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Badanie tożsamości to poznawanie zjawisk ukrytych, występujących w świa-
domości badanych. Ponieważ tożsamość jest konstruktem mentalnym, nie jest nam 
ona dana bezpośrednio. Nie mamy dostępu do tożsamości jako takiej, lecz wy-
łącznie do jej dopełniających się obrazów, przejawów, których budulcem i formą 
uzewnętrznienia jest język oraz zachowania niewerbalne. W efekcie elementy 
tożsamości widoczne są w ludzkich postawach i zachowaniach, w ich material-
nych konsekwencjach, pojawiają się także w werbalnych przekazach. Zazwyczaj 
te zewnętrzne przejawy posiadanej tożsamości wymagają, w celu ich wyjaśnienia 
i zrozumienia, pozyskania dodatkowych informacji w rozmowie z osobami bada-
nymi. Oznacza to konieczność dotarcia do uczuć, wyobrażeń, przekonań, moty-
wacji, planowanych zachowań oraz intymnych przeżyć respondentów.

Badanie tożsamości ludzi to badanie różnic i podobieństw wobec innych. 
Podstawą procesu autoidentyfi kacji jest zbiór społecznie utrwalonych pozytyw-
nych charakterystyk samego siebie, umożliwiający „tożsamość przez afi rmację” 
oraz „tożsamość przez kontrast”, poprzez porównanie, czyli odnoszenie się do in-
nych członków wspólnoty a także do innych wspólnot (Bartmiński 2007: 22–23). 
W tym pierwszym przypadku mamy do czynienia z konstruowaniem tożsamości 
indywidualnej, w tym drugim zbiorowej. Do tożsamości zbiorowej zaliczamy to 
wszystko, co w identyfi kacjach jednostkowych okazuje się wspólne, identyczne 
lub podobne, a dzięki temu powtarzalne i w pewnym stopniu odtwarzalne. Za-
zwyczaj w badaniach mamy do czynienia z zachowaniami i narracjami jednost-
kowymi, obserwacja działań zbiorowych całych grup społecznych jest zdecydo-
wanie rzadsza. Tym niemniej między tożsamością indywidualną i tożsamością 
zbiorową, tak jak między wypowiedzią jednostkową a działaniem zbiorowym czy 
dyskursem publicznym, istnieje związek. Tożsamość zbiorowa jest realnością, 
która może być poddawana badaniu w tym samym stopniu co indywidualna.
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Badanie tożsamości, obejmujące analizę zachowań werbalnych i niewerbal-
nych, powinno uwzględniać interakcyjny i światopoglądowy sposób rozumie-
nia tego pojęcia. W ujęciu interakcyjnym podkreślane są trzy cechy tożsamości. 
Po pierwsze, jest to zjawisko interakcyjne ponieważ autoidentyfi kacja społeczna 
przebiega za pośrednictwem zasobów symbolicznych, dostępnych w ramach 
danej kultury, w tym przede wszystkim języka. Po drugie, uzyskiwanie tożsa-
mości następuje w trakcie interakcji, wysyłania, przyjmowania i interpretowa-
nia przekazów. Po trzecie, tożsamość jest realizowana i przejawia się w dzia-
łaniu. Badanie identyfi kacji jest nie tylko analizą bieżących, bezpośrednich 
oddziaływań ludzi. Wymaga udzielenia odpowiedzi na pytanie o przebieg inte-
rakcji w wymiarze biografi cznym oraz sposób uczestnictwa człowieka w kultu-
rze i społeczeństwie. Ujęcie interakcyjne umożliwia wyodrębnienie tożsamości 
wewnętrznej i zewnętrznej, czyli czynnej i biernej. Ta pierwsza odnosi się do 
procesów samoidentyfi kacji w procesie interakcji, ta druga do identyfi kowania 
przez innych. W modelu światopoglądowym tożsamość społeczna rozumiana jest 
w kategoriach właściwości określających sposoby autoidentyfi kacji i identyfi ko-
wania innych, które są ukształtowane wśród członków zbiorowości i wywodzone 
z cech struktury społecznej lub całościowo rozumianej kultury tej zbiorowości 
(Bokszański 1989: 34). Istota tego modelu tkwi w szukaniu tożsamości w ramach 
psychospołecznej sytuacji ludzi we współczesnym  świecie i panujących w nim 
stylach życia, wzorach i normach postępowania. Łączenie tych dwóch podejść 
pozwala na badanie ludzkich postaw i zachowań w ramach procedur nieinwa-
zyjnych (obserwacja) i inwazyjnych (wywiad), a ponadto analizowanie szeroko 
rozumianych dokumentów życia społecznego, stanowiących substancjalne prze-
jawy tożsamości.

Badanie tożsamości migrantów wahadłowych sprawia dodatkowe trudności 
wynikające ze specyfi ki tego typu ruchliwości przestrzennej. Migracje waha-
dłowe są typem migracji niepełnych, których cechą charakterystyczną jest dąże-
nie wędrowca do zmiany swojej pozycji i statusu w kraju pochodzenia. W prze-
ciwieństwie do migrantów pełnych, klasycznych, zorientowanych na poruszanie 
się po drabinach hierarchii w strukturze społecznej kraju przyjmującego, dla wę-
drowców niepełnych najważniejsze jest awansowanie w strukturze hierarchicznej 
grupy pochodzenia.

Istotą migracji wahadłowej jest wielokrotne, periodyczne przenoszenie się 
wędrowca pomiędzy grupą pochodzenia i przyjmującą. Wahadłowość wędrówki 
oznacza przemieszczanie się w ramach układu bipolarnego. Jej wykorzystanie 
w analizach czasu społecznego odnosi się do koncepcji podziału na okres sacrum 
i profanum, które to przebiegają i kształtują życie ludzkie w całkowicie odmienny 
sposób (Flis, Kapralski 1988). W przypadku migracji wahadłowość wskazuje na 
odmienność dwóch rzeczywistości, w których okresowo znajduje się osoba mi-
grująca, podkreślając ich względną izolację i niezależność oddziaływania. Waha-
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dłowość wędrówki, w przeciwieństwie do cyrkulacji, posiada walor otwartości 
wobec rzeczywistości pomiędzy którymi zachodzi. Istotna jest ich odmienność, 
ale przenosiny mogą odbywać się pomiędzy wybranymi przez migranta społecz-
nościami. Oznacza to, że przemieszczanie odbywa się zawsze pomiędzy jakąś 
społecznością pochodzenia i przyjmującą, ale szczególnie ta druga bywa przez 
wędrowca zastępowana inną. Migrant potencjalnie może wybierać nową grupę 
przyjmującą w kolejnych przenosinach. W ich trakcie zmienia pracę, sąsiedz-
two, społeczność w której funkcjonuje a nawet kraj emigracji. Co więcej, zmia-
nie może podlegać także grupa pochodzenia, do której periodycznie powraca. 
Jest to konsekwencja decyzji o przeniesieniu do innej grupy lokalnej lub regionu 
w kraju pochodzenia.

