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O książce

O książce

W sytuacji, gdy powstaje tak wiele nowych publikacji, należy wytłumaczyć się 
z powodów, dla których powstała także i ta. Przyczyny jej pojawienia się są dość 
proste: to próba odpowiedzi na stare jak socjologia pytanie: jak jest? Jaka jest wiej-
ska Polska? Ponad ćwierć wieku temu rozpoczęły się w Polsce szybkie i radykalne 
zmiany na wielu organizacyjnych poziomach życia społecznego. Miały one różny 
zasięg, nierówny rytm, były efektem działania sił wewnętrznych i zewnętrznych. 
Zmienił się nie tylko system polityczny, inne są też reguły funkcjonowania gospo-
darki i jej struktura, zasady regulujące życie społeczne, miejsce grup i jednostek 
w społecznej hierarchii. Zmieniło się w społeczeństwie miejsce wsi, którą zaczę-
to nazywać „obszarami wiejskimi”. Ponieważ jednak trudno sobie wyobrazić, by 
„obszar” stał się przedmiotem analiz socjologicznych (prowokuję!), na przedmiot 
takich analiz wybrano ludzi mieszkających na wsi, na obszarach określanych jako 
wiejskie. To nie obszary, lecz działający ludzie stanowią „wiejską Polskę”.

Wiejska Polska to znacząca, bo sięgająca dwóch piątych, część społeczeństwa. 
Ma ona duży wpływ na funkcjonowanie całego kraju. Zasadne jest więc pytanie, 
kim są, jakie zawody wykonują mieszkańcy obszarów wiejskich, czym charaktery-
zuje się ich społeczne położenie w stosunku do reszty społeczeństwa, w tym jego 
miejskiej części. By zgłębić problem, trzeba postawić następne pytania – o to, czy ta 
zbiorowość jest jednorodna czy zróżnicowana, jakie czynniki wpływają na społecz-
ne zróżnicowanie wiejskiej Polski oraz jak ta wiejska Polska widzi siebie na tle kra-
ju, jak postrzega zróżnicowanie wewnętrzne. To percepcja zmian i ocena własnej 
sytuacji kształtuje ludzkie postawy i wpływa na podejmowane decyzje. Taki ciąg 
pytań stanowi szkielet projektu badawczego, zatytułowanego „Struktura społecz-
na wsi i jej świadomościowe korelaty”, finansowanego przez Narodowe Centrum 
Nauki. Niniejszy tom jest pierwszą z projektowanych trzech publikacji, które mają 
powstać w efekcie jego realizacji. Ich wspólny tytuł Studia nad strukturą społeczną 
wiejskiej Polski nawiązuje do publikacji Bogusława Gałęskiego sprzed ponad czter-
dziestu laty1, a jednocześnie – przez zwrot „wiejska Polska” sygnalizuje zmianę po-
dejścia do badań nad wsią, dystansując się także wobec badań obszarów wiejskich.

1 Studia nad strukturą społeczną wsi (Gałęski 1973).
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Książka składa się z trzech części. Pierwsza – Struktura społeczna ludności wiej-
skiej na początku XXI wieku – jest opisem struktury społeczno-zawodowej polskiej 
wsi, charakteryzuje jej cechy szczególne oraz wskazuje na procesy zmian, które 
w ciągu ostatniego ćwierćwiecza w niej zachodziły. Ukazuje obraz wsi, w której 
podstawowym segmentem struktury są robotnicy, stanowiący około połowy miesz-
kańców, a grupy społeczno-zawodowe zaliczane do klasy średniej są równie liczne 
jak rolnicy. Część Płeć, gender i struktura społeczna ukazuje zaniedbany w Polsce 
obszar badań nad wsią i jej strukturą społeczną, czyli miejsce kobiet w tej strukturze 
i ich wpływ na jej kształt. Oprócz omówienia dorobku w tej dziedzinie, także kra-
jowego, czytelnik znajdzie tu analizę empiryczną „negatywnego uprzywilejowania” 
kobiet w strukturze społecznej współczesnej polskiej wsi. Część trzecia – Wiejska 
gentryfikacja: definicja, znaczenie i skutki procesu – powstała w efekcie poszukiwań 
analiz zmian struktury społecznej w literaturze przedmiotu. Gentryfikacja jest pod-
stawowym procesem zmian, opisywanym w tzw. studiach wiejskich krajów rozwi-
niętych. Pojęciem tym, nie tylko zresztą w Polsce, posługują się przede wszystkim 
geografowie. Tymczasem – zdaniem socjologów – zmiany struktury społecznej wsi, 
polegające na jej nasycaniu przedstawicielami klasy średniej, są bazą dla innych 
procesów: zmian w gospodarce, organizacji przestrzeni, społecznych stosunkach 
i funkcjonowaniu społeczności lokalnych. Tak ujęty proces gentryfikacji jest uka-
zany w studium przypadku procesu w jednej z gmin znajdujących się w zasięgu 
wpływów aglomeracji warszawskiej.

Praca ta ma trzy autorki, które ponoszą za nią pełną odpowiedzialność. Jed-
nak na jej powstanie i obecny kształt znaczący wpływ wywarło także kilka innych 
osób. Serdecznie dziękujemy inż. Radosławowi Hoffmannowi, bez którego infor-
matycznego wkładu książka zapewne by nie powstała; recenzentowi pracy, prof. 
Ryszardowi Cichockiemu, za celne i życzliwe uwagi, które były bardzo pomocne 
w ostatecznej jej redakcji; pani redaktor Jolancie Stal, która cierpliwie korygowała 
nasze – językowe i stylistyczne – byki i byczki.

Maria Halamska, Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak

Warszawa, listopad 2016 r.
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1. O badaniu struktury społecznej wsi: 
wprowadzenie metodologiczne

1.1. Wprowadzenie nie tylko historyczne
Przedmiotem analizy jest tu struktura społeczna, która „charakteryzuje zawsze 

stan danego społeczeństwa, stanowi jego swoistą legitymację, zespół cech tożsa-
mościowych, a jednocześnie jest elementem i czynnikiem sprawczym dynamiki 
społecznej” (Gilejko 2010: 17). Ta lapidarna konstatacja ukazuje znaczenie badań 
struktury społecznej, badań podstawowych dla diagnozy stanu i dynamiki spo-
łeczeństwa w sytuacji, gdy od ćwierćwiecza ulega ono dużym zmianom, co jest 
efektem wpływu czynników politycznych, ekonomicznych i globalnych. Te czyn-
niki, ich następstwo i współwystępowanie, były i są przedmiotem wielu analiz. 
Przedmiotem badań i analiz są także ich społeczne skutki, w tym również zmiany 
w strukturze społeczno-zawodowej polskiego społeczeństwa.

Badania nad strukturą społeczną należą do mocnych stron polskiej socjologii, 
co związane jest z uwarunkowaniami historycznymi, stosowaniem różnych kon-
cepcji teoretyczno-metodologicznych, wieloma zmianami, jakie zaszły w polskim 
społeczeństwie w XX w. Już w latach dwudziestych XX w. powstał Instytut Gospo-
darstwa Społecznego, analizujący problemy składu siły roboczej, bezrobocia, wa-
runków życia klasy robotniczej. Drugą instytucją, założoną w latach trzydziestych 
i koncentrującą się na badaniach wsi i chłopów, był Państwowy Instytut Kultury 
Wsi. Po II wojnie światowej „nowo powstające prace miały przede wszystkim cha-
rakter teoretyczny i polityczny” (Wesołowski, Słomczyński 1978: 11). Wśród prac 
teoretycznych znaczące miejsce zajmowały studia Stanisława Ossowskiego (1957) 
oraz Juliana Hochfelda (1963). Prace empiryczne – przede wszystkim badania nad 
społecznościami wiejskimi – prowadził zespół Kazimierza Dobrowolskiego z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Od 1956 r. – zespół w Polskiej Akademii Nauk, kierowa-
ny przez Jana Szczepańskiego i Juliana Hochfelda, gdzie powstało wiele ważnych 
monografii problemowych.

Badania nad strukturą społeczną w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN1 konty-
nuował Zespół Badania Struktur Społecznych; on też przygotował wydany w 1978 r. 
tom pod redakcją Włodzimierza Wesołowskiego Kształt struktury społecznej. Stu-
dia do syntezy. Autorzy, deklarujący marksistowskie podejście, krytycznie analizo-

1 Referuję tu przede wszystkim historię badań w tym ośrodku naukowym, gdyż jego doro-
bek stanowi teoretyczne zaplecze realizowanych badań. 
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wali także relacje „między marksistowską teorią klas a innymi wielkimi teoriami 
struktury społecznej, przede wszystkim zaś weberowską teorią klas, statusu i wła-
dzy” (Wesołowski, Słomczyński 1978: 29). Przemyślenia teoretyczne i metodolo-
giczne prowadzą do wyodrębnienia „trzech typów jednostek obserwacji: 1. Klas, 
2. Kategorii społeczno-zawodowych, 3. Zawodów. Odpowiadają one trzem pozio-
mom analizy pozwalającej na coraz głębsze wniknięcie w strukturę społeczeństwa” 
(Wesołowski, Słomczyński 1978: 32). Analiza prowadzona jest w zasadzie na po-
ziomie klas/warstw społecznych: klasy chłopskiej (Turski, Łapińska, Nowak 1978: 
39–106), klasy robotniczej (Jarosińska, Kulpińska 1978: 107–170) oraz warstwy 
pracowników umysłowych (Makarczyk, Błuszkowski 1978: 171–231). Każda z tych 
jednostek wyodrębniona jest na podstawie innych kryteriów, co znacznie ogranicza 
możliwości analiz stratyfikacyjnych. Rozdział dotyczący zawodów zawiera analizę 
hierarchii zawodów oraz charakterystyki kilku ich grup (Dobrowolska, Białecki, 
Reszke 1978: 233–296). Problematyka struktury społecznej wsi pojawia się w części 
dotyczącej chłopów; niewielka część analizy robotników poświęcona jest chłopo-
robotnikom i ich podrzędnej pozycji.

Dalsze badania struktury społecznej i jej ewolucji prowadzone były w wielu 
ośrodkach; przede wszystkim w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, wyróżniają-
cym się ciągłością prowadzonych badań i ich szerokim teoretycznym i metodolo-
gicznym zapleczem oraz empirycznym zasięgiem. Tu na szczególną uwagę zasłu-
gują liczne prace Henryka Domańskiego, który od początku lat osiemdziesiątych 
XX w. bada stratyfikację i ruchliwość społeczną i zajmuje się metodologicznymi 
problemami badań nad strukturą społeczną. Teoretyczne inspiracje znajduje przede 
wszystkim u Maxa Webera (2002), uważając, że we współczesnych społeczeństwach 
nie tylko stosunek własności do środków produkcji, lecz także szeroko ujmowana 
siła rynkowa decydują o wyodrębnieniu kategorii społecznych określanych mia-
nem klas, warstw, grup zawodowych (2009). Szczególne znaczenie przy ustalaniu 
położenia społecznego jednostek przypisuje zawodowi, gdyż zawód jest „najlep-
szą sumaryczną charakterystyką usytuowania jednostek w strukturze społecznej 
i podstawowym narzędziem opisu tej struktury; kategorie społeczno-zawodowe, 
tzn. wielkie grupy złożone z ludzi wykonujących podobne zawody (kadra mene-
dżerska, inteligencja, pracownicy umysłowi niższego szczebla, prywatni przedsię-
biorcy, robotnicy wykwalifikowani, niewykwalifikowani i rolnicy), są traktowane 
jako odzwierciedlenie podstawowych segmentów struktury klasowo-warstwowej” 
(Domański 1991: 34). Na podstawie przynależności do tych kategorii społeczno-za-
wodowych rekonstruuje współczesną strukturę klasową polskiego społeczeństwa. 
Klasy społeczne są „zbiorowościami wyodrębniającymi się ze względu na rożne 
rodzaje własności – firmy, kapitału, wykształcenia, szczególnych kwalifikacji lub 
tylko siły roboczej. Te różne rodzaje własności przekładają się na określone docho-
dy, miejsce w hierarchii władzy, możliwości awansu czy stylu życia. Z tych wszyst-
kich elementów tworzą się istniejące dziś w Polsce klasy społeczne, a mianowicie: 
rolnicy, robotnicy, mali i średni właściciele, pracownicy umysłowi, specjaliści i elity 
biznesu” (Domański 2016).
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To właśnie w IFiS PAN od 1988 r. prowadzone są badania w ramach Polskiego 
Badania Panelowego POLPAN; są one powtarzane co pięć lat – dotychczas zre-
alizowano sześć edycji (ostatnią w 2013 r.). W tym czasie podjęto analizę wielu 
problemów związanych ze strukturą i ruchliwością społeczną. Realizujący badania 
– liczny i o nieznacznie zmieniającym się składzie – Zespół Porównawczych Analiz 
Nierówności Społecznych (kierowany przez Kazimierza M. Słomczyńskiego) za-
kreśla ich problematykę następująco: stare i nowe elementy w strukturze społecz-
nej; zmiany w strukturze klasowej; ruchliwość społeczna; zróżnicowanie standar-
du życiowego; procesy adaptacji do gospodarki rynkowej; położenie w strukturze 
społecznej a postawy i zachowania polityczne; percepcja podziałów i konfliktów 
społecznych; zwycięzcy, przegrani i integracja europejska; zagadnienia z zakresu 
zdrowia; emigracja2. Badania te przynoszą wiele tematycznych i metodologicznych 
opracowań. Ich autorami – by przykładowo wymienić w porządku alfabetycznym 
– są: Henryk Domański, Krystyna Janicka, Bogdan W. Mach, Zbigniew Sawiński, 
Kazimierz M. Słomczyński, Wojciech Zaborowski. Po 2000 r. pojawia się nowa 
generacja badaczy, o czym świadczy skład autorski pracy Metodologia badań nad 
stratyfikacją społeczną3, oraz poszukuje się nowych wskaźników przynależności do 
różnych kategorii społecznych (Domański, Karpiński, Przybysz, Straczuk 2015).

Pojawiają się – także w wielu innych naukowych ośrodkach4 – analizy odwo-
łujące się do innego zaplecza metodologicznego, jak na przykład kulturowych 
aspektów struktury społecznej (Gliński, Sadowski, Zawistowska 2010), zależności 
między stylem życia a społeczną stratyfikacją w ujęciu Pierre’a Bourdieu (Gdula, 
Sadura 2012). W tej wielości opracowań brak jest jednak analizy struktury spo-
łecznej „wiejskiej Polski”, zbiorowości, w której w ostatnim dwudziestopięcioleciu 
zaszły bardzo duże zmiany. Pojawiająca się we wszystkich analizach struktury ka-
tegoria społeczno-zawodowa „rolnicy” zachęca do domysłów, że idzie tu jeśli nie 
o całą wieś, to o większość jej mieszkańców.

Struktura społeczna wsi ma swoją specyfikę, a jej badania – specyfikę metodo-
logiczną. Od lat dwudziestych XX w. badania nad organizacją społeczną wsi prowa-

2 Janicka i Słomczyński (2014: 59–60) piszą: „Konceptualizacja tych badań nawiązywała do 
założeń teoretycznych i wyników empirycznych szkoły Włodzimierza Wesołowskiego. Pozosta-
wała także pod wpływem prac Jana Szczepańskiego, którego cechowało dążenie do całościowego 
ujmowania procesu społecznego w szerokim kontekście historycznym uwzględniającym wza-
jemne oddziaływanie różnych sfer życia: ekonomicznej, politycznej i edukacyjnej. Dla wypraco-
wania warsztatu badawczego ważne były także wzory badań prowadzonych przez badaczy w in-
nych krajach, w tym Melvina L. Kohna w Stanach Zjednoczonych Ameryki”. Więcej informacji 
na temat projektu i zespołu w publikacji POLPAN 1988–2013. Podstawowe informacje o Polskim 
Badaniu Panelowym POLPAN 1988–2013, opracowanej przez K.M. Słomczyńskiego. Lista publi-
kacji na stronie internetowej www.polpan.org/publications.

3 Jej autorami są: Henryk Domański, Zbigniew Karpiński, Artur Pokropek, Dariusz Przy-
bysz, Zbigniew Sawiński, Kazimierz M. Słomczyński oraz Rafał Trzciński.

4 Wielość tych badań i pracujących nad tą problematyką nie pozwala na ich omówienie 
w tym opracowaniu; nie jest to zresztą jego celem. Tu wskazuję jedynie te, które stanowią meto-
dologiczne zaplecze badań. 
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dziły w Polsce, od początku swojego powstania, dwa wspomniane wyżej Instytuty. 
Wiele uwagi strukturze społecznej wsi poświęcił przede wszystkim zespół Instytutu 
Gospodarstwa Społecznego5, czego jednym z przykładów jest wydany w 1937 r. 
tom Struktura społeczna wsi polskiej, oparty na badaniach zrealizowanych w wybra-
nych wsiach6. Ale opisy struktury wsi znajdujemy też w powstających od początku 
XX w. monografiach7. Te badania i ich analizy kształtują schemat badań nad struk-
turą społeczną wsi. Oparty jest on na następujących założeniach:

• Struktura wsi to struktura wioski lub wielości wiosek, gdyż dostrzega się ich 
zróżnicowanie, wyróżniając na przykład „wsie specyficzne: osady rzemieślników 
wiejskich, osady robotnicze, wyrobnicze itp. Szczegółowa analiza uwzględniać musi 
ponadto geograficzne, gospodarcze i obyczajowe cechy wiosek nadające im spe-
cyficzne piętno, a wiążące się ze specyfiką ich klasowej struktury” (Gałęski 1973: 
55). Dlatego nie ma ona tak uniwersalnego charakteru jak niegdysiejsze amerykań-
skie community studies i w konsekwencji niezbędne staje się opracowanie typów 
wiosek. Idea ta jest szeroko dyskutowana w środowiskach badających wieś jeszcze 
w latach siedemdziesiątych XX w. Badania struktury społecznej wsi według tego 
schematu prowadzone są ciągle przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej (IERiGŻ). Do badań wybierana jest zmieniająca się liczba wsi z pię-
ciu makroregionów, a struktura gospodarstw analizowana jest zawsze w związkach 
z rolnictwem. W przypadku pracującej wiejskiej ludności bezrolnej analizowane są 
takie cechy, jak: wykształcenie, sektor gospodarki, grupa zawodowa, źródło utrzy-
mania, dochody (Sikorska 2005, 2013).

• Analizowaną jednostką jest rodzina/gospodarstwo domowe.
• Rodziny we wsi dzielone są na dwie zbiorowości: rodzin bezrolnych oraz ro-

dzin posiadających gospodarstwo rolne. I to przede wszystkim te ostatnie „rodziny 
chłopskie”, ich zróżnicowanie i wzajemne stosunki, są przedmiotem analiz. Zbioro-
wość chłopów/rolników jest następnie dzielona na grupy, najczęściej według obsza-
ru gospodarstwa, ale też na podstawie „cech wyodrębniających je według stopnia 
zbliżenia (pod względem istotnych cech klasowych) do którejś z klas podstawo-
wych” (Gałęski 1973: 51)8. Czasem też dzieli się je inaczej9. Obszar gospodarstwa 

5 Kierowany przez Ludwika Krzywickiego. 
6 Niektóre z nich były badane przez Instytut Ekonomiki Rolnej; są także w ostatnich bada-

niach Instytutu Ekonomiki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej. Por. Sikorska 2013. 
7 Szerokie omówienie tych badań znajduje się w: Bukraba-Rylska 2008. 
8 Powrót do ducha i materii tych analiz, gdzie pełno „figur zapomnianych i dziś już rażących 

– biedniaków, kułaków i średniaków, leninowskiej trójjedynej formuły i planu spółdzielczego”, 
przynosi lektura zbioru tekstów Bogusława Gałęskiego Studia nad społeczną strukturą wsi, ze 
wstępu do którego pochodzi przytoczony cytat.

9 W badaniach w 1957 r. właścicieli gospodarstw rolnych podzielono na: zarobkujących (wy-
robnicy, tj. utrzymujący się z pracy u sąsiadów, utrzymujący się głównie z pracy poza własnym 
i sąsiedzkim gospodarstwem rolnym, utrzymujący się głównie z gospodarstwa i ubocznie z pracy 
poza nim) oraz niezarobkujących (właściciele gospodarstw rodzinnych, właściciele gospodarstw 
kapitalistycznych). Wyróżniono także: chłopów-spółdzielców, innych właścicieli gospodarstw 
oraz bezrolnych (Gałęski 1973: 140). Udział rodzin bezrolnych wynosił wtedy od 34,5% (region 
opolski) do ok. 9% w regionach środkowo-wschodnim i południowo-wschodnim. 
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jako kryterium podziału zbiorowości chłopów, a potem rolników, utrzymuje się do 
dnia dzisiejszego. Stopniowo zastępowany jest on w analizach ekonomistów siłą 
ekonomiczną gospodarstwa. Analizy klasowego rozwarstwienia chłopstwa konty-
nuuje Krzysztof Gorlach (2001, 2010), biorąc jednak jako podstawę zróżnicowania 
klasowego Weberowską kategorię pozycji rynkowej gospodarstwa. Dzieląc gospo-
darstwa na negatywnie, średnio i pozytywnie uprzywilejowane na rynku i badając 
postrzeganie roli ich właścicieli, tożsamość, postawy i strategię walki o interesy, 
stwierdza, „iż po dwudziestu latach od momentu wejścia naszego kraju na drogę 
zasadniczych przemian ustrojowych mamy do czynienia ze zróżnicowanym w sen-
sie klasowym środowiskiem chłopskim” (Gorlach 2010: 102).

Ten model badań nad wsią, procedowany nie tylko w Polsce, zakłada implicite 
wyraźną odrębność wsi i wiejskiej populacji; taką, że do jej badania nie można za-
stosować uniwersalnego schematu. A przecież wieś krajów rozwiniętych wyraźnie 
się zmieniła, straciła swoją autonomię, stała się integralną częścią społeczeństw, 
a chłopi/rolnicy przestali być grupą w niej dominującą. W rzeczywistości nastąpiła 
więc dekonstrukcja i klasyczny model analizy wsi przestał być modelem trafnym, 
co powoduje marginalizację problematyki stratyfikacji społecznej. Właściwie uj-
muje tę kwestię Gilles Laferté (2014): „W efekcie [zmian – M.H.] w latach 80. XX 
wieku nastąpiła dekonstrukcja klasycznego podejścia do wiejskości. La fin des pay-
sans (Mendras 1967), L’impossible reproduction sociale de la paysannerie (Bourdieu 
2002; Champagne 2002) czy wreszcie Du rural à l’urbain (Lefebre 1970) pogrążyły 
studia nad wsią skoncentrowane na archetypowej postaci chłopa. Konceptualizacje 
ad hoc, których we Francji dokonały socjologia wsi i etnologia (…) już nie po-
zwalają na analizy procesów dalszych zmian, jak modernizacja rolnictwa, ruchli-
wość społeczna i periurbanizacja, dyfuzja standardów i sposobów spędzania czasu 
wolnego pracowników najemnych” (Laferté 2014: 424, tłum. M.H.). Pojawiła się 
socjologia środowiska naturalnego, grup rolników itp. specjalizacje, podczas gdy 
„problem struktury społecznej świata wiejskiego stał się w literaturze problemem 
bardzo drugoplanowym, problemem bez fundamentów. I dekonstrukcja tego wiej-
skiego przedmiotu badań nadal postępuje” (Laferté 2014: 425, tłum. M.H.). Autor 
w swojej pracy proponuje jego rekonstrukcję, w interesujący sposób nawiązując 
przy tym do koncepcji środowiska społecznego Pierre’a Bourdieu.

Posiłkując się wyżej przytoczonym rozumowaniem i uznając jego trafność także 
w stosunku do polskich analiz świata wiejskiego, proponuję odwrócenie sposobu 
analizy specyfiki wsi i jej struktury społecznej. Postuluję, by ta współczesna spe-
cyfika nie była zadekretowana a priori, lecz aby jej określenie było celem analizy, 
a jej re-konstrukcja wynikiem tejże. Dlatego proponuję analizę struktury społecznej 
wiejskiej Polski10 według standardowych, używanych w badaniach nad strukturą 
społeczną, procedur i narzędzi. Bo wiejska Polska jest zaludniona przedstawiciela-
mi wszystkich kategorii zawodowych, a rolnicy są tylko jedną z nich.

10 A precyzyjnie: ludności mieszkającej na obszarach administracyjnie (system TERYT) zde-
finiowanych jako wiejskie. 
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1.2. Struktura społeczna jako przedmiot badań
Podręcznikowa definicja mówi, że „najogólniej rozumiana struktura społeczna 

to układ jakichkolwiek elementów, zaczynając od jednostek i rodzin, a kończąc na 
segmentach struktury klasowej, takich jak robotnicy i chłopi. Jednak w analizach 
socjologicznych koncentrujemy się na węziej rozumianej strukturze, utożsamia-
nej z nierównościami i hierarchią społeczną” (Domański 2004: 9). Zróżnicowanie, 
nierówności i hierarchie mogą być jednak analizowane i przedstawiane w różny 
sposób, w zależności od przyjętych założeń teoretycznych, które obligują albo do 
poszukiwania dystansów i różnic, albo funkcjonalnego powiązania elementów. 
Często już samo nazewnictwo elementów wskazuje na teoretyczne zaplecze badań. 
Tak jest z pojęciem „klasa społeczna”, którego użycie – nie tylko zgodne z zało-
żeniami teorii marksowskiej – prowadzi do analiz społeczeństwa przemysłowego 
i pozwala ustalić miejsce grup społecznych w stosunkach produkcji i wiążące się 
z tym społeczne nierówności. I – jak zauważa Luis Chauvel – badania w społeczeń-
stwach zachodnich ukazują narastanie społecznych nierówności, choć pojęcie klasy 
społecznej jest coraz rzadziej stosowane (Laferté 2014). W powszechnym użyciu są 
różnie definiowane grupy społeczne, przede wszystkim społeczno-zawodowe. Ta-
kie podejście przynosi o wiele dokładniejsze diagnozy społecznego zróżnicowania, 
a jednocześnie – jeśli przyjmie się założenia, że zawody są dość czytelnym atrybu-
tem klas społecznych, mogą one być podstawą – przy dodatkowych informacjach 
– rekonstrukcji struktury klasowej społeczeństwa. Na tej zasadzie oparta jest kla-
syfikacja EGP, powszechnie stosowana we współczesnych badaniach ilościowych 
nad strukturą społeczną. Odwołuje się ona do zawodu, własności i pozycji w struk-
turach zawodowych i wyróżnia 11 klas11. Opierając się na podobnych kryteriach, 
Domański (2015) rekonstruuje strukturę klasową współczesnej Polski i wyróżnia 
rolników, robotników, małych i średnich właścicieli, pracowników umysłowych, 
specjalistów i elity biznesu.

We współczesnych społeczeństwach zawód jest centralnym ogniwem rządzą-
cym zachowaniami jednostek. „Podziały zawodowe zarysowują się wyraźniej na 
pewnym etapie rozwoju, a mianowicie w systemach rynkowych, w których w zasa-
dzie nie istnieją formalne blokady dostępu do pozycji dających możliwości zrobie-
nia kariery. Każdy, komu na tym zależy, posiada kwalifikacje i odpowiednie zdol-
ności, ma przynajmniej teoretyczną szansę na osiągnięcie sukcesu. Najważniejsze 
są pozycje związane z wykonywaniem określonych zawodów, ponieważ praca za-
wodowa zapewnia środki utrzymania, decyduje o możliwościach konsumpcyjnych 
jednostek, kształtuje osobowość i styl życia. Dotyczy to nie tylko osób pracujących, 
ale i osób pozostających poza rynkiem pracy: zaczynając od emerytów i rencistów, 
kończąc na bezrobotnych i gospodyniach domowych” (Domański 2004a : 105). Za-
wody są podstawą społecznej tożsamości jednostek i grup, także wokół nich tworzą 
się grupy interesów. Jednak przy wielości zawodów – dla możliwości określenia 

11 Szczegółowa analiza koncepcji, jej użyteczności i zastosowania w: Domański 2004a, rozdz. 
10 oraz Domański i in. 2012, rozdz. 1. 
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społecznej struktury – konieczne jest ich grupowanie oraz klasyfikacje. Socjologia 
polska posługuje się na ogół dwiema takimi klasyfikacjami: Społeczną Klasyfikacją 
Zawodów12 oraz Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Zawodów (ISCO). Tę 
ostatnią klasyfikację polskie badania socjologiczne stosują od 1992 r.; używa jej 
także GUS, aktualizując zgodnie z międzynarodowym rytmem jej kolejne wersje.

W niniejszej analizie, ze względu na wykorzystywaną bazę danych, jak i moż-
liwości porównań z badaniami międzynarodowymi (np. Europejskim Sondażem 
Społecznym), posługuję się tą właśnie klasyfikacją zawodów.

Krótko scharakteryzuję jej konstrukcję. Podstawą najnowszej International 
Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) jest uzupełniona o nowe 
grupy zawodowe i zawody jej poprzedniczka: ISCO-88. Jej polska wersja nosi na-
zwę: „Klasyfikacja zawodów i specjalności”. I ta polska wersja ISCO-08 zostanie tu 
scharakteryzowana. Jest to pięcioszczeblowa klasyfikacja hierarchiczna, obejmująca 
zawody i specjalności występujące na rynku pracy. Grupuje je w coraz bardziej 
zagregowane grupy oraz ustala ich symbole i nazwy. Kluczowymi jej pojęciami są: 
zawód, specjalność, kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Jeśli idzie o kwalifikacje, 
to istotny jest ich poziom (cztery poziomy według ISCED13 97) oraz specjalizacja. 
„Struktura klasyfikacji jest wynikiem grupowania poszczególnych zawodów i spe-
cjalności w grupy elementarne, a te z kolei w bardziej zagregowane grupy średnie, 
duże i wielkie, na podstawie podobieństwa kwalifikacji zawodowych wymaga-
nych do realizacji zadań danego zawodu (specjalności) z uwzględnieniem obydwu 
aspektów kwalifikacji, tj. ich poziomu i specjalizacji. W końcowym efekcie struk-
tura klasyfikacji obejmuje 10 grup wielkich, 43 grupy duże (wewnętrzny podział 
grup wielkich), 132 grupy średnie (wewnętrzny podział grup dużych) i 444 grupy 
elementarne (wewnętrzny podział grup średnich), przy czym grupy elementarne 
obejmują 2366 zawodów i specjalności” (Objaśnienia do struktury klasyfikacji za-
wodów i specjalności 2010: 2 i 3).

Charakterystyka struktury opierać się będzie na podziale na grupy wielkie (10), 
jednak przy analizie specyfiki składu tych grup czy większych segmentów struk-
tury ukazana zostanie także ich struktura w podziale na grupy duże. Opracowa-
nie opierać się będzie na bazie danych reprezentatywnych badań socjologicznych 
prowadzonych od początku lat dziewięćdziesiątych: Polskim Generalnym Sondażu 
Społecznym (PGSS) oraz Diagnozie Społecznej (dalej DS z latami, w których prze-
prowadzone były badania). Znaleźć ją można pod adresem: www.diagnoza.com.

12 Po raz pierwszy została opracowana w 1978 r. przez M. Pohoskiego i K.M. Słomczyń-
skiego. Druga jej wersja została przygotowana przez H. Domańskiego, Z. Sawińskiego i K.M. 
Słomczyńskiego w 2007 r. pt. Nowa klasyfikacja i skale zawodów. Socjologiczne wskaźniki pozycji 
społecznej w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 

13 Międzynarodowa Klasyfikacja Standardów Edukacyjnych.
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1.3. O pewnej możliwości (innych) uogólnień14

Klasyfikacja, odwołująca się do ISCO, pozwala w sposób dość szczegółowy 
opisać społeczeństwo i śledzić dokonujące się zmiany. Dla syntetycznego zapre-
zentowania skali i kierunku zmian konieczne staje się jednak tworzenie większych 
całości, za czym idzie odwołanie się do pewnych teorii, bo „zawsze wtedy, gdy 
w społeczeństwie zaczynają się dziać rzeczy ważne i nowe, próbujemy je wyjaśnić 
wyłanianiem się «nowych klas»” (Domański 2004a: 83). Ten nurt analiz pojawia 
się także w analizach przemian w Polsce, kiedy od początku lat dziewięćdziesiątych 
poszukuje się – rozmaicie wyróżnianej – „klasy średniej”, ukazując jej specyfikę 
(Mokrzycki 2001), wielorakie zróżnicowanie (Sadura 2012), szczególne funkcje 
i specyficzne usytuowanie w transformującym się społeczeństwie, w którym – 
przynajmniej na razie – brak jest tzw. klasy wyższej (Domański 2002). Wart pod-

14 W tej i następnych częściach szkicu wykorzystuję fragmenty wcześniej opublikowanych 
artykułów: Zmiany struktury społecznej wiejskiej Polski (2016) oraz Zróżnicowanie społeczne 
„wiejskiej Europy” (2015a).

Tab. 1. Struktura grup wielkich klasyfikacji i poziomy kwalifikacji

Lp. Nazwa grupy wielkiej

Liczba grup w ramach 
grupy wielkiej

Liczba 
zawo-
dów 
i spe-
cjalno-
ści

Poziom 
kwalifi-
kacji*dużych śred-

nich

ele-
men-
tarnych

1. Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy

4 11 31 141 3 + 4

2. Specjaliści 6 30 98 663 4
3. Technicy i inny średni personel 5 20 87 471 3
4. Pracownicy biurowi 4 8 27 68 2 + 3
5. Pracownicy usług osobistych 

i sprzedawcy
4 12 39 132 2 + 3

6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i sprze-
dawcy

3 9 17 54 2

7. Robotnicy przemysłowi i rzemieśl-
nicy

5 14 69 400 2

8. Operatorzy i monterzy maszyn 
i urządzeń

3 14 41 336 2

9. Pracownicy przy pracach prostych 6 11 32 98 1
10. Siły zbrojne 3 3 3 3 1, 2 + 4

Razem 43 132 444 2366

* Poziomy kwalifikacji: 1 – elementarny, szkoła podstawowa; 2 – gimnazjum, szkoła zawodowa, liceum; 
3 – technikum i policealne; 4 – studia wyższe zawodowe, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie.

Źródło: Objaśnienia do struktury klasyfikacji zawodów i specjalności 2010: 3.
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kreślenia jest ten ostatni element charakterystyki klasy średniej, która „występuje 
jako społeczny byt sam w sobie, bez kontekstu, który lokowałby ją pomiędzy jakąś 
klasą «wyższą» a jakąś klasą «niższą»” (Mokrzycki 2001: 73). Dość rzadko nato-
miast wspomina się o koncepcji – bardzo różnie rozumianej – „nowej klasy ro-
botniczej”(Domański 2004a), różniącej się jednak od bardzo spopularyzowanego 
„prekariatu”.

Co powstaje w efekcie tych szybkich zmian, jakie obserwujemy w ciągu ostat-
niego ćwierćwiecza? Czy „nowe-stare” klasy? Do jakich przykładów możemy się 
odwołać? Podobne szybkie zmiany we Francji – w okresie 1965–1984 – chłopów, 
proletariatu i burżuazji prowadzą Henri Mendrasa w 1988 r. do uznania klasowej 
analizy współczesnego społeczeństwa za anachroniczną. „Zanik burżuazji, proleta-
riatu i chłopów pociąga za sobą rozkład systemu klasowego w mocnym znaczeniu 
tego terminu, to znaczy części cywilizacyjnego uniwersum, które obejmuje całe 
życie i wszystkich ludzi, i wszystkie ambicje jego członków, a z drugiej strony – 
makrogrupy w walce o władzę i dominację w społeczeństwie. (…) Jeśli burgeois, 
proletariusz i chłop nikną jednocześnie, wkraczamy w zupełnie odmienne społe-
czeństwo, które zaczyna się wyłaniać (…)” (Mendras 1994: 54, tłum. M.H.). Roz-
drobnienie klas nie prowadzi jednak do społecznego amorfizmu. Odrzucając kla-
sową i hierarchiczną wizję społeczeństwa, Mendras proponuje „kosmograficzną” 
wizję społecznej struktury kraju. Wydaje mi się, że warto wziąć ją pod uwagę przy 
analizie zmian struktury społecznej polskiej wsi w ćwierćwieczu 1990–2015, gdyż 
skala zmian ekonomicznych i społecznych jest równie duża, jeśli nie większa niż 
skala zmian we Francji w latach 1965–1986.

Kosmograficzna wizja społeczeństwa opisana jest w książce La séconde revo-
lution française 1965–1984; jej pierwsze wydanie ukazało się w 1988 r. Powstała 
ona w oparciu o analizę zmian społeczeństwa francuskiego pod wpływem dyna-
micznego i stałego wzrostu gospodarczego, tzw. trzydziestu chwalebnych lat (trente 
glorieuses), przypadających na okres 1945–1973. Wtedy to w społeczeństwie fran-
cuskim miał miejsce stały wzrost płac, uwidoczniła się masowa, ujednolicona kon-
sumpcja, zwiększyła się liczebnie grupa osób posiadających nieruchomości, nastą-
piła demokratyzacja szkolnictwa i kultury, a w strukturze zatrudnienia dominować 
zaczęło zatrudnienie w sektorze trzecim – usługach. W wielu analizach opisane 
wyżej przejawy zmian społecznych traktowane są jako wskaźniki „śmierci klas”; 
Mendras dla uogólnienia zachodzących zmian, ich kierunku i dynamiki, proponuje 
koncepcję moyennisation. Termin ten, będący przeciwieństwem polaryzacji, ozna-
cza proces tworzenia się szeroko rozumianej klasy średniej, kosztem grup skrajnych 
w strukturze, oraz upodobniania się stylów i sposobów życia. To innymi słowy pro-
ces burżuazyjnienia, powstawania społeczeństwa klasy średniej, kiedy zaczyna ona 
– albo liczebnie, albo ideologicznie – dominować w społeczeństwie.

Mendras argumentuje, że dotychczasowy sposób opisu struktury społecznej, 
odwołujący się do zależności między poziomem wykształcenia/zawodem a docho-
dami przestaje być wystarczający, gdyż podobny poziom wykształcenia powiązany 
jest obecnie z bardzo różnymi dochodami, a jednolite grupy dochodowe (zwłaszcza 
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posiadające dochody średnie) składają się z jednostek o bardzo różnym poziomie 
wykształcenia. Na podstawie statystycznych zależności (zbieżności i rozproszenia) 
między wykształceniem różnych grup społeczno-zawodowych a ich dochodami 
proponuje wyróżnienie pewnych dużych całości społecznych: nie są to ani pozo-
stające w opozycji do siebie klasy społeczne, ani hierarchicznie uporządkowane 
warstwy. „Jeśli odrzuci się wizję marksistowską i wizję piramidy, można zapro-
ponować «wizję kosmograficzną». Spójrzmy na nasze społeczeństwo jak na nie-
bo, gdzie gwiazdy skupiają się w różne konstelacje, bardziej lub mniej rozpostar-
te w przestrzeni, bardziej lub mniej wyraziste” (Mendras 1994: 60, tłum. M.H.). 
Te konstelacje, czyli zbiorowości podobnych pozycji społecznych, tworzą ludzie 
należący do różnych grup społeczno-zawodowych. O podobieństwie ich pozycji 
decyduje kilka czynników, nie tylko wykształcenie/wykonywany zawód i odpowia-
dające mu dochody. We współczesnym społeczeństwie mamy bowiem liczne sytu-
acje niezgodności usytuowania w hierarchii wykształcenia i dochodów, a ponadto 
na pozycje rodzin i jednostek wpływa także jednorodny bądź zróżnicowany status 
społeczno-zawodowy małżonków. Konstelacje owe są zbiorowościami o nieostrych 
granicach, przenikającymi się, rosnącymi, ale i kurczącymi się. Są płynne. Wynika 
to z:
– dużej płynności zawodów; gdy jedne nabierają znaczenia, inne je tracą, gdy jed-

ne zanikają, powstają nowe;
– sytuacji, gdy „zawód nie określa precyzyjnie ani dochodów, ani poziomu wy-

kształcenia, a w konsekwencji stylu życia, który w coraz większym stopniu staje 
się konstrukcją strategiczną jednostek;

– faktu, że kobieta pracuje zawodowo i ma – mimo homogamii – własną, nieza-
leżna karierę zawodową; w konsekwencji zawód głowy rodziny nie wystarcza do 
całościowego usytuowania rodziny;

– dużego zróżnicowania i niestabilności sytuacji rodzinnych” (Mendras 1994: 61–
63, tłum. M.H.).
W takim ujęciu struktura społeczna przestaje być strukturą sztywną: staje się 

strukturą elastyczną, zmieniającą swój kształt w zależności od międzykonstela-
cyjnej ruchliwości społecznej, zazwyczaj dużej w społeczeństwie szybkich zmian. 
Traci ona kształt piramidy i przybiera postać bardziej lub mniej wybrzuszonego 
„bączka” – dziecięcej zabawki.

Najliczniejszym segmentem jest tu konstelacja ludowa, składająca się z różnych 
kategorii robotników, pracowników biurowych oraz handlu. Jej udział w struktu-
rze oscyluje wokół 50%. Jej przedstawiciele mają dość niskie wykształcenie, a ich 
skromne dochody są mało zróżnicowane. W tej wizji struktury kluczowa jest jed-
nak konstelacja centralna, mimo że jej udział wynosi tylko około 25%. Jej trzon 
stanowią średnie i wyższe kadry zarządzające w biznesie i administracji, profeso-
rowie i nauczyciele oraz inżynierowie. To zbiorowość o dość podobnym poziomie 
wykształcenia, ale znacznym zróżnicowaniu dochodów. Istnieją także – według 
Mendrasa – dwie „galaktyki peryferyjne”: to „niezależni” oraz „inni”. Pierwsi z nich 
to rzemieślnicy i drobni kupcy, o niskim wykształceniu i skromnych dochodach. 
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„Inni” zaś grupują kategorie o najwyższych dochodach, wolne zawody oraz prze-
mysłowców. Różni ich jednak poziom wykształcenia: bardzo wysoki u przedsta-
wicieli wolnych zawodów, dość niski w zbiorowości przemysłowców. Strukturalny 
„bączek” ma także dwa bieguny: to elity i wykluczeni. Te dwie grupy są stosunkowo 
nieliczne, co wynika także z trudności ich „namierzenia” w masowych badaniach 
społecznych.

Ta wizja struktury francuskiego społeczeństwa końca XX w. oddaje ducha po-
przemysłowego, zmieniającego się społeczeństwa. Jest to zarazem propozycja pew-
nego uporządkowania, w którym występują zarówno elementy hierarchii, jak i bie-
gunowej opozycji. Bo zróżnicowanie oczywiście istnieje, ale nad nierównościami 
strukturalnymi dominują nierówności dynamiczne. Ponadto, jak wskazują Olivier 
Galland i Yannick Lemel (2006), koncepcja ta nie wyklucza analiz według kanonu 
dualizacji czy polaryzacji. Taki sposób analizy wydaje mi się szczególnie przydatny 
do opisu zmian struktury społecznej polskiej wsi, czy bardziej precyzyjnie i mod-
nie: „ludności na obszarach wiejskich”.

