swe wyniki badaĔ, prezentują dotychczasową wiedzĊ, mówiąc: obecnie nasze metody pozwalają nam wnioskowaü, iĪ A jest zaleĪne od B.
MoĪna w tym jakĪe powszechnym stwierdzeniu odczytaü przekonanie, iĪ wiedza naukowa
podlega pewnej dynamice. Zadaniem badacza jest stworzyü takie instrumenty poznania,
które umoĪliwią dalszy postĊp prac naukowych. PostĊp ten nierozáącznie wiąĪe siĊ nie
12
13

WiĊcej o transmobilnoĞci w Wagner 2010b.
Nie odwoáujĊ siĊ tutaj do socjologicznych metod eksperymentalnych, ale do nauk przyrodniczych.
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tylko z potwierdzaniem poprzednich paradygmatów, ale równieĪ obejmuje zaprzeczanie
powszechnie panującym, kanonicznym prawom czy teĪ dzieáom (i to jest najczĊĞciej okreĞlane jako wielkie odkrycie naukowe; Shapin, 1996).
JeĪeli przyjmujemy, iĪ w metodologii nauk spoáecznych nie dokonujemy tak szybkiego
postĊpu w tworzeniu nowych narzĊdzi badawczych, jak czynią to nasi koledzy reprezentujący life-sciences, moĪemy oczekiwaü, iĪ postĊp w naszych dziedzinach czy teĪ wielkie
zwroty bĊdą dokonywane w odmienny sposób i w odmiennym tempie (podlegając odmiennym reguáom gry – oczywiĞcie kaĪda dyscyplina posiada wáasną specyﬁkĊ). Niemniej
jednak etnograﬁa stanowi wyjątek w powyĪej przytoczonej regule. Posiada ona swoisty
potencjaá w tworzeniu nowych narzĊdzi zdobywania i konstruowaniu wiedzy. OtóĪ w etnograﬁi to badacz jest instrumentem pracy naukowej. Od jakoĞci jego pracy i umiejĊtnoĞci
jego adaptacji zaleĪy, w jaki sposób dostosuje siĊ do badanego terenu i udoskonali swoją
pracĊ tak, aby otrzymaü nigdy niezdobyte dotąd dane. BĊdąc jak najbliĪej akcji, dziaáaĔ
i odbywających siĊ procesów, etnograf ma wyjątkową moĪliwoĞü ich poznania. Stąd teĪ ta
specyﬁka etnograﬁi umoĪliwia nie tylko uzyskanie bezcennych danych, ale takĪe zrozumienie badanego problemu. BĊdą blisko terenu (kontekstu), etnograf spodziewa siĊ takĪe,
iĪ jego propozycja bĊdzie w przyszáoĞci kwestionowana – zgodnie z zasadą dynamiki procesów spoáecznych. DziĊki swojemu związkowi z kontekstem badawczym, etnograf jest
najbardziej odporny na ortodoksyjne przyjmowanie ogólnie obowiązujących czy teĪ dominujących paradygmatów (nawet swoich wáasnych), poniewaĪ jest on w staáym kontakcie
z takim typem danych, który umoĪliwia mu obalanie niepodwaĪalnych prawd i koncepcji
(gdy są nieadekwatne), a takĪe formuáowanie oryginalnych propozycji teoretycznych, a na
tym wáaĞnie 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 conﬁrms (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 ﬁelds. 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 ﬁeld– 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 ﬁeld (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 starting 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 sociologists of knowledge).
Key words: ethnography, mobility and careers, transmobility, history of sociology
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