W perspektywie analizy migracji, wahadłowość wędrówki podkreśla proces 
zderzenia kultur grupy pochodzenia i przyjmującej oraz wynikających z niego 
zmian tożsamościowych wszystkich zaangażowanych aktorów. Wskazuje na 
istotne znaczenie obu okresów wahadłowości, czyli pobytu na emigracji i prze-
bywania w kraju macierzystym. W tym kontekście traci znaczenie czas fi zyczny, 
jaki wędrowiec spędza w dwóch odmiennych społeczno-kulturowych rzeczy-
wistościach. Liczy się wywołana tymi periodycznymi przenosinami dynamika 
zmian tożsamościowych. Tym bardziej, że kontakt i interakcje z dwoma od-
miennymi środowiskami społeczno-kulturowymi mogą mieć charakter pośredni 
dzięki długotrwałym sesjom internetowym, a także mogą być następstwem tak 
zwanej teleobecności (Burszta, Kuligowski 2005: 231–232). Dzięki posiadaniu 
telewizji satelitarnej i internetowej migrant jest w stanie obserwować i w swoisty, 
pośredni sposób uczestniczyć w wydarzeniach mających miejsce w społeczno-
ściach, w których w danym momencie nie przebywa fi zycznie.

Cechą charakterystyczną migracji wahadłowej jest niepewność co do dal-
szych losów wędrówki. Unikanie decyzji o pozostaniu na stałe w miejscu nowego 
osiedlenia, przy jednoczesnym braku wyznaczenia okresu pobytu na emigracji 
i momentu powrotu do kraju pochodzenia, wymuszają ciągły proces uaktualnia-
nia własnej tożsamości. Migranci wahadłowi są w tym kontekście znakomitym 
przykładem analizy tożsamości jako zjawiska interakcyjnego, kontekstowego 
i uwarunkowanego czasem społecznym. W ich przypadku przekonanie Edwina 
Ardenera (1991) o procesualności identyfi kacji, oznaczającej postrzeganie tożsa-
mości społecznej nie w kategoriach stabilnej cechy ludzi, tylko ciągłego procesu 
konstruowania i rekonstruowania, znajduje potwierdzenie. Efektem tego stanu 
rzeczy jest często, deklarowane przez migrantów wahadłowych, poczucie braku 
jednoznacznej przynależności do kultury macierzystej i emigracyjnej. Pozostają 
oni w granicznej, liminalnej przestrzeni kulturowej pomiędzy społecznością po-
chodzenia i przyjmującą.

Taka liminalność społeczna oznacza stan, w którym nie istnieją stabilne, zbio-
rowo określone, powszechnie akceptowane i używane wartości oraz normy i za-
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sady życia społecznego1. Towarzyszy ona procesom zmian, przy czym im szerszy 
zakres dokonujących się przekształceń tym wyraźniej faza graniczna rozdziela 
ład społeczny „przed” i „po”. Graniczność jest w tym kontekście dynamicznym 
okresem pomiędzy stabilnymi fazami procesu społecznego (Turner 2005: 28), 
w efekcie wędrówka wahadłowa to właściwie permanentny stan pozostawania 
w kulturze „przed” i „po”. W wymiarze aksjonormatywnym liminalność ozna-
cza funkcjonowanie w sferze wartości, norm i wzorów pochodzących ze „sta-
rego” i „nowego” porządku, wyznaczanego cechami kulturowymi społeczności 
pochodzenia i przyjmującej. Taka sytuacja oznacza zazwyczaj kryzys tożsamości 
jednostki czy grupy migrantów, który jest następstwem dysonansu poznawczego, 
czyli posiadania dwóch sprzecznych elementów poznawczych (Aronson 2005). 
Pojawiają się one w świadomości migrantów wahadłowych w efekcie pozosta-
wania w sferze oddziaływania odmiennych porządków kulturowych. W aspek-
cie strukturalnym liminalność prowadzi do istnienia w rzeczywistości instytucji 
charakterystycznych dla systemu kultury pochodzenia i przyjmującej. Natomiast 
w wymiarze behawioralnym graniczność oznacza zróżnicowanie ludzkich za-
chowań, wśród których jedne opierają się na wzorcach i nawykach wyuczonych 
w systemie poprzedzającym wędrówkę, inne generowane są przez wyzwania 
związane z nowym politycznym, gospodarczym i kulturowym porządkiem na 
emigracji.

Liminalność pojawia się także w przypadku uczestnictwa migrantów w miej-
scu emigracji w różnego rodzaju przestrzeniach i społecznościach transnarodo-
wych, transregionalnych czy translokalnych. Posiadają one walor odmienności 
społeczno-kulturowej zarówno wobec grupy pochodzenia i przyjmującej, sta-
nowią ponadto swoisty model włączania migrantów do większościowego spo-
łeczeństwa w kraju emigracji (Glick Schiller, Basch, Blanc-Szanton 1992; Glick 
Schiller i inni 2005; Faist 2010: 30–31). Migranci wahadłowi mogą stać się trans 
migrantami, czyli osobami których życie oparte jest na udziale w transnarodo-
wych społecznościach (Geisler 2010: 54; Castles, Miller 2003: 29–30). Przy tym 
transmigracyjność dotyczy tylko okresu przebywania w kraju emigracji. W ra-
mach periodycznego powracania do kraju macierzystego przestrzeń i społecz-
ność transnarodowa jest, obok społeczności pochodzenia, elementem układu bi-
polarnego, stanowiącego podstawę dla pojawiania się zjawiska liminalności.

Wspomniane powyżej cechy migracji niepełnej niosą dodatkową trudność 
w badaniu tożsamości wędrowców. Brak faworyzowania określonej grupy spo-
łecznej – konieczność podtrzymywania równego dystansu wobec grupy pocho-
dzenia i przyjmującej – skutkuje komplikacjami w procesie samoidentyfi kacji. 