Różni

Elita

Niezależni

Biedota
Biedota: ubodzy,
wykluczeni – ok. 7% populacji

Konstelacja
ludowa

Konstelacja ludowa
– ok. 50% populacji

Konstelacja
centralna

Konstelacja centralna
– ok. 25% populacji

Elita – ok. 3% populacji

Ryc. 1. „Bączek” – konstelacyjna struktura społeczna według Henri Mendrasa
Źródło: Mendras 1994: 66.



2. Współczesna struktura społeczno-zawodowa ludności 
wiejskiej: jak jest?

Na początku XXI wieku Polska – obok pięciu innych krajów w Unii Europej-
skiej1 – ma około dwóch piątych ludności wiejskiej, tj. ludności mieszkającej na 
obszarach wiejskich. Ta aktualna „wiejskość” Polski jest efektem długiego, trwają-
cego cały XX wiek, procesu deruralizacji, czyli stopniowego kurczenia się udzia-
łu populacji wiejskiej w całej populacji narodowej. Znaczący spadek tego udziału 
następował po zakończeniu II wojny światowej, choć bezwzględna liczba ludności 
wiejskiej utrzymywała się na podobnym poziomie, między 14,5 a 15 mln osób. 
I tak w 1946 r. udział ludności wiejskiej wynosił 66%, by potem wolno, lecz syste-
matycznie spadać aż do 1990 r. Wyniósł on wtedy około 38% i na takim poziomie 
utrzymywał się do 2000 r. Od tego czasu udział ten zaczął systematycznie wzrastać. 
Według prognoz tendencja ta utrzymywać się będzie do 2030 r.

Powszechnie w Polsce wskazywaną cechą definicyjną wsi jest obecność rol-
nictwa i rolników. Ale nigdy też – poza pierwotnymi wspólnotami rolniczymi – 
wieś nie była zaludniona wyłącznie przez: najpierw chłopów, później – rolników. 
Zwłaszcza w społeczeństwach przemysłowych jej struktura społeczna była dość 
zróżnicowana, choć znakomitą większość stanowili przedstawiciele różnych kate-
gorii, należących do „klasy ludowej”. Tak jest i dzisiaj, choć proporcje nasycenia 
tej struktury różnymi grupami społeczno-zawodowymi się zmieniają. W Polsce 
te zmiany są bardzo widoczne w ostatnim ćwierćwieczu, które obejmuje też okres 
ustrojowej transformacji. I to ten czas jest bardzo znaczący dla zmian struktury 
społecznej polskiej wsi.

Na początku analizowanego okresu, w 1991 r., struktura społeczno-zawodowa 
wsi była znacząco inna niż całego kraju, gdyż rolnicy (46,4%) byli na wsi grupą 
zdecydowanie dominującą. Byli oni liczniejsi niż wszystkie grupy robotników wraz 
z pracownikami usług osobistych i sprzedawcami (41,1%). Zróżnicowana zbioro-
wość inteligencji (grupy 1–4) to zaledwie ok. 12% wiejskiej populacji. Dwanaście 
lat później grupa rolników kurczy się o około 9 punktów procentowych, a do-
minującymi grupami w strukturze ludności pracującej na wsi stają się robotnicy 
i (fizyczni) pracownicy usług (40,3%). Znacząco, bo do jednej piątej pracujących 
(21,8%), zwiększa swój udział inteligencja. I ten trend utrzymuje się w następnym 

1 Są nimi: Finlandia, Irlandia, Portugalia, Słowacja i Słowenia.
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dziesięcioleciu: istotnie maleje społeczno-zawodowa grupa rolników, rosną zasad-
niczo grupy robotników i fizycznych pracowników usług, słabiej – (do 22%) także 
różne grupy inteligencji.

Tab. 3. Uproszczony obraz ewolucji struktury społeczno-zawodowej wsi (%)

Segmenty struktury 1991 2003 2013 1991 = 100
Polska ogółem

Rolnicy* 20,4 16,1 11,6 57
Robotnicy** 42,6 36,6 43,2 101
Klasa średnia***
w tym: „nowa”
„stara”

36,7
27,7
9,0

47,9
38,9
9,0

44,5
37,2

7,3

121
134
81

Ludność wiejska
Rolnicy* 46,4 37,6 27,2 59
Robotnicy** 33,4 35,7 45,4 136
Klasa średnia***
w tym: „nowa”
„stara”

15,3
9,1
6,2

26,1
20,0
6,1

27,1
20,9

6,2

177
230
100

Legenda: * grupa nr 6 pomniejszona o samozatrudnionych; ** grupy 5 oraz 6–9 pomniejszone o samo-
zatrudnionych; *** grupy 1–4 pomniejszone o samozatrudnionych plus samozatrudnieni we wszystkich 
grupach.

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych badań PGSS 1991, DS 2003 oraz DS 2013.

Kierunek zachodzących zmian staje się bardziej wyrazisty, jeśli wyróżnione gru-
py społeczno-zawodowe posegregujemy w większe, tradycyjnie wyróżniane cało-
ści: rolników, robotników, klasę średnią. Wyłonienie tej ostatniej nastręcza nieco 
problemów, co wynika ze stosowanego podziału na „starą” i „nową” klasę średnią. 
Nową klasę średnią tworzą (dawniej) inteligenckie grupy społeczno-zawodowe2, 
stara utożsamiana jest zwykle z pracującymi na własny rachunek. W takim podzia-
le ewolucja struktury społecznej wsi wyglądałaby tak, jak przedstawia to tabela 3.

W ostatnim ćwierćwieczu w strukturze społeczno-zawodowej polskiej wsi za-
chodzi ciąg zmian o różnej naturze, z których jedne są bardziej, inne mniej wi-
doczne. Ogólnie stwierdzić można, że struktura społeczno-zawodowa pracującej 
ludności wiejskiej stopniowo traci swoją odrębność, wyrazistość, dotąd definio-
waną przez agrarność. Widoczne stają się przede wszystkim dwa procesy: wzrost 
udziału segmentu „klasy średniej” oraz kurczenie się udziału rolników. Dominują-
cym segmentem w strukturze społeczno-zawodowej stają się robotnicy, natomiast 
niknie różnica między udziałem grupy rolników a zróżnicowaną zbiorowością grup 
społeczno-zawodowych zaliczanych do klasy średniej. W analizowanym okresie 
udział rolników w strukturze społecznej wsi zmniejsza się o ok. 40%, udział klasy 

2 Klasę średnią definiuje w tym przypadku pozycja zawodowa, ponieważ „wykonywany za-
wód jest najbardziej czytelnym atrybutem middle class” (Domański 2004a: 84).
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średniej pokaźnie rośnie („nowej” ponad dwukrotnie), a udział grup społeczno-za-
wodowych, które zaliczyć można do robotniczych, wzrasta o około jedną trzecią.

Te znaczące zmiany zbliżyły wiejską Polskę do wiejskiej Europy, choć struktura 
społeczna tej pierwszej jest ciągle specyficzna, by nie powtarzać za innymi jej wy-
bitnymi badaczami, że anachroniczna. Ta specyfika definiuje się przez duży udział 
rolników (co wskazuje na jej anachronizm na europejskim tle) oraz znaczny udział 
grup społeczno-zawodowych, zaliczanych do nowej klasy średniej (co byłoby wyra-
zem jej nowoczesności)3. Podobny układ trzech wyróżnionych tu segmentów mają 
jeszcze Bułgaria, Finlandia oraz Portugalia4. Jednocześnie widać tu dość wyraźnie 
postępującą modernizację tej struktury. Jeśli jako wskaźnik modernizacji przyjąć 
udział nowej klasy średniej, to wiejska Polska znajduje się w podobnym przedziale 
co Czechy, Cypr, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Słowenia i Włochy.
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Ryc. 2. Struktura ludności wiejskiej w podziale na segmenty społeczno-zawodowe 
w krajach UE w 2010. Dane w odsetkach
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych ESS 2010.

Ta bardzo krótka prezentacja ewolucji struktury społecznej wiejskiej Polski 
rodzi kilka ważnych pytań. Pierwsze z nich to pytanie o wewnętrzną strukturę, 
zróżnicowanie wyróżnionych segmentów: klasy średniej, rolników i robotników; 
także o ich wiejską specyfikę. Drugie – o naturę procesów, które do ukształtowania 
się takiej struktury doprowadziły; to pytanie o mechanizmy dezagraryzacji, burżu-

3 Szczegółowa analiza tego problemu w: Halamska 2015a. 
4 Badania tej edycji Europejskiego Sondażu Społecznego (ESS) przeprowadzone zostały tyl-

ko w 21 (patrz ryc. 2) krajach UE.
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azyjnienia i proletaryzacji oraz ich podobieństwo i różnice w stosunku do procesów 
zachodzących w Europie. Trzecie wreszcie – to pytanie o to, dokąd prowadzą te 
procesy: czy do większej polaryzacji społeczeństwa, czy też może do spłaszczenia 
społecznych różnic. Postaram się po kolei na te pytania odpowiedzieć.



3. Wewnętrzne zróżnicowanie i specyfika segmentów 
struktury społeczno-zawodowej wsi

Wyróżnione wyżej segmenty struktury społecznej, składające się z tzw. grup 
wielkich (por. tab. 2 i 3), wymagają bardziej precyzyjnej charakterystyki. Będzie 
to opis struktury segmentów w podziale na grupy duże, z których składa się każda 
z 10 grup wielkich.

Wewnętrzny skład każdego segmentu przedstawiony zostanie w podziale na 
tworzące go grupy duże, co umożliwi porównanie ze strukturą tych samych seg-
mentów w populacji miejskiej. Ukaże to wiejską specyfikę klasy średniej i robotni-
ków, istniejący dystans czy bliskość do endemicznie wiejskiej grupy społeczno-za-
wodowej: rolników. Charakterystyka każdego segmentu poszerzona zostanie o opis 
znaczących społecznie zachowań ich członków (uczestnictwo w życiu społecznym 
wsi) oraz charakterystykę postaw wobec wybranych kwestii obywatelskich i oby-
czajowych.

3.1. Specyfika wiejskiej klasy średniej
Klasa średnia jest zbiorowością tak zróżnicowaną, „złożoną z tak wielu kategorii 

społecznych, że dyskredytuje to ją jako «klasę społeczną»” (Domański 2002: 11), 
co zresztą było powodem dość ożywionej dyskusji w Polsce przełomu XX i XXI w. 
Podnoszono wiele wątków, jak na przykład możliwość jej istnienia w sytuacji braku 
„klasy wyższej” (Domański 2002), jej statusu jako ideologicznego artefaktu (Mo-
krzycki 2001), jej genealogii, a w tym kontekście miejsca (zdeklasowanej) inteli-
gencji, byłej peerelowskiej nomenklatury, „inicjatywy prywatnej”, knowledge class 
(Kurczewski 1995; Domański 2002; Mokrzycki 2001), jej postaw politycznych 
(stabilizacja systemu), czy też wskazywano na specyficzny styl życia (Łaciak 2005) 
z „obowiązkiem przyjemności” jako życiowym leitmotivem (Szpakowska 2008). 
Debata – tak jak i my w niniejszym projekcie – starała się przede wszystkim „zre-
konstruować ład klasowy polskiego społeczeństwa, (…) eksponowała z konieczno-
ści kluczowe różnice międzyklasowe, zacierając mniej istotne podziały w obrębie 
członów porządku klasowego”. Teraz jednak „najistotniejsze jest (…) pytanie o to, 
jakie wewnątrzklasowe różnice i związane z nimi napięcia kryją się za klasową uni-
wersalnością i jakie jest ich znaczenie dla relacji w całym systemie klasowym” (Sa-
dura 2012: 169).
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Klasa średnia jest definiowana w różny sposób, charakteryzowana przez wiele 
cech, z których część uznaje się za konstytutywne. Jeśli za podstawę jej charakte-
rystyki weźmie się jej pochodzenie, to bieguny kontinuum, na którym sytuują się 
jej poszczególne warstwy, określa wywodzące się z marksowskiej koncepcji drob-
nomieszczaństwo oraz knowledge class, co najczęściej ujmuje się obecnie jako klasy 
„starą” i „nową”. Tak właśnie widziana struktura powstającej w latach dziewięć-
dziesiątych XX w. klasy średniej była przedmiotem gorącej dyskusji. I od tej też 
struktury rozpoczniemy analizę specyfiki wiejskiej klasy średniej.

Podział na te dwie warstwy – starą i nową – jest w tej empirycznej analizie pew-
nym uproszczeniem, co wynika z trudności „przełożenia” konstrukcji o charakterze 
typu idealnego na dane rzeczywiste. W naszej analizie kryterium przynależności 
do klasy starej było prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, 
niestety, niezależnie od tego, czy prowadził ją architekt, czy wiejski kowal. Analiza 
empiryczna wykazuje, że na wsi udział starej, rzemieślniczo-kupieckiej części klasy 
średniej jest znacznie wyższy niż przeciętnie w całym kraju: w 1991 r. na jednego 
przedstawiciela starej klasy średniej przypadało tylko półtora przedstawiciela no-
wej klasy średniej. Jednakże znaczenie starej klasy maleje: jej udział w strukturze 
społecznej pozostaje na tym samym poziomie przez całe ćwierćwiecze, a przyrost 
dokonuje się wyłącznie przez wzrost udziału nowej klasy średniej. W 2013 r. na 
jednego przedstawiciela starej klasy przypadało ponad trzech (3,37) przedstawi-
cieli nowej. Wewnętrzny skład wiejskiej klasy średniej przybliża się do składu klasy 
średniej w całym kraju: na wsi w 2013 r. był niemal identyczny jak w 1991 w całym 
kraju.
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Ryc. 3. Struktura klasy średniej w Polsce w podziale na starą i nową
Źródło: opracowanie własne.

Dalsze różnice między wiejską i niewiejską klasą średnią ujawnia analiza we-
wnętrznej struktury tych członów. W 1991 r. skład wiejskiej starej klasy średniej 
jest prawie wyłącznie (98%) proletariacki: zatrudnieni na własny rachunek rekru-
tują się spośród „pracowników usług osobistych i sprzedawców” (1,8%), „robotni-
ków przemysłowych i rzemieślników” (2,9%) oraz innych grup robotników (1,4%). 
Przedstawiciele grupy „urzędnicy i pracownicy biurowi” stanowią tylko 0,1%. 
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Oznacza to zarazem, że skład starej wiejskiej klasy średniej znacznie różni się od 
miejskiej, w której kategorie proletariackie stanowią około 15%.

Tab. 4. Struktura pracujących na własny rachunek (starej klasy średniej) w 1991 
i 2013 r. (%)

Wielka grupa społeczno-zawodowa
1991 2013
W Pl W Pl

0. Siły zbrojne.
1.  Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi 

urzędnicy i kierownicy.
2. Specjaliści.
3. Technicy i personel pośredni.
4. Urzędnicy, pracownicy biurowi.
5. Pracownicy usług osobistych, sprzedawcy.
6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy.
7. Robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy.
8. Operatorzy maszyn i urządzeń.
9. Pracownicy przy pracach prostych.

0,0

0,0
0,1
0,0
1,8
0,0
2,9
0,8
0,6
6,2

0,4

0,2
0,7
0,0
2,9
0,0
3,2
1,0
0,6
9,0

0,4

0,3
0,3
0,1
1,6
0,2
2,2
0,7
0,3
6,2

0,9

1,2
0,9
0,1
1,5
0,1
1,8
0,6
0,2
7,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych badań PGSS 1991 i DS 2013.

W ciągu dwóch dziesięcioleci skład wiejskiej zbiorowości pracujących na włas-
ny rachunek zmienia się: jej proletariacka część stanowi cztery piąte, podczas gdy 
w całej tej zbiorowości tylko trzy piąte. Skład wiejskiej części zbliża się do części 
miejskiej, przede wszystkim za sprawą pojawienia się na wsi klasycznych wolnych 
zawodów, a więc osób będących wysoko wykształconymi menedżerami oraz spe-
cjalistami. To jeden z przejawów gentryfikacji struktury społecznej wsi. Możemy 
zatem podsumować: wiejska stara klasa średnia ma bardziej proletariacką strukturę 
niż jej część miejska, jednak różnice w ich społecznych składach są coraz mniejsze.

Podobne zmiany zaobserwować można także w wiejskiej nowej klasie średniej. 
Jej dynamiczny wzrost został już wcześniej omówiony. Tu skoncentrujemy się na 
bardziej szczegółowym opisie jej składu oraz różnic między wiejską i niewiejską jej 
częścią, co technicznie1 nie było możliwe przy opisie starej klasy średniej. Skład no-
wej klasy średniej zostanie przedstawiony (tab. 5) w podziale na grupy duże w no-
menklaturze GUS. W analizowanej tu zbiorowości wyróżnionych zostało 18 takich 
grup, w skład których weszło 66 grup średnich.

Ogólnie rzecz biorąc, wiejska nowa klasa średnia – na tle nowej klasy średniej 
w Polsce – ma nieco mniej grup, które zaliczyć można do jej wyższych kategorii 
(11–26), i nieco więcej zaliczanych do kategorii niższych (31–42). Niewielką „nad-
wyżkę” grupy 13 dość łatwo wytłumaczyć specyficzną grupą kierowników w rolnic-
twie, lokującą się przede wszystkim na wsi. Oczekiwany – ze względu na charakter 
wiejskiej gospodarki – jest mniejszy udział wszelkiego rodzaju specjalistów. Zbli-
żony do przeciętnej krajowej jest udział dwóch grup dużych: profesji medycznych 
i nauczycieli. Struktura ta w swoim kształcie jest bardzo zbliżona do struktury no-

1 Z powodu zbyt małej liczebności tej subzbiorowości podział na grupy duże nie miał sensu. 
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Tab. 5. Specyfika wewnętrznej struktury nowej klasy średniej na wsi (%)

Grupy społeczno-zawodowe (duże) Wieś Miasto Ogółem
PL

11.  Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędni-
cy i kierownicy (2)*.

2,2 1,4 1,6

12.  Kierownicy ds. obsługi biznesu, marketingu 
i rozwoju (2).

2,2 2,9 2,7

13.  Kierownicy w rolnictwie, górnictwie, przemyśle, 
technologii informatycznych (4).

6,3 4,7 4,9

14.  Kierownicy w usługach, gastronomii i handlu (3). 2,6 2,7 2,7

Razem GW 1 13,3 11,8 12,0
21.  Fizycy, matematycy, biolodzy, inżynierowie, archi-

tekci, geodeci (6).
4,3 7,0 6,5

22.  Lekarze, pielęgniarki, położne, dentyści, diagno-
ści medyczni, lekarze weterynarii (7).

7,3 6,8 6,9

23.  Nauczyciele akademiccy, kształcenia zawodowe-
go oraz innych typów szkół (5).

12,2 13,3 13,0

24.  Specjaliści ds. finansowych, administracji, marke-
tingu, nieruchomości (4).

8,9 11,5 10,9

26.  Prawnicy, bibliotekoznawcy, filolodzy, dziennika-
rze, twórcy i artyści (5).

2,7 5,4 4,8

Razem GW 2 36,3 47,4 45,0
31.  Technicy nauk fizycznych, biologicznych, rolni-

czych, procesów przemysłowych (5).
7,2 6,4 6,5

32.  Technicy medyczni, farmaceutyczni, weterynarii, 
dietetycy, inni ds. zdrowia (4).

3,4 2,3 2,5

33.  Średni personel ds. finansowych, nadzoru, admi-
nistracji, biznesu, handlu (5).

13,9 13,4 13,0

34.  Średni personel ds. społecznych, prawnych, tech-
nologii informatycznych, artystycznych, sportow-
cy, trenerzy (4).

3,7 4,0 3,9

Razem GW 3 28,2 25,4 25,9
41.  Pracownicy biurowi, sekretarki, operatorzy urzą-

dzeń biurowych (3).
7,4 6,1 6,3

42.  Pracownicy obrotu finansowego, ds. informowa-
nia klientów (2).

2,9 2,9 2,9

43.  Pracownicy ds. finansowo-statystycznych i ewi-
dencji materiałowej oraz transportu (2).

8,5 4,9 5,6

44. Pozostali pracownicy biurowi (1). 3,3 1,4 1,8
Razem GW 4 22,1 15,3 16,6

* w nawiasach liczba grup średnich w danej grupie dużej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych DS 2013.
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wej klasy średniej w małych miastach, do 20 tys. mieszkańców. Wskazuje to wy-
raźnie na funkcje małych miast w stosunku do otaczających je obszarów wiejskich: 
żyje w nich stosunkowo więcej lekarzy i nauczycieli, gdyż właśnie w małych mia-
stach zlokalizowane są instytucje ponadpodstawowej opieki medycznej oraz szkoły 
średnie. Odmienny jest natomiast kształt struktury nowej klasy średniej w mia-
stach. Widać w nich koncentrację różnego typu specjalistów i przedstawicieli tzw. 
klasy kreatywnej (ryc. 4), jak gdyby te grupy nie odkryły jeszcze uroków wiejskiego 
życia i nie zasiliły tak masowo jak przedstawiciele innych odłamów klasy średniej 
miejskiego exodusu na wieś. Ale te różnice składu nowej klasy średniej ukazują też 
inne zjawisko: koncentrację na obszarach wiejskich niższych kategorii klasy śred-
niej, przede wszystkim pracowników biurowych. Znaczna część tej zbiorowości 
„obsługuje” miasta i nie jest związana z lokalną gospodarką. Na podmiejskich i są-
siadujących z nimi wielofunkcyjnych obszarach wiejskich, w skład których wchodzi 
26% powiatów ziemskich, mieszkają ponad dwie piąte wiejskiej klasy średniej.
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Ryc. 4. Struktura (wg grup dużych) nowej wiejskiej klasy średniej na tle nowej klasy 
średniej

Analiza współczesnej specyfiki wiejskiej klasy średniej prowadzi do wniosku, 
że klasa średnia wiejskiej Polski ciągle różni się od polskiej klasy średniej. Te róż-
nice to przede wszystkim mniejszy jej udział w strukturze społeczno-zawodowej 
ludności wiejskiej niż w strukturze całego polskiego społeczeństwa i – co oczywi-
ste – w strukturze społeczno-zawodowej ludności miejskiej. Ponadto – jej udział 
jest odmienny na obszarach wiejskich różnego typu: na obszarach peryferyjnych 
rolniczych, rozciągających się na ponad połowie powierzchni kraju, jest jej tylko 
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17,5%, na obszarach podmiejskich (ok. 6% powierzchni kraju) udział klasy średniej 
sięga dwóch piątych aktywnej zawodowo populacji. Ciągle też odmienne są udziały 
starej i nowej klasy średniej: na wsi udział tej pierwszej jest wyższy i ciągle ma ona 
bardziej proletariacki skład niż ta w mieście. Pewne odmienności ma także struk-
tura nowej klasy średniej wiejskiej Polski. Ma ona mniejszy udział grup społeczno-
-zawodowych usytuowanych wyżej (przede wszystkim specjalistów) i większy grup 
usytuowanych niżej: średniego personelu i pracowników biurowych. Zwracają tu 
także uwagę różnice w przeciętnych miesięcznych dochodach osobistych (zwłasz-
cza w dwóch pierwszych grupach) oraz różnice w poziomie wykształcenia: w przy-
padku dwóch grup (specjaliści oraz technicy i personel pośredni) przy niemal iden-
tycznym poziomie wykształcenia dochody na wsi i w mieście są znacząco różne.

Tab. 6. Wykształcenia i dochody nowej klasy średniej w mieście i na wsi

Grupy klasy średniej
Wskaźnik wykształce-
nia (lata nauki)

Przeciętne dochody 
osobiste w zł

wieś miasto wieś miasto
1.  Przedstawiciele władz publicznych, 

wyżsi urzędnicy i kierownicy.
2. Specjaliści.
3. Technicy i personel pośredni.
4. Urzędnicy, pracownicy biurowi.

13,9

15,4
13,9
13,5

14,8

15,6
14,1
14,0

3088

2597
2292
1936

4110

3192
2515
1973

Źródło: własne na podstawie bazy danych DS 2013.

Wiejska klasa średnia, jako że mieszka na wsi, jest wiejska z definicji; fakt za-
mieszkiwania na wsi daje uprawnienia do uczestnictwa w lokalnym życiu publicz-
nym. To formalnoprawna definicja członkostwa w społeczności lokalnej. Są jednak 
socjologiczne koncepcje (por. Starosta 1995), które istnienie społeczności lokalnej 
definiują głębiej, przez uczestnictwo w działaniach zbiorowych. Tu chcemy poka-
zać, czy wiejska klasa średnia jest wiejska tylko w sposób formalny, czy też angażuje 
się głębiej w lokalne życie społeczne. Jak wynika z rozkładu odpowiedzi w tabeli 
7, nowa wiejska klasa średnia aktywniej niż inne wiejskie kategorie uczestniczy 
w życiu lokalnym. Również dużo bardziej aktywnie niż stara klasa średnia. Można 
powiedzieć, że pełniej wykorzystuje swoje obywatelskie uprawnienia i możliwości; 
jest „bardziej obywatelska” i w tej obywatelskości odebrała palmę pierwszeństwa 
endemicznie wiejskiej kategorii: rolnikom. Znacznie częstsze uczestnictwo dotyczy 
tej jej podgrupy, której główne miejsce pracy znajduje się w miejscowości zamiesz-
kania. Odnosi się to przede wszystkim do osób zatrudnionych w różnego typu 
usługach, z dużą grupą pracujących w usługach społecznych2 – to klasa średnia 
funkcjonalnie wiejska. W jej łonie – po akcesji do Unii Europejskiej – wykształciła 
się już grupa dość wąskich specjalistów, tzw. klasa projektowa, posiadająca umie-

2 Należą do nich: pracownicy samorządowej administracji, zatrudnieni w szkolnictwie, 
ochronie zdrowia, pomocy społecznej etc.
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jętności przygotowania różnych projektów (Kovách, Kučerowa 2006) na konkursy 
Komisji Europejskiej. 

Tab. 7. Uczestnictwo w lokalnym życiu społecznym różnych wiejskich kategorii 
społecznych (%)

Formy uczestnictwa

Kategorie społeczne
klasa średnia wieś

nowa stara „ludo-
wa” ogółem

Główne miejsce pracy w tej miejscowości 21,9 60,0 X X
Zaangażowanie (ostatnie dwa lata) w działania na 
rzecz społeczności lokalnej

28,9 10,5 17,7 19,8

Uczestnictwo w zebraniu publicznym poza miejscem 
pracy

28,4 10,2 19,8 21,9

W ostatnim roku wykonał nieodpłatnie prace na 
rzecz osób spoza rodziny lub organizacji 

 9,9 11,8  7,4  7,9

Członkostwo w organizacji, partii, komitecie, grupie 
religijnej etc. 

21,2 15,9  8,0  9,3

Przeciętna uczestnictwa (wskaźnik) 22,2 12,1 13,2 14,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych DS 2013.

Wiejska klasa średnia ma nieco inne obszary społecznej aktywności: częściej 
niż rolnicy i robotnicy angażuje się w prace na rzecz organizacji zajmujących się 
sprawami miejsca zamieszkania i edukacji dzieci (komitety mieszkańców i rodzi-
cielskie), rzadziej niż dwie pozostałe kategorie uczestniczy w pracach organizacji 
religijnych. Z kolei jeśli idzie o profile jej społecznej towarzyskości, to tylko nie-
znacznie odbiegają one od profilów innych mieszkańców wsi. I tak kontakty ro-
dzinne – ich zasięg i zakres – w zasadzie niczym się nie różnią od innych kategorii 
wiejskich społeczności. Ma ona natomiast nieco szerszy niż pozostali mieszkańcy 
wsi (patrz ryc. 4) krąg przyjaciół i znajomych, z którymi utrzymywane są regular-
ne kontakty. Ponadto ci znajomi i przyjaciele są bardziej terytorialnie rozproszeni: 
liczniej niż w przypadku reszty mieszkańców wsi mieszkają poza lokalną społecz-
nością i jej najbliższym otoczeniem. Jeśliby komentować to w języku teorii kapitału 
społecznego, to można się spodziewać, że zbiorowość ta dysponuje większym zaso-
bem kapitału pomostowego niż inni mieszkańcy wsi, słabszy zaś jest jej – zwłaszcza 
w porównaniu z grupami zawodowymi pracującymi na wsi – kapitał łączący.

Do definicyjnych cech klasy średniej należy nie tylko jej styl życia, ale także 
specyficzne poglądy, znamionujące jej otwartość, tolerancję i liberalizm. Ukażemy 
tu – na kilku wyrazistych przykładach – na ile wiejska klasa średnia ma poglądy 
zbliżone do mieszkańców wsi jako takich oraz na ile różnią się one od poglądów 
miejskiej klasy średniej.
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Ryc. 5. Liczba przyjaciół i znajomych (wykres lewy), z którymi utrzymywane są 
regularne kontakty oraz (wykres prawy) udziały osób z tych grup mieszkających 
w odległości do 10 km
Źródło: opracowanie własne.

Tab. 8. Postawy wobec demokracji i dobra wspólnego (%)

Twierdzenie
Klasa średnia Wieś

miejska wiejska „ludo-
wa” ogółem

1.  Demokracja ma przewagę nad wszelkimi innymi 
formami rządów 

45 35 19 23

2. Obchodzi mnie*, czy:
  – ktoś płaci podatki mniejsze niż powinien;
  –  ktoś unika płacenia za korzystanie z transpor-

tu publicznego;
  –  ktoś pobiera niesłusznie zasiłek dla bezro-

botnych;
  – ktoś otrzymuje niesłusznie rentę inwalidzką;
  –  ktoś wyłudza odszkodowanie z ubezpiecze-

nia;
Wskaźnik wrażliwości na dobro wspólne**

60
52

67

65
65

62

53
49

58

57
57

55

39
36

45

41
40

40

43
39

49

49
46

45
3.  Nie zgadzam się, by homoseksualiści mogli ukła-

dać sobie życie według własnych przekonań.
17,4 24,9 32,0 31,3

4.  Uważam, że zbyt wiele do powiedzenia mają 
w naszym kraju osoby obcego pochodzenia.

20,0 27,8 35,3 36,5

5.  Zgadzam się, że niektóre grupy ludzi nie zasłu-
gują na szacunek.

34,5 37,4 43,6 43,2

* suma odpowiedzi „trochę mnie obchodzi” i „bardzo mnie obchodzi”; ** przeciętna odpowiedzi z twier-
dzenia nr 2.

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych DS 2013.
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Będzie to zarazem wskaźnik, na ile wiejska klasa średnia wnosi typowe dla niej 
poglądy do wiejskich społeczności, a na ile te poglądy ulegają zmianom za sprawą 
jej genealogii i presji otoczenia – „ruralizacji”. W charakterystykach klasy średniej 
wskazuje się, że jest ona ostoją ładu demokratycznego oraz wykazuje się szczegól-
ną troską o dobro wspólne. Potwierdzają to rozkłady odpowiedzi przedstawione 
w tabeli 8.

Wiejskiej klasie średniej – mimo jej wiejskiego zakotwiczenia (pochodzenie, 
miejsce pracy, uczestnictwo w życiu społecznym) i presji wiejskiego środowiska 
– bliżej do miejskiej klasy średniej niż ludności wiejskiej („wieś ogółem”), w tym 
zwłaszcza „wsi ludowej”, tj. rolników oraz grup społeczno-zawodowych (5 oraz 
7–9), zaliczanych do robotników. O istnieniu takiej presji można wnioskować na 
podstawie badań Krystyny Szafraniec. Wskazuje ona, że poglądy młodzieży wiej-
skiej, powracającej na wieś po zakończeniu długiej ścieżki edukacyjnej na pozio-
mie wyższym, ulegają zmianie i zbliżają się do poglądów młodych, którzy wybrali 
krótką, uzawodowioną ścieżkę. Przyczyną tego procesu są trudne warunki życio-
we i niepewna sytuacja na rynku pracy, ale nie można pominąć presji otoczenia, 
wymuszającej zachowania konformistyczne (Szafraniec 2005). Presja ta musi być 
tym silniejsza, im silniejsze są związki z lokalną społecznością (praca), a udział 
klasy średniej w wiejskiej zbiorowości mniejszy. Wpływ (presję) wiejskiego środo-
wiska widać wyraźniej w częstotliwości pojawiania się poglądów homofobicznych 
(prawa homoseksualistów, grupy niezasługujące na szacunek) i ksenofobicznych 
(wpływ osób obcego pochodzenia). W sumie jednak wiejskiej klasie średniej bli-
żej do jej miejskiego odpowiednika niż do wiejskich klas ludowych. Można więc 
przypuszczać, że także jej wiejskich przedstawicieli cechuje „działanie na podstawie 
włas nego, indywidualnie wypracowanego osądu sytuacji, zwracanie uwagi zarówno 
na wewnętrzną dynamikę zachowań, jak i obserwowalne konsekwencje, szerokie 
horyzonty myślowe, ufność wobec innych, a także wyznawanie standardów moral-
nych, według których nic nie zwalnia człowieka od odpowiedzialności za własne 
zachowanie przed samym sobą” (Kohn, Mach 1986, za: Szacka 2003: 144).

3.2. Rolnicy, czyli o kłopotliwej zbiorowości społecznej

3.2.1. O niektórych problemach metodologicznych
W połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. Krzysztof Gorlach opublikował książ-

kę Chłopi, rolnicy, przedsiębiorcy: „kłopotliwa klasa” w postkomunistycznej Polsce 
(1995). Do tej pozycji i owej „kłopotliwości” odwołałam się w 2010 r., pisząc szkic 
o rolnikach. Twierdziłam wówczas, że pierwszym problemem, na jaki napotyka ba-
dacz, to problem z nazwaniem ludzi związanych z rolnictwem. „Ilu ich jest, ilu jest 
rolników? Określenie ich liczebności jest złożone, ponieważ nakładają się na siebie 
różne, oparte na odmiennych kryteriach, sposoby definiowania rolników, często 
dość dalekie od tego, co socjologowie zwykli nazywać zawodem” (Halamska 2011a: 
141). Celują w tym politycy, ale nawet badacze wiejskiej problematyki czasem trak-
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tują „pracujących w rolnictwie” jako „rolników” czy wręcz „chłopów”. Także wy-
trawni badacze struktury społecznej piszą o chłopach czy rolnikach, odróżniając 
ich na przykład od farmerów3. Jest to nie tylko problem kategorii statystycznych, ale 
także odmiennego sposobu zaliczania zawodów „rolniczych” do kategorii społecz-
no-zawodowej rolników. Podejmiemy tu próbę wyjaśnienia tego problemu.

Statystyka masowa (GUS: NSP, PSR) w ogóle nie posługuje się określeniem „rol-
nik”, ale używa pojęć bliskoznacznych: ludność rolnicza, pracujący w rolnictwie, 
użytkownicy gospodarstwa rolnego, kierujący gospodarstwem rolnym. Te pojęcia 
tylko w części pokrywają się, zachodzą na siebie. Najszersze pojęcie to „ludność 
rolnicza” (kiedyś nazywana też „ludnością chłopską”). Określa ono ludność żyjącą 
w gospodarstwach domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego (Frenkel 
2006), nie odnosi się natomiast do zatrudnionych (pracowników najemnych) w rol-
nictwie, nawet jeśli byliby oni wykwalifikowanymi rolnikami i ten zawód wykony-
wali4. Nie oznacza to jednak, że cała ta związana z rodzinnymi gospodarstwami 
rolnymi zbiorowość utrzymuje się z rolnictwa i w nim pracuje.

Bardzo pojemną i heterogeniczną zbiorowością są „pracujący w rolnictwie”, 
traktowani bardzo często jako „rolnicy”. W danych z Powszechnego Spisu Rolnego 
– PSR 2010 (GUS 2012) znajdujemy podział na „pracujących w gospodarstwach 
indywidualnych” oraz „pracujących w gospodarstwach osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej” (odpowiednio 4450 tys. 
i 42 tys.). O ile „pracujący w gospodarstwach osób prawnych” nie są przedmio-
tem większych kontrowersji, o tyle „pracujący w indywidualnych gospodarstwach 
rolnych” stanowią źródło wielu nieporozumień. Nierzadko przez osoby nieznające 
statystycznej kuchni traktowani są oni jako rolnicy. Ten błąd popełniają także so-
cjologowie zajmujący się wsią, ignorując nakłady pracy, źródło utrzymania – sło-
wem: podstawowe wyznaczniki tożsamości społecznej. „Pracujący w gospodar-
stwach indywidualnych” to kategoria niezmiernie złożona. Stosunkowo prosty jest 
z kolei podział na „rodzinną siłę roboczą” (4450 tys.) i „pracowników najemnych” 
(47 tys.). Pierwszą trudnością związaną z określeniem przynależności do zbioro-
wości „pracujących w rolnictwie” są zmieniające się kryteria zaliczania do tej grupy. 
Dotyczy to przede wszystkim rodzinnej siły roboczej. Skrupulatnie odnotowuje je 
Izasław Frenkel (2005, 2013), ukazując, jak zmiana spisowych definicji wpływa na 
wielkość zbiorowości5. „Przeprowadzone obliczenia wykazały, że zmniejszenie licz-
by pracujących wyłącznie lub głównie w swoim gospodarstwie rolnym (na dział-
ce rolnej) w latach 1996–2002 wynosiło w rzeczywistości (tj. przy zastosowaniu 

3 To pomieszanie pojęć wynika z istnienia różnych typów gospodarstw rodzinnych, ale swój 
znaczący udział mają w nim polscy ruraliści, zamiennie używając pojęć „chłop” i „rolnik” oraz 
wprowadzając jako odrębny typ gospodarstwa rodzinnego „gospodarstwo farmerskie” – pojęcie 
nieprzetłumaczalne na język angielski czy francuski. 

4 W opracowaniu z 2011 r. Frenkel określa tę grupę: „ludność wiejska użytkująca gospodar-
stwo rolne” i przeciwstawia ją grupie: „ludność bezrolna na wsi” (Frenkel 2011).

5 Frenkel przeprowadza tu (2013) iście detektywistyczną pracę, schodząc w wyjaśnianiu 
zmian aż na poziom instrukcji dla ankieterów!
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w obydwu spisach tej samej definicji osoby pracującej w gospodarstwie) nie 2692 
tys. osób, jak pokazuje proste zestawienie danych PSR 1996 i NSP 2002, lecz 1549 
tys. osób” (Frenkel 2005: 85). Wykaz zmian w zbiorowości „pracujących w gospo-
darstwie indywidualnym” w PSR 2010 jest jeszcze dłuższy. Przede wszystkim za-
stosowano podwójną metodę zaliczania do osób pracujących stale (tj. w ciągu roku 
poprzedzającego spis) oraz rejestrowano bieżącą aktywność (tj. aktywność w ciągu 
tygodnia poprzedzającego referencyjny dzień spisu), to jest na wzór badań Aktyw-
ności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Pierwsza z tych metod pozwala na osza-
cowanie nakładów pracy w rolnictwie, druga – ukazuje zbiorowość mniej liczną, 
bo tylko pracujących wyłącznie lub głównie. Skala różnic jest znaczna, bo według 
kryterium aktywności stałej pracujących w rolnictwie w 2010 r. było 4450 tys. osób, 
według aktywności bieżącej – około 2000 tys. (Frenkel 2014).

PSR 2010 (także inne spisy) za pracę w swoim gospodarstwie rolnym uznaje 
wykonywanie prac bezpośrednio związanych z produkcją rolniczą (roślinną lub 
zwierzęcą) oraz prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa (zakup środków 
produkcji, sprzedaż produktów rolnych, naprawy sprzętu rolniczego itp.). Zwykle 
dzieli się zbiorowość pracujących w swoich gospodarstwach rolnych na:
„– pracujących wyłącznie w swoim gospodarstwie,
– pracujących głównie w swoim gospodarstwie i dodatkowo poza gospodarstwem 

oraz
– pracujących głównie poza swoim gospodarstwem i dodatkowo w swoim gospo-

darstwie rolnym” (Frenkel 2013: 14).
Wyróżnianie tych kategorii tylko częściowo łączy się z czasem pracy, który pra-

cujący przeznacza na pracę w gospodarstwie rolnym: według PSR 2010 wkład pra-
cy aż 45,8% pracujących w gospodarstwach rodzinnych był mniejszy niż 25% czasu 
pracy pełnego rocznego zatrudnienia, a w kategorii „pracujący wyłącznie w swoich 
gospodarstwach rolnych” w ciągu roku czas pracy odpowiadał tylko ok. 53% AWU.

„Pracujący w swoim gospodarstwie rolnym”, czyli rodzinna siła robocza, są 
zróżnicowani według pokrewieństwa z użytkownikiem gospodarstwa rolne-
go, a w 2010 r. dzielą się także na członków rodzin tworzących z użytkownikiem 
wspólne gospodarstwo domowe (4229 tys.) oraz członków rodzin spoza gospo-
darstwa domowego (220 tys.). W skład pierwszej subzbiorowości wchodzą: użyt-
kownicy (1855 tys.), małżonkowie (1078 tys.)6, pozostała rodzina (1287 tys.). Nie 
wszyscy użytkownicy jednocześnie kierują swoimi gospodarstwami: takich jest tyl-
ko 1 798 410 osób. Pozostałymi gospodarstwami kierują współmałżonkowie, inni 
członkowie rodzin, a nawet pracownicy najemni.