1 Używam tutaj koncepcji graniczności, liminalności stosowanej w antropologii dla analizy 
rytuałów przejścia oraz porządkowania świata poprzez wyznaczanie granic w społecznej przestrze-
ni i czasie (van Gennep 2006; Turner 2005).
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Zdaniem Tajfela (1981), gdy dana tożsamość społeczna staje się wyrazista, regu-
luje zachowania podmiotu i prowadzi do określonych konsekwencji. Dzieje się 
tak w sytuacji, kiedy jednostka jednoznacznie identyfi kuje się z określona grupą. 
W przypadku migrantów wahadłowych taka identyfi kacja jest utrudniona. Skut-
kuje to szeregiem następstw, które utrudniają uchwycenie tożsamości. Zachowa-
nia wędrowca oraz sposób postrzegania własnej osoby sterowane są przez normy 
różnych grup i ich odmienne stereotypy. Zachowania te mają często charakter he-
terogeniczny, pozbawiony uniformizacji, ich rozpiętość jest większa niż by na to 
wskazywały indywidualne różnice między członkami grupy. Percepcja członków 
odpowiedniej grupy obcej jest kontekstowo zgodna ze stereotypami innych grup. 
Zachowania wobec członków innych grup są bardzo zróżnicowane, są oni często 
postrzegani jako indywidualnie odmienni – nie następuje homogenizacja grupy 
obcej w świadomości wędrowców. Zachowania intergrupowe nabierają charak-
teru i rywalizacyjnego, i koncyliacyjnego.

Badanie tożsamości migrantów wahadłowych jest ważne poznawczo i istotne 
w wymiarze wniosków dla praktyki społecznej. Po pierwsze ten typ migracji nie-
pełnej, szczególnie w warunkach europejskich, stanowi coraz większy odsetek 
wędrówek. Sprzyja mu rozwój techniczny i technologiczny w zakresie środków 
komunikacji i przekazu informacji. Elektroniczne środki przekazu, komunikatory 
komputerowe, rozwój sieci komunikacyjnych lądowych i powietrznych ułatwiają 
podjęcie decyzji o niepełnej migracji poprzez zmniejszanie lęku przed rzeczywi-
stością migracyjną. Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa wynika z poszerze-
nia możliwości kontaktu na odległość z członkami grupy pochodzenia oraz łatwo 
dostępnego i szybkiego powrotu do kraju macierzystego. W ramach procesu in-
tegracji europejskiej migracja wahadłowa jest jednym z przejawów wykorzysty-
wania przez obywateli Unii Europejskiej prawa do swobodnego wyboru miejsca 
pracy i zamieszkania. Po drugie, o wadze analiz tożsamości wędrowców przesą-
dza znaczenie sposobu samoidentyfi kacji i identyfi kowania innych dla wyjaśnie-
nia i zrozumienia społeczno-kulturowych konsekwencji wędrówek. Ich efektem 
są z jednej strony zjawiska rozpadu więzi, relacji, stosunków i grup społecznych 
w miejscu pochodzenia. Dochodzi do nich pomimo orientacji wędrowców waha-
dłowych na życie i działanie w społeczności macierzystej. Zjawiska te wywołuje, 
powstała w efekcie migracji, zmiana ram odniesienia w ocenie funkcjonowania 
tej społeczności oraz chęć awansowania w niej w różnych wymiarach hierarchii 
społecznych. Z drugiej strony migracje wahadłowe prowadzą do powstania no-
wych więzi, relacji, stosunków i grup społecznych, do których dochodzi zarówno 
w miejscu emigracji jak i pochodzenia. Wyjaśnienie genezy, przebiegu i skutków 
tych zjawisk wymaga moim zdaniem odpowiedzi na pytanie o mechanizmy, kie-
runek i formy rekonstrukcji tożsamości wędrowców. Po trzecie, zjawisko migracji 
wahadłowych pomaga w opisie, wyjaśnieniu i zrozumieniu zjawisk, jakie zacho-
dzą w rozwiniętych społeczeństwach Zachodu. Zjawiska te dotyczą dynamicz-
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nych współczesnych form uspołecznienia, często opisywanych w literaturze za 
pomocą licznych metafor, takich jak: „społeczeństwo sieciowe” (Castells 1996), 
„społeczeństwo spotkań” (Urry 2003; Urry 2009) czy „płynna nowoczesność” 
(Bauman 2006). Te formy uspołecznienia oznaczają współistnienie obok siebie 
różnych typów obecności ludzi i kultur, ich przepływów, spotkań do których do-
chodzi w wielowymiarowej przestrzeni społecznej. Do ich opisu używamy meta-
for mobilności. W efekcie, analizy socjologiczne wypełnione są takimi pojęciami 
jak: falowanie, morze, rzeki, płynność, a także podróże, wagabundzi, turyści, 
pielgrzymi itp. (Todorov 1993; Kempny 2006: 22). Udział migrantów wahadło-
wych w tych różnorodnych nowych formach uspołecznienia niewątpliwie zwią-
zany jest z dokonującą się rekonstrukcją ich tożsamości społecznej. Po czwarte, 
wahadłowa forma ruchliwości przestrzennej często przybiera postać amorfi czną 
i należy do zjawisk obrazujących funkcjonowanie „społeczeństwa dyskretnego”. 
Jedną z jego cech jest nieciągłość struktur społecznych, przybierających postać 
procesów, powodujących rozpad na szereg „dyskretnych” jednostek (Marody, 
Giza-Poleszczuk 2004: 337). Migranci wahadłowi indywidualizują przynależ-
ność do form uspołecznienia występujących w społecznościach przyjmującej 
i pochodzenia, ponieważ warunkiem uczestnictwa w obu jest zachowywanie 
wobec nich dystansu, a więc rekonstruowanie tożsamości w warunkach limi-
nalności. Po piąte, badania nad tożsamością migrantów wahadłowych są ważne 
z punktu widzenia kształtowania zasad szeroko rozumianej polityki migracyjnej 
w kraju przyjmującym i wysyłającym. Problem dotyczy zasad włączania migran-
tów zarówno do społeczności przyjmującej jak i pochodzenia. W tym drugim 
przypadku szczególnie ważna jest readaptacja migrantów do społeczności macie-
rzystej, w sytuacji gdy wędrówka wahadłowa przekształci się w powrotną.

W analizie tożsamości migrantów wahadłowych ważne są cztery sposoby kon-
struowania/rekonstruowania i realizacji tożsamości, akcentujące różne czynniki 
sprawcze procesu identyfi kowania. Są to: kulturowe, temporalne, interakcyjne 
i psychospołeczne metody konstruowanie tożsamości. Wszystkie wymienione 
typy posiadają pewne wspólne cechy, ponieważ w każdym z nich tożsamość jest 
budowana w oparciu o indywidualne doświadczenie interakcji w pewnym spo-
łecznym kontekście, o wartości i normy tkwiące w strukturze społecznej i w kul-
turze oraz w oparciu o odczuwanie wzrastającego w czasie „dopasowywania się” 
uczestników interakcji (Jacobson-Widdings 1983).

W przypadku migrantów wahadłowych indywidualne doświadczenie inte-
rakcji obejmuje zarówno członków grupy pochodzenia, jak i grupy przyjmującej 
oraz współmigrantów. Mimo relatywnego osłabienia więzi, wędrowcy w spo-
łeczności macierzystej najczęściej posiadają grupę identyfi kacji, która pozwala 
im potwierdzać i wzmacniać pozytywny obraz siebie, co stanowi pewną natu-
ralną skłonność ludzi (Tajfel i Turner 1986). Jest to szczególnie ważne gdy efekty 
migracji w ograniczonym stopniu spełniają wcześniejsze oczekiwania. W miej-
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scu emigracji partnerzy interakcyjni rekrutują się spośród członków społeczności 
przyjmującej oraz migrantów pochodzących z innych państw i kręgów kulturo-
wych. Wśród tych ostatnich mogą znaleźć się zbiorowości podobne i zajmujące 
zbliżoną pozycję w kraju emigracji, co staje się podstawą traktowania ich jako 
znaczących punktów odniesienia (Trevena 2010: 257). Ważnymi partnerami 
inter akcyjnymi są także współmigranci, do których oprócz towarzyszy wędró-
wek zbiorowych (członków rodzin, znajomych, przyjaciół) należą często także 
uczestnicy tej samej sieci (w przypadku migracji łańcuchowej).

Wartości oraz normy, tkwiące w strukturze i kulturze, uczestniczące w inte-
rakcyjnym doświadczeniu migrantów są z założenia zróżnicowane. Czerpane są 
z zasobów grupy pochodzenia i przyjmującej. Ich odmienność jest następstwem 
dystansu kulturowego jaki dzieli obie społeczności. W heterogenicznych społe-
czeństwach zachodnioeuropejskich mogą ponadto pojawić się elementy innych 
kultur, których nosicielami są imigranci spoza Europy. Często te wartości i normy 
są uzupełnione dodatkowo przez nowe, o charakterze transnarodowym, transre-
gionalnym czy translokalnym, stanowiące efekt łączenia elementów odmiennych 
systemów aksjonormatywnych w nowe jakości.

Uczucie narastającego „dopasowania się” uczestników interakcji dotyczy 
z jednej strony wędrowców, z drugiej ich partnerów interakcyjnych w kraju przyj-
mującym i w kraju pochodzenia. Pamiętać przy tym należy, że wspomniane do-
pasowanie oznacza zrekonstruowanie tożsamości społecznej, które może przyjąć 
różne formy. W przypadku wędrowców efektem rekonstrukcji mogą być tożsa-
mości o charakterze kryzysowym (Niedźwiedzki 2010: 189–193), a także nowe 
rodzaje tożsamości, charakterystyczne dla stanu pozostawania przez migranta 
w sferze liminalnej pomiędzy kulturą pochodzenia i specyfi czną dla miejsca emi-
gracji (Niedźwiedzki 2010: 193–198).

Badanie tożsamości migrantów wahadłowych wymaga uwzględnienia za-
równo aspektu wewnętrznego i zewnętrznego. Istotne jest uchwycenie tego, jak 
migranci odpowiadają na pytanie: kim jestem? Równie ważne jest uzyskanie od-
powiedzi na pytanie o sposób identyfi kowania wędrowców przez innych uczest-
ników procesu migracyjnego, czyli członków społeczności w kraju emigracji oraz 
pochodzenia. W przypadku migrantów wahadłowych ta tożsamość zewnętrzna 
wydaje się szczególnie istotna ze względu na pozostawanie w kulturowej liminal-
ności oraz periodyczną zmianę partnerów interakcyjnych, wraz z przemieszcza-
niem się pomiędzy grupą macierzystą i przyjmującą.

Badanie tożsamości społecznej migrantów jest badaniem określonego aspektu 
genezy, przebiegu i konsekwencji migracji wahadłowej. Wydaje się ono zasadne 
również w kontekście wniosków z dotychczasowych badań empirycznych nad mi-
gracjami. Sposoby ich prowadzenia spotkały się z licznymi głosami krytycznymi. 
Stephen Castles (2007) starając się je uporządkować, wysunął szereg wniosków 
dotyczących socjologii migracji. Jego zdaniem badania nad migracjami w erze 
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globalizacji wymagają teoretycznych ram i empirycznych narzędzi, wykracza-
jących poza te związane z analizą państwa narodowego. W efekcie transnacjo-
nalnych migracji powstają bowiem transnacjonalne społeczności. Castles nie ma 
wątpliwości, że badania nad migracjami powinny mieć charakter interdyscypli-
narny, a w ramach tak określonego podejścia rolą socjologii jest przede wszyst-
kim próba analizy migracji transnarodowej jako elementu globalnej zmiany 
społecznej (Castles 2007: 353–355). W szczególności wymagałoby to zbadania 
znaczenia migracji w stabilizacji i zmianie relacji oraz więzi społecznych — na 
przykład podczas powstawania i rozładowywania napięcia między jednostką 
i społeczeństwem, wynikającego z procesu decyzyjnego o migracji, przebiegu 
inkorporacji do społeczeństwa przyjmującego czy reintegracji po powrocie do 
społeczeństwa pochodzenia. Ważne byłoby także identyfi kowanie i analizowanie 
sposobów, w jakie struktury społeczne, instytucje i więzi społeczne (a także za-
chodzące w nich zmiany) pomagają lub przeszkadzają w migracji oraz wpływają 
na warunki jej przebiegu i konsekwencje z nich wynikające. Wreszcie, refl eksji 
powinny zostać poddane sposoby w jakie transnacjonalne migracje i ich kon-
sekwencje, w postaci włączenia do przyjmującego społeczeństwa lub powrotu 
do społeczności pochodzenia, oddziaływają na społeczne struktury, instytucje 
i więzi we wszystkich rozważanych grupach społecznych. Tak zorientowane ba-
dania migracyjne wymagają analiz dotyczących zmian tożsamości społecznej 
wędrowców przemieszczających się pomiędzy odmiennymi społeczno-kulturo-
wymi rzeczywistościami. Te rekonstrukcje identyfi kacyjne wyznaczają bowiem 
ludzkie postawy i zachowania, które prowadzą następnie do budowania lub zry-
wania więzi, relacji i uczestnictwa w grupach społecznych.

Tak zarysowany projekt badań nad migracjami w aspekcie zmian tożsamo-
ściowych wędrowców pozwalałby lepiej zrozumieć procesy migracyjne i ich 
konsekwencje w sferze ekonomicznej, politycznej, komunikacyjnej, społecznej 
czy kulturowej. Moim zdaniem, proponowane ujęcie umożliwia także pełniejsze 
wyjaśnienie i zrozumienie konsekwencji tożsamościowych migracji wahadłowej 
dla wszystkich uwikłanych w nią aktorów społecznych. Podejście to postaram 
się poniżej uszczegółowić i dookreślić poprzez opis jego najistotniejszych cech, 
a także problemów które się z nim wiążą.