Zbiorowość pracujących w rolnictwie indywidualnym klasyfikowana jest we-
dług różnych kryteriów, co ukazuje jej zróżnicowanie, ale wcale nie ułatwia in-
terpretacji, gdyż podziały te jedynie częściowo nakładają się na siebie. Tylko 
intuicyjnie możemy wskazać, z jakich kategorii rekrutują się rolnicy, grupa spo-

6 W PSR małżonkowie automatycznie spisywani byli jako „pracujący w swoim gospodar-
stwie” (por. Frenkel 2013).
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łeczno-zawodowa, która chociażby w przybliżeniu spełnia socjologiczną definicję 
zawodu rolnika. Ta zróżnicowana zbiorowość, także ze względu na wielkość użyt-
kowanego gospodarstwa rolnego (najczęściej używane kryterium zróżnicowania 
rolników), opatrzona jest wieloma cechami. Publikacje z PSR 2010 ukazują zróż-

Tab. 9. Pracujący w indywidualnych gospodarstwach rolnych: zróżnicowanie 
zbiorowości wg różnych kryteriów

Pracujący w gospodarstwach indywidualnych: N = 4 497 029 osób
– rodzinna siła robocza – N = 4 449 899 osób

– nierodzinna – N =  47 130 osób

Struktura 

Rodzinna siła robocza – pracujący w swoich gospodarstwach rolnych: 4 449 899 osoby
 – we  wspólnym gospodarstwie domowym – 4 229 392 osób

 – w odrębnym gospodarstwie domowym – 220 506 osoby

Struktura

Skład wspólnego gospodarstwa domowego – 4 229 392
 – użytkownicy – 1 854 725 osoby

 – w tym kierujący gospodarstwem – 1 798 410 osób

 – współmałżonkowie – 1 077 778 osób

 – pozostali członkowie rodziny – 129 688 osób

 Struktura 

Rodzinna siła robocza: pracujący w swoim gospodarstwie rolnym: 4 449 899 osób
– wyłącznie w GR – 2 847 584 osoby

– głównie w GR – 134 159 osób

– głównie poza GR – 1 468 155 osób

Struktura

Roczne świadczone nakłady pracy wg AWU = 2120 h/rok
 – poniżej ¼ AWU – 2 038 161 osób

 – ¼–½ AWU – 769 507 osób

  – ½–¾ AWU – 407 020 osób

 – ¾–1 AWU – 407 876 osób

 – powyżej 1 AWU – 827 334 osoby

Struktura

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 2012b.
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nicowanie tych zbiorowości według płci, wieku, wykształcenia, przygotowania rol-
niczego, długości kierowania gospodarstwem. Na ich podstawie można tworzyć 
różne typy pracujących w rolnictwie. Przykładem mogą być typy użytkowników 
kierujących gospodarstwami rolnymi w różnych grupach obszarowych.

0

50

100

150

200

250

300 Feminizacja

Starość 

ProfesjonalizacjaWymiany pokoleń

Koncentracja na GR

1–5 ha

5–15 ha

15–50 ha

> 50 ha

Legenda: Wskaźniki pokazują w procentach różnice w stosunku do przeciętnej dla kraju (razem = 100). 
I tak wskaźnik starości – odsetek kierowników w wieku 65 lat i więcej; feminizacji – odsetek gospodarstw 
kierowanych przez kobiety; wymiany pokoleń – proporcja „nowych” (< 10 lat) do „starych” (> 21 lat); 
profesjonalizacji – odsetek kierowników posiadających przygotowanie rolnicze; koncentracji na gospo-
darstwie rodzinnym – stosunek pracujących na trzy czwarte etatu i więcej do pracujących na jedną 
czwartą etatu.

Ryc. 6. Zróżnicowanie charakterystyk użytkowników kierujących gospodarstwami 
rodzinnymi wg typów gospodarstw
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 2012a.

To zróżnicowanie może być przedstawione także w układach regionalnych. Mo-
żemy więc dowiedzieć się, jacy są ze względu na te cechy: pracujący w rolnictwie ro-
dzinnym, użytkownicy, ich małżonkowie/małżonki, członkowie rodziny tworzący 
wspólne gospodarstwo domowe oraz prowadzący je samodzielnie – to jednak nie 
zobrazuje nam rolników. Rycina 6 sugeruje, że należy ich szukać przede wszystkim 
wśród pracujących w gospodarstwach większych, na pewno powyżej 5 ha. W zbio-
rowości użytkowników-kierowników gospodarstw powyżej 15 ha zwraca uwagę 
ich przygotowanie rolnicze (profesjonalizacja) oraz koncentracja na gospodarstwie 
oznaczająca niewielką skalę dwuzawodowości w tej zbiorowości. Ta właśnie zbio-
rowość najbliższa jest – nawet dość restrykcyjnie przestrzeganej – socjologicznej 
definicji grupy zawodowej. Stanowią ją ludzie, którzy mają profesjonalne przygo-
towanie do zawodu i prowadzą gospodarstwa, których produkcja przeznaczona jest 
na sprzedaż oraz stanowi źródło utrzymania.
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Socjologowie dla wyodrębnienia grup społeczno-zawodowych posługują się 
zwykle klasyfikacjami zawodów. ISCO-08 zawiera opis 444 grup elementarnych, 
w którym każda przedstawiona jest w szczegółowy sposób: w sposób syntetyczny 
oraz przez charakterystykę zadań zawodowych każdej z grup. Podstawą opisu gru-
py jest wykonywana przez nią praca, jej charakter oraz bardzo szczegółowo omó-
wione są zadania zawodowe. I tak na przykład rolnicy upraw polowych (kod 6111) 
„planują, organizują i wykonują prace związane z uprawą ziemi i zbiorem płodów 
rolnych, takich jak zboża, rzepak, tytoń, buraki, ziemniaki, kapusta lub inne upra-
wy, na sprzedaż lub w dostawach stałych do nabywców hurtowych, organizacji ryn-
kowych lub bezpośrednio na rynki” (Klasyfikacja… 2010: 153). Oznacza to, że ich 
praca jest samodzielna (planują, organizują i wykonują) oraz wykonywana na rzecz 
innych (na sprzedaż lub w dostawach stałych). Dalej następuje enumeracja zadań 
zawodowych (czynności), licząca 30 wierszy. W podobny sposób opisane są 444 
elementarne grupy zawodów.

Grupa wielka „Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy” jest grupą numer 6 (pierw-
sza cyfra czterocyfrowego kodu), ma 3 grupy główne (dwie pierwsze cyfry kodu), 
9 grup średnich (trzy pierwsze cyfry) oraz 17 grup elementarnych (cztery cyfry 
kodu). W nich wyróżnić można 59 zawodów i umiejętności rolniczych. Schemat tej 
klasyfikacji znajduje się w tabeli 9. W zbiorowości „rolników” występują trzy grupy 
duże: rolnicy produkcji towarowej (61), leśnicy i rybacy (62) oraz rolnicy i rybacy 
produkujący na własne potrzeby. One z kolei dzielą się na grupy średnie (np. 611, 
621, 631), a te – na grupy elementarne (np. 6111). Dopiero w ich obrębie wymie-
niane są konkretne zawody i umiejętności (np. 612 102 – hodowca bydła). Analiza 
zróżnicowania zależy zatem od szczegółowości zapisu (oraz poziomu agregacji), 
który może być odnotowany na poziomie grupy wielkiej (cyfra 6), grupy dużej 
(dwie cyfry, np. 61), grupy średniej (trzy cyfry, np. 611 – rolnicy produkcji roślin-
nej) czy grupy elementarnej (cztery cyfry, np. 6111 – rolnicy upraw polowych).

Według trzycyfrowego zapisu w bazie danych badania Diagnoza Społeczna 
2013 można wyróżnić trzy grupy duże: „rolników produkcji roślinnej” (611 – 17%), 
„rolników produkcji roślinnej i zwierzęcej” (613 – 73%) oraz „rolników produku-
jących na potrzeby własne” (631 – 10%). Z kolei w bazie danych Europejskiego 
Sondażu Społecznego 2010, stosującego zapis czterocyfrowy, w przypadku Polski 
uwidacznia się 7 grup elementarnych: 6111 – rolników upraw polowych (1,5%); 
6112 – sadowników (1,7%); 6113 – ogrodników (1,6%); 6120 – hodowców zwierząt 
(0,9%); 6121 – hodowców wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej (4%); 6122 – 
hodowców drobiu (0,9%); 6130 – rolników produkcji roślinnej i zwierzęcej (89%). 
Tak wyróżniona zbiorowość rolników tylko w części pokrywa się ze zbiorowością 
pracujących w rolnictwie. „Klasyfikacja zawodów i specjalności 2010” wyróżnia 
jeszcze w innych grupach dużych 16 grup elementarnych osób mających zatrud-
nienie w rolnictwie7.

7 Są to następujące grupy elementarne: 1311 – kierownicy produkcji w rolnictwie i leś nictwie; 
1312 – kierownicy produkcji w uprawach rolnych i rybołówstwie; 2132 – specjaliści w zakresie 
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Tab. 10. Struktura grupy „rolniczej” wg Klasyfikacji zawodów i specjalności 2010 
(ISCO-08) 

Grupa wielka nr 6
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

61
Rolnicy produkcji towarowej

62
Leśnicy i rybacy

63
Rolnicy i rybacy produkujący 

na własne potrzeby
611 Rolnicy produk-

cji roślinnej
621 Robotnicy 

leśni i po-
krewni

631 Rolnicy produkcji 
roślinnej pracu-
jący na własne 
potrzeby

6111
(5)

Rolnicy upraw 
polowych

6210
(4)

Robotnicy leś-
ni i pokrewni

6310
(1)

Rolnicy produkcji 
roślinnej pracujący 
na własne potrzeby

6112
(4)

Sadownicy 622 Rybacy 632 Hodowcy zwierząt 
pracujący na 
włas ne potrzeby

6113
(12)

Ogrodnicy 6221
(2)

Hodowcy ryb 6320
(1)

Hodowcy zwierząt 
pracujący na włas-
ne potrzeby

6114
(3)

Rolnicy upraw 
mieszanych

6222
(1)

Rybacy 
śródlądowi

633 Rolnicy produkcji 
roślinnej i zwie-
rzęcej na własne 
potrzeby

612 Hodowcy zwie-
rząt

6223
(1)

Rybacy 
morscy

6330
(1)

Rolnicy produkcji 
roślinnej i zwie-
rzęcej na własne 
potrzeby

6121
(11)

Hodowcy wyspe-
cjalizowanej pro-
dukcji zwierzęcej

634 Rybacy i zbiera-
cze na własne 
potrzeby

6122
(3)

Hodowcy drobiu 6340
(2)

Rybacy i zbieracze 
na własne potrzeby

6123
(2)

Pszczelarze i ho-
dowcy jedwabni-
ków

6129
(4)

Hodowcy zwierząt 
gdzie indziej nie-
sklasyfikowani

613 Rolnicy pro-
dukcji roślinnej 
i zwierzęcej

6130
(3)

Rolnicy produkcji 
roślinnej i zwie-
rzęcej

Źródło: opracowanie własne na podstawie Klasyfikacji zawodów i specjalności 2010.
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Polscy socjologowie w badaniach struktury społecznej często posługują się Spo-
łeczną klasyfikacją zawodów (SKZ). SKZ 2007 wyróżnia 399 szczegółowych katego-
rii, pogrupowanych w 14 kategorii ogólnych8. Według tej klasyfikacji pracujących 
w rolnictwie można znaleźć w dwóch grupach: „robotnicy w rolnictwie, leśnictwie 
i rybołówstwie” oraz „właściciele gospodarstw rolnych”. Kategoria „rolnicy” (7000) 
składa się z grupy dużej „rolnicy indywidualni” (7100), w której wyróżniono grupy 
średnie „samodzielni rolnicy-właściciele” (7110)9 i „ogrodnicy i hodowcy-właści-
ciele” (7120)10 oraz grupę dużą „rybacy” (7300) z grupą średnią „szyprowie, wła-
ściciele kutra lub łodzi rybackiej” (7310). O zakładanym przez autorów SKZ 2007 
zróżnicowaniu tej kategorii można wnosić z informacji (Domański i in. 2012), że 
przykładowymi pozycjami w kategorii „właściciele gospodarstw rolnych” są „wiel-
cy właściciele, farmerzy, rolnicy, chłopi” (Domański i in. 2012: 25). Żadna z tych 
pozycji nie jest zdefiniowana. Autorzy zwracają przy tym uwagę na specyfikę rol-
nictwa, stwierdzając, że „rola zawodowa nie musi obejmować wszystkich elemen-
tów typowych dla organizacji rynku pracy czy też wymaganych przez obowiązujące 
przepisy prawne. W każdej gospodarce istnieją obszary zorganizowane wokół nieco 
odmiennych zasad” (Domański i in. 2007: 142). Nie eliminuje to jednak niejasności 
tej klasyfikacji i w sumie ta socjologiczna klasyfikacja zawodów okazuje się nie-
przydatna dla ukazania zróżnicowania grupy zawodowej rolników11.

rolnictwa i leśnictwa; 2251 – lekarze weterynarii bez specjalizacji; 2252 – lekarze weterynarii ze 
specjalizacją; 3142 – technicy rolnictwa i pokrewni; 3143 – technicy leśnictwa; 3240 – technicy 
weterynarii; 7549 – robotnicy do zwalczania szkodników i chwastów; 8341 – operatorzy wolno-
bieżnych maszyn rolniczych oraz cała grupa „robotników pomocniczych”: 9211 – przy pracach 
polowych; 9212 – przy hodowli zwierząt; 9213 – przy uprawie roślin i hodowli zwierząt; 9214 – 
w ogrodnictwie i sadownictwie; 9215 – w leśnictwie; 9216 – w rybołówstwie i uprawach roślin. 

    8 A mianowicie: wyższe kadry kierownicze; specjaliści w zawodach nietechnicznych; spe-
cjaliści w zawodach technicznych; technicy; pracownicy administracji i specjaliści średniego 
szczebla; pracownicy handlu i usług; brygadziści; robotnicy wykwalifikowani; niewykwalifiko-
wani pracownicy handlu i usług; robotnicy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie; właściciele 
gospodarstw rolnych; właściciele firm (Domański i in. 2012).

    9 Jest ona zdefiniowana jako: samodzielni rolnicy (rolnik) – właściciele gospodarstw rol-
nych; rolnicy indywidualni zajmujący się uprawą zboża, ziemniaków, buraków, warzyw, roślin 
paszowych, tytoniu; hodowcy zwierząt: bydła, trzody chlewnej, drobiu; samodzielni rolnicy- 
-dzierżawcy, użytkownicy gospodarstw rolnych zajmujący się uprawą zboża, ziemniaków, bu-
raków, warzyw, roślin paszowych, tytoniu; hodowcy zwierząt: bydła, trzody chlewnej, drobiu; 
pomagający członkowie rodzin w prywatnych gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i hodow-
lanych; członkowie spółdzielni rolnych. 

10 Jest ona zdefiniowana jako ogrodnicy i hodowcy – właściciele ogrodów, szklarni, cieplar-
ni, ogrodnicy, warzywnicy, specjalizujący się w uprawach kwiatów, warzyw, owoców, ziół (zioła); 
sadownicy – uprawa drzew owocowych, właściciele plantacji choinek; pszczelarze, bartnicy, wła-
ściciele pasiek; hodowcy, właściciele ferm hodowlanych – np. zwierząt futerkowych (lisy, norki, 
nutrie, króliki, tchórzofretki); rybacy, właściciele stawów rybackich, członkowie rodziny poma-
gający w pracy prywatnym właścicielom ogrodów, szklarni, ferm hodowlanych itp.

11 Kategoria „rolnicy” oczywiście nie obejmuje wszystkich pracujących w rolnictwie. Mamy 
bowiem jeszcze: lekarzy weterynarii (1185), agronomów, agrotechników, zootechników, ho-
dowców (1186); inżynierów rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa (1187), wykwalifikowanych 
pracowników fizycznych w rolnictwie (5300), a tu: 5310 – wykwalifikowani pracownicy rolni; 
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3.2.2. Rolnicy: wewnętrzne zróżnicowanie i miejsce w społecznej 
stratyfikacji

Obraz zróżnicowania społecznego, jak to stwierdzono wyżej, zależy od sposobu 
tworzenia szczegółowości wyróżnianych kategorii. Tu wykorzystujemy możliwości, 
jakie stwarza baza danych, w której istnieje trzycyfrowy zapis zawodu, co pozwala 
na analizę na poziomie grup średnich. Rolnicy stanowią znaczącą większość pracu-
jących w rolnictwie, lecz oprócz nich są także inne grupy pracujących, co pokazuje 
tabela 12. Rolnicy w wielkiej grupie nr 6 stanowią 93,5% pracujących w rolnictwie 
i obejmują 7 grup średnich (zapis trzycyfrowy), które można połączyć w trzy gru-
py duże (61, 62, 63). Podstawą tego grupowania są takie istotne cechy definicyjne 

5311 – traktorzyści, kombajniści i inni wykwalifikowani robotnicy rolni; 5320 – wykwalifiko-
wani pracownicy leśnictwa; 5321 – gajowi, podleśniczowie i inni wykwalifikowani pracownicy 
leśnictwa; 5331 – ogrodnicy, pszczelarze; 5332 – pozostali wykwalifikowani pracownicy fizyczni 
w rolnictwie. Następnie jest także grupa: półwykwalifikowani i niewykwalifikowani robotnicy 
rolni i leśni (6300) z 6310 – półwykwalifikowanymi i niewykwalifikowanymi robotnikami rol-
nymi i leśnymi; 6311 – półwykwalifikowanymi i niewykwalifikowanymi robotnikami rolnymi; 
półwykwalifikowanymi i niewykwalifikowanymi robotnikami leśnymi, drwalami; 6314 – pielę-
gniarzami i sanitariuszami weterynarii. 

Tab. 11. Pracujący w rolnictwie w 2013 r.

Numer 
grupy Nazwa grupy Liczeb-

ność 
Udział 
(%) 

131 Kierownicy produkcji w rolnictwie, leśnictwie i rybołów-
stwie

12 0,6

213 Specjaliści nauk biologicznych i pokrewni 12 0,6
225 Lekarze weterynarii 5 0,2
314 Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii 

żywności
18 0,8

324 Technicy weterynarii 5 0,2
611 Rolnicy produkcji roślinnej 355 16,3
612 Hodowcy zwierząt 21 1,0
613 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 1426 65,4
621 Robotnicy leśni i pokrewni 30 1,4
622 Rybacy 3 0,1
631 Rolnicy pracujący na własne potrzeby 33 1,5
633 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący 

na własne potrzeby
172 7,9

921 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybo-
łówstwie

89 4,1

Razem pracujący w rolnictwie 2181 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych badania DS 2013.
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grup, jak samodzielność (samodzielna organizacja pracy i samodzielne wykonywa-
nie pracy) oraz cel produkcji: komercjalizacja (produkcja „na sprzedaż lub w do-
stawach stałych dla nabywców hurtowych lub organizacji rynkowych lub bezpo-
średnio na rynki”) lub samozaopatrzenie. Z trzech występujących tu grup dwie to 
rolnicy specjaliści (produkcja roślinna i hodowla), jedna – rolnicy wielofunkcyjni, 
prowadzący gospodarstwa niewyspecjalizowane, wielofunkcyjne, roślinno-hodow-
lane. Grupa 62 składa się z pracujących w leśnictwie i rybaków i do grupy rolni-
ków zaliczana jest w zasadzie tylko statystycznie. W przypadku grupy 63 jej istotę 
określa definicja celu gospodarowania: zapewnienie sobie i swemu gospodarstwu 
domowemu żywności, miejsca zamieszkania i dochodów. To bez mała chłopski 
sposób gospodarowania, który jednak znacznie odbiega od klasycznego i z tego też 
powodu proponuję tę grupę rolników nazywać nie chłopami, lecz quasi-chłopami.

Quasi-chłopi to bardzo często niegdysiejsi chłopi-robotnicy, specyficzny pro-
dukt polskiego „końca chłopów” (Halamska 2004), kiedy pojawia się bardzo licz-
na zbiorowość niewielkich gospodarstw rodzinnych, których nie zaabsorbowała 
kapitalistyczna gospodarka, gospodarstw, które nie podlegają podstawowej regule 
kapitalistycznego przedsiębiorstwa, tzn. dążenia, przy użyciu posiadanych środków 
produkcji, do osiągnięcia jak najwyższego zysku. To gospodarstwa, które na rynek 
produkują niewiele albo wcale, które albo produkują, albo nie produkują na samo-
zaopatrzenie, które są podporządkowane rodzinie lub związane z jej interesami, 
lecz które nie są ani podstawowym źródłem dochodów gospodarującej rodziny, 
a często nawet znaczącym źródłem ich uzupełnienia. To gospodarstwa w polskiej 
literaturze rozmaicie nazywane: drobne, socjalne, małe, chłopskie. Jednak nie po-
siadają one cech gospodarstwa chłopskiego, gdyż nie zapewniają podstaw egzysten-

Tab. 12. Struktura kategorii „rolnicy” w podziale na grupy duże (GD) i grupy średnie 
(GŚ)

Nr
GD

Nr
GŚ Nazwa grupy średniej N

GŚ
%

GŚ
N

GD
%

GD
Typ gospo-
darstwa

61

611 Rolnicy produkcji roślinnej 355 17,7

1802 89,7

wyspecjali-
zowane612 Hodowcy zwierząt 21 1,0

613 Rolnicy produkcji roślinnej 
i zwierzęcej 1426 71,0 wielo- 

stronne

62
621 Robotnicy leśni i pokrewni 30 1,5

33 1,6
622 Rybacy 3 0,1

63

631 Rolnicy pracujący na własne 
potrzeby 33 1,6

205 10,2

samo- 
zaopatrze-
niowe

633
Rolnicy produkcji roślinnej 
i zwierzęcej pracujący na włas-
ne potrzeby

172 8,6

Razem rolnicy 2007 100 2007 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych DS 2013.
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cji gospodarującej rodzinie. Są też wolne od presji reguł rynkowych, które powinny 
wymusić zysk choćby na amortyzację. Stanowią więc podmioty ekonomiczne o po-
dwójnej autonomii12. Jedyne, co usprawiedliwiałoby nazywanie ich „chłopskimi”, 
to najczęściej archaiczny, ekstensywny sposób funkcjonowania. To według mnie 
gospodarstwa chłopskie tylko z pozoru; słowem – quasi-chłopskie, a ich użytkow-
nicy/właściciele to quasi-chłopi.

Tab. 13. Struktura społeczno-demograficzna różnych grup rolników (%)

Rynkowi  
rolnicy- 
-specjaliści

Rynkowi  
rolnicy  
wielofunkcyjni

Quasi-chłopi

Liczebność (osoby) 376 1426 205
Płeć
M
K

55,6
43,4

56,2
43,8

53,2
46,8

Wiek
Produkcyjny mobilny
Produkcyjny niemobilny
Poprodukcyjny

43,4
52,1
4,8

39,6
54,7

5,7

30,7
52,2
16,9

Struktura wykształcenia
Podstawowe i niższe
Zawodowe/gimnazjum
Średnie
Policealne i wyższe

17,6
44,9
31,6
5,8

19,2
52,3
24,7

3,8

25,4
49,3
22,9

2,4
Stosunek do głowy gospodarstwa domowego

Głowa gospodarstwa domowego
 Współmałżonek, współmałżonka, konku-
bent/ka, partner/ka
Wstępujący: syn, córka, zięć, synowa
 Zstępujący: ojciec, matka, teść, teścio-
wa, dziadek, babcia
Brat, siostra
Inna osoba

41,2

35,6
16,8

3,9
1,6
0,8

41,5

36,9
16,8

2,6
1,4
0,5

32,1

39,5
18,0

7,3
1,0
1,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych badania DS 2013.

W analizie zróżnicowania proponuję pominąć „robotników leśnych i pokrew-
nych” oraz „rybaków” i porównać zróżnicowanie tylko trzech, logicznie wyróż-
niających się grup: wyspecjalizowanych rolników rynkowych (rolnicy produkcji 
roślinnej + hodowcy zwierząt), wielofunkcyjnych rolników rynkowych (rolnicy 
produkcji roślinnej i zwierzęcej) oraz quasi-chłopów (rolnicy pracujący na włas ne 
potrzeby + rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby). 

12 Tym samym nie mieszczą się (wg Van der Ploega 2008) także w kategorii „nowego chłop-
stwa”, poszukującego autonomii, przede wszystkim od szeroko rozumianego rynku i mechani-
zmów globalnych.



Maria Halamska46

Jak pokazuje tabela 13, zróżnicowanie według tak wyróżnionych grup jest dość 
wyraźne i rysuje się zgodnie z przewidywaniami: grupą najmłodszą i najlepiej 
wykształconą są rynkowi rolnicy wyspecjalizowani, grupą najstarszą, najgorzej 
wykształconą oraz bardziej sfeminizowaną są quasi-chłopi. Podobną prawidło-
wość obserwujemy w rozkładzie pozycji respondentów w rodzinie. Struktura grup 
rolników rynkowych – tj. wyspecjalizowanych i wielofunkcyjnych – jest niemal 
identyczna. Nieco odmienna od rolników rynkowych jest struktura zbiorowo-
ści quasi-chłopów. Mniejszy udział „głów gospodarstw domowych” oraz większy 
„współmałżonków” wskazuje na pomocniczy charakter prowadzonego przez nich 
gospodarstwa rolnego.

Uzupełnić to należy informacjami o dochodach. Zarówno dochody gospo-
darstw domowych, jak i dochody indywidualne wskazują, że lepiej sytuowani są 
rolnicy produkujący na rynek.

Tab. 14. Zróżnicowanie dochodów rolników (%)

Wyspecjali-
zowani rolni-
cy rynkowi

Wielofunk-
cyjni rolnicy 
rynkowi

Quasi-chłopi

Średnie miesięczne dochody gospodarstwa 
domowego

3641 3602 3232

Dochody osobiste
< 1590 73,5 71,3 84,2
1590–3080 21,9 23,9 12,8
3080–4570 2,8 2,4 1,5
> 4570 1,6 2,5 1,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych badania DS 2013.

Dochody quasi-chłopów nie pochodzą z rolnictwa, ze sprzedaży produkcji rol-
nej. To dochody pozarolnicze. Są one niższe niż innych tu wyróżnionych grup, co 
zapewne wynika ze struktury wieku tej grupy (16,9% w wieku poprodukcyjnym) 
oraz niższego poziomu wykształcenia jej członków.

W 2013 r. cała statystyczna kategoria rolników (a więc razem z pracownikami 
leśnictwa i rybakami) miała przeciętne dochody własne w wysokości 1383 PLN 
miesięcznie , co dawało jej ostatnią, dziesiątą pozycję w rankingu przeciętnych za-
robków. Była to jednocześnie kategoria najsilniej zróżnicowana (wskaźnik zróżni-
cowania decylowego 6,29). W podziale na mniejsze grupy okazuje się, że „rolnicy 
rynkowi” mają dość podobne przeciętne. Najwyższe, choć jednocześnie najmniej 
zróżnicowane dochody mają rolnicy hodowcy.
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Ryc. 7. Rozkład dochodów w grupach rolników
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych badania DS 2013.

Dochody rolników – jak to ilustruje rycina 7 – wszystkich grup skupione są 
w najniższych klasach dochodowych. Tylko około 5% każdej z wyróżnionych tu 
zbiorowości osiąga dochody wyższe niż 3 tys. PLN.

Społeczna Klasyfikacja Zawodów 2007 (por. Domański, Sawiński, Słomczyń-
ski 2007) nie jest dobrym narzędziem pomiaru zróżnicowania rolników, o czym 
pisałam już wyżej. Daje ona natomiast możliwość zobrazowania całej struktury 
społeczno-zawodowej kraju w podziale na kategorie oraz ukazania ich wzajemnego 
usytuowania w oparciu o różne wskaźniki. Słowem – zaprezentowanie ich miejsca 
w społecznej stratyfikacji, które określa wiele czynników. Pomiarom pozycji grup 
w strukturze służą różne, odwołujące się do wielu cech, skale. W polskich bada-
niach nad strukturą społeczną zazwyczaj używa się (np. w badaniach POLPAN) 
czterech skal: „(i) wymogów kwalifikacyjnych, (ii) złożoności pracy, (iii) wynagro-
dzenia materialnego i (iv) prestiżu” (Domański i in. 2012: 71). Skala wymogów 
kwalifikacyjnych ustalana jest w oparciu o wartości trzech zmiennych: ogólnego 
poziomu edukacyjnego, specjalnych kwalifikacji zawodowych oraz pożądanego 
poziomu formalnego wykształcenia. Skala złożoności pracy jest wypadkową dla 
danego zawodu konieczności kontaktów interpersonalnych, przetwarzania infor-
macji oraz wydatkowania wysiłku fizycznego. Stosunkowo prosta jest skala wyna-
grodzenia materialnego, gdyż opiera się na dochodach danej kategorii. Ostatnia, 
skala prestiżu, to oceny prestiżu zawodów, dokonywane przez badanie ekspertów. 
Ta wieloelementowość sprawia, że pozycje kategorii zawodowych na poszczegól-
nych skalach zmieniają się bardzo wolno.



Maria Halamska48

Tab. 15. „Rolnicy” wśród innych (11 EGP) kategorii zawodowych. Dane dla 2008 r. 

Skala zawodów według Ranga*
(1–11)

Wartość wskaźnika
rolników max. min.

Wymogów kwalifikacyjnych  9 28,7 89,0  7,6
Złożoności pracy  7 39,5 86,0 18,3
Wynagrodzenia materialnego 10 20,1 85,7 17,7
Prestiżu  9 16,4 82,4  6,2

* Miejsce, jakie zajmują rolnicy wśród 11 kategorii EGP; 1 – miejsce najwyższe, 11 – najniższe. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Domański i in. 2012, tab. 2.1.

Na tle innych rolnicy jako kategoria zawodowa plasują się dość nisko na wszyst-
kich skalach. Najwyżej na skali złożoności pracy. Tu ich pozycja – mierzona roz-
miarem dystansu do maksymalnej i minimalnej wartości wskaźnika – jest pozycją 
prawie idealnie „środkową”. Na innych skalach dystans w stosunku do kategorii 
osiągających najwyższe wartości wskaźników rośnie: do trzykrotności w przypad-
ku wymogów kwalifikacyjnych, czterokrotności, jeśli idzie o wynagrodzenia, oraz 
pięciokrotności w przypadku prestiżu. Nigdzie jednak – co ukazują wartości mini-
malne – nie plasują się oni na pozycjach najniższych, od których dzieli ich pewien 
(mniejszy lub większy) dystans.

3.3. Wiejscy robotnicy, czyli dominujący segment struktury wsi
Robotnicy, różne ich grupy zawodowe, są obecnie dominującą kategorią spo-

łeczno-zawodową na wsi. W ostatnim okresie badania nad klasą robotniczą i jej 
kondycją są stosunkowo nieliczne, natomiast badań nad wiejską klasą robotniczą 
– w przeciwieństwie do stale i wielorako analizowanych rolników – nie ma chy-
ba w ogóle. A tymczasem proletaryzacja wsi, w tym zwłaszcza jej zmienne koleje 
w okresie po 1989 r., jest niezmiernie interesująca. Udział robotników od początku 
lat dziewięćdziesiątych wzrósł z 41,1% do 50,2%, choć na przełomie wieków odno-
towano jego niewielki (w 2003 r. do 40,3%) spadek. Wzrost tej kategorii społecz-
no-zawodowej jest skorelowany ze spadkiem udziału rolników, gdyż to ta kategoria 
przede wszystkim zasilała klasę robotniczą. Wskazuje to na konieczność łącznej 
analizy procesów proletaryzacji i dezagraryzacji, przede wszystkim ze względu na 
specyficzny przebieg industrializacji i urbanizacji kraju w drugiej połowie XX w. 
Obserwowane zmiany są przede wszystkim efektem rozpadu kategorii chłopów-
-robotników.

Każdy wie, kto to są robotnicy: to producenci podstawowych wartości mate-
rialnych i usług. Ale – jaki stwierdza Juliusz Gardawski – „gdy jednak chce się 
wyjść poza ogólnikowe sformułowania, wówczas okazuje się, że tradycyjne kryte-
ria (praca fizyczna, produkcyjna, wykonywana pod nadzorem, brak udziałów we 
własności) nie są obecnie wystarczające” (Gardawski 2000: 306). Wynika to z faktu, 
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że klasa robotnicza dzieli się na kilka warstw. „Pierwsza to robotnicy wysoko wy-
kształceni, pracujący w nowoczesnych, zautomatyzowanych gałęziach przemysłu, 
druga – robotnicy o przeciętnie niższych kwalifikacjach, zatrudnieni w produkcji 
masowej (…), do trzeciej zalicza się techników i niższych rangą profesjonalistów 
nie wykonujących pracy fizycznej (…) Obok tych warstw należy wymienić pracow-
ników tzw. przemysłów schyłkowych (…) oraz pracowników sektora peryferyjne-
go (…) Oprócz pracowników przemysłu do robotników zaliczani są pracownicy 
fizyczni rolnictwa oraz sektora usług. Ponadto niektórzy socjologowie utożsamiają 
z robotnikami tych pracowników umysłowych, którzy wykonują pracę rutynową, 
wymagającą niskich kwalifikacji i nisko płatną” (Gardawski 2000: 305).

Tab. 16. Udział robotników w strukturze społeczno-zawodowej wsi w latach 
1991–2003 (%)

Wielkie grupy społeczno-zawodowe*
Rok badania
PGSS 1991 DS 2003 DS 2013

5. Pracownicy usług i sprzedawcy.
7. Robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy.
8. Operatorzy maszyn i urządzeń.
9. Pracownicy przy pracach prostych.

 6,5
16,4
 7,8
10,4

 8,8
15,5
 9,0
 7,3

10,9
22,5
 9,5
 7,3

Razem 5 + 7 + 8 + 9
w tym pracujący na własny rachunek

41,1
 6,1

40,3
 4,6

50,2
 4,8

Razem 7 + 8 + + 9
w tym pracujący na własny rachunek

34,6
 4,3

31,5
 3,5

39,3
 3,2

* w 1991 r. rozkład wg pierwszych cyfr czterocyfrowego kodu zawodów wg ISCO-88, potem wg polskiej 
adaptacji ISCO-88 – „Klasyfikacja zawodów” GUS.

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych badań PGSS 1991, DS 2003, DS 2013.

W niniejszej analizie do społeczno-zawodowej kategorii robotników zaliczane 
są cztery wymienione (tab. 16) grupy wielkie; przy takim zaszeregowaniu w 2013 r. 
robotnicy stanowią połowę pracujących mieszkańców wsi. Jeśli jednak wyłączy się 
z tej zbiorowości pracujących na własny rachunek, to udział robotników-pracow-
ników najemnych spadnie do 45%, a pracujący na własny rachunek zasilą klasę 
średnią, współtworząc jej stary segment. W literaturze (patrz np. Domański 2014) 
wyróżniona tu wielka grupa nr 5: „pracownicy usług i sprzedawcy” zaliczana bywa, 
razem z grupą 4: „pracownicy biurowi”, do pracowników fizyczno-umysłowych. 
Jeśliby przyjąć takie kryterium, robotnicy (suma grup 7–9), nawet po wyłączeniu 
pracujących na własny rachunek (rzemieślników), również będą dominującą kate-
gorią społeczno-zawodową na wsi. Część tej kategorii (ok. 25%) nie tylko mieszka, 
ale także pracuje na wsi, a więc zapewne w zakładach „sektora peryferyjnego, obej-
mującego firmy małe, działające w warunkach wysokiej konkurencyjności i przy-
noszące relatywnie mniejsze zyski” (Gardawski 2000: 305).
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Tab. 17. Struktura wiejskiej społeczno-zawodowej kategorii „robotnicy” (%)

Grupy wielkie N 2788 N 2143
5. Pracownicy usług i sprzedawcy. 23,1 X
7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. 37,8 49,2
8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. 21,0 27,3
9. Pracownicy przy pracach prostych. 18,1 23,5
Razem 100 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych badania DS 2013.

Według przyjętej w niniejszym opracowaniu szerokiej definicji, a więc obej-
mującej też pracowników usług, robotnicy mieszkający na wsi stanowią ok. 40% 
wszystkich robotników w Polsce. Ich udział jest więc proporcjonalny do udziału 
ludności wiejskiej w społeczeństwie. W tej wiejskiej kategorii pracownicy usług 
i sprzedawcy stanowią prawie jedną czwartą, a grupą najliczniejszą wśród nich 
są pracownicy handlu. W kategorii „robotnicy” dominują robotnicy przemysło-
wi, wśród których tradycyjnie najliczniejsi są robotnicy budowlani oraz robotnicy 
w przemyśle przetwórczym. Bardzo liczną grupę stanowią kierowcy i operatorzy 
pojazdów, natomiast robotnicy niewykwalifikowani, wykonujący najprostsze prace, 
to mniej niż piąta część wiejskich robotników.
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Ryc. 8. Struktura robotników na wsi i w mieście w 2013 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych badania DS 2013.

Specyfika kategorii „robotnicy”, którzy mieszkają na wsi, staje się widoczna do-
piero na tle struktury robotników w mieście, co obrazuje rycina 8 oraz bardziej 
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Tab. 18. Specyfika struktury społeczno-zawodowej kategorii „robotnicy” na wsi (%)

Grupy wielkie z podziałem na duże Wieś
N 2788 

Miasto 
N 4198

Polska 
N 6986

5. Pracownicy usług i sprzedawcy 23,1 33,5 29,6

 Udział w kraju 31 69 100

51. Pracownicy usług osobistych 4,8  6,6 6,1
52. Sprzedawcy i pokrewni 14,2 19,5 17,5
53. Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 1,5 2,3 2,0
54. Pracownicy usług ochrony 2,7 5,1 4,1

7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 37,8 30,4 33,1

 Udział w kraju 45 55 100

71. Robotnicy budowlani i pokrewni 15,7 10,4 12,5
72.  Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urzą-

dzeń i pokrewni
6,9 7,2 7,0

73. Rzemieślnicy i pracownicy poligraficzni 1,6 1,9 1,7
74. Elektrycy i elektronicy 3,0 4,1 3,7
75.  Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce 

drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni
10,5 6,8 8,2

8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 21,0 21,2 21,1

 Udział w kraju 39 61 100

81.  Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń wydobyw-
czych i przetwórczych

8,2 8,0 8,1

82. Monterzy 1,7 3,0 2,5
83. Kierowcy i operatorzy pojazdów 12,6 10,7 11,5

9. Pracownicy przy pracach prostych 18,1 14,9 16,2

 Udział w kraju 44 56 100

91. Pomoce domowe i sprzątaczki 5,6 6,1 5,9
92.  Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybo-

łówstwie
2,5 0,4 1,2

93.  Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle i bu-
downictwie

7,7 5,0 6,1

94.  Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0,4 0,5 0,5
96.  Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach 

prostych
1,8 2,9 2,5

Razem 100 100 100
Udział w kategorii robotników w kraju 40 60 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych badania DS 2013.
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szczegółowo – tabela 18. Dysproporcje między miejską i wiejską częścią robotni-
ków widoczne są w przypadku trzech grup; proporcjonalny do udziału tych części 
w całej zbiorowości robotników w kraju jest tylko rozkład grupy 8. W mieście do-
minującą grupą są pracownicy usług, a każda dalsza w kolejności grupa ma mniej-
szy udział. Robotnikiem bez kwalifikacji, wykonującym proste prace, jest tylko co 
siódmy przedstawiciel miejskich robotników, wiejskich – prawie co piąty. Dyspro-
porcje w podziale na wiejską i miejską część grupy wskazują wyraźnie na niższy na 
wsi udział w grupie pracowników usług i sprzedawców (co wyraźnie widać w przy-
padku grupy „sprzedawcy i pokrewni”), znacząco wyższy udział robotników prze-
mysłowych i rzemieślników (zwłaszcza robotników budowlanych oraz przemysłu 
przetwórczego). Wyższy jest także udział grupy pracowników bez kwalifikacji.

Podział robotników na wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych jest jed-
nym z najistotniejszych podziałów. „Badania dokumentują, że ten podział różnicu-
je robotników pod względem siły rynkowej, warunków i złożoności pracy, uczest-
nictwa w związkach zawodowych, mentalności, orientacji życiowych i poziomu 
zarobków (Gilejko 1995; Gardawski 1996; Domański 2000)” (Domański 2004b: 
86)13. Ze szczegółowego rozkładu grup dużych (dwucyfrowe numery) można wno-
sić, że ponad połowa wiejskich robotników to robotnicy słabo wykwalifikowani. 
Należą do nich nie tylko pracownicy przy pracach prostych, ale także robotnicy bu-
dowlani, przemysłu przetwórczego (spożywczego, drzewnego, tekstylnego), a także 
niektórzy pracownicy sektora usług i handlu. Można więc zasadnie wnioskować, że 
w wiejskiej zbiorowości robotników udział sytuujących się na najniższych szcze-
blach skal jest znacznie większy niż w mieście. Potwierdza to także ich trochę niż-
szy przeciętny poziom wykształcenia, za czym idą także nieco niższe przeciętne 
miesięczne dochody osobiste. Trzeba jednak odnotować, że różnice tych ostatnich 
są znacznie mniejsze niż w przypadku grup społeczno-zawodowych należących do 
klasy średniej.

Tab. 19. Wykształcenia i dochody robotników w mieście i na wsi

Grupy klasy średniej
Wskaźnik wykształ-
cenia (lata nauki)

Przeciętne dochody 
osobiste (PLN)

wieś miasto wieś miasto
Pracownicy usług i sprzedawcy
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń
Pracownicy przy pracach prostych

12,5
11,4
11,7
11,1

12,8
11,8
12,1
11,2

1627
1904
2130
1446

1787
2211
2216
1408

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych DS 2013.

13 I dalej Autor kontynuuje: „Czytelnikowi wyjaśniam, że robotników kwalifikowanych zwy-
kło się w analizach socjologicznych wyodrębniać na podstawie dwóch kryteriów: ukończenia za-
sadniczej szkoły zawodowej lub przyuczenia do zawodu wymagającego kwalifikacji i związanego 
z wykonywaniem pracy fizycznej”.
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Robotnicy ze względu na swoją liczebność dominują na wsi. To oni w swojej 
masie, a nie rolnicy, decydują o aktywności wsi, wpływają na jej wybory, charakter 
uczestnictwa wsi w życiu publicznym. Możemy zadać pytanie, na ile ta kategoria 
jest specyficzna, odmienna od innych tu analizowanych: pierwotnych jej miesz-
kańców, czyli rolników, oraz jej nowych mieszkańców, czyli nowej klasy średniej. 
Ta kategoria związana jest ze społecznościami wiejskimi swoim wiejskim, czy wręcz 
chłopskim, pochodzeniem. „W 1982 roku aż 55,3% robotników wykwalifikowa-
nych wywodziło się z rodzin robotników rolnych i chłopów (…) Do 2002 roku 
zmniejszył się on [napływ z kategorii rolniczych – M.H.] do 32% (…)” (Domański 
2004b: 89). Drugim czynnikiem łączącym robotników z wsią jest posiadanie zie-
mi czy nawet gospodarstw. Według reprezentatywnych badań CBOS z 2007 roku, 
w których próba wiejska wynosiła aż 12 783 osoby, odsetek przedstawicieli różnych 
subkategorii robotniczych14 zawierający się między 35% a 45% związany był z rol-
nictwem poprzez fakt przynależności do gospodarstwa domowego posiadającego 
użytki rolne. W około 75% przypadków były to użytki rolne o powierzchni większej 
od 1 hektara (por. Fedyszak-Radziejowska 2009). Nie jest to jednak jednoznacz-
ne z gospodarowaniem na tej ziemi, czyli prowadzeniem działalności rolniczej, 
zwłaszcza tej przynoszącej dochody.

Robotnicy stanowią grupę osób o specyficznych światopoglądzie i postawie. 
Dość powszechnie znane są tezy o ambiwalentnych orientacjach robotników, szcze-
gólnie w grupach pogranicza, ich konserwatyzmie i autorytaryzmie. Są przy tym 
różne hipotezy dotyczące pochodzenia tych cech, wśród których dość nośne jest 
domniemanie o wpływie sytuacji podporządkowania i podległości klasy robotni-
czej klasie/klasom dominującym, co sprzyjało postrzeganiu świata w kategoriach 
dominacji i podporządkowania. Badania nad robotnikami w Polsce częściowo po-
twierdzają te tezy. Melvin L. Kohn i Bogdan Mach (1986) przypisują robotnikom 
osobowość konformistyczną. Ten typ osobowości cechuje „przestrzeganie nakazów 
zewnętrznego autorytetu, koncentracja na zewnętrznych efektach z pominięciem 
(…) wewnętrznej, motywacyjno-emocjonalnej dynamiki [działania – M.H.], nie-
tolerancyjność wobec nonkonformizmu i odmiennych zapatrywań, brak ufności 
wobec innych, a także wyznawanie standardów moralnych, akcentujących mecha-
niczne posłuszeństwo wobec litery prawa” (za: Szacka 2003: 144). Juliusz Gardaw-
ski (1996) wydaje się patrzeć na ten rodzaj osobowości inaczej – wskazuje on na 
rolę polskich robotników w latach 1956 i 1980 jako podmiotów politycznych.

Należy w tym miejscu rozważyć, na ile cechy te są także udziałem robotników 
mieszkających na wsi, o przeciętnie niższym statusie niż robotników miejskich. 
Warto podnieść tę kwestię, gdyż nie bez przyczyny badania środowisk robotni-
czych przynoszą przede wszystkim empiryczne generalizacje, rzadko – twierdze-
nia ogólne. Te generalizacje mówią o specyficznych cechach robotników żyjących 
w konkretnym czasie i miejscu, warunkach ekonomicznych, społecznych i kul-

14 Wyróżniono tu następujące grupy: robotników niewykwalifikowanych; robotników za-
trudnionych w rolnictwie, leśnictwie, rybaków; robotników wykwalifikowanych i brygadzistów 
poza rolnictwem; pracowników fizyczno-umysłowych. 
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turowych, określonych środowiskach społecznych. A takim, posiadającym swoją 
specyfikę, jest społeczne środowisko wsi, gdzie ciągle rolnicy stanowią znaczący 
segment społecznej struktury. Ponadto, wiejskie czy wręcz chłopskie pochodze-
nie, posiadanie ziemi oraz brak przestrzennej ruchliwości pozwalają zakładać, że 
sposoby uczestnictwa w życiu społecznym wsi są podobne do tych przynależnych 
niegdyś dominującej na wsi kategorii: chłopów-rolników. Okazuje się jednak, że 
zachowania tej kategorii są nieco inne.

I tak stwierdzić trzeba, że jedną z podstawowych cech tej najliczniejszej kate-
gorii mieszkańców wsi jest to, iż dość słabo uczestniczy w lokalnym życiu społecz-
nym. Na pewno wpływ na to ma fakt pracy poza miejscem zamieszkania, gdyż 
tylko co czwarty robotnik pracuje w swojej miejscowości. Robotnicy słabiej niż 
przedstawiciele nowej klasy średniej czy rolników wykonują prace na rzecz swojej 
miejscowości, na ogół nie uczestniczą w zebraniach wiejskich, a tylko co 11. należy 
do jakiejś organizacji (por. tabelę 7, s. 33 w części opracowania charakteryzującej 
klasę średnią). To kategoria najbardziej bierna na wsi. Także zagubiona czy zdez-
orientowana w skomplikowanych regułach życia społecznego i politycznego: aż 
61,4% przedstawicieli tej kategorii nie potrafi wskazać, jaka jest najlepsza forma 
rządów. Spośród pozostałych tylko połowa (19,7%) wskazuje na demokrację jako 
ustrój, który ma przewagę nad innymi.

Tab. 20. Postawy robotników wobec demokracji i dobra wspólnego (%)

Twierdzenie
Klasa robotnicza Wieś

miejska wiejska „ludo-
wa” ogółem

1.  Demokracja ma przewagę nad wszelkimi innymi 
formami rządów. 

24 20 19 23

2. Obchodzi mnie*, czy:
  – ktoś płaci podatki mniejsze niż powinien;
  –  ktoś unika płacenia za korzystanie z transpor-

tu publicznego;
  –  ktoś pobiera niesłusznie zasiłek dla bezrobot-

nych;
  – ktoś otrzymuje niesłusznie rentę inwalidzką;
  –  ktoś wyłudza odszkodowanie z ubezpiecze-

nia.
Wskaźnik wrażliwości na dobro wspólne**

44
40

53

53
49

48

39
34

45

44
41

41

39
36

45

41
40

40

43
39

49

49
46

45

Legenda: * suma odpowiedzi „trochę mnie obchodzi” i „bardzo mnie obchodzi”; ** przeciętna odpowiedzi 
z wierszy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych DS 2013.

Innym, według mnie mocniejszym, wskaźnikiem natury społecznej obecno-
ści w społeczności lokalnej jest stosunek do reguł rządzących życiem zbiorowym, 
które nakładają na obywateli obowiązek ich przestrzegania. Reguły te są respekto-
wane, jeśli w procesie socjalizacji zostaną przez jednostki zinterioryzowane oraz 
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jeśli funkcjonują mechanizmy kontroli społecznej, przede wszystkim nieformalnej. 
Dobrym wskaźnikiem jest zbiór twierdzeń, na podstawie których można zrekon-
struować stosunek do dobra wspólnego. Także sprawdzić efekty procesu socjali-
zacji: przekazywanych w tym procesie treści i ich interioryzacji, a z drugiej strony 
– ich respektowania w życiu, nawet tylko w zachowaniach werbalnych. Stosunek 
wiejskich robotników do dobra wspólnego na tle innych segmentów struktury wsi 
nie pozostawia złudzeń: robotnicy bardzo słabo przyswoili sobie reguły kształtu-
jące dobro wspólne i masowo do tego się przyznając, jakby potwierdzają swoją 
ignorancję. Znajduje tu zapewne odbicie ciągle panujący stan owego zagubienia 
w skomplikowanych regułach życia społecznego, chaosu normatywnego, będące-
go pokłosiem zmiany systemowej w 1989 r., ułomności w przekazie (od rodziny 
po Kościół katolicki) zasad obywatelskiej moralności oraz – potwierdzony przez 
wiele badań – relatywizm moralny Polaków. Zapewne wzmocniony przez słabiej 
odczuwaną kontrolę społeczną w sytuacji rozdzielenia środowiska życia i środo-
wiska pracy. W tej kwestii robotnicy wiejscy zbliżają się do rolników, i w stosunku 
do robotników miejskich ich syntetyczny wskaźnik wrażliwości na dobro wspólne 
jest o ok. 20% niższy.

Tab. 21. Poglądy robotników na wybrane kwestie obyczajowe (%)

Twierdzenie
Klasa robotnicza Wieś

miejska wiejska „ludo-
wa” razem

1.  Nie zgadzam się, by homoseksualiści 
mogli układać sobie życie według własnych 
przekonań.

25,9 31,2 32,0 31,3

2.  Uważam, że zbyt wiele do powiedzenia mają 
w naszym kraju osoby obcego pochodzenia.

30,9 38,1 35,3 36,5

3.  Zgadzam się, że niektóre grupy ludzi nie 
zasługują na szacunek.

41,0 54,3 43,6 43,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych DS 2013.

Dość mocno, znacznie bardziej zdecydowanie niż w miejskiej części klasy ro-
botniczej, dają o sobie znać konserwatywne i autorytarne elementy postaw. To ce-
chy, których można się było spodziewać, znając wyżej przytoczone wyniki wielu 
badań. Zaskakuje natomiast, będąca najsilniejszą pośród innych kategorii społecz-
no-zawodowych na wsi, orientacja hedonistyczna: dwie piąte wiejskich robotników 
uważa, że najważniejsze w życiu jest poczucie przyjemności. 

Zróżnicowanie robotników i ich pozycji społecznej ukazują najnowsze polskie 
badania nad strukturą społeczną. Grupy zaliczane w niniejszym opracowaniu do 
robotniczych wchodzą w skład czterech spośród jedenastu kategorii. Są to: pra-
cownicy handlu i usług, robotnicy wykwalifikowani, robotnicy niewykwalifiko-
wani oraz niewykwalifikowani pracownicy usług i handlu. Każda z tych kategorii 
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zajmuje nieco inne, średnie miejsce na różnych skalach, co ilustruje niżej zamiesz-
czone zestawienie.

Tab. 22. Miejsce kategorii robotniczych na różnych skalach wg POLPAN 2008

Kategoria SKZ

Skale zawodów według
statusu 
społeczno- 
-ekono-
micznego

wymogów 
kwalifika-
cyjnych

złożo-
ności 
pracy

wynagro-
dzenia 
material-
nego

prestiżu
2009

Maksymalna średnia wartość 66,2 89,0 86,0 85,7 82,1
Pracownicy handlu i usług 27,7 39,4 36,5 27,4 28,5
Robotnicy wykwalifikowani 26,6 29,3 40,7 26,0 26,0
Robotnicy niewykwalifikowani 18,2 20,5 24,2 20,4  9,5
Niewykwalifikowani pracowni-
cy usług i handlu

16,0  7,6 18,3 17,7  6,2

Minimalna wartość średnia 16,0  7,6 18,3 17,7  6,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Domański, Słomczyński, Przybysz 2012: 78, tab. 2.1).

Na wszystkich skalach robotnicy plasują się w ich dolnych częściach i na żadnej 
nie osiągają nawet połowy maksymalnej wartości średniej dla danej skali (patrz 
maksymalna średnia wartość), natomiast niewykwalifikowani pracownicy usług 
i handlu na wszystkich skalach wyznaczają minimalne średnie wartości. Skale za-
wodów jednocześnie wskazują, że wielka społeczno-zawodowa kategoria robotni-
ków dzieli się wyraźnie na dwie – różne co do wielkości15 – subkategorie o zbliżo-
nych pozycjach na skalach: sytuujące się znacznie wyżej kategorie pracowników 
handlu i usług oraz robotników wykwalifikowanych oraz zajmujące najniższe lub 
bardzo niskie pozycje kategorie robotników niewykwalifikowanych oraz niewy-
kwalifikowanych pracowników usług i handlu. Na tych bardzo niskich pozycjach 
sąsiadują one bardzo często z kategorią rolników16.

* * *

Wszystkie socjologiczne badania posługują się miejscem zamieszkania jako 
zmienną wyjaśniającą, a „wieś” najczęściej zestawiana/przeciwstawiana jest różnym 
typom miast, podzielonym ze względu na wielkość. W tych wyjaśnieniach wieś jest 
nie tylko miejscem zamieszkania; staje się wiejskością, zestereotypizowaną cechą 
samą w sobie, w skład której wchodzą agrarność i chłopskość, niskie wykształcenie 

15 Jeśli wnosić z podanej w tabeli liczebności (Domański, Słomczyński, Przybysz 2012: 78, 
tab. 2.1), do pierwszej subkategorii należy ok. czterech piątych robotników, do drugiej – jedna 
piąta.

16 Por. część dotyczącą rolników. 



Część pierwsza. Struktura społeczna ludności wiejskiej na początku XXI wieku 57

i niższe dochody, swojskość, zacofanie, opór przeciwko zmianom. I wiele innych17. 
O tym, że istnieją różne typy wsi, nie trzeba nikogo przekonywać. Poza tym zróżni-
cowani są także jej mieszkańcy, a to ich cechy decydują o miejscu w społeczeństwie 
globalnym i społeczności, której są członkami, o charakterze wiejskości danej spo-
łeczności. W niniejszej analizie za podstawę zróżnicowania przyjęto wykonywany 
zawód, za którym kryją się kwalifikacje i wykształcenie, dochody i charakter kon-
taktów w miejscu pracy. Struktura społeczno-zawodowa wsi, co starałam się wy-
kazać, różni się od struktury w miastach nie tylko udziałem poszczególnych grup 
społeczno-zawodowych, ale i ich wewnętrznym składem, poziomem wykształ-
cenia, poziomem osiąganych dochodów osobistych. Ich układ w wiejskiej Polsce 
w 2013 r. przedstawia niżej zamieszczone zestawienie (tab. 23).

Tab. 23. Struktura społeczno-zawodowa wiejskiej Polski w 2013 r. w podziale na 
grupy wielkie według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (%)

Grupa społeczno-zawodowa Udział 
w strukturze

Przeciętna 
liczba lat 
nauki*

Przeciętne 
dochody 
osobiste

0. Siły zbrojne 0,4 13,4 2569
1.  Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi 

urzędnicy i kierownicy
2,8 13,9 3088

2. Specjaliści 9,3 15,4 2597
3. Technicy i personel pośredni 5,2 13,9 2292
4. Urzędnicy, pracownicy biurowi 4,7 13,5 1936
5. Pracownicy usług osobistych, sprzedawcy 10,9 12,5 1627
6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy 27,7 11,1 1413
7. Robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy 22,5 11,4 1904
8. Operatorzy i monterzy maszyn 9,5 11,7 2130
9. Pracownicy przy pracach prostych 7,3 11,1 1446

* Obliczono na podstawie struktury wykształcenia w grupie, przyjmując 16 lat dla wykształcenia wyższe-
go, 13 – średniego, 11 – zawodowego, 8 – podstawowego i 5 – niepełnego podstawowego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie DS 2013.

Na istniejącą hierarchię grup wskazuje poziom wykształcenia i dochody. Widać 
tu znaczne odstępstwa od zasady merytokracji: dochody przedstawicieli władz pu-
blicznych i wyższych kierowników, a także pracowników sił zbrojnych, są wyższe, 
niż gdyby to wynikało tylko z poziomu wykształcenia, a z kolei pracowników usług 
osobistych i handlu oraz pracowników biurowych – niższe od legitymujących się 
znacznie niższym wykształceniem grup robotników. 

Przyjęty tutaj kategorialny sposób opisu struktury społeczno-zawodowej po-
zwala na tworzenie innych całości strukturalnych. Tu – odwołując się zarówno do 

17 Szerzej kwestie te analizuję w Halamska 2011a. 
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tradycji badań nad strukturą społeczną (por. Wesołowski 1978), jak i współcze-
snych ujęć – prowadzono analizy w podziale na trzy wielkie segmenty w strukturze 
społecznej wiejskiej Polski: klasę średnią, rolników i robotników. Czy trafnie przy-
jęto takie grupowanie? Każda tych trzech wiejskich subzbiorowości różni się nie 
tylko rodzajem wykonywanej pracy, ale także wieloma innymi cechami, które tu 
nie były analizowane. Tutaj – dla potwierdzenia poprawności tego podziału – ana-
lizowano tylko wybrane elementy uczestnictwa w życiu społecznym oraz postawy 
obywatelskie. I analiza ta pokazała, że wyróżnione wyżej zbiorowości znacznie się 
od siebie różnią.

Tab. 24. Struktura społeczna a uczestnictwo w życiu społecznym wsi

Wskaźniki
Segmenty struktury

klasa 
średnia rolnicy robotnicy

Aktywne uczestnictwo w życiu społeczności* 21 16 12
Wrażliwość na wspólne dobro (wskaźnik)** 55 40 45
Homo- i ksenofobia*** 30 37 37
Demokracja ma przewagę nad wszelkimi innymi 
formami rządów 

35 19 23

Wskaźniki: * Przeciętny procent odpowiedzi na cztery pytania dotyczące: 1. Zaangażowanie (ostatnie 
dwa lata) w działania na rzecz społeczności lokalnej. 2. Uczestnictwo w zebraniu publicznym poza miej-
scem pracy. 3. Nieodpłatne wykonanie prac w ciągu ostatniego roku na rzecz osób spoza rodziny lub 
organizacji. 4. Członkostwo w organizacji, partii, komitecie, grupie religijnej etc. **Przeciętny procent 
odpowiedzi twierdzących na pięć następujących pytań o to, czy obchodzi mnie: 1. Ktoś płaci podatki 
mniejsze niż powinien. 2. Ktoś unika płacenia za korzystanie z transportu publicznego. 3. Ktoś pobiera 
niesłusznie zasiłek dla bezrobotnych. 4. Ktoś otrzymuje niesłusznie rentę inwalidzką. 5. Ktoś wyłudza 
odszkodowanie z ubezpieczenia. *** Przeciętny procent odpowiedzi twierdzących na trzy pytania doty-
czące: 1. Nie zgadzam się, by homoseksualiści mogli układać sobie życie według własnych przekonań. 
2. Uważam, że zbyt wiele do powiedzenia mają w naszym kraju osoby obcego pochodzenia. 3. Zgadzam 
się, że niektóre grupy ludzi nie zasługują na szacunek.

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych badania DS 2013.

Widać tu wyraźnie podział wewnątrz wsi. Przebiega on między wiejską klasą 
średnią a „klasami ludowymi”. Robotnicy i rolnicy to bliskie sobie segmenty struk-
tury. Ta bliskość ma korzenie w chłopskiej genealogii znacznej części robotników, 
życiu na wsi, często także związanego z gospodarstwem rolnym. Ta bliskość owo-
cuje także podobieństwem zachowań i poglądów. Wiejska klasa ludowa, składająca 
się z rolników i robotników, jest dość spójna, jednolita. Także w swoich poglądach 
i postawach. Wyraźnie odmienna jest nowa klasa średnia, stanowiąca jednak tylko 
nieco ponad jedną czwartą pracującej ludności wiejskiej. Ale to właśnie ona najbar-
dziej aktywnie uczestniczy w życiu wiejskiej społeczności, odbierając przywództwo 
endemicznie wiejskiej grupie: rolnikom.



4. Poza strukturą: grupy czy tylko sytuacje przejściowe?

Na opisane wyżej procesy zmian struktury społeczno-zawodowej składa się 
wiele jednostkowych przypadków społecznej promocji i degradacji, którym – 
oprócz innych – towarzyszy także poczucie niepewności. Towarzyszy ono wszyst-
kim zmieniającym swój status społeczny, gdyż wiąże się z koniecznością redefinicji 
własnej tożsamości, nowego usytuowania się w społecznej przestrzeni. Na to zjawi-
sko, analizując postkolektywistyczne przemiany albańskiego społeczeństwa, zwró-
cił uwagę Artan Fuga, albański filozof i socjolog. Sformułował tezę, że jednorodna 
zbiorowość byłych członków spółdzielni rolniczych (coopérativistes) przekształca 
się w groupes sociaux ruraux transitionnels, wiejskie przejściowe grupy społeczne 
(Fuga 2007). Wymienił takich kilka, opisując ich cechy i funkcje społeczne. W ich 
skład wchodzili:
– chłopi emigrujący (émigrés paysans), masowo wyjeżdżający do pracy za grani-

cę. Tego typu osoby znajdują się w prawie każdej rodzinie rolniczej, a docho-
dy z pracy za granicą stanowią podstawowe dochody rodziny. Ma to znaczący 
wpływ na zachowania ekonomiczne reszty rodziny, wywołując jej bierność, po-
nieważ dochody z gospodarstwa, jakiejś pracy czy drobnego handlu są rażąco 
niższe niż płace emigrantów. To zupełnie „destrukturyzuje relacje praca/płaca 
na rynku albańskim”, a ponadto wnosi zmiany obyczajowe. „Młodzi chłopi na 
krótko wracają do swoich wiosek i opowiadają innym o wszystkim, czego dowie-
dzieli się na Zachodzie: o innych sposobach życia w porównaniu z tradycyjnymi 
sposobami, o inaczej skonstruowanych stosunkach międzyludzkich, o innych 
stosunkach między pracodawcą i pracownikiem, o obyczajach i stereotypach ży-
ciowych, często dziwnych” (Fuga 2007: 377, tłum. M.H.);

– chłopi z miast (paysans des villes), czyli wieśniacy niedawno zamieszkali w mie-
ście. Często ich stosunki ze „starymi” mieszkańcami miast są konfliktowe, gdyż 
nie rozumieją, dlaczego – w ich opinii uprzywilejowani – mieszkańcy miast są 
niezadowoleni i krytyczni wobec zachodzących zmian. „Dla nowo przybyłych 
miasto jest zamknięte i wrogie. Wobec niemożności integracji społecznej i eko-
nomicznej usiłują «wpasować się» w miejskie realia w substytucyjny sposób, 
przede wszystkim przez identyfikację z radykalnym i nietolerancyjnym dyskur-
sem politycznym” (Fuga 2007: 378, tłum. M.H.);
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– wiejscy sklepikarze, rolnicy i członkowie ich rodzin, dla których handel jest zaję-
ciem dodatkowym. Sprzedają nie tylko produkty pochodzące z własnego gospo-
darstwa, ale także – ze szkodą dla rodzimych producentów – produkty spożyw-
cze obcego pochodzenia. Ta rosnąca grupa to zaczątek sektora usług;

– wirtualni właściciele ziemi, którzy nie zawsze są mieszkańcami wsi. To ludzie 
znajdujący się w bardzo różnych sytuacjach: bezrobotni, dawni wielcy właścicie-
le ziemi, kupcy, emeryci, rolnicy. Łączy ich kontestacja obecnych rozwiązań oraz 
żądanie pełnej restytucji ziemi pierwotnym właścicielom. W sumie – razem ze 
spadkobiercami byłych właścicieli – tworzą oni liczną grupę domagających się 
odszkodowania od państwa.
„Te grupy – jaki pisze Fuga – znajdują się w pół drogi między wsiami i miasta-

mi, wiejskością i miejskością, życiem wiejskim i życiem miejskim. Są socjokultu-
rowym produktem [postkomunistycznej – M.H.] transformacji i w konsekwencji 
niestabilne, płynne, otwarte na inne grupy, są w trakcie powstawania i rozpadu. 
To grupy społeczne własne (en soi) i stające się «innymi», to znaczy zmierzające 
do identyfikacji z innymi, bardziej stabilnymi i bardziej tradycyjnymi grupami. To 
grupy w trakcie transformacji, bardzo dynamiczne, pełne zmieniającej się energii, 
mające dwie lub trzy tożsamości w trakcie tworzenia się. Nie mają precyzyjnych 
granic, czasami się krzyżują. Jednostki wchodzące w ich skład mają prowizoryczny 
status społeczny i mogą łatwo wyjść z grupy, aby stać się członkiem innych grup 
społecznych” (Fuga 2007: 377, tłum. M.H.).

To, co wydaje się szczególnie interesujące w tej koncepcji, to fakt, że grupy te 
powstały w określonym czasie (jako efekt procesu postkomunistycznej transforma-
cji), nie mają stałego miejsca w przestrzeni fizycznej oraz są zbiorowościami ludzi 
poszukujących stałego miejsca w społecznej przestrzeni, ludzi rekonstruujących 
własną tożsamość. Jeśli więc tak zdefiniujemy ich naturę, to stosunkowo łatwo mo-
żemy oderwać się od albańskich realiów i odnaleźć przejściowe grupy społeczne we 
wszystkich społeczeństwach postkomunistycznych.

Czy jednak grupy przejściowe są tylko fenomenami pochodnymi transformacji? 
Wydaje się, że ten fakt niewbudowania w istniejącą strukturę społeczeństw istnieje 
od dawna i po wielekroć był już opisywany. To zjawisko „ludzi luźnych”, o którym 
stosunkowo niedawno przypomniał Kazimierz W. Frieske w szkicu Mistyfikacje 
strukturalne: współcześni „ludzie luźni” (2004). Ludzie luźni to fenomen historycz-
nie odległy, mający miejsce tak w mieście, jak i na wsi. Wyraźny w społeczeństwie 
stanowym, czego przykładem są tzw. ludzie luźni na wsi w I Rzeczpospolitej: bied-
ni, bez majątku, ale też wolni. Frieske, odwołując się do różnych analiz tego zjawi-
ska1, wskazuje na nieokreśloność ich statusu oraz konsekwencje tej nieokreśloności 
dla indywidualnej tożsamości. Twierdzi, że istnienie ludzi luźnych jest zjawiskiem 
uniwersalnym, występującym powszechnie: „społeczna «luźność» rozumiana jako 
nieokreśloność statusu jednostek czy ich strukturalny amorfizm ma charakter 

1 Z polskich opracowań przytacza Stefana Czarnowskiego (1956), Ninę Assorodobraj (1966), 
Elżbietę Neyman (1966).



Część pierwsza. Struktura społeczna ludności wiejskiej na początku XXI wieku 61

endemiczny i dotyczy zarówno czasu, jak przestrzeni” (Frieske 2004: 38). Status 
w społeczeństwie przemysłowym powiązany jest z wykonywaną pracą: zawodem 
zdobytym przez wykształcenie, co decyduje o rodzaju i charakterze wykonywanej 
pracy, a co z kolei łączy się z dochodami. Społeczna luźność, nieokreślenie statu-
su jest tu pochodną niepewności lub braku zinstytucjonalizowanego zatrudnienia. 
Oznacza to zarazem pozostawanie – przynajmniej częściowo – poza instytucjami 
kontroli społecznej, którymi ciągle są zakłady pracy2, które przecież poprzez za-
trudnienie „operacjonalizują” posiadany przez jednostkę zawód i zawodową (kor-
poracyjną) przynależność. Są nie tylko podstawą pewnej sieci organizacyjnej, ale 
także sieci bezpieczeństwa socjalnego. W warunkach transformacji postkomuni-
stycznej aspekt braku organizacji sieci bezpieczeństwa socjalnego, wraz z zanikiem 
większości socjalnych funkcji zakładów pracy, miał bardzo duże znaczenie, zwłasz-
cza w rolniczych zakładach pracy3, a pozbywanie się socjalnych obciążeń – miesz-
kań, prowadzonych żłobków, przedszkoli, stołówek itp. – było pierwszym etapem 
dostosowywania się państwowych i spółdzielczych przedsiębiorstw rolniczych do 
warunków gospodarki rynkowej.

W świetle powyższego można byłoby wnioskować, że istnienie grup ludzi luź-
nych jest zjawiskiem uniwersalnym i w różnym nasileniu mamy z nim do czynienia 
w rozmaitych epokach i systemach społecznych. Naturalnym też wydaje się rozu-
mowanie, że pojawiają się okresy, kiedy wielkość tego zjawiska rośnie; takimi są 
okresy radykalnych zmian systemów społecznych, restrukturyzacja oraz perturba-
cje (kryzysy) systemów gospodarczych. Obecność ludzi luźnych pełni także jawne 
i ukryte funkcje społeczne: łagodzi ostrość podziałów i nierówności społecznych, 
służy jako wentyl bezpieczeństwa, ale i – o czym pisał Czarnowski w latach trzy-
dziestych XX w. – może mieć także destrukcyjny wpływ na porządek społeczny. 
„Ludzie luźni stanowili żywioł trudny do opanowania, wymykając się regułom spo-
łecznych hierarchii, (…) nie radziły sobie z nimi podstawowe mechanizmy kon-
troli społecznej, stanowili oni wyzwanie dla podstawowych instytucji porządku 
społecznego” (Frieske 2004: 41). Dlatego też zawsze usiłowano ich jakoś społecznie 
zagospodarować.

Zarówno jedna, jak i druga przywołana tu koncepcja odwołuje się do braku 
zakotwiczenia w strukturze społecznej poprzez pracę. Ale współcześnie „wspól-
nota pracy coraz częściej zawodzi jako podstawa organizacji sieci bezpieczeństwa 
socjalnego z powodów oczywistych, tych mianowicie, że najwyraźniej obejmuje 

2 Choć na pewno nie w takiej skali, jak to opisał Winicjusz Narojek (1991). „«Socjalistycz-
ny zakład» pracy był nie tylko instytucją produkcyjną, ale także jedną z kluczowych instytucji 
kontroli społecznej. W zamian za pracę, ale też w zamian za demonstrowanie ideologicznego 
konformizmu «dawał» on mieszkanie, organizował zapasy na zimę, regulował dostęp do kultury, 
wysyłał na wczasy itp.” (Frieske 2004: 42). Ale i obecnie nie możemy pominąć takich nowych 
zjawisk, jak „wyjazdy integracyjne”, „zakładowe imprezy” czy określanie przez zakład pracy fi-
zycznego wyglądu pracownika (ubranie, makijaż etc.). 

3 Te „uspołecznione” przedsiębiorstwa rolne, spółdzielnie produkcyjne i państwowe gospo-
darstwa rolne funkcjonowały wg dualnej, socjalno-produkcyjnej racjonalności.
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ona coraz mniejszą – często słyszy się, że szczególnie uprzywilejowaną – część spo-
łeczeństwa” (Frieske 2004: 44). Problem nie sprowadza się tylko do bezpieczeństwa 
socjalnego. Nie tylko w społeczeństwie przemysłowym, ale także i dzisiaj, w roz-
winiętych społeczeństwach „poprzemysłowych”, wykonywana praca, sprowadzona 
zwykle do „zawodu”, jest ważnym, jeśli nie najważniejszym elementem usytuowa-
nia w społecznej hierarchii. Zawód i wykonywana praca to ważne elementy samo-
identyfikacji oraz określania społecznej tożsamości. Anthony Giddens stwierdza, 
że „w nowoczesnych społeczeństwach posiadanie pracy jest ważne dla zachowa-
nia poczucia własnej wartości. Nawet praca w stosunkowo złych warunkach albo 
nudna stanowi ważny czynnik konstrukcji psychicznej jednostki” (Giddens 2004: 
396). Badania międzynarodowe pokazują, że „praca obok rodziny, zdrowia i reli-
gii stanowi jedną z naczelnych wartości. Miejsce wśród tych wartości jest różne, 
w zależności od kraju, grupy zawodowej, działu gospodarki, płci, wieku, wykształ-
cenia, sytuacji rodzinnej itp. czynników. Dla określonych kategorii społeczno-za-
wodowych praca ma zbliżoną wartość podzielaną grupowo: jest bardziej centralną 
wartością dla grup zawodowych cieszących się większą autonomią i wyżej wykwa-
lifikowanych niż dla grup wykonujących pracę niesamodzielną o niższych kwa-
lifikacjach” (Kozek 2000: 175). Szczególnie istotne wydają się tu wyobrażenia na 
temat pracy istniejące w myśleniu potocznym4 oraz ogólne do niej nastawienie: 
punitywne, instrumentalne i autoteliczne. Potwierdza się to także w przypadku Pol-
ski w pierwszej dekadzie XXI w.: praca znajduje się pośród pierwszych najważniej-
szych 4–5 wartości udanego życia: zdrowia, dzieci, udanego małżeństwa, pieniędzy, 
i wskazywana jest przez ok. jedną trzecią Polaków. Podobnie w przypadku ludności 
wiejskiej, choć tu widać dość wyraźne różnice, jeśli idzie o różne grupy społeczno-
-zawodowe: bardzo ważna jest dla robotników wykwalifikowanych (48,8%), nie-
wykwalifikowanych i pracowników usług (odpowiednio 42,3 oraz 42,7%), mniej 
ważna – dla rolników (26,2%!) oraz tzw. wyższej klasy średniej (27,8%) (Halamska 
2013: 120). Te dwa ostatnie przypadki są – z odmiennych zresztą powodów – szcze-
gólnie warte uwagi5.

Tymczasem w końcu XX w. w krajach uprzemysłowionych pojawił się nowy 
problem: braku pracy, bezrobocia. W centrum rozważań nad socjopsychiczną kon-
strukcją jednostki znalazł się teraz wpływ niepewności zatrudnienia, konsekwencji 
dogłębnej transformacji rynku pracy. Na rynku tym – na skutek zmian technolo-
gicznych i globalizacji gospodarki – jest zapotrzebowanie na „elastycznych” pra-
cowników, „pracowników z portfolio, czyli ludzi posiadających szereg umiejętności 
zawodowych i rekomendacji z poprzednich miejsc pracy, którymi będą się posługi-
wać w swoim życiu zawodowym, wykonując kilka różnych zawodów i pracując na 
różnych stanowiskach. «Kariera zawodowa» w dzisiejszym znaczeniu będzie rzad-
kością” (Giddens 2004: 436). Taka sytuacja – która według niektórych przewidywań 

4 Wiesława Kozek mówi o tzw. folk concepts (Kozek 2000: 175).
5 Zastanawiająca jest niska pozycja pracy u tzw. wyższej klasy średniej, dla której samodziel-

nie wykonywana praca powinna być źródłem satysfakcji nie tylko materialnej, oraz u rolników, 
ze specyficznym dla nich etosem pracy. 
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będzie normą w przyszłości – zaskakuje ludzi, ciągle socjalizowanych „do pracy” 
w sposób tradycyjny. Tym bardziej tych wszystkich, dla których praca jest głównym 
źródłem środków materialnych. Brak stałej pracy, czy w ogóle jakiejkolwiek pracy, 
budzi poczucie zbędności, odrzucenia. Rodzi się zatem pytanie, czy w obecnych 
czasach „ludzie zupełnie lub częściowo luźni” staną się zjawiskiem zwyczajnym 
i trwałym, „nieklasą niepracowników”6, czy też trwałą grupą przejściową.

Z uwagi na powyższe zasadne jest przypuszczenie, że na początku XXI w. także 
w Polsce zaistniało podobne zjawisko, będące efektem połączonego wpływu trans-
formacji postkomunistycznej i przemian rynku pracy zachodzących pod wpły-
wem globalizacji. Zakładam, że podstawą wyróżnienia tej grupy jest amorficzność 
i efemeryczność społecznej tożsamości jej członków. Jest ona skutkiem nieokreślo-
ności, płynności statusu społecznego na skutek nieklarownej sytuacji pracy: jej bra-
ku, niestałości zatrudnienia, wielości różnorodnych zajęć oraz chaotycznych zmian 
zawodu i miejsc pracy. Słowem – wszystkich tych czynników, które wywołują u jed-
nostki poczucie niejasności własnej sytuacji, zagubienia w społecznej rzeczywisto-
ści, braku przynależności czy wręcz zbędności. Za wyróżnieniem takich grup prze-
mawiają także problemy badaczy struktury społeczno-zawodowej. „Przedmiotem 
kontrowersji były zawsze dwie kwestie: a) sposobu identyfikowania w strukturze 
społecznej niepracujących jednostek, b) wykonywania przez jednostki pracujące 
kilku zawodów” (Domański 2004a: 116). W kontekście analizowanego problemu 
ważne jest, z jaką grupą zawodową identyfikują się osoby aktualnie niepracujące. 
To – jak pisze Domański – złożony problem, a analizy przeprowadzone w Pol-
sce wykazały, że „osoby aktywne zawodowo w znaczącym stopniu różniły się od 
osób nieaktywnych w momencie badania, ale mających jakiś zawód w przeszłości” 
(Domański 2004a: 118). Przypuszczać przy tym należy, że różnice te nie dotyczą 
tylko poziomu dochodów. Co do drugiej sytuacji – wykonywania wielu zawodów 
– przyjmuje się rozwiązanie „zawodu głównego”, definiowanego jako czynności 
przynoszące najwyższy dochód oraz wymagające poświęcenia więcej czasu pracy 
niż inne.

Takie właśnie kryteria – różnie przejawiającego się niejasnego statusu zatrud-
nienia/pracy – posłużyły do wyodrębnienia subzbiorowości przejściowych wśród 
ludności wiejskiej, do których zostali zaliczeni:
– quasi-rolnicy 1, czyli ci pracujący, którzy podstawowe dochody czerpią z pracy 

poza gospodarstwem rolnym, a dodatkowe dochody z gospodarstwa rolnego. 
Podstawą wyróżnienia tej zbiorowości jest deklaracja o strukturze dochodów;

– quasi-rolnicy 2, czyli ci pracujący, którzy podstawowe dochody czerpią z gospo-
darstwa rolnego, a dodatkowe dochody z pracy poza gospodarstwem rolnym. 
Podstawą wyróżnienia tej zbiorowości jest deklaracja o strukturze dochodów;

6 André Gorz już w 1980 r. (Adieu aux proletariat) uważał, „że wzrost bezrobocia oraz coraz 
częstsze zjawisko pracy w niepełnym wymiarze godzin doprowadziły już do powstania, obok 
grupy mającej stałe zatrudnienie, kategorii – jak ich określa – «nieklasy niepracowników»” (Gid-
dens 2004: 438).
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– bezrobotni, którzy w czasie nieprzekraczającym dwóch tygodni są gotowi pod-
jąć pracę. Tu podstawą wyróżnienia ze zbiorowości bezrobotnych jest rejestracja 
w urzędzie pracy i gotowość podjęcia pracy w okresie do dwóch tygodni;

– obecnie pracujący, ale którzy w latach 2011–2013 co najmniej raz byli bezrobotni 
i zarejestrowani w urzędzie pracy;

– osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu pracy;
– osoby pracujące dorywczo.

Pierwsze dwie kategorie wyodrębnione są z powodu hipotetycznej sytuacji kon-
fliktu/konkurencji między dwoma różnymi rodzajami pracy i w konsekwencji – hi-
potetycznej sytuacji wyboru jakiejś tożsamości. Następne – ze względu na poten-
cjalną niepewność, wykreowaną przez sytuację pracy: bezrobocie, doświadczone 
niedawno bezrobocie, kolejne dwie – przez możliwości prekariatu: pracę w niepeł-
nym wymiarze oraz pracę dorywczą. Takie kategorie zostały wyróżnione tytułem 
próby: bliższa charakterystyka pozwoli na weryfikację hipotez o przejściowym cha-
rakterze tych grup, potwierdzoną przez poczucie niestabilności własnej sytuacji. Te 
subzbiorowości zostały wyłonione ze zbiorowości generalnej osób w wieku 18–67 
lat, czyli odpowiadającej obecnie wiekowi produkcyjnemu7. W tak zdefiniowanym 
zbiorze, liczącym 8204 osoby, czynni zawodowo stanowią trzy piąte, a zbiór, zdefi-
niowany wyżej jako „potencjalne grupy przejściowe”, stanowi ok. 20% zbiorowości 
generalnej. Dla ukazania specyfiki sytuacji grup potencjalnie przejściowych ich ce-
chy porównane zostaną z dwiema grupami referencyjnymi: zbiorowością generalną 
oraz zbiorowością czynnych zawodowo.

Wyróżnione wyżej subzbiorowości potencjalnie przejściowe dość wyraźnie 
dzielą się na dwie grupy: quasi-rolników i pozostałych. Decyduje o tym kilka cech, 
a w szczególności: doświadczenie bezrobocia, które w grupie quasi-rolników jest 
praktycznie nieobecne; maskulinizacja tej grupy oraz większy udział grupy wieko-
wo najstarszej. Także – znacząco mniejszy udział niezadowolonych z sytuacji finan-
sowej rodziny, co znajduje wytłumaczenie w tym, że przeciętne dochody quasi-rol-
niczego gospodarstwa domowego wynoszą 110% przeciętnych dochodów wiejskich 
gospodarstw domowych. To grupa „rodzinna”: w związku małżeńskim jest ponad 
90% zbiorowości, a mieszany status społeczno-zawodowy dotyczy przede wszyst-
kim głowy gospodarstw domowych. Interesująca jest struktura społeczno-zawodo-
wa tej subzbiorowości: właścicielami gospodarstw, osiągającymi pewne dochody ze 
swojej działalności, są wszystkie grupy społeczno-zawodowe. Dwie trzecie to ro-
botnicy-rolnicy, lecz co piąty – posiadający gospodarstwo rolne i czerpiący z niego 
dochody – należy do klasy średniej. Do tych dwóch grup zbliżone charakterystyki 
mają pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy, także mający wyraźne związki 
z rolnictwem. Od quasi-rolników różni ich wyższy poziom niezadowolenia z sytu-
acji finansowej, a także feminizacja subzbiorowości oraz dość wysoki udział jeszcze 
uczących się. Te dwie ostatnie cechy wskazują, że część tej grupy stanowią wycho-
wujące dzieci kobiety oraz ludzie młodzi, jeszcze uczący się. I można przypusz-

7 Prace nad tomem ukończono we wrześniu 2016 r. 
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czać, że w obydwu tych przypadkach ograniczenie aktywności zawodowej może 
być przedsięwzięciem zamierzonym. Ale z kolei struktura zawodowa wskazuje na 
związki z rolnictwem: prawie trzy piąte zbiorowości to przedstawiciele grupy rolni-
czej: „rolnicy, ogrodnicy, rybacy”. W korelacji z innymi cechami, w tym zwłaszcza 
z brakiem doświadczonego niedawno bezrobocia, można wnosić, że są to rolnicy 
o niepełnym zatrudnieniu, pracujący w gospodarstwach, gdzie istnieją znaczne 
nadwyżki siły roboczej.

Podobne do siebie są natomiast trzy pozostałe subzbiorowości: bezrobotnych, 
nowo zatrudnionych po okresie bezrobocia oraz pracujących dorywczo. W biogra-
fiach bezrobotnych oraz niedawno zatrudnionych epizody bezrobocia są liczne, 
a u znacznej części – długotrwałe. Nie może zatem dziwić zamiar emigracji zarob-
kowej, choć do tej pory niewielu jej doświadczyło. W grupach tych przeważają lu-
dzie młodzi (dwie trzecie ma nie więcej niż 35 lat) oraz w stanie wolnym: szczegól-
nie wielu jest ich w zbiorowości aktualnie bezrobotnych. Grupy są zdominowane 
przez innych – niż głowa rodziny lub współmałżonek – członków rodziny. W sko-
jarzeniu z nadreprezentacją młodszych grup wieku można wnosić, że są to dorosłe 
dzieci, które albo nie założyły jeszcze rodziny, albo ze współmałżonkiem żyją u ro-
dziców/teściów. Są te osoby również gorzej wykształcone niż aktywni zawodowo 
mieszkańcy wsi, choć jednocześnie relatywnie często podnoszą swoje kwalifikacje8.

Wśród wyróżnionych tu grup na uwagę zasługują aktualnie bezrobotni. Co 
czwarty z nich nigdy nie miał żadnych doświadczeń zawodowych, które mogły-
by być traktowane jako wykonywany niegdyś zawód. Oznacza to, że co czwarty 
bezrobotny na wsi, choć może przeszedł socjalizację do pracy (na co wskazywa-
łaby struktura wykształcenia), to jednak nie przeszedł socjalizacji przez pracę, nie 
doświadczył wykonywania pracy zawodowej. Spośród tych natomiast, którzy już 
pracowali – 90% ma za sobą doświadczenia przede wszystkim pracy fizycznej, co 
oznacza także (struktura wykształcenia!), że część z nich wykonywała prace poniżej 
swoich kwalifikacji. To grupa znajdująca się poniżej linii relatywnego ubóstwa: jej 
przeciętne dochody osobiste, jak również i dochody gospodarstw domowych są 
niższe (ok. 48%) od połowy przeciętnych dochodów całej analizowanej tu wiejskiej 
zbiorowości.