Po pierwsze, teoretyczne podstawy badania tożsamości migrantów powinny 
opierać się na mertonowskiej koncepcji teorii średniego zasięgu, która oznacza 
wykorzystywanie teorii, „[…] które się znajdują pomiędzy niezbyt doniosłymi, 
lecz koniecznymi hipotezami roboczymi powstałymi w nadmiarze w toku co-
dziennej pracy badawczej i najogólniejszymi konsekwentnymi próbami rozwi-
nięcia jednolitej teorii, dzięki której można byłoby wyjaśnić prawidłowości wi-
doczne w zachowaniach organizacji oraz zmianie społecznej” (Merton 2002: 61). 
Takie teoretyczne podejście do badania migracji ma wielu zwolenników (Massey 
i in. 1998; Faist 2002: 55–59). Zastosowanie teorii średniego zasięgu do procesów 
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migracyjnych umożliwiłoby badanie konsekwencji tożsamościowych migracji 
w odniesieniu do kraju wysyłającego, przyjmującego i ewentualnie tranzytowego, 
w kontekście szerszych relacji społecznych związanych z procesami globalizacji, 
transformacji systemowej, modernizacji czy integracji europejskiej. W aspekcie 
strukturalnym badania tożsamości obejmowałyby poziom makrostrukturalny 
(zaangażowane w procesy migracji państwa oraz korporacje międzynarodowe), 
mezostrukturalny stanowiący miejsce zachodzenia zjawisk migracyjnych – spo-
łeczności regionalne czy społeczności transnarodowe) oraz mikrostrukturalny 
(przestrzenie codziennego doświadczenia aktorów uwikłanych w wędrówkę, ta-
kie jak społeczności lokalne, rodziny, kręgi sąsiedzkie, przyjacielskie i rówieśni-
cze). Analizy tych zróżnicowanych środowisk społecznych umożliwiają poznanie 
kulturowego kontekstu procesów rekonstrukcji tożsamości, zarówno w wymia-
rze politycznym, jak i ekonomicznym i społecznym. Oznaczają jednocześnie 
ogromny wysiłek analityczny wobec danych zastanych, pochodzących z różnego 
rodzaju dokumentów życia społecznego. W aspekcie behawioralnym, niezwykle 
istotnym dla konstruowania i rekonstruowania tożsamości migrantów, badania 
dotyczyłyby działań indywidualnych i zbiorowych umożliwiających ludziom 
funkcjonowanie w sytuacji zmiany miejsca pobytu i ewentualnych kryzysów wy-
wołanych przenosinami w przestrzeni społecznej.

Po drugie, badania tożsamości migrantów powinny odrzucać metodologiczny 
nacjonalizm, w ramach którego „[…] badacze społeczni prowadząc badania lub 
teoretyzując przyjmują za oczywiste, że społeczeństwo jest tożsame ze społe-
czeństwem narodowym, tak jak uczynił to Durkheim prowadząc refl eksje nad 
integracją społeczną” (Beck, Sznaider 2006: 2). Zdaniem Castlesa (2007: 358), 
wyzwaniem dla badań w ramach socjologii migracji jest podejście, które wycho-
dzi ponad metodologiczny nacjonalizm czyli analizowanie zjawisk o charakterze 
globalnym i transnacjonalnym w perspektywie oddziaływania czynników narodo-
wych i lokalnych. Wymaga to zerwania z tradycją uprawiania socjologii dla któ-
rej państwo narodowe, stanowiąc pewien kontener zawierający wszelkie aspekty 
życia społecznego, implikuje kształtowanie specyfi cznej socjologii w ramach 
każdego kraju. Castles (2007: 358–362) uważa, że głównym elementem badań 
nad współczesnymi migracjami zewnętrznymi powinien być proces przyspie-
szonej zmiany społecznej, przy uwzględnieniu faktu, że zachodzi on i powinien 
być analizowany na różnych poziomach życia społecznego, na które oddziałuje 
migracja, czyli lokalnym, narodowym i ponadnarodowym. Zerwanie z metodo-
logią nacjonalistyczną jest w moim przekonaniu konieczne w przypadku analiz 
zmian tożsamościowych. Po pierwsze, tylko ono pozwala uchwycić różne wy-
miary i poziomy identyfi kacji, które wykraczają poza odniesienia narodowe. Jed-
nym z wymiarów dynamiczności tożsamości społecznej jest jej kontekstualność. 
Innymi słowy oznacza to, że każdy człowiek charakteryzuje się wielowarianto-
wością, czy też wielopoziomowością sposobu identyfi kacji. Czynniki sytuacyjne 
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decydują o uaktywnieniu w interakcji takiego a nie innego obrazu siebie. Są one 
związane z wykonywaniem konkretnej roli społecznej wobec określonego audy-
torium. Jeszcze inaczej, można powiedzieć, że każda tożsamość posiada liczne 
poziomy, wymiary, których empiryczne zaistnienie zależy od kontekstu sytuacyj-
nego. W ten sposób, w różnych interakcjach akcentujemy np. swoją tożsamość 
lokalną (poczucie więzi z innymi mieszkańcami miejscowości – jestem cieszy-
nianinem), regionalną (jestem Ślązakiem), etniczną (jestem Romem), zawodową 
(jestem kowalem), religijną (jestem luteraninem), narodową (jestem Polakiem) 
czy ponadnarodową (jestem Słowianinem czy Europejczykiem). Przy tym, po-
między tymi poziomami tożsamości nie ma sprzeczności. W ten sposób zacho-
wuje się własną tożsamość w postaci zróżnicowanych form identyfi kacji, których 
uruchomienie zależy od warunków sytuacyjnych. Ramy odniesienia tożsamości 
grają tutaj kluczową rolę, a należy pamiętać, że w przypadku migracji wahadło-
wej ulegają relatywnie częstym zmianom. Po drugie, odejście od metodologii 
nacjonalistycznej determinują także badania tożsamości zewnętrznej migran-
tów wahadłowych. Jest ona konstruowana w ramach zróżnicowanych etnicznie 
i narodowo środowisk społecznych. To odejście od narodowej perspektywy me-
todologicznej pozwala na poszerzenie refl eksji i aspektów badań empirycznych 
nad procesami migracyjnymi, w szczególności ich konsekwencji tożsamościo-
wych. Państwo czy władza przestają w takim podejściu analitycznym odgrywać 
kluczową rolę, co jest zrozumiałe co najmniej z trzech powodów. Pierwszym jest 
współczesna, dotycząca szczególnie społeczeństw Zachodu, transformacja w kie-
runku społeczeństw transnacjonalnych. Drugim, wzmacnianie znaczenia oby-
watelskości w kategoriach aksjonormatywnych, odwołujących się do katalogu 
wartości i norm przekraczających kulturę narodową (np. solidarność, zaufanie, 
godność człowieka, pluralizm, tolerancja). Trzecim, specyfi ka migracji wahadło-
wej, której przebieg i konsekwencje tożsamościowe wykraczają poza ramy pań-
stwa narodowego.

Po trzecie, badanie tożsamości migrantów wahadłowych wymaga interdyscy-
plinarności podejścia. Tylko wykorzystanie aparatu pojęciowego i schematów 
wnioskowania stosowanych przez różne dyscypliny nauk społecznych (demogra-
fi a, socjologia, antropologia społeczna, psychologia społeczna, ekonomia, histo-
ria, nauki polityczne) umożliwia zrozumienie przyczyn i przebiegu rekonstrukcji 
tożsamości zaangażowanych w wędrówkę aktorów. Decyduje o tym wspomniana 
wielowymiarowość i wielopoziomowość identyfi kacji. Migranci wahadłowi po-
dejmują w społeczności przyjmującej zróżnicowane formy aktywności, w ramach 
których oddziaływają na nich zachodzące w niej zjawiska i procesy o charakte-
rze ekonomicznym, politycznym, kulturowym i społecznym. Często wyjaśnienie 
i zrozumienie ich wpływu na tożsamość wędrowców wymaga analizowania róż-
nego rodzaju dokumentów życia społecznego. Interdyscyplinarność w podejściu 
wymaga nie tylko budowania zespołu specjalistów z różnych nauk społecznych. 
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Często trudniejszym wyzwaniem jest sformułowanie przez ten zespół stanowiska 
teoretycznego i metodologicznego, przekraczającego tradycyjne ujęcia w ramach 
poszczególnych dyscyplin naukowych.

Po czwarte, badanie tożsamości migrantów wahadłowych powinno charak-
teryzować się ujęciem historycznym, procesualnym. Diachroniczność wymaga 
potraktowania migracji jako procesu społecznego, który w różnorodny sposób 
powiązany jest z przekształceniami w przestrzeni społecznej i kulturowej, za-
równo w wymiarze jednostkowym, jak i życia zbiorowego. Migracji niepełnej 
towarzyszy ciągłe przekształcanie świadomości społecznej i instytucji społecz-
nych, a więc obszaru kultury, a także organizacji i hierarchii społecznych tworzą-
cych „tkankę społeczną sensu stricte” (Sztompka 2005: 26). W efekcie zderzania 
świata emigracji z rzeczywistością miejsca pochodzenia, ciągłej rekonstrukcji 
poddane zostają idee, reguły, działania i interesy należące do tych dwóch od-
miennych kulturowo i społecznie światów. Ujęcie historyczne jest wręcz ko-
nieczne w sytuacji analizy zmian tożsamościowych, wywołanych przez wspo-
mniane konsekwencje ruchliwości przestrzennej ludzi. Zdaniem Eliasa (2008: 
221) „[…] nie sposób intelektualnie uchwycić problemu indywidualnej tożsamo-
ści w ciągu życia dopóki nie uwzględni się procesualnej natury człowieka i nie 
wypracuje adekwatnych narzędzi pojęciowych, językowych symboli do identy-
fi kowania procesów rozwojowych”. Procesualność podejścia badawczego jest 
wyznaczona przyjętymi ramami teoretycznymi dotyczącymi rozumienia pojęcia 
tożsamości. Badanie sposobów jej konstruowania jest nie tylko analizą bieżących 
oddziaływań ludzi na siebie. W konstruowaniu tożsamości, czas interakcyjny nie 
stanowi czynnika absolutnie dominującego (Luckmann 1983). Jest on stale mo-
dyfi kowany przez czas wewnętrzny, w postaci ciągłego strumienia świadomości 
przebiegającego przez ludzki umysł, oraz czas biografi czny, związany z pozyska-
nym doświadczeniem życiowym, w którym znaczącą rolę odgrywają elementy 
kultury uznane w danej społeczności i wyznaczające reguły życia zbiorowego 
oraz ludzkie postawy i zachowania. Czas biografi czny stanowi względnie trwałe 
elementy identyfi kowania, które w każdej interakcji są konfrontowane z czynni-
kami sytuacyjnymi, wynikającymi z kontaktu z innym oraz stanowiącymi następ-
stwo strumienia świadomości. W przypadku migrantów wahadłowych problem 
procesualności tożsamości społecznej prowadzi do poważnego dylematu meto-
dologicznego związanego z trafnością i rzetelnością uzyskanych danych. Pytanie 
brzmi: czy uzyskamy te same dane w przypadku badania tożsamości migranta 
wahadłowego w trakcie jego pobytu w społeczności przyjmującej i społeczności 
pochodzenia? Czy tożsamość wędrowców w czasie pobytu w odmiennych syste-
mach społeczno-kulturowych jest tą samą tożsamością? I gdzie, w społeczności 
przyjmującej, czy pochodzenia powinny zostać przeprowadzone badania migran-
tów wahadłowych? Mam wrażenie, że wpływ różnych kontekstów społeczno-
-kulturowych na sposób samoidentyfi kacji wymaga uwzględnienia tych odmien-
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ności w badaniach, co skutkuje oczywistymi komplikacjami metodologicznymi 
oraz znaczącymi problemami związanymi z organizacją i przeprowadzeniem 
badań w terenie.

Po piąte, badania nad tożsamością migrantów wahadłowych powinny wyko-
rzystywać podejście partycypacyjne, a więc zmierzać do analizy aktywnej roli 
migrantów i wszystkich innych osób oraz podmiotów zbiorowych uwikłanych 
w proces migracji (Day i Içduygu 1997). Takiego podejścia wymaga przyjęta 
koncepcja tożsamości, wedle której jest ona budowana, przekształcana i ujaw-
niana w interakcjach. Uwzględnienie działania wszystkich aktorów uwikłanych 
w wędrówkę skłania do ujęcia migracji w kategoriach strukturalnej całości. 
W efekcie „[…] trzeba przestać myśleć w kategoriach pojedynczych, izolowa-
nych obiektów i myśleć w kategoriach relacji i funkcji” (Elias 2008: 26), jakie 
zachodzą pomiędzy wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w procesie migra-
cyjnym. Chodzi tutaj zarówno o działania związane z podejmowaniem decyzji 
o migracji, jak i te realizowane w procesie inkorporacji do społeczności przyjmu-
jącej, a także wynikające z ponownego włączania do grupy pochodzenia w przy-
padku powrotu z migracji lub kontynuowania wędrówki wahadłowej. Objęcie 
w jednym procesie badawczym zarówno wędrowców, ich społeczność pochodze-
nia jak i tą przyjmującą jest trudne, w pełni możliwe zazwyczaj tylko w analizie 
konkretnej migracji grupowej. Problem wynika z faktu osiedlania się w nowym 
miejscu na emigracji osób pochodzących z bardzo różnych krajów, regionów 
i społeczności lokalnych. Najczęściej w takiej sytuacji badaniami można objąć 
tylko migrantów i grupę przyjmującą. Z kolei analizy skupione na społeczności 
wysyłającej i wędrowcach ograniczają możliwość badań społeczności przyjmują-
cych, do których udają się migranci. W dzisiejszych czasach są one często liczne 
i kulturowo odmienne, w konsekwencji występowania wielu kierunków migracji 
z danej grupy pochodzenia.