Prześledźmy jeszcze, czy potencjalnie przejściowe grupy wyróżniają się tak-
że sposobem uczestnictwa w życiu społecznym oraz prospołecznymi postawami. 
Rysują się tu (zob. tab. 27) dwa odmienne układy cech. Pierwszy – wokół quasi-
-rolników 1, gdzie blisko sytuują się quasi-rolnicy 2 oraz pracujący w niepełnym 
wymiarze czasu pracy, drugi – wokół bezrobotnych, zatrudnionych niedawno bez-
robotnych oraz pracujących dorywczo. Tę pierwszą grupę charakteryzują wyższe 
niż przeciętne dla wsi wskaźniki uczestnictwa w życiu społecznym oraz praktykach 
religijnych przy niższym zaufaniu do innych, nieco większe poczucie odpowie-
dzialności za dobro wspólne, lecz zarazem mniejsza wiara w zalety demokracji jako 

8 Wśród biernych zawodowo prawie co czwarty jeszcze się uczy, co w większości przypad-
ków oznacza niepracujące, uczące się dzieci już w wieku produkcyjnym. 
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systemu sprawowania władzy. Druga – zdaje się o wiele słabiej uczestniczyć w ży-
ciu społecznym i jest bardziej indyferentna religijnie, ma niewielkie zaufanie do 
ludzi, jest słabo przekonana o zaletach demokracji jako systemu politycznego spo-
łecznego i wykazuje małe zainteresowanie dobrem wspólnym. To jakby dwa różne 
wzory uczestnictwa w życiu społecznym: pierwszy, oparty na dość silnej integracji 
lokalnej przy dystansie do kwestii ogólnospołecznych, drugi – wykazujący znacz-
ny dystans tak do poziomu lokalnego, jak i ogólnospołecznego. W tym drugim 
przypadku zastanowić się należy, czy jest to skutkiem licznego udziału młodych 
w tych kategoriach przejściowych, czy też jest to „wymknięcie się” z mechanizmów 
kontroli społecznej, jeden z efektów pozostawania „poza pracą”. Szczególnie wiele 
przejawów wykluczania (czy samowykluczania się) obserwuje się u bezrobotnych.

* * *

Analizę przejściowych grup społecznych trzeba wpisać w dokonujące się zmiany 
struktury społecznej wsi. Ta zmienność, płynność struktury społecznej to pierwsza 
cecha obecnej – chciałoby się powiedzieć: ponowoczesnej – struktury społecznej 
polskiej wsi. Ta płynność i zmienność, a w konsekwencji niepewność sytuacji na 
rynku pracy, niesie ze sobą zjawisko prekaryzacji. Brak zawodowej tożsamości to 
jeden z klasycznych jej skutków (Standing 2014). Podejmując analizę subzbioro-
wości potencjalnie przejściowych, chcę wskazać, w jakiej mierze zjawisko to jest 
obecne we współczesnej wiejskiej Polsce.

Współczesna wieś jest wsią wielozawodową. Jest tak nie tylko z powodu długiej 
listy zawodów wykonywanych obecnie przez mieszkańców wsi, ale także ze wzglę-
du na wielo zawodowość w obrębie rodziny/gospodarstwa domowego, a także sytu-
ację wykonywania synchronicznie przez jedną osobę różnych zawodów. To na wsi 
zastajemy rolników-pracowników, rolników-przedsiębiorców, pracowników-rolni-
ków: słowem, różne grupy związane z rolnictwem/gospodarstwem rolnym, a jed-
nocześnie wykonujące rozmaite zawody. Wydawać by się mogło, że wiele z tych 
osób dopiero poszukuje swojego miejsca w społeczeństwie, że są to przejściowe 
grupy społeczne. Bliższa analiza wskazuje jednak na co innego. Quasi-rolnicy 1 to 
grupa o ustabilizowanej pozycji: bardzo dobrze zintegrowana ze społecznościami 
wiejskimi, o czym świadczy jej uczestnictwo w życiu społecznym, unormowana sy-
tuacja rodzinna, zadowolenie z – przeciętnie wyższych niż na wsi – dochodów. Wy-
daje się, że jest to zbiorowość, która zna swoje miejsce w społeczeństwie – określane 
przez wykonywany zawód – i jest z tego miejsca zadowolona. Pewne podobieństwa 
z nią wykazuje grupa quasi-rolników 2, niewielka zbiorowość jakby prawdziwych 
chłopów-rolników, prowadzących gospodarstwa i uzupełniających niewystarczają-
ce dochody zarobkami poza rolnictwem. Bardzo interesująca jest natomiast grupa 
„pracujących w niepełnymi wymiarze czasu pracy”, co już jest jednym z klasycz-
nych przejawów prekaryzacji. W dwóch przypadkach sytuację niepełnego zatrud-
nienia zdaje się tłumaczyć trwający jeszcze proces edukacji oraz (prawdopodobne) 
obowiązki wychowawcze młodych kobiet. Jednak ponad połowę tej subzbiorowo-
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ści stanowią wykonujący zawód rolnika (ogrodnika, rybaka), co z dużym praw-
dopodobieństwem wskazuje na niepełne zatrudnienie w indywidualnych gospo-
darstwach rolnych. W takiej sytuacji jest dość liczna grupa mieszkańców wsi, na 
co wskazują analizy tzw. bezrobocia ukrytego (por. Rosner 2012). Jaka jest skłon-
ność tych ludzi do reorientacji zawodowej i odejścia z rolnictwa, by zatrudnić się 
w innych zawodach? Przeprowadzone przez Ryszarda Kamińskiego (2015) badania 
wskazują, że jest ona niewielka. „Dane z Powszechnego Spisu Rolnego 2010, jak 
i prognozy do roku 2020 wskazują na kilkaset tysięcy osób zatrudnionych aktualnie 
w gospodarstwach rolnych, które będą zmuszone poszukać dla siebie dodatkowego 
lub alternatywnego źródła utrzymania. Badania rolników i członków ich rodzin 
odnoszące się do przyszłości gospodarstwa ukazują duży poziom (raczej bezzasad-
nego) optymizmu wobec przyszłości gospodarstwa rolnego oraz towarzyszący mu 
brak woli podejmowania działań na rzecz zarówno poszukiwania pracy, jak i zmia-
ny zawodu. Optymizm wobec przyszłości gospodarstwa skutkuje brakiem zainte-
resowania reorientacją. (…) W realiach polskiej wsi niewątpliwym utrudnieniem 
są kwestie związane z decyzją o rezygnacji z korzystnego ubezpieczenia w KRUS na 
rzecz trwałego zatrudnienia i przejścia do ZUS” (Kamiński 2015: 184). Ponieważ 
wysokość składki ZUS wobec KRUS ma się jak 10:1, nawet rolnicy, którzy prze-
szli programy reorientacji zawodowej, wolą wykonywać prace dorywcze i pozostać 
w bezpiecznym systemie KRUS niż zerwać z rolnictwem i przejść do systemu po-
wszechnych ubezpieczeń społecznych. To oznacza, że ta znaczna „rolnicza” część 
pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy jest dość mocno zakotwiczona 
w rolnictwie, gwarantującym bezpieczeństwo socjalne.

W innej sytuacji są bezrobotni, nowo zatrudnieni po bezrobociu, często wielo-
krotnie zmieniający miejsce pracy i zawód, pracujący dorywczo, także wędrujący 
od jednego do drugiego miejsca pracy, zawodu, zajęcia. W części to tzw. grupy 
elastycznego czasu pracy, pożądane przez ponowoczesny rynek pracy, ale niepo-
siadające ani statusu społecznego, ani zabezpieczeń społecznych i poczucia bezpie-
czeństwa9. Ale też grupy bez zakotwiczenia w zawodzie, zakładzie pracy, w znacznej 
mierze pozbawione etosu pracy, a co za tym idzie, niemogące poprzez pracę two-
rzyć swojej tożsamości. To ludzie młodzi, słabo wykształceni, o bardzo niskich lub 
niskich dochodach. Kontestujący życie na wsi, ale i wyalienowani ze społeczeństwa. 
Na pewno jednak – jak pokazują socjologiczne badania – poszukujący swojego 
miejsca w społeczeństwie. I najwyraźniej je znajdujący w tzw. grupach antysyste-

9 „Dzisiaj kładzie się nacisk na wykorzenienie nawyku regularnej, ciągłej i bezustannej pra-
cy. Cóż innego miałoby oznaczać hasło «elastyczna siła robocza»? Obecna strategia polega na 
tym, by pracownicy zapomnieli, co to jest etyka pracy, a nie uczyli się jej… Siła robocza może 
stać się prawdziwie elastyczna tylko wtedy, gdy współcześni i przyszli pracownicy pozbędą się 
wyuczonego nawyku codziennej pracy czy pracy na zmiany, przyzwyczajenia do stałego miejsca 
pracy i tych samych współpracowników. Tylko pod tym warunkiem, że nie przywykną do żadnej 
pracy, że nie będą podchodzić do żadnego zajęcia jako do swojego powołania (lub im się to unie-
możliwi) oraz że porzucą patologiczne skłonności do snucia fantazji na temat prawa własności 
pracy i odpowiedzialności” (Bauman 2000: 131).
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mowych: kiboli, anarchistów, narodowców. Ostatnio – tworzonych grupach para-
militarnych. Takie grupy odgrywają aktywną rolę w pojawiających się konfliktach 
społecznych, wpływają na brak społecznej równowagi, a w konsekwencji – stano-
wią zagrożenie dla stabilności instytucji społecznych i politycznych. W strukturze 
polskiej wsi pojawiają się zatem grupy o odmiennych funkcjach: grupa stabilizująca 
demokratyczny porządek i rynkową gospodarkę, które to funkcje przypisują klasie 
średniej wszyscy analitycy struktury społecznej, oraz grupa mająca skłonność do 
destabilizacji istniejącego ładu, przejściowa grupa społeczna, składająca się z róż-
nych, podlegających marginalizacji albo dążących do jej przezwyciężenia, zbioro-
wości.



5. Procesy zmian struktury społecznej wsi, 
czyli jak do tego doszło

Struktura społeczna jest konstrukcją niezmienną, niepodlegającą zmianom. 
W historii istniały okresy jej „długiego trwania”; jej zmiany przyspieszyła rewolucja 
przemysłowa i narodziny społeczeństwa przemysłowego. Ono właśnie ukształto-
wało jej obecne zręby. Zmiany, które w tym okresie zachodziły, ukształtowały pod-
stawowe relacje między dwoma głównymi elementami każdego ze społeczeństw: 
miastem i wsią. Wieś liczebnie kurczyła się, co stanowiło istotę procesu deruraliza-
cji, a dodatkowo traciła swoją specyfikę, podlegając procesom urbanizacji. W tym 
okresie także zmieniała się struktura społeczna wiejskich zbiorowości: następowało 
kurczenie się segmentu agrarnego i jego głębokie przemiany, nazywane w socjolo-
gicznej literaturze „końcem chłopów”; na wsi pojawiali się przedstawiciele innych 
niż chłopi warstw społecznych. Procesy zmian miały podobny przebieg we wszyst-
kich rozwiniętych krajach Zachodu, gdzie dominowała gospodarka kapitalistyczna. 
Przejście do społeczeństw poprzemysłowych późnej nowoczesności zaowocowało 
nową serią zmian, także struktury społecznej wsi. Te zmiany – demograficzne, spo-
łecznych kompozycji struktur lokalnych, a także polegające na pojawieniu się wielu 
nowych grup społeczno-zawodowych, w tym należących do klasy średniej – anali-
zuje Bernard Kayser w pracy pod wielce znaczącym tytułem: La renaissance rurale. 
Sociologie des campagnes du monde occidental1. To owoc wieloletnich obserwacji 
nie tylko we Francji, ale także w Wielkiej Brytanii, USA oraz Republice Federalnej 
Niemiec.

Zmiany struktury społecznej wsi zachodziły także w Polsce. Miały one jednak 
przez połowę XX w. specyficzny przebieg, ze względu na istniejący porządek poli-
tyczny, ekonomiczny i społeczny. W 1989 r. Polska, składająca się z – wyróżnianych 
w sposób matrycowy trzech warstw – robotników, chłopów i pracującej inteligen-
cji, wkracza w okres szybkich zmian, także – struktury społecznej, także – tej na 
wsi. Zmiany, jakie następują, są wielorakie, znacząco zwiększa się ruchliwość spo-
łeczna, następują modyfikacje w hierarchiach społecznych. Ten kształt struktury 
społecznej wiejskiej Polski został opisany wyżej. Tu podejmę próbę odpowiedzi 
na pytanie o to, jak do tego doszło, jakie procesy do takiej struktury społecznej 
doprowadziły. W moim przekonaniu były to trzy wielkie procesy: dezagraryzacja, 
proletaryzacja i gentryfikacja.

1 Wydana w 1990 r. przez wydawnictwo Armand Colin. 
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5.1. Dezagraryzacja
Analizę zmian procesów zachodzących na wsi należy rozpocząć od procesu ob-

serwowanego najwcześniej – dezagraryzacji, choć w przypadku polskiej wsi łączy 
się on z procesem proletaryzacji. W specyficzny sposób proces ten jest także powią-
zany z „końcem chłopów” w jego klasycznym rozumieniu, tzn. z utratą przez go-
spodarstwo rodzinne specyficznych reguł funkcjonowania i podporządkowaniem 
jego funkcjonowania mechanizmom rynkowym (Mendras 1967; Halamska 2004). 
W momencie gdy gospodarstwo rodzinne zaczyna orientować swoją działalność 
według – powszechnie obowiązującej w gospodarce kapitalistycznej – kategorii 
zysku, przestaje być gospodarstwem chłopskim. Zaczyna – przy pomocy różnych 
mechanizmów (nawożenie, mechanizacja, nowe odmiany roślin i gatunki zwierząt) 
– intensyfikować produkcję oraz włączać do kosztów produkcji także koszty pracy. 
Chłonny w owym czasie na skutek industrializacji rynek pracy sprzyja wychodź-
stwu z rolnictwa i ze wsi, co nazywane bywa profesjonalizacją rolnictwa i w istocie 
rzeczy jest pierwszą falą dezagraryzacji wsi2.

W Polsce proces dezagraryzacji ma specyficzny przebieg; jest zjawiskiem za-
chodzącym w swoisty sposób, w znacznie wolniejszym niż na Zachodzie rytmie, 
dla którego określeniem bardziej adekwatnym jest pojęcie „zanikania”. W tym za-
nikaniu możemy wyróżnić dwie fazy, w których następuje przyspieszenie proce-
su. Pierwsza z nich przypada na okres tzw. socjalistycznej modernizacji rolnictwa, 
rozpoczęła się w latach sześćdziesiątych i kontynuowana była z większym wigorem 
w następnych dziesięcioleciach. Obserwujemy wtedy dość powolny proces zmniej-
szania się liczby gospodarstw rolnych, duży odpływ ludzi z rolnictwa do innych 
zajęć w mieście i na wsi. Ze wsi odchodzą młodzi, najlepiej wykształceni – potem 
kobiety, co jednak nie prowadzi do zmniejszenia liczby ludności wiejskiej. Struk-
tura społeczna wsi ulega wyraźnemu zubożeniu. Modernizowane są gospodarstwa 
rodzinne, co prowadzi do powstania „posttradycyjnej gospodarki chłopskiej”, opar-
tej na dość intensywnych, na ogół już zmechanizowanych, wielokierunkowych go-
spodarstwach rodzinnych, funkcjonujących – z racji pozostawania w symbiozie 
z gospodarką centralnie planowaną – według szczególnej racjonalności ekono-
micznej, oraz „zmodernizowanych chłopów”, zbiorowości o zdekomponowanym 
i zdeformowanym chłopskim systemie wartości. W 1982 r. właściciele gospodarstw 
(czasem nazywani chłopami, czasem rolnikami) stanowią 23,5% ludności pracują-
cej, w 1987 – 19,8% (Domański 2004b: 218). U progu lat dziewięćdziesiątych ciągle 
jednak są dominującą grupą społeczno-zawodową na wsi, stanowiąc bez mała po-
łowę mieszkańców wsi.

Drugi etap zanikania chłopów, a zarazem intensywny proces dezagraryzacji 
struktury społecznej wsi rozpoczyna się w momencie transformacji systemowej, 
kiedy zależność od rolnictwa maleje, co w plastyczny sposób ukazuje spadek udzia-

2 Szeroko analizuję ten problem w: Halamska 2004.
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łu rolnictwa w strukturze źródeł utrzymania ludności. Dość długo jest on niedo-
strzegany lub ignorowany3.

Tab. 28. Struktura źródeł utrzymania ludności wiejskiej w latach 1991–2013

Rok badania*
PGSS 
1991

PGSS 
1995 DS 2003 DS 2009 DS 2013

Wielkość próby 
(N osób/gospodarstw  
domowych)
Udział próby wiejskiej

4214 
osoby
41,0%

3053 
osoby
37,4%

3961
GD
33,0%

12 376 
GD
33,0%

12 355 
GD
33,3%**

Źródło utrzymania ludności 
wiejskiej (%)
Pracownicze
Chłopskie (rolnicze)
Pracowniczo-chłopskie
Emerytura, renta
Praca na własny rachunek
Inne

29,9
22,0
25,0
23,4
0,2
0,0

23,8
22,2
21,4
24,9
4,9
3,2

28,7
11,3
11,3
39,4

5,0
4,2

42,1
14,1

–
34,6

4,8
4,3

43,6
13,2

–
32,0

4,8
4,8

 * W latach 1991 i 1995 – Polski Generalny Sondaż Społeczny, jednostka próby – osoba; 2003, 2009, 
2013 – Diagnoza Społeczna, jednostka próby – gospodarstwo domowe.
** W których było 40,2% respondentów indywidualnych (wiejskie gospodarstwo domowe przeciętnie 
większe niż gospodarstwo miejskie).

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych badań PGSS 1991 oraz 1995 i DS 2003, DS 
2009, DS 2013.

Znaczące zmiany zachodzą na przełomie XX i XXI w., kiedy udział utrzymu-
jących się głównie z rolnictwa spada o połowę. Na ten spadek składa się kilka ele-
mentów. Po pierwsze, wśród typów źródeł utrzymania ludności (por. tab. 3) nie-
użyteczna staje się kategoria: utrzymanie „pracowniczo-chłopskie”; ta kategoria 
znika w opracowaniu badań Diagnoza Społeczna po 2007 r., z czego należy wnosić 
o rozpadzie dotychczasowej zbiorowości „pracowniczo-chłopskiej” i wchłonięciu 
jej przez zbiorowość pracowniczą oraz chłopsko-rolniczą. W 2009 r. wzrost (w sto-
sunku do 2003 r.) zbiorowości pracowniczej na wsi jest przy tym znacznie (czte-
rokrotnie) większy niż zbiorowości rolniczej (13,4 punkty procentowe wobec 3,2). 
Po wtóre, udział utrzymujących się przede wszystkim z rolnictwa spada w ciągu 
ćwierćwiecza dwukrotnie, do ok. 5% w całej Polsce, a 12–13% na wsi. Dość spekta-
kularnie rośnie populacja emerytów i rencistów, co nie jest wskaźnikiem skokowego 
wzrostu starzenia się społeczeństwa, ale ubocznym skutkiem transformacji gospo-
darki, odsyłającej zbędnych pracowników na wcześniejsze emerytury, renty, bez-

3 Jeszcze w 2009 r. Izabela Bukraba-Rylska wątpi w istnienie tego procesu, mimo dość oczy-
wistych wskaźników w postaci spadku gospodarstw domowych z udziałem gospodarstw rolnych 
na wsi, spadku utrzymujących się z rolnictwa, spadku liczby gospodarstw etc. W nieco wcześniej-
szym tekście (2009a) rozprawia się hurtem ze zwolennikami tego typu rozumowania, nazywając 
ich „socjologami usłużnymi”.
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robocie. W tym czasie na przykład liczba pracowników PGR spada czterokrotnie, 
z ponad 400 do ok. 100 tys. Pojawia się grupa pracujących na własny rachunek, któ-
rej udział w strukturze społecznej jest od czasu jej pojawienia się dość stabilny. Tym 
samym rolnictwo, z najczęstszego źródła utrzymania na przełomie lat osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych (chłopskie i pracowniczo-chłopskie, ale także czterystu-
tysięczna zbiorowość pracowników PGR, wchodząca w skład zbiorowości pracow-
niczej), staje się w połowie drugiej dekady XXI w. źródłem drugoplanowym, mimo 
iż dochody rolników po akcesji Polski do UE znacząco rosną, szybciej niż dochody 
innych kategorii ludności wiejskiej. Jak pokazują cytowane tu źródła, okresem zna-
czących zmian, nadających kształt aktualnej strukturze źródeł utrzymania ludności 
wiejskiej oraz strukturze społeczno-zawodowej, jest czas między 1995 rokiem a la-
tami 2005–2007. Nie jest to jednak proces jednorodny. Na początku lat dziewięć-
dziesiątych odnotowano nawet wzrost zatrudnienia w rolnictwie indywidualnym; 
między rokiem 1988 a 1995 liczba pracujących w rolnictwie głównie lub wyłącznie 
rośnie o 10,7%. Ta repezantyzacja rolnictwa ma jednak charakter przejściowy, gdyż 
już w okresie 1996–2002 zatrudnienie to spada o 44,4% (Błąd 2009; Frenkel 2005). 
Spadek zatrudnienia postępuje także w następnym dziesięcioleciu.

Od 1990 r. zróżnicowane posttradycyjne gospodarstwa chłopskie zostają otoczo-
ne przez agresywne środowisko gospodarki rynkowej, a jej mechanizmy wymuszają 
radykalne zmiany. Gospodarstwa te zaczynają się różnicować, a wraz z nimi zmienia 
się status gospodarzy. Wyróżnić tu można dwie typowe trajektorie: trajektorię wzno-
szącą się oraz trajektorię schyłkową. Ta pierwsza, którą podąża ok. jedna trzecia 
gospodarstw rodzinnych, polega na zacieśnieniu stosunków gospodarstwa z ryn-
kiem, powiększaniu gospodarstwa i intensyfikacji produkcji. Dokonuje się także 
ewolucja społecznej tożsamości tej grupy gospodarzy: niegdysiejsi chłopi zmieniają 
się w rolników-profesjonalistów, rolników-producentów, rolników-przedsiębiorców, 
grupy ekonomicznie i kulturowo dobrze zintegrowane w społeczeństwie i już nale-
żące, albo dopiero aspirujące, do warstw średnich. W określeniu swojej tożsamości 
częściej eksponują elementy związane z własnością i posiadaniem oraz częściej do-
strzegają swoje związki z innymi, nierolniczymi przedsiębiorcami (Gorlach 2005). 
Jeśli nawet w swoich autoidentyfikacjach odwołują się do chłopskości, to albo jest to 
kokieteria, albo są to agrarystyczne resentymenty. Może to być także swoisty u eu-
ropejskich rolników „agrarystyczny fundamentalizm”, służący do zbudowania sku-
tecznego, politycznego lobby, stojącego na straży ekonomicznych interesów grupy4.

Druga trajektoria, schyłkowa, prowadzi albo do rozpadu, albo do marginalizacji 
gospodarstw. W okresie 1988–2010 liczba indywidualnych gospodarstw rolnych 
powyżej 1 ha zmniejsza się o ok. 600 tys., czyli o ok. 30%. To ścieżka „samo-elimi-
nacji” (jak to w jednej ze swoich prac określił Istvan Markus), kiedy wielu rolników 
(lub ich spadkobierców) przechodzi do innych, nierolniczych grup społeczno-za-
wodowych, zaprzestając gospodarowania i zasilając szeregi albo grup robotniczych, 
albo klasy średniej. Ich likwidowane gospodarstwa uzupełniają gospodarstwa po-

4 Pojęcie to wprowadzają Hervieu i Viard (1996). 
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zostające, czego efektem jest wzrost przeciętnego obszaru gospodarstwa5. Lecz 
to odejście może być tylko częściowe, kiedy gospodarstwo nie znika, a gospoda-
rowanie nie ustaje, natomiast następuje – za sprawą pracy poza rolnictwem oraz 
czerpanych z niej dochodów – zmiana tożsamości społecznej jego użytkownika. 
W tym przypadku zarówno praca w gospodarstwie, jak i czerpane z niej dochody 
stanowią dla wielu rodzin wiejskich dodatkowe (czasem dość istotne) źródło zy-
sków (utrzymania); w tym przypadku właścicielami ziemi są nie tylko rolnicy, ale 
przedstawiciele bez mała wszystkich mieszkających na wsi kategorii zawodowych. 
Czasem także dotyczy to tych, którzy przybyli tu z miasta. Dlatego też liczba pracu-
jących w rolnictwie (najczęściej w niewielkim wymiarze czasu pracy) jest znacznie 
większa niż liczba rolników6. Po akcesji Polski do UE w 2004 r., za sprawą dopłat 
bezpośrednich, pojawiła się też znaczna grupa „gospodarujących na niby”: gospo-
darzy tylko utrzymujących ziemię w dobrej kulturze, co jest warunkiem otrzyma-
nia dopłat, a także gospodarzy, którzy ziemi nie użytkują i oddają ją w nieformalną 
dzierżawę, pobierając jednak unijne dopłaty7.

Najbardziej wyraźnym wskaźnikiem zmian struktury społeczno-zawodowej wsi 
jest obecność grupy społeczno-zawodowej zwanej rolnikami. Jeśli na początku lat 
dziewięćdziesiątych XX w. co drugi mieszkaniec wsi był rolnikiem, to ćwierć wieku 
później jest nim co czwarty. Udział rolników w tej strukturze maleje, kurczy się; 
najsilniej na obszarach o już zróżnicowanej gospodarce, zaliczanych do wielofunk-
cyjnych lub podmiejskich. Proces ten jest bardzo widoczny, co musi mieć konse-
kwencje także w sferze świadomości społecznej. Ta jednak zmienia się niezwykle 
powoli. Zapewne część z tych, którzy nie są już rolnikami, a byli nimi niegdyś, 
ciągle mają agrarystyczne rysy w swojej tożsamości. Interesujący jest zwłaszcza 
przypadek właścicieli gospodarstw, którzy przestali być rolnikami, nie zbywając 
gospodarstwa: czy deklarując swoją przynależność do grup innych niż rolnicy, nie 
oceniają spraw tego świata w sposób typowy dla rolników? Ta wielozawodowa gru-
pa zdaje się czuć bardzo dobrze we współczesnej wiejskiej Polsce i jak pokazuje 
wyżej przeprowadzona analiza, wcale nie wydaje się grupą przejściową.

Dezagraryzacja, która – jak pokazuje to przykład wysoko rozwiniętych krajów 
Europy – będzie postępować, rodzi nowy problem: jak definiować wieś, jeśli ani 
rolnictwo nie jest podstawową dziedziną lokalnej gospodarki (zob. źródła utrzy-
mania), ani rolnicy nie są na wsi grupą dominującą? Wydaje się to trudne, gdy do 
takich definicji się przywykło8 i są one powszechnie używane przez nauki społecz-

5 Zauważyć jednak należy, że dokonał on się głównie dzięki (ciągle częściowej) prywatyzacji 
sektora państwowego w rolnictwie. 

6 Problem ten analizowany jest szczegółowo w trzeciej części opracowania.
7 Reguły tych dzierżaw określają lokalne zwyczaje: na ogół są one krótkoterminowe, dopłaty 

pobiera właściciel, który sam płaci podatek rolny, a użytkownik nie przekazuje żadnego czynszu 
dzierżawnego właścicielowi.

8 Socjolog kanadyjski Bruno Jean zwraca uwagę, że ten sposób definiowania wsi przez rol-
nictwo i chłopów jest specyficzny dla europejskiej socjologii wsi i raczej niespotykany w Ame-
ryce Północnej (Jean 2004).
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ne. Trzeba byłoby dokonać dekonstrukcji tego pojęcia i zdefiniować je na nowo, 
wzorując się na przykład na etnologach, którzy współcześnie definiują wieś jako 
przestrzeń wytworzoną przez człowieka, lecz znajdującą się między tym, co dzikie, 
a tym, co miejskie (por. Berque 2011). W Polsce takie inne postrzeganie wsi przez 
badaczy zajmujących się tą tematyką jest rzadkie, jeśli w ogóle spotykane. W wiej-
skim kontekście naturę i środowisko naturalne postrzega się jako dobro publiczne, 
wytwarzane przez rolnictwo. W takiej interpretacji postrzeganie wsi jako przestrze-
ni zamieszkanej przez różne kategorie społeczne, kategorie, które mają prawo do tej 
przestrzeni, ciągle nie może zdominować nie tylko masowej9, ale i socjologicznej 
(pardon: socjologów) wyobraźni. Może więc i ją trzeba byłoby zdezagraryzować?

5.2. Proletaryzacja
„Proletaryzacja wsi” nie jest pojęciem nowym; wiele analiz poświęconych temu 

problemowi spotykamy u marksistów, którzy ukazują mechanizmy proletaryzacji 
chłopów, przede wszystkim średnio- i małorolnych. O „wiejskim proletariacie” czy 
„półproletariacie”: o wyrobnikach, komornikach czy innych pracownikach najem-
nych traktują prace ekonomistów, socjologów, geografów czy etnografów, które 
wskazują, że w niektórych typach wsi już w XIX w. stanowili oni znaczne grupy, 
czasem sięgające połowy i więcej mieszkańców. To pojęcie wiązało się z biedą, bra-
kiem ziemi, co oznaczało brak środków do życia, brak pracy.

Tutaj termin ten używany jest w innym znaczeniu. Proletaryzacja oznacza tu 
proces nasycania społeczności wiejskich przedstawicielami grup społeczno-zawo-
dowych zaliczanych do robotników. Robotnicy na polskiej wsi nie są grupą nową. 
Już w okresie międzywojennym proletariat wiejski był liczny, ale nie byli to robot-
nicy przemysłowi. Ich masowe pojawienie się na polskiej wsi rozpoczęło się w la-
tach pięćdziesiątych XX w. wraz z procesem (socjalistycznej) industrializacji kraju. 
W 1979 r. proces ten został podsumowany przez Ryszarda Turskiego w następujący 
sposób: „uczestnictwo ludności wiejskiej w procesach industrializacji kraju wyrazi-
ło się w sposób niewątpliwy w fakcie zaangażowania jej poważnych i relatywnie ta-
nich zasobów siły roboczej w produkcji przemysłowej – zarówno w formie migracji 
do miast i ośrodków przemysłowych, jak i w formie codziennych dojazdów do pra-
cy. Zwłaszcza dojeżdżający do pracy stanowili źródło względnie taniej siły roboczej. 
Robotnicy werbowani wśród ludności wiejskiej, szczególnie żyjący w indywidual-
nych gospodarstwach rolnych, satysfakcjonowali się względnie niskimi płacami, 
mniej atrakcyjnymi finansowo stanowiskami pracy (…)” (Turski 1970: 239). Pro-
ces ten był szczególnie dynamiczny w regionach uprzemysławianych. „W powiecie 
płockim do pracy ze wsi dojeżdżało w 1950 r. zaledwie 670 osób, w latach budowy 
Zakładów [Petrochemii – M.H.] ich liczba wzrosła i wynosiła: w 1960 roku – 1960 

9 Paradoksalnym przykładem tego sposobu myślenia – tym razem grupy polityków – jest 
ustawa o obrocie ziemią, która weszła w życie 1 maja 2016 r., m.in. zakazująca zakupu ziemi 
przez nierolników. 
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osób, w 1962 – 4900, w 1964 – 5610, w 1966 ponad 5000 osób” (Gałaj 1970: 310). 
Kategoria chłopów-robotników szybko rosła; w latach sześćdziesiątych przekracza 
jedną piątą właścicieli gospodarstw rolnych, w 1988 r. zbliża się do dwóch piątych, 
a według niektórych szacunków – przekracza ich połowę (Kaleta 2005). Wyższe 
dochody, a także kontakt z innym środowiskiem społecznym prowadzą do zaniku 
wielu elementów chłopsko-rolniczej kultury i tożsamości. Opisywane jest to często 
jako proces urbanizacji wsi.

Nowy etap tego procesu rozpoczyna się wraz z transformacją ustrojową, która 
powoduje rewolucję własnościową i branżową gospodarki. Jeszcze w 1991 r. – wg 
PGSS – co czwarty mieszkaniec wsi ma mieszane, pracowniczo-chłopskie źródła 
dochodów, ale ta kategoria dość szybko się kurczy. Andrzej Kaleta (2005) szacu-
je, że w 2002 r. jest ich tylko około 5%. To przede wszystkim efekt restrukturyza-
cji gospodarki. „Procesy restrukturyzacji przemysłu, szczególnie tzw. przemysłu 
ciężkiego oraz automatyzacji i informatyzacji, a także ekspansja usług jako podsta-
wowego źródła PKB (…) prowadzą bowiem do likwidacji milionów miejsc pracy, 
w pierwszej kolejności tych zajmowanych przez chłopów (…)” (Kaleta 2005: 56). 
Restrukturyzacja gospodarki przynosi zmniejszenie zatrudnienia w przemyśle, 
a proces ten jest szczególnie intensywny w latach dziewięćdziesiątych: w 1995 r. 
zatrudnionych w nim jest 3728 tys. osób, w 2005 – 2858 tys., w 2010 – 2909 tys. 
Zmniejszenie zatrudnienia następuje także w budownictwie: z 887 tys. w 1995 r. 
do 662 tys. w roku 2005; potem liczba zatrudnionych rośnie do 865 tys. w 2010 r. 
(GUS 2015). Pod koniec lat dziewięćdziesiątych rozpada się także czterystutysięcz-
na zbiorowość pracowników państwowych gospodarstw rolnych; w 2010 r. pra-
cownicy najemni w rolnictwie liczą ok. 100 tys. osób, z czego prawie 50 tys. pracuje 
w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Spadek ten obrazują dane Diagnozy 
Społecznej w poszczególnych latach, kiedy pod koniec lat dziewięćdziesiątych oraz 
na początku XXI w. kategoria robotników w strukturze społecznej wsi przejściowo 
się kurczy. Wzrost tego segmentu w strukturze społecznej wsi następuje dopiero 
od 2004 r. Zmienia się także struktura wewnętrzna: rośnie grupa robotników wy-
kwalifikowanych (pracowników usług i handlu, robotników przemysłowych i ope-
ratorów maszyn), maleje udział robotników niewykwalifikowanych, przy pracach 
prostych. Jest to zapewne połączony efekt modernizacji technologii produkcji oraz 
wchodzenia w rynek pracy młodego, lepiej wykształconego pokolenia.

Proces proletaryzacji wsi w ostatnich latach zachodzi przede wszystkim pod 
wpływem wydarzeń w stosunku do wsi zewnętrznych: restrukturyzacji gospodarki. 
W procesie tym niektóre działy gospodarki zwijają się, likwidując miejsca pracy, 
inne – rosną, tworząc je. Stąd zmienny rytm procesu. Jan Rutkowski, analizując 
dane z 1999 r., stwierdza, że „wśród działów gospodarki charakteryzujących się 
najwyższą stopą tworzenia miejsc pracy wymienić należy: transport (…), hotele 
i restauracje, handel, a także gałęzie przemysłu związane z motoryzacją: przetwór-
stwo ropy naftowej i produkcję pojazdów mechanicznych. (…) Wśród działów 
o najwyższej stopie likwidacji miejsc pracy dominują: transport, produkcja wy-
robów metalowych, pozostała działalność komercyjna, produkcja wyrobów skó-
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rzanych, górnictwo, produkcja wyrobów tekstylnych, rolnictwo” (Rutkowski 2002: 
122). Zmienia się także struktura własnościowa przedsiębiorstw: w 1990 r. 67% 
gospodarujących podmiotów stanowiły podmioty państwowe; w 2013 jest ich tyl-
ko 0,4%, a ze spółkami z udziałem skarbu państwa – 3,5%. Robotnicy w 2013 r. to 
przede wszystkim robotnicy w sektorze prywatnym10, często w drobnych firmach 
będących własnością osób fizycznych. Te drobne firmy, bardzo powszechne na wsi, 
tworzą tzw. sektor peryferyjny: często posługujący się mało nowoczesnymi techno-
logiami, gorzej wynagradzający swoich pracowników, mający mniejsze wymagania 
dotyczące ich kwalifikacji.

W analizowanym tu ćwierćwieczu proletaryzacja ludności wiejskiej nasila się, 
a jednocześnie robotnicy się zmieniają. Także ich świadomość i tożsamość społecz-
na. „Gdy w badaniach «Polacy pracujący 2007» zadano pytanie otwarte, do jakiej 
klasy, warstwy czy grupy społecznej zaliczają się respondenci, zarówno robotnicy 
wykwalifikowani, jak i robotnicy niewykwalifikowani bardzo rzadko wymieniali 
«klasę robotniczą» czy «robotników», definiowali swoją grupę jako «pracujący», 
«przeciętni» lub należący do «grupy średniej» lub «niższej». (…) Przytoczone dane 
są dobrym komentarzem do spostrzeżeń Guglielmo Meardiego: pojęcie «robotni-
cza» częściowo zostaje wyparte ze świadomości wielu polskich robotników, sami 
siebie rzadko określają jako jej [klasy robotniczej – M.H.] członków” (Gardawski 
2008: 97). Ma to zapewne uzasadnienie w lepszym jej wykształceniu (70% pra-

10 W sektorze prywatnym zatrudnionych jest czterokrotnie więcej osób niż w sektorach pu-
blicznym i państwowym. 
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cowników usług i handlu ma co najmniej wykształcenie średnie, 40% w trzech 
pozostałych grupach robotniczych), zmianie charakteru pracy, gdzie coraz mniej 
jest prostych „robotniczych” prac fizycznych. Śmiało należy więc zauważyć, że te 
tendencje spotkać można także wśród robotników mieszkających na wsi. Ale za-
sadne jest też pytanie: na ile wiejscy robotnicy są „robotnikami robotniczymi”, na 
ile zaś ich tożsamość społeczna jest specyficzna, wiejsko-robotnicza, zawierająca 
agrarystyczne elementy?

5.3. Gentryfikacja
Proces wzrostu klasy średniej na wsi, nazywany tu procesem gentryfikacji, w li-

teraturze określany jest czasem zamiennie pojęciem burżuazyjnienia. Pojęcie gen-
tryfikacji pojawiło się stosunkowo niedawno, bo w latach sześćdziesiątych XX w., 
i było przypisane szerszemu zjawisku, którego jednym z elementów są zmiany 
struktury społecznej. Stworzyła je Ruth Glass, która w latach sześćdziesiątych XX w. 
tym metaforycznym określeniem (gentrification od gentry) nazwała złożony pro-
ces „uszlachetniania” robotniczo-przemysłowej dzielnicy Londynu. Ważnym jego 
elementem była zmiana składu społecznego dzielnicy – dotychczas zamieszkali to 
miejsce robotnicy zostali wyparci przez wyższą i niższą klasę średnią. „Z tej przy-
czyny w niektórych pracach, zwłaszcza francuskich, [gentryfikacja – M.H.] roz-
patrywana jest jako zmieszczanienie lub zburżuazyjnienie bądź uburżuazyjnienie 
(embourgeoisement) (…) Podobnie jest w części polskich prac (Jałowiecki 1999; Ja-
łowiecki, Szczepański 2006; Dymnicka 2005). W pracach tych (w tym przekładach 
z języków obcych) gentryfikacja bywa jednak również nazywana uszlachetnianiem 
(Majer 1999) lub uszlachetnieniem (Kaczmarek 2001), uszlachcaniem (Jadach-Se-
pioło 2007) lub uszlachceniem (Hamm 1990) czy też elityzacją (Lisowski 1999), 
a więc określeniami nawiązującymi do «szlacheckiego» rodowodu oryginalnego 
terminu” (Grzeszczak 2010: 10). Pojęcie to zostało przeniesione także do opisów 
procesów zachodzących na wsi i w nowszej literaturze można też spotkać okre-
ślenie embourgeoisement rural, burżuazyjnienie wsi (Guimond, Simard 2010) czy 
genrification in rural settings (Maloutas 2011: 35). Kiedy piszemy tutaj o gentry-
fikacji wsi, mamy na myśli zmiany w strukturze społeczno-zawodowej ludności 
wiejskiej, polegające na wzroście udziału zróżnicowanych kategorii klasy średniej. 
To nasycanie struktury społecznej wsi ludźmi zajmującymi wyższe pozycje w stra-
tyfikacji społecznej, mającymi wyższy kapitał kulturowy, dochody, odmienny od 
wiejsko-ludowego styl życia.

Klasa średnia nigdzie nie jest fenomenem wiejskim. Pojawia się ona w kapitali-
stycznym społeczeństwie przemysłowym, rośnie i zmienia w miarę jego ewolucji. 
We współczesnych, najbardziej rozwiniętych rynkowych społeczeństwach Europy 
jej udział w strukturze społecznej wsi jest podobny jak w miastach. W Wielkiej 
Brytanii, mającej specyficzną ścieżkę rozwoju wsi i rolnictwa, jej udział w struk-
turze mieszkańców wsi jest większy niż w mieście. Na polskiej wsi, znów o spe-
cyficznej ścieżce rozwojowej, pojawia się ona na początku XX w. w postaci dość 
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osamotnionego inteligenta: zwykle księdza i nauczyciela, potem agronoma i gmin-
nego urzędnika, czasem lekarza. Nie byli oni jednak częścią wsi, lecz należeli do 
przedstawicieli „obcego świata”, jak to ujął Józef Chałasiński (1938). Ale jest i druga, 
liczniejsza grupa starej klasy średniej: wiejskich rzemieślników, do II wojny świa-
towej bardzo często wywodzących się z ludności żydowskiej, a więc – też „obcych”. 
W czasie II wojny światowej ta ostatnia zbiorowość – na skutek Holokaustu – znika 
ze wsi. Dalszy rozpad tej grupy rzemieślników i drobnych przedsiębiorców powo-
duje upaństwowienie gospodarki. Choć rolnictwo zostaje w większości w rękach 
prywatnych, całe jego otoczenie jest „uspołecznione” i obsługiwane przez rzeszę 
pracowników najemnych, z których lepiej wykształceni wchodzą do warstwy „pra-
cującej inteligencji”. Kryteria przynależności do niej nie były zbyt rygorystyczne, 
a rekrutacja odbywała się różnymi drogami; do 1958 r. także przez specjalne kursy 
naukowe. Zdobywająca wykształcenie młodzież wiejska była „oddawana miastu”, 
a powrót na wieś, zwłaszcza z pełnym wykształceniem, traktowany najczęściej jako 
osobista porażka (por. Wasielewski 2013: 18–57).