Po szóste, badania nad tożsamością migrantów wahadłowych to badania em-
piryczne o charakterze terenowym. Badacz, aby zrozumieć i wyjaśnić przyczyny 
i kierunek rekonstrukcji tożsamości musi udać się do społeczności przyjmującej, 
a w przypadku wędrówki wahadłowej także do społeczności wysyłającej. Nie-
odzowne jest tutaj wykorzystanie tzw. miękkich technik badawczych, znanych 
doskonale z metodologii antropologii społecznej, takich jak obserwacja uczest-
nicząca i wywiad, uzupełnionych przez analizę dokumentów życia społecznego. 
Co więcej, techniki te ze względu na badanie wewnętrznej i zewnętrznej toż-
samości powinny obejmować nie tylko samych migrantów, ale także członków 
grupy pochodzenia i przyjmującej. Relatywnie nową techniką stosowaną w ba-
daniach nad migrantami jest wywiad zogniskowany, fokusowy. Wydaje się on 
wartościowy, ze względu na możliwość uchwycenia sposobu kształtowania się 
postaw i zachowań w kontekście grupowym, a z takimi sytuacjami mamy do czy-
nienia w przypadku migrantów o nieuregulowanym statusie w społeczności po-
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chodzenia (Kosmala 2000: 39). Jest on również cenny przy prowadzeniu badań 
w tworzonych na emigracji przestrzeniach i społecznościach transnarodowych, 
transregionalnych i translokalnych. W takiej sytuacji znaczący staje się udział 
innych migrantów w kształtowaniu indywidualnych opinii, poglądów, postaw 
i zachowań poddanych analizom wędrowców. Prowadzenie obserwacji uczest-
niczącej pozwala uzyskać dane dotyczące postaw i zachowań migrantów, a więc 
analizować ich tożsamość społeczną, konstruowaną i realizowaną w interakcjach. 
Jednakże poprawne przeprowadzenie badań tą techniką wymaga nie tylko speł-
nienia szeregu trudnych metodologicznie kryteriów naukowości, ale wiąże się 
także z długotrwałym pobytem w terenie (Nowak 2010). Ponadto stosowanie tej 
techniki jest utrudnione w przypadkach rozproszenia wędrowców w społeczno-
ści pochodzenia, kiedy trudno ustalić ich miejsce pobytu lub pracy (Antoniew-
ski i Górny 2000: 48). Dodatkowo w sytuacji nieuregulowanego statusu pobytu 
lub podejmowania nielegalnej pracy migranci starają się ograniczać swoją obec-
ność w przestrzeni publicznej. W takich przypadkach obserwacja możliwa jest 
tylko w określonych miejscach skupienia społecznego, które migranci traktują 
jako przestrzeń społeczną zawłaszczoną przez własną grupę. W identyfi kowa-
nych jako swojskie klubach, kawiarniach, restauracjach, targowiskach, miejscach 
kultu religijnego itp. Generalnie, prowadzeniu obserwacji uczestniczącej sprzy-
jają wszelkie miejsca skupienia migrantów oraz budowane przez nich społeczno-
ści, oparte na kryteriach etnicznych lub transmigracyjnych (Niedźwiedzki 2008). 
Wywiad stanowi kluczową technikę badawczą w analizach migracji, szczególnie 
tych skupionych na tożsamościowych konsekwencjach wędrówek. Najbardziej 
odpowiedni wydaje się pogłębiony wywiad problemowy, który jest swoistym 
połączeniem wywiadu biografi cznego, narracyjnego i kwestionariuszowego 
– w literaturze nosi on także nazwę ustrukturyzowanego wywiadu problemowego 
(Koryś 2000). Z tym pierwszym, wiąże go umożliwienie respondentowi podjęcia 
swobodnej opowieści o swoim życiu, doświadczeniach, opiniach, postawach i po-
dejmowanych działaniach. Z tym drugim – ukierunkowywanie narracji na pro-
blemy interesujące badacza poprzez podchwytywanie w opowieści określonych 
wątków i zadawanie w tym zakresie dodatkowych pytań. Dwie kwestie wydają 
się istotne dla powodzenia zastosowania tej techniki i uzyskania wartościowych 
danych empirycznych. Po pierwsze, stworzenie warunków przeprowadzenia ba-
dań, które pozwolą respondentowi zachować poczucie bezpieczeństwa. Jest to 
niezwykle istotne w sytuacji, gdy wielu migrantom wahadłowym ze względu na 
ich nieustabilizowaną pozycję i status społeczny towarzyszy poczucie niepewno-
ści i zagrożenia. Po drugie, zachowanie „miękkiej” reprezentatywności w bada-
niach, czyli uzyskanie wywiadów od przedstawicieli poszczególnych kategorii 
migrantów, wyróżnionych ze względu na jakieś cechy społeczne. Jest ono o tyle 
skomplikowane, że rekrutacja respondentów w przypadku badań migrantów jest 
utrudniona ich złożoną sytuacją życiową. Zazwyczaj wymaga pomocy ze strony 
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pośredników znanych obu stronom procesu badawczego. Nawiązanie kontaktu 
z migrantami dostrzeżonymi w przestrzeni społecznej jest często nieskuteczne 
(Koryś 2000: 6). Zachowanie „miękkiej” reprezentatywności wymaga w związku 
z tym rozpoczynania aranżacji wywiadów „metodą kuli śnieżnej”, z kilku nieza-
leżnych źródeł. Wywiad problemowy powinien stanowić podstawową technikę 
badania tożsamości zewnętrznej wędrowców. Jego przeprowadzenie w przy-
padku członków społeczności pochodzenia i przyjmującej pozwala uchwycić 
diachroniczność zmian tożsamości migrantów wyznaczoną przez trwanie wę-
drówki. Uzyskanie danych empirycznych z dokumentów życia społecznego, 
obserwacji uczestniczącej, pogłębionych wywiadów problemowych oraz ewen-
tualnych wywiadów fokusowych umożliwia poznanie zmian tożsamościowych 
migrantów w analizie narracji i teorii pozycjonowania. Analiza narracji pozwala 
odczytać uporządkowaną przez respondenta interpretację wydarzeń z przeszło-
ści, której nadaje on sens, w ramach której konstruuje, rekonstruuje lub przejawia 
swoją indywidualną, a czasami zbiorową tożsamość (Melchior 2005: 113). Teo-
ria pozycjonowania umożliwia rozpoznać zasoby wykorzystywane przez bada-
nego w identyfi kowaniu siebie i innych w przestrzeni społecznej (Bielecka-Prus 
2010: 24).