Wzrost udziału klasy średniej, gentryfikacja (burżuazyjnienie) struktury spo-
łecznej wiejskiej Polski rozpoczyna się dopiero po politycznej rewolucji 1989 r. 
Statystycznie staje się ona uchwytna przede wszystkim przez wzrost poziomu wy-
kształcenia ludności wiejskiej, które to wykształcenie daje uprawnienia do wy-
konywania zawodów zaliczanych do profesji klasy średniej. Jest to proces o naj-
większej dynamice w analizowanym czasie. Jest dla niego charakterystyczne, że 
dotyczy przede wszystkim wzrostu udziału „nowej” klasy średniej. Na początku 
analizowanego okresu udział „starej”, rzemieślniczo-kupieckiej części klasy śred-
niej jest znacznie wyższy niż w całym kraju: w 1991 r. na jednego przedstawiciela 
starej klasy średniej przypada dwóch przedstawicieli nowej klasy średniej. Jednakże 
znaczenie starej klasy maleje: jej udział w strukturze społecznej pozostaje na tym 
samym poziomie przez całe ćwierćwiecze, a przyrost dokonuje się wyłącznie przez 
wzrost udziału nowej klasy średniej. W 2013 r. na jednego przedstawiciela starej 
klasy przypada ponad trzech (3,37) przedstawicieli nowej. Wewnętrzny skład wiej-
skiej klasy średniej przybliża się do jej składu w całym kraju, a burżuazyjnienie 
wsi dokonuje się głównie przez przyrost nowej klasy średniej. Proces gentryfikacji 
struktury społecznej polskiej wsi był bardzo dynamiczny w latach dziewięćdziesią-
tych XX w., natomiast po 2003 r. jego dynamika wyraźnie osłabła.

Proces ten ma dwa źródła: endogenne i egzogenne. Pierwsze – endogenne – to 
wzrost wykształcenia ludności wiejskiej, zwłaszcza wzrost udziału ludności z wy-
kształceniem wyższym, uprawniającym do zajmowania wyższych pozycji w struk-
turze społeczno-zawodowej. W analizowanym okresie udział mieszkańców wsi 
z wyższym wykształceniem wzrósł pięciokrotnie (wg NSP z 1,8% w 1988 r. do 4,2% 
w 2002 i 9,9% w roku 2011). Jest to zmiana pokoleniowa: wśród pracujących ten 
wskaźnik w 2011 r. wynosił 15,1%, w 2013 – 18,3% (Frenkel 2014: 62). W procesie 
tym ważny jest także drugi czynnik: to zahamowanie odpływu wykształconej mło-
dzieży wiejskiej do miasta. Jeszcze w 1990 r. saldo migracji wewnętrznych wieś-
-miasto jest dla wsi ujemne (–112 tys.); od 2000 r. zaczyna być dodatnie (4 tys.), 
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a od 2003 ustala się na poziomie 30–40 tys. rocznie. W 2012 r. wynosi np. 35,4 tys. 
osób (Frenkel 2014). Wpływ na to miało kilka elementów, występujących z różnym 
nasileniem w analizowanym okresie: transformacyjny kryzys w latach dziewięć-
dziesiątych owocujący bezrobociem, przekształcenia wiejskiej gospodarki i poja-
wienie się w niej nowych, głównie nierolniczych podmiotów, poprawa warunków 
bytowych na wsi, sprawiająca, że wielu młodych wykształconych nadal chce tam 
mieszkać. Badania zespołu Gorlacha z przełomu wieków pokazują, że co drugi 
młody wykształcony mieszkaniec wsi chce mieszkać na wsi, ale już ponad 70% 
chce pracować w mieście, gdyż tylko tam może znaleźć satysfakcjonującą pracę i re-
alizować swoje zawodowe aspiracje (Gorlach i in. 2003, za: Wasielewski 2013: 53). 
Przekłada się to na przestrzenne zmiany zaludnienia na obszarach wiejskich: gminy 
koncentrujące ludność, także dobrze wykształconą, usytuowane są w sąsiedztwie 
miejskich aglomeracji, podczas gdy gminy peryferyjne ludność tracą.

Egzogenne źródła wzrostu klasy średniej na wsi to migracje z miasta na wieś. 
Ten wpływ miasta na wieś opisywany jest przez wiele odmian procesu „urbanizacji 
wsi”, takich jak: suburbanizacja, reruralizacja, semiurbanizacja, kontrurbanizacja, 
urban spraw11. Zwracają one uwagę albo na różne fazy, albo odmienne aspekty tego 
samego zjawiska: wpływu miasta na wieś. Migracje na wieś są charakterystycznym 
elementem procesu gentryfikacji/burżuazyjnienia. Analizy identyfikują dwie grupy 
migrujących na wieś: przedstawicieli klasy średniej oraz ludzi starszych w wieku 
emerytalnym, często poszukujących wie jsk ie j  idy l l i ,  czyli „pozytywnego war-
tościowania wsi jako środowiska przyjaznego, zdrowego i bliskiego człowiekowi. 
(…) Wizja wiejskiej sielanki jest wyrazem ludzkiej tęsknoty za harmonią wynikają-
cą z kontaktu z naturą i bliskości społecznej” (Wójcik 2011: 47). Jak wskazują dane 
statystyczne, z polskich miast na wieś migrują przede wszystkim ludzie młodzi, 
z grup wiekowych 25–44 lata, o ustabilizowanym statusie rodzinnym, natomiast 
migracje ludzi starszych są relatywnie rzadkie12.

Analizy procesu burżuazyjnienia (gentryfikacji) znajdują oparcie w dwóch róż-
nych koncepcjach teoretycznych. Osią pierwszej koncepcji jest produkcja, czy ściś-
lej – struktury występujące w gospodarce. W rozwiniętych społeczeństwach ryn-
kowych następuje – przez różne formy upowszechniania się własności – zanikanie 
ostrych podziałów klasowych, określane jako „śmierć klas”. Te zmiany następują 
stopniowo, ale coraz więcej ludzi staje się właścicielami czy współwłaścicielami cze-
goś, co ma kapitalne znaczenie dla określenia przez nich własnego miejsca w spo-
łeczeństwie. Dobrym przykładem tutaj może być analiza procesu przekształcania 
się drobnych gospodarstw rolnych w miniprzedsiębiorstwa zorientowane na rynek; 
procesu, który miał miejsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych na Wę-

11 Interesującą dyskusję na temat wzajemnej zależności tych pojęć znaleźć można w: Wójcik 
2013.

12 Frenkel podaje, że w latach 2008, 2010 i 2012 wskaźnik udziału grupy wiekowej 25–29 lat 
wynosił odpowiednio 14,8; 14,8 oraz 13,0 osób na 1 tys. ludności wiejskiej w danej grupie wieku, 
grupy 30–44 – 11,8; 13,1; 12,2, podczas gdy w grupie 60 lat i więcej – odpowiednio 3,2; 3,5 i 3,4. 
W każdym z tych lat kategoria żonatych/zamężnych stanowiła ok. 70% (Frenkel 2014: 40). 
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grzech13. Ten proces zmian określono mianem burżuazyjnienia, embourgeoisement, 
zjawiska nowego w kraju demokracji ludowej. Zachodził on także, w dość ograni-
czonej skali, wśród polskich rolników od lat siedemdziesiątych. Znacznie częściej 
po roku 1991, kiedy przede wszystkim na skutek prywatyzacji państwowych gospo-
darstw rolnych powstały duże i bardzo duże prywatne gospodarstwa rolne, bazują-
ce na stałych i sezonowych pracownikach najemnych. Ich właściciele demonstrują 
(wykształceniem, sposobem bycia i konsumpcji) przynależność do klasy średniej, 
czasem starają się także reprodukować sposób życia niegdysiejszych ziemian14. 
W tym nurcie wyjaśnień znajdują się także przemiany wiejskiej gospodarki, w tym 
znacznego w niej udziału usług; także usług społecznych, jak: szkolnictwo, ochrona 
zdrowia, pomoc społeczna. Wszystkie potrzebują wykwalifikowanego personelu. 
Także rozrastająca się wiejska samorządowa biurokracja, w łonie której znaczące 
miejsce zajmuje tzw. klasa projektowa.

Osią drugiej koncepcji gentryfikacji jest konsumpcja, o której decydują zaso-
by kulturowe. Zasoby kulturowe i społeczne pozwalają ludziom zajmować wyż-
sze pozycje społeczne, przynoszące wyższe dochody i decydujące o poziomie, ale 
przede wszystkim – stylu konsumpcji, zachowaniach społecznych i aspiracjach. 
To odwołanie się wprost do teorii Maxa Webera czy Pierre’a Bourdieu. Burżuazyj-
nienie opiera się tu na zasobach kulturowych jednostki i w kulturowy sposób się 
przejawia. Tak zresztą jest ono definiowane przez słowniki socjologiczne, które 
burżuazyjnieniem nazywają „proces uznania za właściwe przez klasę robotniczą 
burżuazyjnych aspiracji, standardów i stylów życia” (Marshall 2004: 36). Pojawie-
nie się ludzi zajmujących – w oparciu o swoje kulturowe zasoby – wyższe pozy-
cje społeczne, posiadających większe zasoby materialne, mających inny styl życia, 
„gentryfikuje” społeczności, co przejawia się w dwóch symultanicznych procesach: 
dywersyfikacji i homogenizacji (Maloutas 2011).

13 Koncepcja ta związana jest z nazwiskami Roberta Manchina i Ivana Szelényiego, ale pro-
blemem tym zajmowało się wielu innych autorów, zaś sam projekt wywołał długą i interesującą 
dyskusję, przede wszystkim wśród węgierskich socjologów (por. Csite 1998). Była to bowiem 
„cicha, oddolna rewolucja” na węgierskiej wsi, choć dotyczyła niewielkiego udziału – 1% do 10% 
wg różnych szacunków – drobnych gospodarstw rolnych. Koncepcja miała „trójczłonowy układ, 
w którym wątki poznawcze ściśle łączą się z wątkami ideologicznymi. Na ów trójczłonowy układ 
składają się zatem: a) twierdzenia dotyczące strategii działania przynajmniej części rolników 
węgierskich, b) twierdzenia dotyczące zmian w strukturze społecznej węgierskiej wsi, c) twier-
dzenia dotyczące procesów burżuazyjnienia węgierskich rolników” (Gorlach 1988: 29). Z usta-
leń Imre Kovácha (1988, za: Csite 1998), badającego także systemy wartości, style życia, wzory 
konsumpcji i zachowań, wynika, że przynajmniej część grupy drobnych producentów tworzy 
wiejską klasę średnią. O jej istnieniu decyduje więc nie tylko racjonalność prowadzenia drobne-
go gospodarstwa rolnego, ale również szeroko pojęte – dziedziczone albo wytworzone – zasoby 
kulturowe, przejawiające się między innymi w sferze szeroko rozumianej konsumpcji.

14 We współczesnych publikacjach, np. francuskich, znajdziemy sporo analiz burżuazyjnie-
nia rolników. Gilles Laferté (2013) śledzi na przykład, jak postępował ten proces wśród rolni-
ków-produktywistów, korzystających z procesu modernizacji w celu powiększenia swoich go-
spodarstw. Jean-Baptiste Paranthoën (2013) analizuje gentryfikujący wpływ rolniczej sprzedaży 
bezpośredniej (krótkie łańcuchy żywnościowe). 
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Gentryfikacja wsi to w Polsce proces stosunkowo nowy, proces o dużej dynami-
ce. Wzbogaca on kapitał ludzki, społeczny, kulturowy wsi, jakby uzupełniał wyrwę, 
którą stworzyły niegdysiejsze migracje do miasta, wysysając ze wsi ludzi młodych 
i najlepiej wykształconych. Następuje rekompozycja i rekompleksyfikacja (według 
określenia Yves’a Gilberta 2002) tkanki społecznej wsi. Na skutek tego procesu two-
rzą się wiejskie społeczności, które muszą w inny sposób zorganizować swoje życie 
społeczne.

* * *

Procesy zmian struktury społecznej, które zachodziły w ostatnim ćwierćwieczu 
na polskiej wsi, nie są same w sobie specyficzne. Z takimi samymi mieliśmy do 
czynienia w Europie Zachodniej od lat pięćdziesiątych XX w. i one także podpo-
rządkowane były zmianom w całej gospodarce. Odbudowa powojennych gospo-
darek prowadziła przez industrializację i modernizację rolnictwa, które musiało 
dostarczyć rąk do pracy rozwijającemu się przemysłowi, ulokowanemu przede 
wszystkim w miastach. Prowadziło to do wielorakich zmian na wsi. Przede wszyst-
kim modernizacja rolnictwa, jego mechanizacja i intensyfikacja, doprowadziła do 
zasadniczych zmian w sposobach gospodarowania w rolnictwie (koniec chłopów). 
Z drugiej strony uwolniła z rolnictwa zbędną siłę roboczą, która migrowała ze wsi 
i znalazła zatrudnienie w przemyśle (exodus rolniczy i wiejski), co spowodowa-
ło spadek liczby ludności wiejskiej i jej udziału w społeczeństwach (deruralizację) 
oraz dezertyfikację peryferyjnych obszarów wiejskich. Naturalną tego konsekwen-
cją były zmiany struktury społecznej wsi: społeczności wiejskie przestały być struk-
turami homogenicznymi, zdominowanymi przez rolników (dezagraryzacja), a stały 
się zbiorowościami heterogenicznymi, zbiorowościami o zróżnicowanej strukturze 
zawodowej, w których – w całej Europie – dominują robotnicy (proletaryzacja). Ta 
logika przemian społecznych wsi okazała się zgodna z logiką rozwoju społeczeń-
stwa przemysłowego. Nowe tendencje zmian struktury społecznej wsi pojawiają się 
– w różnych krajach w odmiennym czasie – w ostatniej ćwierci XX w., kiedy spo-
łeczeństwa europejskie wchodzą w fazę poprzemysłową i trzonem gospodarki stają 
się usługi. Kontestacji dotychczasowego modelu rozwoju towarzyszy zaintereso-
wanie zurbanizowaną i zdezagraryzowaną wsią, postrzeganą teraz nie jako miejsce 
produkcji, ale atrakcyjne miejsce konsumpcji i do konsumpcji. To zainteresowanie 
przejawia przede wszystkim podstawowy człon konsumpcyjnego społeczeństwa 
poprzemysłowego: klasa średnia. Niektórzy widzą w tym renesans wsi, a na pew-
no zmianę jej społecznej struktury i wzrost udziału zróżnicowanej klasy średniej: 
gentryfikację.

Zarysowany tu schemat procesu zmian miał na celu ukazanie ich następowania 
w czasie. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że od lat pięćdziesiątych 
XX w. po dzień dzisiejszy struktura społeczna wiejskiej Europy ulegała dezagra-
ryzacji, potem proletaryzacji, a w końcu – gentryfikacji, co przedstawia tabela 
poniżej.
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Tab. 29. Schemat przebiegu procesów zmian struktury społecznej wsi w Europie 
i Polsce

Procesy
Lata

Kraje
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Dezagraryzacja Europa 
ZachodniaProletaryzacja

Gentryfikacja

Dezagraryzacja Polska*

Proletaryzacja

Gentryfikacja

* Odcienie kolorów sygnalizują intensywność procesów.

Źródło: opracowanie własne.

W Polsce z kolei przebieg tych procesów jest odmienny. Zaczynają się one póź-
niej, będąc tym samym jakby przesuniętymi w czasie w stosunku do Zachodu. Wa-
runki ich przebiegu są więc inne; na przykład odchodząca z rolnictwa siła robo-
cza nie może być – w sytuacji dezindustrializacji – wchłonięta przez przemysł. Co 
prawda proletaryzacja i dezagraryzacja zaczynają się w Polsce prawie w tym samym 
czasie co na Zachodzie, ale polska industrializacja wchłania najpierw przeludnienie 
agrarne, a potem obydwa procesy mają przebieg specyficzny; zatrzymując się jakby 
w połowie, instalują na wsi chłopów-robotników. Procesy te nabierają tempa do-
piero w okresie 1990–2010; dołącza do nich gentryfikacja. To przesunięcie w czasie 
oraz ich jednoczesne występowanie i nakładanie się stanowi o specyfice ich prze-
biegu w wiejskiej Polsce. Nie zdołam jednak odpowiedzieć na pytanie, w jakiej mie-
rze jest to wpływ odmiennego czasu społecznego. a w jakiej peryferyjnego miejsca 
Polski w „systemie-świecie”.



6. Dokąd zmierza wieś: polaryzacja czy średnienie?

Jak można zsumować zachodzące procesy, określić kierunek następujących 
zmian? Trzeba je wpisać w cały kontekst zmian położenia społecznego, a więc 
wzrostu wykształcenia i demokratyzacji szkolnictwa (boom edukacyjny), wzrostu 
płac i upowszechnienia masowej ujednoliconej konsumpcji (wyposażenie miesz-
kań, samochody), wzrostu i dominacji zatrudnienia w sektorze trzecim. Dokumen-
tują je liczne badania1. Zmiany, jakie zaszły w społeczeństwie polskim od początku 
lat dziewięćdziesiątych, są podobne do tych, jakie nastąpiły w społeczeństwach za-
chodnich w drugiej połowie XX w., choć ich tempo i zasięg są inne. Oznacza to, że 
istnieją możliwości ich analizy według schematu zaproponowanego przez Henri 
Mendrasa i opisu struktury społecznej wsi w „konstelacyjnym” układzie. Więcej 
– za jego użyciem przemawia elastyczność i płynność wyróżnionych w tym sche-
macie zbiorowości, co umożliwia uporządkowanie struktury społecznej w trakcie 
zmiany i ukazanie kierunku jej przemian. Także przyporządkowanie grup przej-
ściowych, zmieniających miejsce w strukturze i poszukujących społecznych toż-
samości.

Zaklasyfikowane według tego schematu grupy społeczno-zawodowe ukazują 
stopniową utratę specyfiki struktury społeczno-zawodowej ludności wiejskiej, do-
tąd definiowanej przez agrarność. Widoczne stają się dwa procesy: wzrost udziału 
konstelacji centralnej, zwanej tu klasą średnią w strukturze, co zarazem oznacza 
zmiany proporcji między konstelacją centralną a ludową, oraz kurczenie się udzia-
łu rolników, co zarazem prowadzi do zmian wewnętrznej struktury konstelacji 
ludowej. Dominującym segmentem w strukturze społeczno-zawodowej stają się 
robotnicy, a różnica między grupą społeczno-zawodową rolników a zróżnicowaną 
zbiorowością grup społeczno-zawodowych, ze względu na poziom wykształcenia 
zaliczanych niegdyś do inteligencji, a obecnie – także ze względu na aspiracje i styl 
życia – do klasy średniej, jest stosunkowo niewielka. Natomiast to, co odróżnia 
strukturę społeczno-zawodową miasta od struktury społeczno-zawodowej wsi, to 
udział konstelacji centralnej w mieście: w miastach ogółem, tj. wszystkich kate-
gorii wielkości, razem wynosi ona około 53% z dużą koncentracją (dwie trzecie 

1 Tu jeszcze raz odwołam się do badań Diagnoza Społeczna. Z moich obliczeń wynika, że 
tylko w okresie 2003–2013 nastąpił wzrost poziomu wykształcenia (wskaźnik wykształcenia 
108), dochodów gospodarstw domowych (wskaźnik 148) oraz osobistych (wskaźnik 156). Był on 
przy tym nieco większy na wsi niż w Polsce ogółem. 



Część pierwsza. Struktura społeczna ludności wiejskiej na początku XXI wieku 87

ludności) w miastach największych, metropoliach powyżej 500 tys. ludności. La-
pidarnie można byłoby to ująć, że Polska wielkomiejska to Polska klasy średniej, 
Polska wiejska to Polska klasy ludowej, zdominowanej przez robotników, także na 
peryferyjnych obszarach rolniczych.

Wyróżnione konstelacje są zarazem dość jednorodne i zróżnicowane, co ukazu-
ją tradycyjnie analizowane cechy społecznego położenia: wykształcenie i dochody 
(ryc. 10). Porównanie usytuowania grup w zbiorowości ogólnopolskiej ze zbioro-
wością wiejską wskazuje na specyfikę struktury społecznej tej ostatniej: tu różnice 
dochodów są mniejsze niż w zbiorowości ogólnopolskiej i znacznie mniejsze niż 
w miastach. Odnotować także trzeba usytuowanie „innych” w strukturze wsi. In-
tencją wyróżnienia tej grupy (w oparciu o kryterium pracy na własny rachunek 
w grupach społeczno-zawodowych 1–2) była próba oszacowania wielkości grupy 
ludzi wykonujących tzw. wolne zawody. Dość niskie wykształcenie i dochody „wiej-
skich innych” wskazują, że jest to zbiorowość raczej dość wykształconych rzemieśl-
ników i drobnych przedsiębiorców, nie zaś zbiorowość samodzielnie pracujących 
specjalistów.

Wyróżnione konstelacje są i spójne, i wewnętrznie zróżnicowane. Konstelacja 
ludowa legitymuje się dość niskim wykształceniem (przeciętnie między ukończoną 
szkołą zawodową a niepełnym wykształceniem średnim) i skromnymi, lecz dość 
silnie zróżnicowanymi dochodami (różnica ok. 65% między robotnikami nie-
wykwalifikowanymi i rolnikami a grupą operatorów maszyn i urządzeń). Blisko 
tej konstelacji plasują się „niezależni”, a więc rzemieślnicy i właściciele drobnych 

Tab. 30. Ewolucja struktury społeczno-zawodowej ludności wiejskiej na tle ludności 
Polski w podziale na konstelacje (%)

1991 2003 2013
Polska ogółem

Konstelacja centralna* 27,7 38,9 37,9
Konstelacja ludowa**
w tym rolnicy

63,0
20,4

51,0
16,0

54,8
11,6

Niezależni*** 8,4 7,3 5,2
Inni**** 0,6 2,8 2,1

Ludność wiejska
Konstelacja centralna 12,4 20,5 20,9
Konstelacja ludowa
w tym rolnicy

81,3
46,4

73,3
37,6

72,6
27,2

Niezależni 6,2 5,3 5,5
Inni 0,0 0,8 0,7

* konstelacja centralna: suma grup 1–4, pomniejszona o udział pracujących na własny rachunek; **konste-
lacja ludowa: suma grup 5–9, pomniejszona o udział pracujących na własny rachunek; ***niezależni: suma 
pracujących na własny rachunek w grupach 3–9; ****inni: pracujący na własny rachunek w grupach 1–2.

Źródło: opracowanie własne na podstawie tab. 2, s. 23.
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przedsiębiorstw (zwykle zaliczanych do starej klasy średniej). Konstelacja central-
na jest silniej zróżnicowana, jeśli idzie o przeciętne wykształcenie (różnica między 
„urzędnikami” a „specjalistami” wynosi dwa lata nauki), lecz różnica między naj-
wyższymi i najniższymi dochodami w tej konstelacji jest podobna jak w przypadku 
konstelacji ludowej: 62%.
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Ryc. 10. Układ zależności między wykształceniem a dochodami według grup 
społeczno-zawodowych w 2013 r. Polska ogółem i wieś
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych badań DS 2013.
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Dokąd prowadzą te zmiany: zmniejszenia czy zwiększenia społecznych różnic? 
Innymi słowy: jak zmienia się pozycja wiejskiej Polski w społeczeństwie? Jej struk-
tura – co wykazano wyżej – traci swoją specyfikę, zbliża się do struktury całego 
społeczeństwa, co jest cechą krajów wysoko rozwiniętych. Czy idą za tym zmiany 
wykształcenia i dochodów? Jeśli idzie o wykształcenie, to zasadniczy wzrost jego 
poziomu dokonał się w latach dziewięćdziesiątych XX w., na co wskazują zmia-
ny struktury wykształcenia, w tym znaczący, bo pięciokrotny wzrost udziału osób 
z wyższym wykształceniem, co pokazują dane NSP z lat 1988 i 2011.

Tab. 31. Struktura wykształcenia ludności wiejskiej na tle ludności Polski (%)

Poziom wykształcenia Wskaźnik
wykształce-
nia*wyższe średnie zawodowe podstawo-

we
bez wy-
kształcenia

2003
Polska 10,8 31,3 25,6 29,6 2,7 1111
Wieś 4,6 21,4 30,1 38,7 5,1 1019

2013
Polska 19,2 32,4 24,9 21,9 1,6 1184
Wieś 9,7 26,3 31,6 30,1 2,3 1097

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych badań DS 2003 oraz DS 2013.

Legenda: * Suma iloczynów procentowego udziału w strukturze poszczególnych grup wykształcenia i lat 
nauki wymaganych do osiągnięcia wykształcenia: wyższego – 16, średniego – 13, zawodowego –11, 
podstawowego – 8, bez wykształcenia – 5.

Według danych z badania Diagnoza Społeczna w dziesięcioleciu 2003–2013 
wskaźnik wykształcenia wiejskiej Polski wzrósł z 1019 do 1097 punktów, tj. o około 
7 punków procentowych, i dystans w stosunku do całego społeczeństwa (Polska 
ogółem) nieco zmalał (o 2 punkty).

Wyraźnie zmniejszyły się natomiast dystanse materialne. Dotyczy to przede 
wszystkim dochodów osobistych, które na wsi rosły szybciej niż w całej Polsce 
(wskaźnik wzrostu 2003–2013 – 156 wobec 139). Szybszy wzrost odnotowują 
wszystkie – poza przedstawicielami władz etc. oraz specjalistami – grupy społecz-
no-zawodowe. Maleją zatem dystanse dochodowe między wiejskimi a ogólnokra-
jowymi – z wyjątkiem specjalistów – grupami społeczno-zawodowymi. Maleje dy-
stans między wiejską Polską a całym społeczeństwem.

Należy jeszcze rozważyć, jakie skutki powodują te zmiany w wewnętrznej struk-
turze wsi. Ilustruje je tab. 33. Dynamika wzrostu dochodów osobistych jest w latach 
2003–2013 bardzo zróżnicowana: spektakularna (na skutek pojawienia się dopłat 
bezpośrednich) u rolników, najniższa w grupie o dochodach najwyższych. W rezul-
tacie tego dystans między grupą o najwyższych i najniższych dochodach zmniejsza 
się: w 2003 r. przeciętne dochody osobiste w grupie „przedstawiciele władz, wyżsi 
urzędnicy, kierownicy” stanowiły trzykrotność przeciętnych dochodów osobistych 
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w grupie „rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy”; w 2013 r. dochody tej samej grupy 
najlepiej zarabiających były tylko 2,3 razy wyższe od przeciętnych dochodów oso-
bistych w grupie „pracownicy przy pracach prostych”.

Warto jednak zwrócić uwagę na inną prawidłowość: podobną materialną stra-
tyfikację grup społeczno-zawodowych. W obydwu okresach te same trzy grupy są 
materialnie uprzywilejowane (o najwyższych dochodach: przedstawiciele władz, 
kierownicy, wyżsi urzędnicy; specjaliści oraz technicy i personel średni) oraz 
podobne są grupy ekonomicznie upośledzone (o najniższych dochodach: rolni-
cy; robotnicy przy pracach prostych; pracownicy usług osobistych i sprzedawcy). 
Oznacza to trwanie, stabilność hierarchii materialnej, choć dystanse między jej ka-
tegoriami zmieniają się.

Tab. 33. Przeciętne dochody osobiste w grupach społeczno-zawodowych w 2003 
i 2013 r. Dane w PLN; dla 2013 r. w cenach z 2003 r.

Grupa społeczno-zawodowa
Wieś ogółem

2003 ranking 2013 ranking 2003 = 
100 ranking

1.  Przedstawiciele władz, wyżsi 
urzędnicy, kierownicy

1877 1 2349 1 125 9

2. Specjaliści 1493 2 1892 2 127 8
3. Technicy i personel pośredni 1107 3 1778 3 160 2
4.  Urzędnicy, pracownicy biurowi 1045 6 1467 5 140 6
5.  Pracownicy usług osobistych, 

sprzedawcy
 813 7 1228 7 152 3

6.  Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, 
rybacy

 605 9 1046 8 173 1

7.  Robotnicy przemysłowi, rze-
mieślnicy

1023 6 1416 6 138 7

8.  Operatorzy maszyn i urządzeń 1095 4 1650 4 150 4
9.  Pracownicy przy pracach 

prostych
 723 8 1028 9 142 5

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych badań DS 2003 i 2013.

Istnieją zatem wyraźne przesłanki, by twierdzić, że proces moyennisation, śred-
nienia w analizowanym tu okresie zachodzi w wiejskiej Polsce. Także w całym pol-
skim społeczeństwie. Maleje dystans między miastem a wsią, co jest pierwszym 
przejawem tego procesu. Przejawem drugim jest zmniejszenie się dystansów do-
chodowych między grupami społeczno-zawodowymi, co zostało wykazane wyżej. 
Po trzecie wreszcie, następuje proces burżuazyjnienia wsi. Konstelacja centralna, tj. 
grupy społeczno-zawodowe zaliczane do klasy średniej, stanowi już ponad jedną 
piątą pracujących, a dynamika wzrostu tej konstelacji była wysoka. Ta konstelacja 
ma szerszy zasięg, niż wykazują dane liczbowe, gdyż prawdopodobnie część posia-
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dających gospodarstwa, zwłaszcza większe, nie czuje się już rolnikami, a przedsta-
wicielami klasy średniej, gdyż zaszedł tu (lub dopiero zachodzi) proces podobny 
temu, jaki dostrzegli węgierscy socjologowie w latach osiemdziesiątych. Wydaje 
się, że teorię embourgeoisement można zastosować do zmian zachodzących w ana-
lizowanym okresie w części polskich gospodarstw rolnych, zwłaszcza gospodarstw 
większych. Takich zaś gospodarstw, przekraczających obszar 30 ha, jest obecnie 
w Polsce kilkadziesiąt tysięcy i funkcjonują według reguł przedsiębiorstwa, czasem 
w wersji przedsiębiorstwa rodzinnego. Świadczą o tym przeznaczenie produkcji 
na rynek i podporządkowanie się jego wymaganiom, formy komercjalizacji pro-
dukcji, modernizacja gospodarstw i ciągłe inwestycje, częste zatrudnianie stałej, 
a powszechne sezonowej siły roboczej. Niektórzy właściciele (czasem użytkowni-
cy) mają także definicyjne cechy tzw. nowej klasy średniej: dobre, profesjonalne 
wyższe wykształcenie (por. Gradziuk 2008; Halamska 2015b). Z drugiej strony za-
chodzi także proces burżuazyjnienia robotników, czego dowodzi rosnący poziom 
ich wykształcenia oraz zarobków. Wykształcenie co najmniej średnie ma już po-
nad połowa pracowników usług oraz ponad 30% robotników wykwalifikowanych, 
a przeciętny przedstawiciel grupy robotników wykwalifikowanych osiąga niejed-
nokrotnie wyższe dochody niż średni personel czy przeciętny urzędnik. Ich gospo-
darstwa domowe są też podobnie lub lepiej wyposażone w różnego typu urządzenia 
niż gospodarstwa niższych kategorii klasy średniej (Halamska 2013).

Proces średnienia struktury społecznej wsi zachodzi w cieniu procesów bardziej 
widocznych: wykształcania się elity oraz procesów wykluczenia społecznego. Dy-
stans między grupą najbogatszych a wykluczonymi jest bardzo widoczny, choć ze 
względu na brak danych na temat najzamożniejszych elit2 w zasadzie niemożliwy do 
określenia. Niemożliwy także dlatego, że „trudno jest określić w pełni obiektywnie 
granicę wykluczenia” (Czapiński 2013: 379). Tu grupami wykluczonymi – przede 
wszystkim materialnie – okazali się bezrobotni, których dochody były niższe niż 
relatywna granica ubóstwa. A wspomnieć trzeba, że istnieją inne typy marginali-
zacji (fizyczne, strukturalne, normatywne i materialne), o różnym zasięgu, przy 
czym wykluczenie materialne ma największy zasięg i dotyczy 7,4% ludności. Wieś 
(jako miejsce zamieszkania) sprzyja wykluczeniu, można zatem wnosić, że udział 
wykluczonych jest tu wyższy niż wyżej przytoczony. Obserwacje tworzenia się tych 
biegunów „bączka” mogą zapewne być podstawą tez o polaryzacji struktury spo-
łecznej (por. Słomczyński, Janicka 2008; Domański 2011), ale moim zdaniem pod-
stawowym procesem zmian struktury społecznej wsi jest moyennisation.

* * *

Zmiany struktury społecznej wsi w drugiej połowie XX w. były na świecie 
przedmiotem wielu – nie tylko socjologicznych – studiów. Charakterystyczna jest 

2 Taką próbę podjął np. Krzysztof Jasiecki (2010) i oszacował elitę finansową kraju na ok. 50 
tys. osób.
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zmiana sposobu opisów wsi, używanych pojęć i wyróżnianych kategorii społecz-
nych: zamiast opisów społeczności rolniczych pojawiają się opisy społeczności 
zróżnicowanych, od analiz klasowego zróżnicowania i konfliktów przechodzi się 
do analiz dekonstrukcji klas i wieloczynnikowej analizy położenia społecznego 
(Panelli 2006; Gorlach 2011a). Bardzo liczne w tym przedmiocie studia brytyjskie 
koncentrują się wokół pojawienia się klasy średniej. I tak, odwołując się do boga-
tej literatury, Keith Hoggart (1997) analizuje znaczenie klasy średniej w tworze-
niu obrazu angielskiej wsi (wieś angielska jako terytorium białej klasy średniej), 
jej rolę kontrolną w procesach zmian na wsi oraz jej udział w wiejskiej populacji. 
Wieś angielska to bardzo specyficzny teren obserwacji, jednak problematyka bry-
tyjskich studiów wiejskich pojawia się także w innych krajach. Wydaje się ona traf-
nie ujmować różne zjawiska dotyczące nie tylko kontynentalnej Europy, ale także 
specyficznej – ze względu na swoją XIX i XX-wieczną historię – wsi polskiej. Tu 
zrekonstruowano jedynie rosnący udział klasy średniej w populacji wiejskiej Polski. 
Jej rola w procesach przekształcania wsi, także w zmianie jej obrazu w społecznych 
wyobrażeniach, musi stać się przedmiotem odrębnych badań.

Wiejska Polska – o czym tu wspominałam – jest wielorako zróżnicowana. Do-
tyczy to także struktury społecznej, co powiązane jest z historią i kulturą regionów, 
typem rolnictwa i pozarolniczej gospodarki. Przedstawiona tu struktura społeczna 
wiejskiej Polski jest obrazem bardzo ogólnym i pewnie niewiele znalazłoby się lo-
kalnych społeczności, których struktura odpowiadałaby temu schematowi. Dlatego 
niezbędne są dalsze analizy ukazujące jej zróżnicowanie; także zróżnicowanie dy-
namiki jej zmian. Stanie się to przedmiotem analiz w następnym tomie. Na pewno 
jednak nakreślony w tych rozważaniach obraz ukazuje inną wiejską Polskę niż ta, 
która jest oparta na agrarystycznych stereotypach i której obraz jest tak często po-
wielany w dyskursie publicznym.
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1. Płeć w badaniach struktury społecznej – 
problemy teoretyczne i metodologiczne

Sięganie po pojęcie struktury społecznej wiąże się z założeniem, że społeczeń-
stwo nie jest chaotyczną i nieuporządkowaną grupą działających jednostek. Pod-
stawowe elementy struktury społecznej to klasy, warstwy i grupy zawodowe – wraz 
z rozwojem stosunków rynkowych zastępowały one podziały stanowe (Domański 
2015). Struktura postrzegana jest jako konfiguracja układów dających stabilność 
społeczeństwu, a jednocześnie jest w nią też wpisany potencjał zmiany (Gliński, 
Sadowski, Zawistowska 2010). Struktura tworzy praktykę życia codziennego, ale 
równocześnie jest też przez nią tworzona. Miejsce zajmowane przez jednostki 
w strukturze wpływa na bardzo wiele dziedzin ludzkiego życia, na przykład sposób 
wychowywania dzieci, spędzania wolnego czasu, preferencje estetyczne, sposób, 
w jaki dekoruje się wnętrza, w których się mieszka, spędza wakacje, oddziałuje 
również na gusta kulinarne i wiele innych sfer ludzkiej aktywności. Istotnym ele-
mentem analizowania struktury społecznej są badania stratyfikacji społecznej. Do-
tyczą one podstawowych osi hierarchii społecznej – zawodu, prestiżu, wykształce-
nia, a także ich powiązania z cechami jednostek: płcią i pochodzeniem społecznym. 
Wyniki tego rodzaju badań informują badaczy o elastyczności barier społecznych, 
ich sztywności czy przenikalności. Innym istotnym nurtem badań nad strukturą są 
badania zorientowane kulturowo, praktyki kulturowe mogą bowiem dzielić społe-
czeństwo podobnie jak wykształcenie, wykonywany zawód czy poziom dochodów. 
Kody kulturowe są językiem: dokonywane przez jednostki wybory, preferencje es-
tetyczne, podejmowane aktywności, styl życia, moda nadal są skutecznymi, choć 
nie zawsze jednoznacznymi komunikatami o przynależności do określonej grupy.

Mogłoby się wydawać, że zagadnienia klas społecznych i konfliktów klasowych 
są w naukach społecznych spychane na margines (por. Gdula, Sadura 2012), jednak 
badacze zajmujący się tą tematyką udowadniają, że są one przydatne w wyjaśnianiu 
przemian zachodzących w społecznościach (por. m.in. Słomczyński i in. 1989; Do-
mański 1992, 1995, 1999, 2000, 2015; Gdula, Sadura 2012). Współcześnie podkre-
śla się, że struktury społeczne stają się coraz bardziej złożone czy rozmyte (Gliński, 
Sadowski, Zawistowska 2010: 17). Zdarza się, że badacze podważają czasem sam 
fakt istnienia klas, choć wydaje się, że pojawiające się niekiedy twierdzenie o ich za-
niku jest przesadzone. Na pewno komplikują się zasady, które organizują współcze-
sne społeczeństwa, nie likwiduje to jednak całkowicie istniejących osi podziałów; 
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wspomniane powyżej czynniki nadal silnie wpływają na miejsce, które jednostki 
zajmują w strukturze społecznej. Należy pamiętać też o różnych możliwych inter-
pretacjach w studiach kulturalno-strukturalnych. W socjologii najdłużej dominują-
ce ujęcia to perspektywa krytyczna (konfliktowa) oraz funkcjonalna. Coraz częściej 
do analizy zagadnień strukturalnych stosowane są także teoria racjonalnego wybo-
ru oraz perspektywa instytucjonalna.

Pytania badawcze, postawione w poniższym tekście, dotyczą różnic między 
płciami, wynikających ze stratyfikacji społecznej, a także próbują zwrócić uwagę 
na brak wiedzy o stratyfikacji w odniesieniu do kobiet. Stawiane w tekście pyta-
nia dotyczą tego, jak badać, czy płeć (biologiczna, a także kulturowa, czyli gender) 
wpływa na miejsce zajmowane w strukturze społecznej społeczności wiejskich, 
i tego, czy istniejące na wsi struktury są bardziej elastyczne dla przedstawicieli któ-
rejś z płci, oraz tego, w jakich sferach istnieje możliwość zmiany struktury, a które 
jej elementy są bardziej trwałe. Aby móc odpowiedzieć na te pytania, rozpocznę od 
zagadnienia dotyczącego tego, w jaki sposób w badaniach poświęconych struktu-
rze społecznej uwzględniane jest zróżnicowanie płci, następnie przedstawię teorie 
i definicje związane z kategorią płci kulturowej – gender.

1.1. Kobiety w badaniach struktury społecznej
O problemach związanych z badaniami nad strukturą społeczną, a także o obec-

ności i uwzględnianiu pozycji kobiet w tych badaniach pisał wnikliwie Henryk 
Domański (Domański 1992, 1995, 1999). Celem tej części artykułu będzie przy-
wołanie omawianych przez niego teorii, proponujących różne sposoby badania 
struktury społecznej, aby następnie zastanowić się, czy dadzą się one zastosować 
do analizowania badań poświęconych społecznościom wiejskim i miejscu kobiet 
w tych społecznościach. Do lat siedemdziesiątych XX w. większość ustaleń doty-
czących struktury społecznej odnosiła się w rzeczywistości wyłącznie do populacji 
męskiej. Dotyczyło to zarówno analiz wywodzących się z marksizmu, jak i z tra-
dycji weberowskiej. W wyniku nasilającej się krytyki obecnie realizowane analizy 
uwzględniają równy udział kobiet i mężczyzn. Okazało się jednak, że ten nowy 
standard postępowania badawczego stworzył problemy związane z tym, jak moż-
na by porównywać pozycje społeczne kobiet i mężczyzn, a także jak definiować 
strukturę społeczną złożoną z przedstawicieli obu płci (Domański 1992). Trady-
cyjny, uwzględniający wyłącznie mężczyzn schemat analizy struktury społecznej 
opierał się na kilku założeniach. Przyjmował, że podstawowym ogniwem struktury 
społecznej jest rodzina, a nie jednostka, a to pociągało konsekwencje związane ze 
sposobem badania. W celu określenia dystansów i nierówności między rodzinami 
należało znaleźć wskaźniki ich pozycji społecznej oraz badać wzory różnicowania 
między rodzinami, a nie jednostkami tworzącymi rodziny. W czasach gdy rozpo-
czynano badania nad strukturą społeczną, uznawano, że o pozycji rodziny decyduje 
status mężczyzny, to on bowiem dostarcza rodzinie środki utrzymania i podejmuje 
najważniejsze decyzje. Przyjmowano więc, że analizy prowadzone na zbiorowości 
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mężczyzn będą wystarczająco trafną charakterystyką osi podziału i zróżnicowań 
między ludźmi. Z tego założenia wynika kolejne, mówiące, że pozycja społeczna 
kobiet jest określana przez pozycję głów rodzin – mężczyzn. Wyznacznikiem sta-
tusu kobiet zamężnych byłby więc status ich męża, jednak w takiej sytuacji problem 
stanowiły samodzielne, stojące na czele gospodarstwa kobiety niezamężne. Uzna-
wano jednak, że pominięcie ich, z racji ich niewielkiej liczby, nie będzie negatywnie 
wpływało na wiarygodność analiz.

Źródeł podziałów i nierówności społecznych badacze doszukiwali się w struk-
turze ekonomicznej, zawodowej i na rynku pracy. W latach czterdziestych XX w., 
kiedy to pojawiły się uzasadnienia badaczy-empiryków, tłumaczących, dlaczego 
koncentrują się na mężczyznach, uznawano, że kobiety znajdują się poza struk-
turą pracy lub też są w nią znacznie słabiej zaangażowane. W czasach gdy Karol 
Marks i Max Weber formułowali teorie dotyczące struktury społecznej, społeczna 
rzeczywistość kobiet rzadko wykraczała poza dom i rodzinę, a o ich usytuowaniu 
społecznym decydowało małżeństwo i status rodziny. Ten sposób myślenia odna-
leźć można także w pracach neomarksistów (Poulantzas 1975; Wright 1985, za: 
Domański 1992) i neoweberystów (Giddens 1973; Parkin 1979; Goldthorpe 1984; 
Lockwood 1986, za: Domański 1992), którzy uznawali, że włączenie kobiet do ana-
liz poświęconych strukturze społecznej nie jest potrzebne, ponieważ sytuacja pra-
cujących kobiet nie różni się od sytuacji mężczyzn, „neutralne” kategorie pojęcio-
we, którymi się rozpatruje kwestie struktury, nie muszą zatem uwzględniać różnic 
płci, zaś pozycja kobiet niepracujących pochodzi od pozycji ich mężów. Z każdego 
z podejść teoretycznych wynika, że określenie położenia społecznego kobiet wyma-
ga odwołania się do socjoekonomicznego statusu ich rodzin, a skoro głowami ro-
dzin pozostają mężczyźni, to skupianie się w analizach właśnie na nich jest słuszne. 
Domański zauważa jednak, że to uzasadnienie dostarcza pewnych argumentów na 
rzecz pomijania kobiet w studiach nad strukturą społeczną. Równie ważnym czyn-
nikiem, sprzyjającym badaniu struktury społecznej, uwzględniającym mężczyzn, są 
problemy wynikające z trudności w porównywaniu położenia społecznego kobiet 
i mężczyzn. Obecnie wskaźnikiem najczęściej stosowanym do wyznaczania pozycji 
społecznej jednostki jest wykonywany przez nią zawód. Skoro jednak wiadomo, że 
wiele kobiet nie pracuje zawodowo, a wśród tych, które pracują, struktura zawodo-
wa znacząco różni się od struktury zawodowej mężczyzn, trudno jest poszukiwać 
wspólnego wskaźnika pozycji społecznej dla przedstawicieli obu płci. Wiadomo, że 
kobiety częściej pracują w zawodach dających się pogodzić z obowiązkami domo-
wymi, ich kariery zawodowe są krótsze i często przerywane, co jest związane cho-
ciażby z obowiązkami rodzicielskimi. Zawody, jakie wybierają/są im dostępne, czę-
sto są gorzej opłacane i wymagają niższych kwalifikacji, oferują też mniejsze szanse 
awansu. Kobieta, by zająć pozycję zawodową taką jak mężczyzna, musi przejść inną 
ścieżkę kariery i pokonać inne przeciwności, często musi wykazać się wyższymi 
kompetencjami. Istnieją wreszcie kategorie zawodowe zdominowane przez jedną 
z płci, co praktycznie świadczy o istnieniu dwóch rynków pracy, a to znaczy, że 
trudno jest porównywać stanowiska zajmowane przez kobiety i mężczyzn.
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Na inny problem, na jaki napotykają badacze struktury społecznej, zwraca 
uwagę Henri Mendras (Mendras 1994). Pisząc o „drugiej rewolucji francuskiej”, 
którą umiejscawia w latach 1965–1984, zauważa, że w tym czasie w społeczeństwie 
francuskim zaszły tak fundamentalne zmiany, jeśli chodzi o skład społeczny, klasy, 
ich liczebność i jakościowe przeobrażenia, że trudno jest dokonywać porównań 
pomiędzy grupami, które choć noszą obecnie te same nazwy co dawniej, to mają 
zupełnie odmienne odpowiedniki i znaczenie we współczesnym świecie. Jesz-
cze w roku 1914 można było wskazać we Francji cztery wielkie grupy społeczne: 
chłopów, burżuazję, proletariat i klasę średnią, a każda z nich miała swoją czy-
telną charakterystykę. Chłopi stanowili grupę dominującą liczebnie, jednak byli 
wewnętrznie zróżnicowani: każdy region miał swój język, który utrudniał napływ 
wzorów z zewnątrz. Burżuazja, jako grupa dominująca, starała się narzucić swoje 
normy reszcie społeczeństwa, przedstawiciele tej klasy cieszyli się bezpieczeństwem 
socjalnym, niedostępnym innym grupom społecznym. Proletariusze doświadczali 
codziennej niepewności jutra, tworząc kulturę popularną, odmienną od burżuazyj-
nej i chłopskiej, a pomiędzy tymi grupami znajdowała się najmniej liczna klasa 
średnia, zakleszczona między ludowymi korzeniami i aspiracjami na podobieństwo 
burżuazji. Jak zauważa jednak Mendras (1994: 30), ten schematyczny podział nie 
ma nic wspólnego z Francją lat dziewięćdziesiątych, kiedy to chłopi zniknęli jako 
klasa, burżuazja utraciła swoje atrybuty, kultura ludowa przestała istnieć, a klasę 
średnią tworzą już nie sprzedawcy i rzemieślnicy, lecz wyspecjalizowane kadry; 
dokonała się rewolucja społeczna. Badacz podkreśla, że skutkiem opisywanej przez 
niego rewolucji był koniec chłopstwa jako klasy społecznej. Stąd analizy ciągłości 
czy zmienności struktury w odniesieniu do wsi stają się szczególnie trudne.

Opisując dokonujące się na francuskiej wsi zmiany, Mendras zauważa, że rolni-
cy we Francji stali się jedną z najlepiej zorientowanych w dotyczących ich sprawach 
grup, otwartą na rozwój i zmiany, podczas gdy wcześniej była to grupa zamknięta, 
bazująca na wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie, nieufna wobec no-
wości i zmian, odrzucająca wszystko, co inne. Inny kształt przybrały także rela-
cje w rodzinach rolników, nastąpiło usamodzielnienie się młodszego pokolenia, 
zmienił się stosunek do zawodu rolnika, zróżnicowały źródła dochodów rodzin 
rolniczych. To spowodowało, że trudno przedstawicieli grupy zawodowej rolników 
porównywać do tych, którzy należeli do klasy społecznej chłopów. Mendras zwraca 
również uwagę na to, że w rodzinach rolniczych diametralnie została przeformo-
wana rola kobiet, które często podejmują pracę zawodową poza gospodarstwem, co 
stanowi istotne dodatkowe źródło dochodu, coraz częściej same stają też na czele 
gospodarstw rolnych. Ich nowa pozycja trudna jest jednak do uchwycenia przy 
dokonywaniu analiz struktury społecznej wsi.

Jak będzie można zobaczyć w kolejnych rozdziałach, badania nad różnymi for-
mami aktywności kobiet oraz nad ich pozycją są od lat siedemdziesiątych XX w. 
prowadzone na coraz większą skalę, co wynika z faktu, że nie dało się dłużej igno-
rować nowego miejsca kobiet w społeczeństwie i ich coraz większej niezależności 
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od mężczyzn. Nadal jednak trudno jest uwzględnić pozycję kobiet w badaniach 
struktury społecznej.

Przeszkodą dla znalezienia wspólnego, uniwersalnego wskaźnika społecznego 
statusu jest brak spójnej koncepcji ujęcia w zintegrowany sposób procesów, jakie 
zachodzą w obu zbiorowościach: mężczyzn i kobiet. Mimo to próby jego znalezie-
nia są podejmowane (Osborn, Morris 1979; Murgatroyd 1982; Heath, Britten 1984; 
Dale, Gilbert, Arber 1985, za: Domański 1992). Ten brak jest przeszkodą w znale-
zieniu rozwiązań praktycznych, mających zastosowanie w badaniach, trudno jest 
bowiem porównywać pozycje społeczne kobiet i mężczyzn. Intuicyjnie wyczuwamy, 
że to samo stanowisko zajmowane przez kobietę i mężczyznę nie musi wiązać się 
z tym samym prestiżem, drogą, jaka do niego prowadziła, ilością wyrzeczeń i wy-
siłku, włożonych dla jego zdobycia. Podobnie problematyczne jest pytanie o to, czy 
pełnienie określonych ról w różnych sferach przynosi kobietom i mężczyznom te 
same konsekwencje dla ich położenia społecznego. Czy rodzina kobiety dyrektora 
zyskuje równie wiele w wymiarze statusu społecznego i prestiżu co rodzina mężczy-
zny zajmującego to samo stanowisko? Jak porównać wysiłek włożony przez każde 
z nich do jego osiągnięcia? Ile ról muszą godzić, zajmując to stanowisko? Jakie nor-
my i kryteria stosuje się do oceny sposobu wypełniania przez nich odgrywanej roli?

Problemy związane z relacjami wzajemnymi pozycji zajmowanych przez ko-
biety i mężczyzn są kluczowe dla badania struktury społecznej, nie udało się ich 
jednak jak dotąd rozstrzygnąć w kompleksowy sposób.

1.2. Podejścia feministyczne i „straszny gender”
Wraz z kolejnymi falami feminizmu1, początkowo słabo, a potem coraz wy-

raźniej, dały słyszeć się głosy, że większość badań, historii, doświadczeń w opra-
cowaniach naukowych skupia się na mężczyznach, zdecydowanie więcej uwagi 
poświęcając tym aspektom życia, które traktowane były jako męskie i związane 
z konfliktami, walkami zbrojnymi, polityką, odkryciami. Pojawiły się opinie, wywo-
dzące się ze środowisk feministycznych, że w historii powszechnej brakuje równole-
głego głosu, relacjonującego życie kobiet, dzieci i wszystkich innych, wykluczonych 

1 Feminizm to ideologia, kierunek polityczny i ruch społeczny związany z równoupraw-
nieniem kobiet. W etap masowego ruchu feminizm wkroczył w XIX w. Od tego czasu mówi 
się o trzech „falach” feminizmu. Różnią się one programem i sposobem definiowania „równo-
uprawnienia kobiet”, stąd mówi się również o typach feminizmu (pierwszo-, drugo- i trzeciofalo-
wy). Feminizm pierwszej fali zajmował się przede wszystkim walką o prawa wyborcze i reformę 
prawa rodzinnego, o drugiej fali feminizmu mówi się w odniesieniu do ruchów i teorii charak-
terystycznych dla lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. Feminizm drugiej fali to kon-
sekwencja rozczarowania dotychczasowymi działaniami na rzecz równouprawnienia, skupiony-
mi przede wszystkim na formalnych gwarancjach prawnych. Wbrew przewidywaniom zmiany 
prawne nie pociągnęły za sobą rzeczywistej równości płci. Od lat osiemdziesiątych XX w. zaczęła 
narastać trzecia fala feminizmu. Jej działaczki zwracały uwagę, że cele feminizmu nie zostały 
osiągnięte, a ruch powinien ulec radykalizacji. Zwracały uwagę na pominięte dotychczas tematy, 
takie jak: etniczność, kwestie rasowe, podziały ekonomiczne czy religijne.
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z jakiegoś powodu z dominującego męskiego świata. Stąd próby uzupełnienia tego, 
co było już znane i było his-torią, przez her-storię, relację zdawaną z perspektywy 
kobiecej. Jak zauważa Anna Titkow (2007), problematyka, jaką zajmują się badacze 
społeczeństwa, często wynika z podziału na sfery kobiece i męskie i wydaje się, że 
problemy kobiet w socjologii są mniej widoczne niż to, co kulturowo wiąże się ze 
światem mężczyzn. Cynthia Fuchs Epstein (1974) pisała w swoich pracach o „se-
lektywnych oczach socjologii”, które wiedzę dostrzegają tylko w tym, co związane 
ze światem dominującym, męskim. Socjologowie mieli możliwość badać sprawy 
kobiet, nie były one jednak interesujące dla lepszego zrozumienia funkcjonowania 
społeczeństwa. Titkow zauważa, że to oznaczało, iż badacze obu płci nie dostrzegali 
obecności kobiet w życiu społecznym, a ignorowanie kobiet powodowało budowa-
nie fałszywego obrazu życia społecznego. Takie podejście było odbiciem atmosfery, 
jaka panowała wokół badań spraw kobiet, uważano, że zaangażowanie w nie mogło 
spowolnić karierę, stygmatyzując badaczkę jako feministę czy feministkę.

Podobną tendencję do marginalizowania obecności kobiet obserwuje się tak-
że w polskiej socjologii lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. Titkow 
przywołuje między innymi badania poświęcone nierównościom i upośledzeniom 
w świadomości społecznej (Wnuk-Lipiński 1987), w których nie ma żadnych od-
niesień do kobiet i ich sytuacji czy statusu. Za najważniejsze powody „zgubienia 
kobiet przez socjologię” uznaje sposób, w jaki traktowane są kobiety w podstawo-
wych definicjach socjologii i w jej teoriach. Autorka zauważa, że źródło tego stanu 
rzeczy można odnaleźć w tezie Talcotta Parsonsa, iż role płciowe oparte są na bazie 
biologicznej i ekonomicznej, zracjonalizowanej następnie poprzez proces moder-
nizacji, który definiował płcie w terminach funkcji ekonomicznych i seksualnych. 
Przyjęcie założenia, że podstawowym ogniwem struktury społecznej jest rodzina, 
a o jej statusie decyduje status mężczyzny – męża i ojca – legitymizowało podejmo-
wanie i traktowanie analiz prowadzonych z męskiej perspektywy, na męskich zbio-
rowościach jako wystarczającą charakterystykę podstawowych osi i zróżnicowań 
między ludźmi (Domański 1992).

Krytyka środowisk feministycznych dotknęła również sposobów badania struk-
tury społecznej, przyjmowanych w tych badaniach kryteriów, ukrytych za nimi 
założeń. Część z tej krytyki kierowana jest przeciwko omawianemu wcześniej po-
mijaniu kobiet w badaniach struktury społecznej, jednak, jak zauważa Domań-
ski (1992), ten nurt krytyki jest obecnie nieco anachroniczny, gdyż dylemat, czy 
analizować to, co dzieje się w zbiorowości kobiet, czy to pomijać, przestaje być 
dominującą tematyką sporu. Jego istotą jest raczej kwestia, jakie znaczenie należy 
przypisywać tym zjawiskom. Jak wspomniano powyżej, podejścia feministyczne 
krytykują skoncentrowany na mężczyznach i ich działaniach sposób wyjaśniania 
tego, jak funkcjonuje świat społeczny. Teorie feministyczne zauważają, że przy-
czyną takiego stanu rzeczy są wpływy Webera i neomarksistów, którzy przyjęli, że 
czynnikiem determinującym kształt globalnych podziałów i nierówności są sto-
sunki między kategoriami zawodowymi, właścicielami środków produkcji i innych 
zasobów, takich jak siła robocza, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i inne ce-
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chy związane ze stosunkiem pracy i własnością. Stoi za tym założenie, że wskaźni-
ki te wystarczają, by zrozumieć mechanizmy kształtowania się dystansów między 
ludźmi, nie ma więc potrzeby poszukiwać wyjaśnień związanych z różnicami płci, 
wieku, podziałów rasowych, narodowościowych. Feministki dowodzą, że błędem 
jest pomijanie wagi podziałów kształtujących się poza pracą zawodową i stosunka-
mi własności. Uważają one, że pomijając inne przyczyny i ograniczając się do jed-
nego kryterium podziałów, nie uda się w pełni wyjaśnić procesów, które kształtują 
strukturę społeczną. Jeśli nawet sfera ekonomiczna i system zawodowy są podstawą 
innych podziałów społecznych (np. według płci, wieku itd.), to same także znajdują 
się pod ich wpływem, nie można ich więc traktować jako jedynych czynników wy-
starczających do wyjaśnienia. Dzięki teoriom feministycznym zwrócono uwagę na 
nierówności płci jako płaszczyznę zróżnicowania społecznego jakościowo różną od 
podziałów zawodowych i barier klasowo-warstwowych związanych ze stosunkami 
własności i władzy.

W socjologii empirycznej krytycy podejścia tradycyjnego również postulu-
ją uwzględnianie kobiet w studiach nad strukturą społeczną, ponieważ poznanie 
procesów strukturalizacji w zbiorowościach kobiet uzupełni wiedzę dotychczas 
posiadaną. Ustalenia empiryczne mogłyby zweryfikować słuszność pewnych pod-
stawowych założeń, przyjętych w badaniach nad strukturą. Takim założeniem jest 
to, że zasadnicze ogniwo struktury społecznej stanowi rodzina – za nim stoi prze-
konanie, iż między uczestnikami życia rodzinnego zawiązuje się naturalna wspól-
nota kultury, sposobu myślenia, postrzegania, oceny zjawisk (Domański 1992: 20). 
Takie podejście generuje problem, jak traktować gospodarstwa, których głowami 
są kobiety – tu pojawiają się dyskusje, czy ich mała liczebność pozwala je pominąć 
w analizach; rosnąca liczba takich rodzin przemawia za tym, że wkrótce muszą 
jednak zacząć być brane pod uwagę, w większości społeczeństw proporcja „sa-
modzielnych” kobiet stale bowiem wzrasta. Najbardziej kontrowersyjną kwestią 
wreszcie, gdy próbuje się empirią zweryfikować założenia teoretyczne, jest ta, czy 
rzeczywiście pozycja społeczna mężczyzny jest najważniejszym czynnikiem wyzna-
czającym status rodziny i osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Za 
takim przekonaniem stoi przeświadczenie, że najważniejszym faktem jest to, iż to 
mężczyźni dostarczają środki na utrzymanie, a dochody kobiet jedynie uzupełniają 
budżet rodziny, ponieważ zarabiają one mniej i nieregularnie. Coraz częściej spo-
tykamy się jednak z sytuacjami, kiedy to kobiety wnoszą istotny czy większościowy 
wkład w dochody budżetu rodzinnego i w związku z tym należałoby dostosować 
metodologię badań do zmieniających się realiów.

Henryk Domański, analizując badania amerykańskie i angielskie, zauważa, że 
o ile teza o decydującym wpływie pozycji mężczyzn na status ich rodzin znajduje 
dosyć mocne uzasadnienie, to już trafność innych przesłanek, stojących u podstaw 
tradycyjnego poglądu na strukturotwórczą rolę płci, wzbudza jednak wątpliwości. 
Zdaniem Domańskiego (1992: 23), ograniczając analizy do populacji mężczyzn, 
traci się z pola widzenia ważne zjawiska strukturalizacji, między innymi zjawiska 
kształtowania się podstawowych barier społecznych, które rozpatrywane być muszą 
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z uwzględnieniem sytuacji życiowej kobiet – chodzi o podobieństwo mężów i żon 
ze względu na ich wykształcenie, przynależność zawodową, środowisko, z którego 
pochodzą, i inne cechy. Za włączeniem kobiet do badań przemawiać mogą również 
analizy związku między orientacjami życiowymi jednostek a przebiegiem ich socja-
lizacji w rodzinie. Ze względu na to, że w tym procesie kluczowa jest rola matki, to 
analiza tych zależności możliwa jest tylko w zbiorowościach obejmujących udział 
obu płci.

Podsumowując, zjawiska zachodzące w populacji mężczyzn nie powinny być 
ujmowane w oderwaniu od procesów, jakim podlegają kobiety, jeśli struktura spo-
łeczna ma być analizowana w całej swej złożoności. Wymagałoby to stosowania 
schematu poznawczego, w którym kobiety i mężczyźni stanowią zintegrowaną ca-
łość, to stwarza jednak trudności metodologiczne, trudno bowiem zdecydować, 
jak określać pozycję kobiet w strukturze społecznej. O ile w przypadku mężczyzn 
powszechnie stosowanym wskaźnikiem pozycji społecznej jest wykonywany za-
wód, to w przypadku kobiet może on wzbudzać wątpliwości (kobiety niepracujące, 
krótsze i przerywane kariery zawodowe, dzielenie obowiązków zawodowych z ro-
dzinnymi i opiekuńczymi). Badacze próbują radzić sobie z tymi ograniczeniami, 
uwzględniając odmienną strukturę zawodową kobiet (Murgatroyd 1982; Arber, 
Dale i Gilbert 1985, za: Domański 1992) bądź przyjmując założenie, że jednost-
ką analizy struktury społecznej powinno być gospodarstwo domowe, scharakte-
ryzowane przez cechy położenia społecznego żon i mężów. Jednym z podejść jest 
„podejście dominacyjne”, w którym o socjoekonomicznym statusie rodzin decy-
dować miałaby przynależność zawodowa mężów lub żon, w zależności od tego, 
kto z nich zajmuje wyższą pozycję w hierarchii zawodowej (Erikson 1984; Heath, 
Britten 1984, za: Domański 1992), tu jednak ograniczeniem jest zawężenie analiz 
tylko do populacji pracujących kobiet i pomijanie cech ich położenia społecznego, 
związanego z obowiązkami domowymi.

Jako początek metodologicznej i teoretycznej rewolucji w badaniu kwestii płci 
kulturowej wskazuje się działania feministek trzeciej fali i pojawienie się women 
studies, w których nie chodzi jedynie o uzupełnienie badań i wiedzy o kobietach, na 
zasadzie dopełnienia wcześniej posiadanych informacji o mężczyznach, ale o zmia-
ny sposobu badania całej rzeczywistości społecznej. Właśnie na przekonaniu, że 
w historii powszechnej brakuje równoległego zdania relacji o życiu kobiet, dzieci 
i wszystkich innych, którzy z jakichś powodów zostali pominięci, zmarginalizowani 
i zapomniani, oraz że absolutnie niedoceniono odkryć naukowych czy rozwiązań 
technicznych, rewolucjonizujących życie codzienne, opiera się zamysł wydobycia 
z pozornie neutralnej historii – her-storii. Jak zauważa Lucyna Marzec (2010), fe-
ministki, szczególnie trzeciej fali, często deklarują, że wypowiadają się nie tylko 
w imieniu kobiet, ale także w imieniu innych mniejszości: etnicznych, narodowych, 
seksualnych, osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Deklarują, że nie interesuje 
ich też tylko to, co kobiece i kobietom właściwe, ale to, co miało znaczenie w prze-
szłości dla odmiennego funkcjonowania kobiet i mężczyzn. Pytają o to, jak płeć 
(pojmowana zazwyczaj jako płeć kulturowa, gender, a nie tylko biologiczna) wpły-
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wała na zajmowane w strukturze społecznej miejsce, co przez to znaczyła, z jakimi 
wiązała się rolami i zadaniami wytyczanymi jednostce.

Należałoby więc wyjaśnić, czym jest, robiące w Polsce szczególnego rodzaju 
antykarierę, pojęcie gender – co ono oznacza i jak trafiło do nauki, a potem spo-
łecznej świadomości, powodując tyle zamieszania2. Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) definiuje gender jako stworzone przez społeczeństwo role, zachowania, 
aktywności i atrybuty, jakie dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla męż-
czyzn i kobiet3. Stosowanie słowa „gender” do określenia kulturowo nabytych róż-
nic między kobietami i mężczyznami zapoczątkował John Money, który w roku 
1955 w swojej publikacji użył sformułowania „gender role”. Gender, czyli kulturo-
wy składnik tożsamości płciowej, przekazywany jest poszczególnym jednostkom 
w sposób performatywny, czyli poprzez uczenie się, odgrywanie i powtarzanie za-
chowań innych osób tej samej płci. Na płeć społeczną składać się może np. sposób 
ubierania się, sposób zachowania, oczekiwane funkcje w ramach społeczeństwa, 
sprawowana władza itp.

W 1968 r. termin ten pojawił się w pracy Roberta Stollera przy okazji badań nad 
kształtowaniem się tożsamości płciowej w okresie postnatalnym. Do psychologii 
termin wprowadziła Rhoda Unger (1979), która gender rozumiała jako „ścieżki, 
wzory, zachowania, które są traktowane przez kulturę jako odpowiednie dla kobiet 
i mężczyzn” (za: Titkow 2007: 29). W socjologii terminem „gender” jako pierwsza 
posługiwała się Ann Oakley (1972), starając się udowodnić, że tożsamość płciowa 
jest nie tylko determinowana przez anatomię, ale również kształtowana społecznie 
i kulturowo. To ona zwróciła uwagę na to, że określenia „męski” i „kobiecy” słu-
żą do nazywania struktur kulturowych istniejących w społecznej rzeczywistości. 
Terminy te miały opisywać kompleksy właściwości, które charakteryzują zachowa-
nia i cechy osobowości wyznaczane na podstawie płci biologicznej jednostek oraz 
uwzględniają wartości społeczeństwa, które je wyznaje. W tym porządku społecz-
nym standardami normalności są standardy męskie i dominują stereotypy, których 
treść w większości przypadków prowadzi do postrzegania kategorii kobiet jako gru-
py, której status grupy podporządkowania jest uzasadniony (Oakley 1972, 1981, 
za: Titkow 2007). W kolejnych latach pojęcie było coraz częściej stosowane w li-
teraturze z zakresu nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych, jednak, jak 
podkreśla Titkow, pojawienie się tego terminu niewiele zmieniło w sposobie my-
ślenia większości socjologów. Brakuje w dyskursie socjologicznym świadomości, że 
płeć kulturowa to kategoria obejmująca mechanizmy organizujące życie społeczne, 
a stosowana do wyjaśniania różnic między płciami teoria ról społecznych ma ogra-
niczenia i nie jest wystarczająca do wyjaśnienia zjawisk i procesów społecznych.

Jak podkreślają badacze, płeć kulturowa (gender) nie jest ujednoliconym zjawi-
skiem, lecz zawiera wiele komponentów, zarówno gdy rozumie się ją jako instytucję 

2 Por. m.in. http://natemat.pl/46317,ten-straszny-gender-z-kim-idzie-na-wojne-kosciol-i-
czemu-z-samym-soba [dostęp: 11.03.2016].

3 Por. np. http://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/gender-definition/en/ 
[dostęp: 11.03.2016].
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społeczną (Lorber 1994) czy jako społecznie skonstruowany system stratyfikacyj-
ny – strukturę społeczną (Risman 2004), jak i wówczas, gdy badacza interesują 
jej przejawy na poziomie indywidualnym (Lorber 1994). Judith Lorber wymienia 
osiem komponentów płci kulturowej, rozumianej jako instytucja, wśród których 
znajdują się określone normami i oczekiwaniami statusy społeczne obu płci, po-
dział pracy, wyznaczane więzami krwi prawa i obowiązki każdej płci, wzory zacho-
wań (w tym potrzeb i zachowań seksualnych), mechanizmy społecznej kontroli, 
ideologie wspierające odmienność statusów kobiet i mężczyzn, kulturowe repre-
zentacje płci (np. język symboliczny i artystyczna legitymizacja zróżnicowania sta-
tusowego kobiet i mężczyzn) (za: Titkow 2007: 30).

Choć pojawiają się opinie, że opis rzeczywistości społecznej bez uwzględnienia 
perspektywy genderowej jest w dzisiejszych czasach praktycznie niemożliwy (Slany, 
Struzik, Wojnicka 2011), to jednak, o czym świadczą omówione powyżej problemy 
dotyczące badań struktury społecznej, wciąż można napotkać trudności związane 
z dominującymi przyzwyczajeniami, obowiązującymi założeniami, których w stwo-
rzonym przez mężczyzn świecie nie umiemy ominąć i pokonać. Jak pokazały nie-
dawne debaty toczące się w Polsce, podejmowane przez feministki (czy, inaczej, 
zwolenników równego traktowania płci), wysiłki na rzecz poszerzenia sposobu in-
terpretowania rzeczywistości społecznej stają się przyczyną gwałtownych protestów 
i konfliktów. W kraju próba podważenia tradycyjnego modelu świata, odejścia od 
znanego, patriarchalnego sposobu opowiadania i interpretacji rzeczywistości wy-
wołuje gwałtowny opór środowisk konserwatywnych, a sam przywołany termin 
„gender” wzbudza emocjonalne reakcje, wiążące się z wieloma przekłamaniami co 
do jego znaczenia, dużą dozą uprzedzeń, lęków i niewiedzy. 

* * *

W tym rozdziale podjęta została próba wskazania i podsumowania problemów 
związanych z niejasnościami teoretycznymi, jakie spotyka badacz decydujący się 
zająć kwestiami związanymi z rolą i miejscem kobiet w strukturze społecznej. Wy-
daje się, że pomocne w rozwiązaniu kwestii teoretycznych mogłoby być kulturowe, 
a nie biologiczne definiowanie płci, jednak w Polsce termin ten, poprzez związany 
z nim ładunek emocjonalny, staje się nie tylko wsparciem, ale i obciążeniem dla 
projektowanych badań. Jednak mimo wymienionych powyżej trudności badania 
dotyczące obecności kobiet w społecznym świecie wsi są realizowane, a ich autorzy 
w różny sposób radzą sobie z pozyskiwaniem wskaźników mówiących o miejscu 
kobiet w społecznościach, w których żyją. Ponieważ tematem tej książki są zmiany 
struktury społecznej wsi, w następnym rozdziale omówione zostaną badania po-
święcone roli i miejscu kobiet w społecznościach wiejskich, jakie realizowane były 
przede wszystkim w Europie, a w kolejnym – w oparciu o aktualnie dostępne ba-
dania – podjęta zostanie próba zrekonstruowania miejsca w strukturze społecznej 
kobiet mieszkających w społecznościach wiejskich.



2. Podejście feministyczne i gender w badaniach 
społecznych realizowanych na wsi – przegląd problematyki

W tej części książki zaprezentowany zostanie przegląd literatury omawiającej 
wyniki badań poświęconych kategorii gender oraz tych realizowanych w środowi-
skach wiejskich na świecie, uwzględniających sytuację mieszkających tam kobiet. 
Opisywane wcześniej problemy, związane z obecnością, a raczej brakiem obecności 
kobiet w badaniach nad strukturą społeczną, były wyraźnie widoczne już w bada-
niach nad całością populacji. Jeszcze trudniej jest odnaleźć badania, które uwzględ-
niały perspektywę kobiecą czy genderową w badaniach realizowanych w społecz-
nościach wiejskich. Bardzo długo dominującą aktywnością osób zamieszkujących 
tereny wiejskie było rolnictwo, a tradycyjnie patriarchalny model rodziny rolniczej 
sprawiał, że o zróżnicowaniu społeczności wiejskiej decydowała pozycja, jaką zaj-
mował mężczyzna – głowa rodziny. W tym rozdziale zostanie podjęta próba zebra-
nia i omówienia badań poświęconych zagadnieniom równości płci i metodologii 
badań realizowanych w społecznościach wiejskich.

2.1. Postrzeganie kobiet w badaniach wiejskich
Próbę analizy tego, jak rozwijała się koncepcja gender w badaniach poświęco-

nych wsi, podjęła Jo Little (2007), podkreślając, że początek dyskusji teoretycznej, 
poświęconej identyfikacji z płcią w realiach wiejskich, nastąpił po opublikowaniu 
artykułu Chrisa Philo poświęconego tematom pomijanym przez wiejskich geogra-
fów (Philo 1992). W tekście tym zauważono, że realizując badania poświęcone wsi, 
ignoruje się wiele grup żyjących na terenach wiejskich i traci się tym samym okazję 
przyjrzenia się temu, jak żyją wiejskie mniejszości. Uznano, że pomijając je, skupia-
jąc się na przyjętym jako oczywisty, dominującym (męskocentrycznym) sposobie 
przedstawiania wiejskich realiów, traci się możliwość wglądu w bardziej złożoną 
wiejską rzeczywistość. Do grup uznanych za marginalizowane w badaniach, grup, 
których specyfikę przeżywania wiejskiej rzeczywistości pomijano, zaliczono także 
wiejskie kobiety. Choć trudno grupę tę uznać za mniejszość pod względem liczeb-
ności, jej (nie)obecność w opracowaniach nosiła, zdaniem badaczy, cechy margina-
lizacji. Dla wielu uczonych, szczególnie w krajach anglojęzycznych, tekst Philo stał 
się zachętą do skupienia się na sprawach kobiet. Trzeba pamiętać, że idea, mówiąca 
iż różnice związane z płcią są istotne dla relacji społecznych na wsi, a zrozumienie 
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ich natury jest ważne dla badaczy wiejskich społeczności, była obecna w środo-
wisku wiejskich naukowców już od roku 1970. Badania w tej materii realizowano 
jednak jedynie sporadycznie.

Little zauważa, że perspektywa teoretyczna w studiach poświęconych wsi była 
raczej tradycyjna i niechętnie włączała (czasem z tą niechęcią spotykamy się i dziś) 
perspektywę i podejście uwzględniające różnice płci czy podejście feministyczne. 
Pojawiające się w naukach społecznych trendy wolno znajdowały sobie miejsce 
w studiach wiejskich (Phillips 1998), szczególnie jeśli chodzi o podejście gender 
i feminizm. Podczas gdy w naukach społecznych toczyły się debaty dotyczące zmia-
ny podejść teoretycznych, w opracowaniach geografów społecznych poświęconych 
wsi skupiano się przede wszystkim na analizowaniu sposobów użytkowania zie-
mi (por. Cloke 1997), a socjologów wsi szczególnie interesowały kwestie związane 
z wiejską społecznością, przy czym koncentrowano się raczej na opisie konkret-
nych, empirycznych przypadków, nie zaś na kwestiach teoretycznych. Jak zauważa 
Little (2007), debata teoretyczna była w tamtym czasie zastrzeżona dla kwestii pro-
dukcji żywności oraz możliwości zastosowania podejścia marksistowskiego w tej 
materii, inne sprawy związane z badaniami wsi były mocno osadzone w opisie 
przypadków. Ta teoretyczna słabość w zajmujących się wsią naukach społecznych 
została dostrzeżona jako problem w latach osiemdziesiątych XX w., szczególnie 
w obliczu wielkich zmian ekonomicznych, następujących w świecie zachodnim. 
Potrzeba wyjaśnienia zachodzących przemian wywołała dyskusję o podejściach po-
litycznych i ekonomicznych, początkowo w odniesieniu do wyjaśniania bieżących 
wydarzeń, ale stopniowo – także o szerszym wymiarze, dotykając kwestii transfor-
macji wiejskiej gospodarki (Marsden 1998). Wynikiem tego nowego podejścia było 
to, że niewiele uwagi w badaniach poświęcano życiu poszczególnych jednostek, 
a tam, gdzie pojawiały się kwestie związane z wpływem zmian ekonomicznych na 
wiejską strukturę, odnosiły się one do kategorii klas społecznych. Klas, do których 
przynależność wyznaczana była przez pozycję męskiej głowy rodziny. Little zauwa-
ża, że badania realizowane w latach osiemdziesiątych charakteryzowały się brakiem 
jakichkolwiek wzmianek o kwestiach związanych z płcią jako taką. Nieco uwagi po-
święcano zmianom ról kobiecych, natomiast brak było podejścia feministycznego 
dla interpretacji uzyskiwanych wyników i wyjaśniania przeobrażeń zachodzących 
na terenach wiejskich. Dopiero w końcu lat osiemdziesiątych XX w. pojawiły się 
alternatywy dla androcentrycznego sposobu interpretowania istniejących teorii, 
co pozwoliło na odczytywanie zachodzących zmian społecznych i ekonomicznych 
z perspektywy feministycznej.

Perspektywa feministyczna w analizie przemian społecznych zachodzących na 
wsi zaczęła częściej pojawiać się w latach dziewięćdziesiątych. Skłonność badaczy 
do koncentrowania się na odmiennościach oraz postrzeganie ich przez pryzmat 
indywidualnych, jednostkowych doświadczeń stworzyły miejsce, by przyjrzeć się 
również doświadczeniom wiejskich kobiet, a to zaowocowało zainteresowaniem 
różnicami związanymi z płcią. Ważnym odkryciem dla nauk społecznych w tym 
czasie było też opisanie jako „znaczących innych” osób nieheteronormatywnych 
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(Bell, Valentine 1995). Pojawienie się tej grupy w polu zainteresowania badaczy 
poszerzyło i wzbogaciło nie tylko wiedzę o różnicach związanych z preferencjami 
seksualnymi, ale również przyczyniło się do zwiększenia teoretycznego i koncep-
tualnego znaczenia podejścia feministycznego i podejścia uwzględniającego płeć 
kulturową dla wyjaśniania obserwowanych różnic.

Feministyczne spojrzenie na rzeczywistość społeczną i jej zmiany, analiza zja-
wisk zachodzących na terenach wiejskich z perspektywy koncepcji gender miałyby 
dużo do zaoferowania, zarówno empirycznie, jak i teoretycznie (Little 2007), widać 
jednak, że badacze zajmujący się problematyką wiejską raczej adaptują do badań 
wiejskich te podejścia, które znalazły zastosowanie i uznanie w głównym nurcie 
analiz, aniżeli sięgają po nowe trendy. W badaniach realizowanych w społeczno-
ściach wiejskich późno pojawiły się na przykład prace zajmujące się kwestiami 
związanymi z cielesnością oraz konstruowaniem męskości i kobiecości, które od 
dłuższego czasu są już obecne w badaniach społecznych. W Polsce tego typu bada-
nia dotyczące społeczności wiejskich w ogóle nie były realizowane.

Realizowane w społecznościach wiejskich badania uwzględniające perspektywę 
płci (częściej biologicznej, ale niekiedy także kulturowej) dotyczyły początkowo 
przede wszystkim problematyki rolniczej. W latach siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych XX w. badacze społeczni rozpoczęli dokumentowanie różnic, jakie można 
było zaobserwować wśród kobiet i mężczyzn zajmujących się pracą na roli. Szcze-
gólnie często analizie poddawano odmienność ról rodzinnych właścicieli gospo-
darstw rolnych (Gasson 1981; Sachs 1983; Symes, Marsden 1983). Uwaga skierowa-
na była na analizę podziału pracy ze względu na płeć, na inne obowiązki związane 
z pracą i reprodukcją. W tym czasie podkreślano również brak wiedzy i rozpozna-
nia w kwestii prac tradycyjnie podejmowanych przez „żony rolników”. Przyznawa-
no, że rola kobiet, choć kluczowa dla dobrego funkcjonowania gospodarstw, jest 
niemal nierozpoznana przez naukę. Wynikało to z bardziej ogólnego trendu niedo-
ceniania pracy kobiet, jak i ich aktywności związanej z pracami domowymi i opieką 
nad dziećmi (Whatmore 1990). Kobiety były postrzegane jako pracownicy domo-
wi, ich zaangażowanie w opiekę nad dziećmi, prace domowe i prace produkcyjne 
w gospodarstwie były kontrolowane przez porządek patriarchalny. Patriarchalny 
model dominował nie tylko w stosunkach pracy, ale i kwestii własności gospodar-
stwa, kierownictwa produkcji w gospodarstwie itd. Dzięki badaniom nad rolami 
płciowymi i patriarchalnymi relacjami między płciami możliwe stało się zrozumie-
nie współczesnych stylów życia rolników i ekonomii gospodarstw rolnych (Alston 
1990; Almas, Haugen 1991; Teather 1996). W latach osiemdziesiątych XX w. de-
bata naukowa skupiła się na transformacji rolnictwa kapitalistycznego, realizowa-
no badania, które pokazywały, że obecność i praca kobiet są często kluczowe dla 
przetrwania przeżywających okres zmian gospodarstw. Wkład kobiet w dodatkowe 
aktywności, takie jak prowadzenie pensjonatów, agroturystyki, pozwalał uzupełnić 
budżet rodziny dzięki dywersyfikacji źródeł dochodów (Bouquet 1984; Bouquet, 
Winter 1987; Gasson, Winter 1992). Podobne obserwacje w odniesieniu do rodzin 
wiejskich we Francji można znaleźć w analizach Mendrasa (Mendras 1994).
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Z czasem zainteresowanie badaczy związkami płci z rolnictwem zmieniło się 
i pojawiły się mniej oczywiste tematy badań, na przykład teoretyczna dyskusja po-
święcona kwestiom identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych zajmujących 
się rolnictwem mieszkańców wsi. W Stanach Zjednoczonych i Australii popularne 
stały się badania poświęcone kwestiom rolnictwa zrównoważonego, uwzględniają-
ce płeć rolników; badaczki i badacze reprezentujący podejście eko-feministyczne 
skupiali się na udziale kobiet w rolnictwie przyjaznym środowisku i ekologicznym 
(Sachs 1996; Peter i in. 2000, za: Little 2007). Jednocześnie nadal prowadzone są 
bardziej tradycyjne badania dotyczące podziału pracy w gospodarstwie ze względu 
na płeć, powraca się do pytań o sposób podejmowania decyzji w gospodarstwach 
(Bennett 2001, 2005), o obecność kobiet w organizacjach kobiecych na wsi (Shor-
tall 2002). Wyniki realizowanych badań wskazują, że dla wyrównania praw kobiet 
konieczne jest nadal zwracanie uwagi na zróżnicowanie dostępu do władzy i posia-
danej siły wpływu w zależności od przynależności do określonej płci.

Przyglądając się aktywnościom wiejskich kobiet, badacze dostrzegli również 
praktyczne utrudnienia w możliwości wypełniania pewnych ról społecznych. 
Szczególnie zwracano uwagę na ograniczony dostęp w środowisku wiejskim do 
różnego rodzaju usług, brak niezbędnej infrastruktury technicznej i społecznej, co 
utrudnia codzienne funkcjonowanie na wielu poziomach i powoduje, że obowiązki 
związane z prowadzeniem domu stają się bardziej czasochłonne niż w miastach 
(Little 1986). Badacze zgadzali się, że część z opisywanych przez nich problemów 
wynikała z realiów wiejskiego rynku pracy, ale obecność kobiet na rynku pracy 
ograniczana była też przez stosunek rodzin do pracy kobiet i relacje panujące w ro-
dzinach wiejskich, a także przez oczekiwania wobec kobiet związane z opieką nad 
dziećmi. Sposób, w jaki działają wiejskie organizacje, rynek pracy, a nawet to, jak 
zorganizowana jest wiejska przestrzeń, wzmacnia tradycyjny podział sił w rodzinie 
tak, by porządek patriarchalny nadal decydował o relacjach pomiędzy jej członka-
mi, a także między członkami społeczności (Stebbing 1984; Middleton 1986, za: 
Little 2007).

2.2. Identyfikacje związane z płcią – 
kobiecość i męskość w badaniach wsi

W obecnie realizowanych badaniach, poświęconych płci i jej wpływowi na sto-
sunki społeczne na terenach wiejskich, rozumienie kategorii płci jest coraz bardziej 
zróżnicowane. Nie chodzi już tylko o opisywanie istniejących różnic między ko-
bietami i mężczyznami czy porównywanie kobiet wiejskich do tych mieszkających 
w miastach. Coraz częściej badacze zwracają uwagę na bardziej subtelne zróżnico-
wania wewnątrz samych badanych grup kobiet czy mężczyzn. Wiodącym przeko-
naniem jest obecnie opinia, że kategoria płci nie jest trwała i niezmienna, lecz pod-
lega nieustannemu przetwarzaniu i konstruowaniu w odpowiedzi na specyficzne, 
niezliczone, uwarunkowane lokalnie oczekiwania, znaczenia i praktyki. Ukazanie 
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nierówności związanej z płcią i odkrycie relacji władzy i sił z nią związanych jest 
istotne dla zrozumienia społecznej struktury lokalnej społeczności.

Badacze dostrzegają, że te same zjawiska inaczej przeżywane i odczuwane są 
przez kobiety należące do różnych kategorii społecznych, na przykład w badaniach 
dotyczących dostępności transportu publicznego na terenach wiejskich odpowie-
dzi kobiet były różne, w zależności od klasy społecznej, do której należały. Do-
świadczanie wiejskości jest odmienne także ze względu na wiek badanych kobiet 
(Hughes 1997); młodsze z nich mają poczucie większej swobody kreowania ról 
domowych. W swoich diagnozach Little i Morris (2002) dostrzegają zmieniające się 
zależności na rynku pracy i nowe role kobiet, w badaniach Leyhson z kolei młode 
dziewczęta deklarowały, że nie odnajdują w środowisku wiejskim, w którym żyją, 
atrakcyjnego dla siebie sposobu kobiecej identyfikacji (Little 2007). W badaniach 
realizowanych w Polsce trudno jest odnaleźć tak zniuansowane analizy w obrębie 
grup badanych kobiet wiejskich. Trudno znaleźć także aktualne analizy poświęcone 
miejscu kobiet wiejskich w strukturze społecznej wsi. Może to wynikać z faktu, że 
struktura ta podlega zmianom i trudno jest ją opisać, używając dotychczasowych 
kryteriów i terminów, a brak jest wciąż narzędzi adekwatnych do zdiagnozowania 
nowej rzeczywistości.