Po siódme, realizacja badań jakościowych nad tożsamością migrantów wa-
hadłowych oznacza wpisanie się w tradycję badawczą w naukach społecznych, 
której istota polega na obserwowaniu ludzi w ich naturalnym otoczeniu, w ich 
własnym języku. Wynikające z tego specyfi czne relacje pomiędzy badaczem 
i badanym, wyznaczane przez bezpośredni kontakt oraz odwoływanie się do 
kompetencji i aktywności badanych podmiotów wymagają szczególnego zadba-
nia o trafność i rzetelność uzyskanych danych (Kirk i Miller 1986). Warto przy 
tym zauważyć, że trafność badania jakościowego wchodzi w konfl ikt z jego rze-
telnością. Rzetelność wymaga bowiem standaryzacji, a trafność przeciwnie, od-
chodzenia od standaryzacji. Jeśli badacz troszczy się o autentyczność tekstu, to 
słucha badanego z pewną dozą krytycyzmu, gotów zawsze upewnić się, co do 
znaczenia określonych treści. To jednak oznacza, że nie trzyma się ustalonej pro-
cedury, odchodzi od standaryzacji i otwiera na możliwość pojawienia się przy-
padkowych danych. W efekcie ważniejsze niż trafność wydaje się ugruntowanie 
uzyskiwanej w badaniach wiedzy, czyli zachowywanie w trakcie jej zdobywania 
otwartości i braku stronniczości. Ugruntowanie oznacza zbieranie faktów i trzy-
manie się ich, przy zachowaniu świadomości popełniania błędów, zdobywania 
danych artefaktycznych, pomijania czy przeoczania ważnych danych. Kontroli 
w ugruntowywaniu zdobywanej wiedzy służy triangulacja, umożliwiająca kon-
frontowanie różnych wersji uzyskanych danych uzależnionych źródłem, metodą, 
badaczem i teorią (Denzin 1989). W przypadku tej pierwszej porównuje się dane 
pochodzące od różnych osób, z różnych miejsc i z różnego czasu. Triangulacja 
metod oznacza porównanie danych zebranych różnymi metodami, np. za pomocą 
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obserwacji i wywiadu. Triangulacja badaczy oznacza porównanie wniosków, 
do których dochodzi kilku badaczy pracujących w tym samym terenie nad tym 
samym problemem. Wreszcie triangulacja teorii to konfrontacja interpretacji 
danych w różnych perspektywach teoretycznych. W każdym przypadku chodzi 
o podnoszenie trafności, a więc wiarygodności przeprowadzanych badań.

Po ósme, badanie tożsamościowych konsekwencji migracji wahadłowej wy-
maga zachowania elastyczności w stosowaniu metody badawczej. Polega ona na 
podejmowaniu doraźnych decyzji w trakcie prowadzonych analiz, dotyczących 
sposobu zbierania danych. Chodzi tu o modyfi kowanie postępowania badaw-
czego w związku z ”niespodziankami”, jakie sprawia rzeczywistość empiryczna, 
a których żadna technika nie jest w stanie przewidzieć. Stosowanie elementów 
wspomnianej już teorii ugruntowanej umożliwia bycie jednocześnie i naukowym, 
i twórczym w kontekście pojawiających się wyzwań w terenie, pod warunkiem 
zachowania z jednej strony sceptycyzmu wobec zbieranych danych, z drugiej 
stosowania procedur badawczych (Strauss, Corbin 1990: 44–45). Oczywiście 
nie oznacza to, że badania empiryczne polegają na ciągłej improwizacji. Wręcz 
odwrotnie, tego typu postawa badawcza wymaga szczególnie starannego przy-
gotowania metodologicznego. Wspomniane „niespodzianki” w rzeczywistości 
empirycznej wynikają między innymi z cech migracji wahadłowej jako procesu 
społecznego. Badania dotyczą w tym przypadku świata społecznego, który „się 
dzieje” i podlega ciągłej rekonstrukcji w efekcie współzależności jednostkowych 
działań. Migracja wahadłowa trwa, i każde kolejne doświadczenia pobytu w spo-
łeczności przyjmującej i społeczności pochodzenia przynoszą jakieś zmiany iden-
tyfi kacyjne. Ta rzeczywistość migracji niepełnej ma podwójny charakter. Z jed-
nej strony formułuje się potencjalnie na bazie istniejącego systemu stosunków 
społecznych, z drugiej tworzy się realnie, przybiera określoną postać poprzez 
realizację w ramach tego systemu stosunków (Touraine 1965: 118 i nn.).

Jaka jest, jak się zmienia tożsamość migrantów wahadłowych? Jakie zjawi-
ska i procesy związane z tym typem wędrówki przyczyniają się do rekonstrukcji 
tożsamości migrantów wahadłowych? Jakie mogą być scenariusze tych zmian 
tożsamościowych? W jaki sposób może zmieniać się tożsamość zewnętrzna wę-
drowców rekonstruowana przez innych aktorów uwikłanych w proces migracji 
wahadłowej, członków społeczności przyjmującej i pochodzenia? Z zarysowa-
nego wyżej schematu badań empirycznych wynika, że odpowiedzi na te pytania 
wiążą się z podjęciem znaczącego wysiłku intelektualnego i materialnego. Bada-
nia tożsamości migrantów wahadłowych są wyzwaniem w aspekcie naukowym 
i techniczno-organizacyjnym. W perspektywie teoretycznej i metodologicznej 
wymagają przygotowania wielu odmiennych technik badawczych, skierowanych 
do różnych aktorów społecznych uwikłanych w proces migracji wahadłowej. Po-
nadto, w ramach badań niereaktywnych, konieczne jest przygotowanie technik 
badania dokumentów życia społecznego ilustrujących funkcjonowanie systemów 
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społecznych (grupy pochodzenia i przyjmującej) na poziomie makro, mezo i mi-
krostrukturalnym w sferze politycznej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej. 
W perspektywie techniczno-organizacyjnej, badania takie wymagają powołania 
interdyscyplinarnego zespołu badawczego. Musi on być przygotowany, nie tylko 
do posługiwania się różnymi technikami, ale także charakteryzować się języ-
kowymi i kulturowymi kompetencjami, umożliwiającymi prowadzenie badań 
w odmiennych kulturowo rzeczywistościach. Znaczącym wyzwaniem organiza-
cyjnym i materialnym jest także wymóg długotrwałości prac związanych z pro-
wadzeniem badań o charakterze jakościowym oraz realizowanie ich w różnych 
miejscach kraju pochodzenia i emigracji.
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