Poszukując odpowiedzi na pytanie o wzorzec wiejskiej kobiecości, badacze 
zauważają, że tradycyjny konstrukt wiejskiej kobiety może być nadal, z różnych 
względów, atrakcyjny zarówno dla badaczy, jak i osób mających wpływ na proces 
przemian na wsi. I choć, jak powtarzają autorzy obecnie powstających analiz, nie 
ma jednego wzorca wiejskiej kobiety czy wiejskiego mężczyzny, to z wielu badań 
można wyłonić pewne powtarzające się cechy charakterystyczne i pozwalające 
skonstruować wiejską kobiecość czy męskość.

Wyniki badań realizowanych w Europie Zachodniej, odtwarzających sposoby 
konstruowania męskości i kobiecości, pokazują, że wzorce płci wciąż bardzo się 
różnią. Wyraźnie widać to w od dawna badanej grupie rolników i rolniczek. Mę-
ski wzorzec rolnika wymaga, w klasycznym wydaniu, prezentowania siły fizycznej 
i sprawności. Rolnicy obu płci w pracy muszą radzić sobie z ekstremalnymi wa-
runkami pogodowymi, wymaganiami krajobrazu i klimatu, a ich sukces jest po-
strzegany w zależności od tego, jak dają sobie radę z otoczeniem, na ile potrafią je 
okiełznać (por. Bryant 1999; Liepins 2000; Saugeres 2002, za: Little 2007). Badania 
prowadzone wśród norweskich drwali i pracowników leśnych również wskazują 
odwołania do siły fizycznej, walki z naturą itp. (Brandth, Haugen 1998, 2000), do 
podobnych wniosków doszła też Brandth, analizując wizerunek męskości kreowa-
ny w reklamach traktorów, umieszczanych w pismach kierowanych do rolników 
(Brandth 1995).

Wizerunek wiejskiej kobiecości znajdujemy w opisie badań Morris i Evans 
(2001), które poszukiwały go w przedstawieniach kobiecego życia w prasie rolni-
czej. Te badania potwierdziły tezę Connell (1987), że media ukazują hegemoniczną 
reprezentację męskości – kobiety są w nich marginalizowane, a ich wizerunek opar-
ty jest często na deseksualizacji; wiejska kobiecość jest konstruowana w opozycji do 
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agresywnego i seksownego przedstawiania kobiecości kojarzonego z miejskością. 
Little (2003) podkreśla, że konstruowanie wiejskiej kobiecości zawsze zakłada, że 
jest ona heteroseksualnej identyfikacji płciowej, choć jest to założenie wynikające 
z przemilczenia innych orientacji, także obecnych, lecz niewidocznych w społecz-
nościach wiejskich. Niewiele badań podejmuje bezpośrednio temat seksualności 
mieszkańców wsi czy relacji seksualnych między nimi. Richardson (1996) zauważa, 
że ignorowanie kwestii heteroseksualności mieszkańców wsi jest w pewnym sensie 
równoznaczne z uznawaniem jej za niekwestionowany paradygmat i normę. Sko-
ro heteroseksualność traktowana jest jako oczywistość i standard, rzadko traktuje 
się ją jako kategorię identyfikacji i przyjmuje się założenie, że jest to jednorodna, 
niezróżnicowana kategoria. To podejście krytykuje Butler (2008), Rich (1980) zaś 
uważa takie stanowisko za spadek po instytucjonalizacji praktyk społecznych, rytu-
ałów oraz praw i stwierdza, że takie nastawienie zamyka możliwość innych ekspre-
sji i zmusza ludzi do zaakceptowania dominującego, opresyjnego wzorca.

W połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. w literaturze anglojęzycznej pojawiły 
się opracowania dotyczące mieszkających na terenach wiejskich osób homoseksu-
alnych (D’Augelli, Hart 1987; Bell, Valentine 1995; Cody, Welch 1997). Początkowo 
były one skoncentrowane przede wszystkim na opisach ich codzienności, później 
pojawiły się także bardziej teoretyczne opracowania, poświęcone konstruowaniu 
się homoseksualnej tożsamości mieszkańców wsi.

Tematyka badań dotyczących przemian ról związanych z płcią zmieniała się: 
o ile we wczesnych pracach podkreślano problemy wiejskich kobiet wynikające 
z niższego poziomu rozwoju terenów wiejskich i braku dostępności pewnych usług 
i dóbr, o tyle późniejsze prace poświęcone były często relacjom między płciami. 
Podobnie jak w pracach niewiejskiego nurtu analiz – także badacze wsi zaczęli 
dostrzegać podrzędną czy zmarginalizowaną pozycję kobiet, która jest wynikiem 
dominacji porządku patriarchalnego czy – z innej perspektywy, analitycznej – ka-
pitalistycznego. Pojawiają się również głosy badaczek i badaczy przekonujące, iż 
istnieje zbiór czynników, który czyni wiejskie doświadczanie płci szczególnym 
i specyficznym. Ten nurt analiz nawiązywać może do pojawiającego się w naukach 
społecznych od lat siedemdziesiątych XX w. za sprawą Kimberlé Williams Cren-
shaw (Crenshaw 1997, 2004) terminu „intersekcjonalność” (ang. intersectionality), 
który oznacza zjawisko krzyżowania się ze sobą, nakładania i zazębiania różnych 
kategorii społecznych, wzmacniające dyskryminację grup i jednostek, np. płci kon-
struowanej społecznie, etniczności, rasy, klasy, orientacji seksualnej, narodowości, 
wieku, religii czy niepełnosprawności.

Relacje patriarchalne w rodzinach mogą uprawomocniać podział zadań i obo-
wiązków, podobnie jak w rodzinach miejskich, jednak na wsi mają one szczególnie 
silny oddźwięk związany z bardziej tradycyjnymi i konserwatywnymi przekona-
niami, które występują w wiejskich społecznościach. Te zwyczajowo, niekiedy au-
tomatycznie przyjmowane przekonania i tradycje mają wpływ na kształtowanie się 
ról płciowych. Zyskująca w ostatnim czasie popularność idea, że wiejskość również 
jest dającym się kształtować konstruktem społecznym, wzmocniła przekonanie 
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o szczególnym charakterze relacji między rolami płciowymi na wsi, a także przy-
pomniała o ciągłym kształtowaniu się i możliwości zmieniania relacji ról płciowych 
i wiejskości (Little 2007).

Punktem wyjścia do badań roli kobiet w społecznościach wiejskich było stwier-
dzenie, że silnie patriarchalna ideologia domowa wpływa także na zajmowane 
przez kobiety miejsce w społeczności lokalnej (Davidoff, L’Esperance, Newby 1976, 
za: Little 2007). Niektórzy autorzy uważali, że role kobiece i męskie utrwalają i kon-
tynuują patriarchalny układ sił między płciami, a kobiety są kontrolowane zarówno 
przez mężczyzn w domu, jak i przez społeczność poza domem. Wyniki badań re-
alizowanych w Europie pokazują, że role płciowe są częścią społecznej i kulturo-
wej konstrukcji wiejskiej społeczności. Warto zauważyć, że pierwsza głośna praca, 
zwracająca uwagę na uwięzienie kobiet w rolach domowych i trudności związane 
z ich funkcjonowaniem w pozadomowym świecie, była opublikowana w Stanach 
Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych XX w., długo jednak feministyczny spo-
sób interpretowania tego rodzaju układu rodzinnego i społecznego nie trafiał do 
naukowego sposobu patrzenia na społeczności wiejskie (Friedan 2013).

* * *

Przeprowadzona w tym rozdziale analiza wątków podejmowanych w badaniach 
realizowanych na terenach wiejskich pozwala stwierdzić, że punktem wyjścia ba-
dań, uwzględniających inny niż dominujący, patriarchalny wzorzec modelu wsi, 
było dostrzeżenie „nieobecnych” w realizowanych badaniach grup. Poza grupami 
dotkniętymi marginalizacją ze względu na ich niewielki rozmiar, obcość, odmien-
ność religijną czy preferencje seksualne grupą niewidoczną w realizowanych ba-
daniach okazały się również kobiety. To uwrażliwienie na problemy niereprezen-
towanych dotąd w badaniach grup było konsekwencją rosnących wpływów ruchu 
feministycznego, zmian zachodzących w badaniach społecznych w ogóle. Z czasem 
dokonujące się w głównym nurcie badań zmiany docierały również do badań re-
alizowanych w społecznościach wiejskich. Wydaje się, że obiecującym kierunkiem 
dalszych badań realizowanych w związku z badaniami „kobiecymi”, czy szerzej, 
„genderowymi”, podejmującymi problematykę płci kulturowej i relacji między nią, 
sposobami jej definiowania, określania a oczekiwaniami społeczności wiejskich, 
jest perspektywa intersekcjonalności. Podkreśla ona szczególną sytuację jednostek, 
z racji swojego położenia społecznego wielokrotnie, wielowymiarowo marginali-
zowanych. I choć dotychczas w teorii feministycznej i w badaniach koncepcja ta 
odnosiła się przede wszystkim do opisywania sytuacji kobiet pochodzenia afry-
kańskiego, dyskryminowanych zarówno ze względu na płeć, jak i na kolor skóry, to 
wydaje się, że podejście to może być równie użyteczne do analizy sytuacji miesz-
kanek wsi, często zmagających się z wieloma przejawami dyskryminacji w różnych 
sferach swojej aktywności.



3. Płeć i gender w badaniach w Polsce, sytuacja kobiet 
wiejskich

W tym rozdziale podjęta zostanie próba zrekonstruowania obecności ko-
biet i problematyki gender w badaniach realizowanych w Polsce, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych, odnoszących się do kobiet należących do społeczności wiej-
skich. W oparciu o powszechnie dostępne wyniki badań ogólnopolskich (Narodo-
wy Spis Powszechny, Diagnoza Społeczna) zostaną również zinterpretowane dane 
dotyczące społeczności wiejskich, aby przyjrzeć się różnicom, jakie występują mię-
dzy kobietami i mężczyznami. Analiza wskaźników służących do konstruowania 
miejsca jednostek w strukturze społecznej będzie pomocna w próbach określenia, 
jakie miejsce w strukturze wsi zajmują zamieszkujące ją kobiety.

Jak już wcześniej zaznaczono, tendencja do marginalizowania obecności ko-
biet w naukach społecznych była obecna zarówno w światowej, jak i w polskiej 
socjologii lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. Współcześnie jednak 
coraz częściej można spotkać opinie, że opisywanie rzeczywistości społecznej bez 
uwzględniania perspektywy genderowej, związanej z kategorią płci kulturowej, 
jest praktycznie niemożliwe (Slany, Struzik, Wojnicka 2011), gdyż kategoria ta tak 
mocno weszła do stałego kanonu narzędzi analitycznych, że stała się podstawową 
kategorią poznawczą, pozwalającą rozumieć świat społeczny.

3.1. Badania nad sytuacją kobiet w Polsce
Mimo pojawiania się wspomnianych wcześniej problemów i tak przystępowano 

do psychologicznych i socjologicznych badań nad różnicami wynikającymi z płci. 
Jednak w latach sześćdziesiątych XX w. płcie badane były tylko w tradycyjnych dla 
siebie środowiskach; badania podejmowały problematykę ról rodzinnych kobiet 
oraz zawodowej aktywności mężczyzn. Później, w latach siedemdziesiątych, poja-
wiły się kwestie „kobiet w pracy” i „mężczyzn w domu”, realizowane były badania 
dotyczące nowych ról społecznych kobiet i przemian ról tradycyjnych, takich jak 
role rodzinne. Prace te i początek dyskusji o obecności kobiet jako tematu badaw-
czego nauk społecznych to efekt drugiej fali feminizmu, której w Polsce właściwie 
nie doświadczyliśmy ze względu na zupełnie odmienne uwarunkowania społecz-
no-polityczne. Sytuację komplikowały również trudności, jakie mieli polscy ba-
dacze z uzyskaniem dostępu do publikacji i nowych trendów, które pojawiały się 
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na Zachodzie, a także ze skupieniem się w kraju na innego rodzaju problemach 
badawczych. Jednak, jak zauważa Titkow (2007: 19), nawet na Zachodzie reakcja 
środowiska naukowego na krytykę drugiej fali feminizmu nie wykraczała poza ba-
danie ról społecznych kobiet, koncentrując się przy tym głównie na ich obecności 
na rynku pracy i budżetach czasu. Dopiero później zaczęto poruszać tematy bar-
dziej złożone, opisane w drugim podrozdziale tej części książki.

Jak zauważają Krystyna Slany, Justyna Struzik i Katarzyna Wojnicka (2011: 8), 
w Polsce studia poświęcone kwestiom gender zaczęły pojawiać się na uniwersyte-
tach w latach dziewięćdziesiątych XX w., ale już w latach osiemdziesiątych ukazy-
wały się publikacje podejmujące kwestie równości płci, feminizmu, wprowadzające 
czytelników w debatę, jaka toczyła się na Zachodzie (por. Hołówka 1982; Ślęczka 
1999), a w latach dziewięćdziesiątych publikowano teksty poświęcone sytuacji ko-
biet mieszkających w Polsce. Powracającymi tematami były: sytuacja kobiet na ryn-
ku pracy (m.in. Domański 1992, Fuszara 1993; Titkow, Domański 1995; Domański 
1999; Budrowska 2006; Duch-Krzysztoszek, Sarata 2007; Titkow i in. 2003, 2004, 
2007) oraz pozycja kobiety w rodzinie i role społeczne, jakie są jej przypisywane 
(Duch-Krzysztoszek 1997, 2007; Siemieńska 1996; Slany 2002, 2004, 2007, 2009; 
Kwak 2005). Kolejny nurt badań opisywał obecność kobiet w polityce i życiu pu-
blicznym (Siemieńska 1990, 2003, 2005; Fuszara 2006, 2007; Fuszara i in. 2009). 
Z czasem również w Polsce zaczęły być realizowane badania mniej oczywiste, doty-
czące sposobów konstruowania kobiecości, wizerunku kobiecego ciała w mediach 
(Bator 1999). Później, również w Polsce, zaczęły rozwijać się badania dotyczące 
męskości – queer, men’s studies (Arcimowicz 2003; Melosik 2006), czy też badania 
dotyczące osób nieheteronormatywnych (Adamska 1998), queer (Mizielińska 2005, 
2006; Kochanowski 2008).

3.2. Badania realizowane na wsi z uwzględnieniem kryterium płci
Omawiając analizy poświęcone kwestiom związanym z płcią kulturową oraz 

rolami społecznymi kobiet w Polsce, często pomija się dorobek tych, którzy zajmo-
wali się „kwestiami kobiecymi” na wsi (por. Titkow 2007; Slany, Struzik, Wojnicka 
2011; Kinowska 2015). Wydaje się, że ignorowanie dorobku socjologów wsi jest 
stratą dla wiedzy na temat kształtowania się relacji między płciami w Polsce. Już 
w latach międzywojennych pojawiały się w naszym kraju, nowatorskie w tamtej 
epoce badania i teksty, analizujące role kobiet w gospodarstwach rolnych (Karczew-
ska 1931, 1932; Curzytek 1935). W latach siedemdziesiątych XX w. środowisko 
socjologów wsi związane z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii 
Nauk, rozpoczęło gromadzenie i analizę pamiętników wiejskich kobiet (Jagiełło-
-Łysiowa 1975; Tryfan 1975; Jakubczak 1976), realizowane były także badania po-
święcone przemianom społecznych ról kobiecych (Markowska 1964, 1976; Tryfan 
1976; Wawrzyniak 1980), postawom wiejskich kobiet wobec zmian systemowych 
(Tryfan 2003) czy pozycji społecznej kobiet wiejskich (Tryfan 1968; Mędrzecki 
2000). Można zgodzić się z opinią Anny Titkow, odnoszącą się do badań ogólno-
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polskich, że również prace poświęcone kobietom mieszkającym na wsi początkowo 
często ograniczały się tylko do opisu tradycyjnych ról społecznych wypełnianych 
przez nie (por. Gałaj 1986), ewentualnie dotyczyły nowych ról, które się pojawiały, 
lub ewolucji tych tradycyjnych. Warto jednak podkreślić, że były również podej-
mowane próby określenia pozycji społecznej kobiet w ulegających przemianom 
strukturach społecznych wsi.

Ważnym nurtem badań, w którym zwracano uwagę na odmienność ról kobie-
cych i męskich, były badania poświęcone obecności kobiet w rolnictwie i ich za-
angażowaniu w prace gospodarstwa; pojawiły się one w Polsce bardzo wcześnie. 
Analizą czasu pracy gospodarza i gospodyni w gospodarstwie rolnym zajmował się 
już w okresie międzywojennym Jan Curzytek (1935). Podkreślał on bardzo duże 
obciążenie obowiązkami wiejskich kobiet, którym trudno było znaleźć pomoc 
w wykonywanych pracach, na dodatek nieprzynoszących im prestiżu i szacunku 
społecznego. O roli kobiet w modernizacji gospodarstw rolnych pisali w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego publicyści, badacze, aktywiści i edukatorzy 
(por. Karczewska 1931, 1932). Współcześnie badania poświęcone gospodarstwom 
rolnym prowadzonym przez kobiety realizowane są przez Instytut Ekonomiki Rol-
nictwa i Gospodarki Żywnościowej i dotyczą przede wszystkim poziomu wykształ-
cenia kobiet prowadzących gospodarstwa rolne, ich kompetencji zawodowych, 
struktury wiekowej, korzystania ze środków WPR, uzyskiwanej wydajności i orga-
nizacji produkcji (Wrzochalska 2010), motywów przejmowania gospodarstw i ich 
kondycji oraz wydajności, w zależności od płci właściciela (Gorlach, Drąg 2011). 
Bardziej zróżnicowane problemy badawcze, uwzględniające perspektywę płci, re-
alizowane są na wsi w odniesieniu do całych społeczności wiejskich, nie tylko do 
wybranej grupy zawodowej, i zostaną omówione poniżej.

Badacze społeczności wiejskich w Polsce dostrzegają, że role płciowe są czę-
ścią społecznej i kulturowej konstrukcji wiejskiej społeczności. W tradycyjnych 
społecznościach wiejskich sfera publiczna zastrzeżona była dla mężczyzn, dome-
ną kobiet pozostawały dom i obejście, ich aktywność została ograniczona przede 
wszystkim do funkcji opiekuńczych, były też odpowiedzialne za podtrzymywanie 
więzi rodzinnych i społecznych. Zachowania kobiet podlegały zdecydowanej kon-
troli zewnętrznej, silniejszej niż w przypadku mężczyzn, obowiązywały również 
podwójne standardy moralne dla obu płci. W rodzinach chłopskich panował typ 
władzy autorytarnej, represyjnej, narzucający jeden obowiązujący obraz rzeczywi-
stości i niedopuszczający innych jego wariantów. Był to wynik nie tylko procesów 
wewnątrzrodzinnych, lecz także wynikających ze struktury społecznej – rodzina 
podlegała wpływom konserwatywnej społeczności lokalnej (por. Nowak 2003: 85).

Tradycyjny sposób definiowania płci oraz opisywania ról związanych z płcią 
można odnaleźć we współczesnych badaniach, które poświęcone są analizowa-
niu „wiejskiej idylli”, wyobrażeniom ludzi o życiu na wsi, oczekiwaniom nowych 
osadników – temat ten jest szczególnie popularny w badaniach brytyjskich. Poja-
wiającym się tam wątkiem jest zależność między rodziną a wiejską społecznością, 
oparta często na przyjazności, uczciwości, wsparciu i celebrowaniu tradycji – za to 
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ostatnie szczególnie odpowiedzialne są kobiety. Zależność ta jest postrzegana jako 
ważny element relacji społecznych. Także w Polsce działania związane z podtrzy-
mywaniem relacji sąsiedzkich, celebrowania obrzędów religijnych i podtrzymywa-
nia tradycji były na wsi tradycyjnie domeną kobiet (por. Tryfan 1975; Michalska 
2013; Szpak 2013) i w powszechnym oczekiwaniu także współcześnie to na kobie-
tach spoczywa odpowiedzialność za tworzenie domowej atmosfery, dbania o dobre 
samopoczucie domowników i gości, tworzenia przyjaznych więzi w środowisku 
lokalnym.

Badacze wsi zwracają również uwagę na odmienny sposób, w jaki ograniczenia 
i utrudnienia, związane na przykład z brakami infrastrukturalnymi, komunikacyj-
nymi, wpływają na jakość życia kobiet i mężczyzn. W Polsce wskazywano na ten 
problem, analizując utrudniony dostęp na terenach wiejskich między innymi do 
instytucji opiekuńczych – żłobków, przedszkoli, domów dziennego pobytu dla osób 
starszych. Utrudniony dostęp do instytucji tego rodzaju sprawia, że swoboda wy-
boru ról pełnionych przez kobiety jest ograniczona, to na nich bowiem tradycyjnie 
ciąży obowiązek opieki nad niesamodzielnymi członkami rodzin. Takie obciąże-
nie nie pozwala na łączenie ról opiekuńczych z rolami na przykład zawodowy-
mi czy społecznymi, a to znajduje odbicie w niskiej aktywności zawodowej kobiet 
wiejskich (Krzyszkowski 2008), a także w ich mniejszym zaangażowaniu w życie 
polityczne i społeczne (Fuszara 2003; Krzyszkowski 2008; Michalska 2013; Maty-
siak 2014). Z badań wynika, że kobiety mieszkające na terenach wiejskich częściej 
pracowały w gorzej płatnych zawodach, na bardziej niepewnych stanowiskach niż 
kobiety mieszkające w miastach (a także niż mężczyźni na wsi). Mieszkanki wsi 
częściej miały przerywaną i nieciągłą historię kariery, częściej też wykonywały pra-
ce poniżej swoich kwalifikacji.

W badaniach wiejskich pojawiają się również tematy obecne w naukach spo-
łecznych od stosunkowo krótkiego czasu. Pierwsze badanie, poświęcone proble-
mom osób nieheteronormatywnych na wsi w Polsce, zostało zrealizowane przez 
Fundację Przestrzeń Kobiet (Struzik 2012); autorki skupiły się w nim przede 
wszystkim na opisie codzienności, nie formułując twierdzeń o charakterze teore-
tycznym. Ze względów praktycznych i obyczajowych w badaniach tych pojawiło się 
wiele problemów z dotarciem do badanych i – jak podkreślają autorki – wyniki nie 
są reprezentatywne, jest to raczej pierwsza próba opisania zjawiska obecnego, choć 
mało widocznego na wsi. Generalnie w polskich badaniach brakuje opracowań po-
święconych konstruowaniu wizerunku kobiet i mężczyzn zamieszkujących tereny 
wiejskie, a także badań poświęconych seksualności mieszkańców wsi. Podobnie jak 
na Zachodzie milcząco zakłada się uniwersalność wzmacnianych silną religijnością 
mieszkańców wsi wzorców heteronormatywnych.

3.3. Płeć a miejsce w strukturze społeczności wiejskiej w Polsce
Płeć oraz związane z nią przywileje i ograniczenia są jednymi z najważniej-

szych czynników, które wpływają na pozycję jednostki w strukturze społecznej 
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(Zawistowska 2010). Jak już zauważono, badania uwzględniające zróżnicowanie 
płci w Polsce były realizowane dosyć wcześnie, choć odnosiły się one, podobnie jak 
na Zachodzie, do tradycyjnych problemów badawczych: rodzaju odgrywanych ról 
społecznych, sposobu wypełniania ról rodzinnych (Markowska 1964, 1976; Tryfan 
1976; Gałaj 1986), aktywności społecznej (Jakubczak 1976) czy aktywności w go-
spodarstwie rolnym (Jagiełło-Łysiowa 1975). Ponadto dzięki tradycji badań bio-
graficznych istnieją świadectwa, które pokazują przemiany wiejskich społeczności 
opisywane przez same mieszkające w nich kobiety.

Brakuje jednak w polskiej socjologii wsi rozważań o charakterze bardziej teo-
retycznym, dotykających sposobów konstruowania tożsamości płciowej. Współ-
czesne badania poświęcone kobietom wiejskim najczęściej również dotyczą ich 
aktywności w różnych sferach: zawodowej (Krzyszkowski 2008), działalności spo-
łecznej (Sawicka 1996; Matysiak 2014), zmian ról społecznych (Michalska 2013) 
oraz kapitału społecznego (Walczak-Duraj 2008b).

Ważnym tematem, rzadko poruszanym przez badaczy, jest analiza zmian struk-
tury społecznej wsi, uwzględniająca perspektywę kobiecą, czy szerzej – perspektywę 
gender. Jak wspomniano, większość badań struktury społecznej zakłada, iż podsta-
wową jednostką, którą analizuje się pod kątem jej miejsca w strukturze, jest rodzi-
na, zaś jej przynależność określana jest na podstawie cech męskiej głowy rodziny. 
Badania nad strukturą rodzin wiejskich, które przez długi czas miały charakter 
przede wszystkim rolniczy, były utrudnione. Krzysztof Gorlach (2010) podkreśla, 
że we współczesnej literaturze socjologicznej, poświęconej stratyfikacji społecznej, 
można zaobserwować tendencję polegającą na traktowaniu rolników, dominującej 
niegdyś grupy mieszkańców wsi, jako jednolitej kategorii, jednorodnego elemen-
tu układu stratyfikacyjnego. Ten powszechnie przyjęty sposób jednolitego trakto-
wania rolników funkcjonuje od lat, niekiedy jedynie różnicuje się przedstawicieli 
tej grupy w badaniach na rolników i pracowników rolnych (rozpatrywanych jako 
pracownicy najemni). Autorzy badań poświęconych strukturze społecznej dostrze-
gają jednak problem wewnętrznego zróżnicowania rolników. Jest ono widoczne 
pod rozmaitymi względami: choćby zamożności czy kwalifikacji. Badacze uznają 
jednak, że tym, co łączy rolników i pozwala ujmować ich jako jednolitą grupę, 
jest fakt posiadania i uprawiania ziemi, stąd tak właśnie są traktowani w analizach 
ruchliwości społecznej. Ogranicza to możliwość realizowania bardziej wnikliwych 
badań, dotyczących wewnętrznego rozwarstwienia rolników, i powoduje, że traci 
się okazję uchwycenia procesu utraty jednorodności i różnicowania się grupy.

Zdaniem badaczy rola kobiet i ich aktywności dla rozwoju polskiego rolnictwa, 
a także poszczególnych gospodarstw rolnych, była znacząca (Tryfan 1996; Gorlach, 
Drąg 2011). Stanowiły one istotne źródło siły roboczej w gospodarstwach rolnych 
i pełniły w nich podwójną funkcję – pracownika gospodarstwa rolnego i domo-
wego. Istnieje wreszcie grupa kobiet, które samodzielnie prowadzą gospodarstwa 
rolne i to ich pozycja mogłaby przyczynić się do analizy miejsca kobiet w struktu-
rze społecznej wsi. Badania Krystyny Gutkowskiej (Gutkowska 2004) wskazują, 
że zmiany społeczno-ekonomiczne w Polsce nie wpłynęły na tradycyjny układ ról 
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między kobietami a mężczyznami1. Nadal można zaobserwować, że zadaniem ko-
biet są obowiązki związane z „obsługą” innych członków rodzin. W nieco mniej-
szym stopniu te tradycyjne podziały zadań dotyczą kobiet wiejskich prowadzących 
działalność gospodarczą, dzięki której nabierają one pewności siebie i przełamują 
niską samoocenę. Jak wynika z badań Gutkowskiej, spotyka się to jednak często 
z niechęcią ze strony innych członków społeczności wioskowej, co wskazuje na sil-
ne przywiązanie do tradycyjnego podziału ról i opór w mentalności mieszkańców 
wsi wobec zmian. Z badań Marii Mydlak (Mydlak 1996) wynika, że oczekiwania 
wiejskiej społeczności wobec kobiet wiejskich, jeśli chodzi o zachowania „przedsię-
biorcze”, oznaczają w istocie, iż będą one umiały utrzymywać dobre relacje z ludź-
mi, będą w stanie wykonywać różne prace, co pozwoli im zastępować brakujących 
pracowników w gospodarstwie, będą umiały zajmować się hodowlą, uprawą wa-
rzyw itd. Tak rozumiana przedsiębiorczość utrwala tradycyjny podział zadań w go-
spodarstwie na męskie i kobiece, według którego kobieta powinna sprawnie wy-
pełniać przynależne jej obowiązki, ale też, jak zauważają Gorlach i Drąg (Gorlach, 
Drąg 2011: 283), może być traktowana jako „awaryjna siła robocza”, a jej zadaniem 
jest również dbanie o to, co obecnie nazywamy „kapitałem społecznym” rodziny. 
Wyniki innych badań wskazują, że wiejskie kobiety decydujące się na działalność 
gospodarczą rozpoczynają ją nieco później niż mężczyźni, ale zaczynając, mają 
wyższy poziom wykształcenia niż mężczyźni (Chyłek, Lewczuk 1996).

Wśród kobiet przedsiębiorczych ważne miejsce zajmują te, które stoją na cze-
le gospodarstw rolnych. Badania pokazują, że liczba gospodarstw prowadzonych 
przez kobiety w Polsce od lat dziewięćdziesiątych XX w. nieznacznie rośnie, jest 
jednak raczej stabilna i stanowi około 20% ogółu gospodarstw (Ostrowski 1994; 
Wrzochalska 2015). Często są to gospodarstwa słabe ekonomicznie, produkujące 
głównie w celu samozaopatrzenia, gorzej wyposażone w sprzęt, marnie zmecha-
nizowane, mniej się w nich inwestuje, kobiety rzadziej decydują się na zaciąganie 
kredytów, częściej za to korzystają z najemnej siły roboczej. Powodem podjęcia się 
prowadzenia gospodarstwa często nie jest decyzja własna, lecz splot okoliczności 
zewnętrznych, zdarzeń losowych, na przykład brak mężczyzny w rodzinie (często 
na czele gospodarstw stają kobiety niezamężne (Tryfan 1987: 77–78)) lub podjęcie 
przez mężczyznę pracy poza gospodarstwem. Nowsze badania Krzysztofa Gorlacha 
i Zbigniewa Drąga (Gorlach, Drąg 2011) wskazują, że różnice pomiędzy właścicie-
lami i właścicielkami gospodarstw rolnych dotyczą przede wszystkim poziomu wy-
kształcenia i stopnia aktywności poza pracą w gospodarstwie. Kobiety prowadzące 
gospodarstwa rolne są lepiej wykształcone od mężczyzn, za to mężczyźni częściej 
pełnią funkcje w organizacjach publicznych, należą do stowarzyszeń branżowych 
czy zawodowych, częściej pracują poza gospodarstwem. Gospodarstwa prowa-
dzone przez kobiety nadal też pozostają słabsze ekonomicznie. Żaden z polskich 

1 Warto podkreślić, że były to badania zrealizowane na wsiach w regionie lubelskim, cha-
rakteryzującym się dużym tradycjonalizmem, co może być czynnikiem wpływającym na wyniki, 
które w innych częściach kraju mogłyby wyglądać odmiennie.
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badaczy nie zauważył przy tym, że kobieta obok funkcji szefa gospodarstwa pełni 
jeszcze wiele ról „przynależnych”, co może wpływać na ekonomiczne wyniki go-
spodarowania. Mężczyźni częściej postrzegają swoją rolę szefa gospodarstwa jako 
rolę przedsiębiorcy.

Jeśliby więc próbować wykorzystać wiedzę na temat różnic pomiędzy kobie-
tami i mężczyznami prowadzącymi gospodarstwa rolne do ustalenia ich miejsca 
w strukturze społecznej wsi, pojawiają się problemy. Jak wspomniano wcześniej, za 
Weberem zakłada się, że pozycja klasowa właściciela wynikać będzie z położenia, 
czy też pozycji rynkowej posiadanego gospodarstwa (będącej konsekwencją pozio-
mu ekonomicznego gospodarstwa i kulturowego kapitału właściciela). O ile zatem 
ze względu na poziom ekonomiczny i kondycję gospodarstw mężczyźni prowadzą-
cy gospodarstwa plasowaliby się wyżej w strukturze społecznej, to jednak kobiety, 
z racji wyższego poziomu wykształcenia, powinny zajmować w strukturze pozycję 
uprzywilejowaną. W realizowanych badaniach brakuje komponentu, który pozwo-
liłby ustalić, który z tych czynników społeczność wiejska (i sami badani) ceni wyżej 
i jak, dysponując wieloma wskaźnikami pozycji w strukturze, je waloryzuje, jakie 
nadaje im znaczenie i – w efekcie – jak postrzega strukturę społeczną, którą tworzy.

Rozważania dotyczące różnic związanych z płcią wśród właścicieli gospodarstw 
rolnych mogą być przydatne do ustaleń odnoszących się do przemian struktury 
społecznej wsi, jednak większość mieszkańców wsi nie ma już związków z rolnic-
twem. Stąd też badania struktury powinny obejmować nie tylko grupę rolników, 
ale całą populację. W dalszej części rozdziału spróbuję, wykorzystując wyniki re-
alizowanych ogólnopolskich badań GUS oraz Diagnozy Społecznej 2013, przyjrzeć 
się wskaźnikom dotyczącym miejsca jednostki w strukturze społecznej, z uwzględ-
nieniem płci badanych. Z bazy danych Diagnozy Społecznej wyodrębniona została 
populacja wiejska, a następnie analizie poddane były wskaźniki, które najczęściej 
brane są pod uwagę jako determinujące miejsce jednostki w strukturze społeczno-
ści wiejskiej. Ponieważ nie udało się jeszcze znaleźć syntetycznego i uniwersalnego 
wskaźnika, który pozwoliłby na porównywanie miejsca w strukturze kobiet i męż-
czyzn, pod uwagę wzięte zostaną wskaźniki pojedyncze, mające według badaczy 
wpływ na miejsce jednostki w strukturze społecznej, do której przynależy. Będą to 
wykształcenie, osiągane dochody, status zawodowy (przynależność do grupy za-
wodowej). Wybrane wskaźniki zostaną przeanalizowane w odniesieniu do badanej 
grupy mieszkańców wsi, z uwzględnieniem podziału według płci.

Wykształcenie to czynnik, który informuje o aspiracjach i predyspozycjach jed-
nostki i który wiąże się z jej możliwościami na rynku pracy, zdobyciem przez nią 
satysfakcjonującego zawodu, pracy, a wreszcie – dochodów. Jak wynika z badań 
ogólnopolskich, dostęp do stanowisk kierowniczych, zawodów prestiżowych, a co 
za tym idzie: wyższego wynagrodzenia, łatwiejszy jest dla mężczyzn (Zawistowska 
2010). W dalszej części rozdziału sprawdzę, jak wygląda to w populacji wiejskiej. 
W Polsce po roku 1989 zwiększyły się szanse dostępu do wykształcenia, zmieniła 
się oferta edukacyjna, co poskutkowało szybkim wzrostem poziomu wykształce-
nia ludności. Ów wzrost można było zaobserwować również wśród kobiet, także 
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tych mieszkających na wsi. Odsetek osób z wyższym wykształceniem na wsi wzrósł 
z 1,9% w roku 1992 do 6,7% w roku 2007 i do 9,8% w roku w 2011 (16,8% w Polsce 
ogółem). Struktura ludności według poziomu wykształcenia różni się w zależno-
ści od płci. W 2002 r. 9,3% ogółu mężczyzn w Polsce ukończyło szkoły wyższe, 
a w 2011 r. – 14,6%. Oznacza to wzrost o 5,3 pkt procentowego. W tym samym 
okresie bardziej wzrósł odsetek kobiet mających wyższe wykształcenie. W 2002 r. 
dyplom ukończenia szkoły wyższej posiadała co dziesiąta kobieta (10,4%), w 2011 r. 
niemal co piąta (18,8%); odnotowano wzrost o 8,4 pkt procentowego2. Wśród ko-
biet wiejskich zmiany są jeszcze bardziej gwałtowne, w 1992 kobiety z wyższym 
wykształceniem stanowiły na wsi jedynie 1,9% ogółu, a w roku 2007 już 8% (wśród 
mężczyzn odpowiednio 1,85% i 5,3%)3. Niestety, nie są dostępne dane spisowe 
z 2011 r. dotyczące wykształcenia kobiet i mężczyzn z podziałem na wieś i miasto.

Poziom wykształcenia może być na potrzeby badań wyrażony liczbą lat nauki. 
Dane Diagnozy Społecznej 2013 potwierdzają, że kobiety na wsi uczą się dłużej niż 
mężczyźni, przy czym istotna zmiana w tej kwestii nastąpiła w ostatnich latach. 
Wskazują na to pewne dane syntetyczne. I tak wskaźnik wykształcenia (iloczyn 
lat wykształcenia i udziału procentowego danego poziomu wykształcenia w zbio-
rowości) jeszcze w roku 2003 wynosił 99, co oznaczało, że kobiety mieszkające na 
wsi były gorzej wykształcone niż mieszkający tam mężczyźni. Jednak w roku 2013 
wskaźnik ten wynosił już 102 (zarówno dla całej Polski, jak i dla kobiet w mia-
stach i na wsi, jednak to wiejskie kobiety odnotowały największy „skok” pozio-
mu wykształcenia). Jak pokazują badania ogólnopolskie, można jednak zaobser-
wować różnice związane z profilem kształcenia, kobiety dominują jako studentki 
w naukach humanistycznych, mężczyźni w technicznych, które dają później szansę 
większych zarobków oraz pewność zatrudnienia (Zawistowska 2010).

Ważnym pytaniem jest, czy wzrost aspiracji dotyczących wykształcenia i rosną-
cy jego poziom rzeczywiście ułatwiają funkcjonowanie na rynku pracy i przyczy-
niają się do znalezienia zatrudnienia. Początkowo, w ciągu kilkunastu pierwszych 
lat transformacji ustrojowej, dominowała tendencja do zmniejszania się wskaźni-
ków zatrudnienia (Frenkel 2015), ogólny wskaźnik zatrudnienia zmalał z około 
52% w roku 1993 do 44% w roku 2003. Odsetek zatrudnienia na wsi zmniejszył 
się z 58% w roku 1993 do około 46% (w miastach z około 49% do 43%). W okresie 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej dynamika wskaźników zatrudnienia uległa 
wyraźnej zmianie do około 51% na wsi i około 50% w miastach w roku 2008. Od-
setek zatrudnionych zwiększał się na początku naszego stulecia wśród obu płci, dla 
kobiet mieszkających na wsi w roku 2003 wynosił 38,9%, a w roku 2013 – 41,3% 
(szybciej rósł wśród kobiet mieszkających w miastach, z 37,8% w roku 2003 do 
43,7% w 2013, oraz wśród mężczyzn mieszkających na wsi, z 53,1% w 2003 do 
59,4% w 2013).

2 Narodowy Spis Powszechny 2011, GUS.
3 Rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce w latach 1992–2007, Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej – Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Warszawa 2009.
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Czynnikiem sprzyjającym znalezieniu zatrudnienia jest poziom wykształcenia, 
zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. Wskaźnik zatrudnienia wśród ko-
biet mieszkających na wsi był najwyższy w grupie kobiet z wyższym wykształce-
niem i wynosił 73,3%, jednak także w tej grupie spadł w porównaniu z rokiem 
2010 z 74,6%. Wskaźnik zatrudnienia dla mężczyzn z wyższym wykształceniem 
zamieszkujących na wsi wzrósł z 82,6% w roku 2010 do 83,3% w 2013. Wskaźnik 
zatrudnienia dobrze wykształconych kobiet wiejskich spadał w tych latach zarówno 
w grupie kobiet związanych z gospodarstwami rolnymi, jak i wśród grupy bezrol-
nych mieszkanek wsi. Podobna tendencja była obserwowana wśród kobiet z wyż-
szym wykształceniem zamieszkujących miasta (z 74,1% w 2010 do 72,7% w 2013) 
(Frenkel 2015).

Kolejnym kryterium, jakie bierze się pod uwagę, analizując miejsce jednostki 
w strukturze, jest nie tylko fakt posiadania zatrudnienia, ale i rodzaj wykonywane-
go przez nią zajęcia. Jak pokazują dane badania Diagnoza Społeczna 2013, kobiety 
rzadziej niż mężczyźni pracują w zawodach należących do kategorii społeczno-za-
wodowych: przedstawiciele władz, wyżsi urzędnicy i kierownicy (63, gdy mężczyź-
ni = 100), robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (27), operatorzy i monterzy ma-
szyn i urządzeń (13). Z przeprowadzonych analiz wynika też, że kobiety należące 
do grup zawodowych o wysokim prestiżu społecznym: wysokich urzędników pań-
stwowych, członków organów przedstawicielskich, kadry kierowniczej, kształciły 
się dłużej od mężczyzn, a jednocześnie jest ich w tych zawodach mniej. Można po-
stawić hipotezę, że kobiety, aby osiągnąć prestiżowe i satysfakcjonujące stanowisko, 
związane z realnym posiadaniem władzy, muszą wykazać się lepszymi od mężczyzn 
kompetencjami, niestety niewiele z nich wytrzymuje dłuższą ścieżkę awansu.

Dominację kobiet możemy obserwować na wsi w zawodach przypisanych do 
takich grup społeczno-zawodowych, jak: pracownicy usług osobistych i sprzedaw-
cy (360, gdy mężczyźni = 100), specjaliści (350), pracownicy biurowi (219), tech-
nicy i inny średni personel (187), pracownicy przy pracach prostych (163), rolnicy, 
ogrodnicy, rybacy (109).

Jeśli chodzi o zmiany w relacji kobiet i mężczyzn w poszczególnych grupach 
społeczno-zawodowych w latach od 2003 do 2013, można dostrzec, że wyraźnie 
zmalał udział kobiet pełniących funkcje we władzach, wyższych urzędników i kie-
rowników 4 (z 83 w roku 2003 do 63 w 2013), specjalistów (z 410 do 350), techni-
ków i innego średniego personelu (z 323 w 2003 do 187 w 2013), pracowników 
biurowych (z 386 w 2003 do 219 w 2013). Liczba kobiet wzrosła natomiast wśród 
pracowników usług osobistych i sprzedawców (ze 177 do 360), rolników, ogrod-
ników i rybaków (ze 104 do 109), pracowników przy pracach prostych (ze 141 
w 2013 do 163 w 2013). Badania w roku 2013 były robione już w okresie kryzysu 
i można się zastanawiać, czy spadek zatrudnienia kobiet w zawodach prestiżowych 
i lepiej wynagradzanych oraz wzrost zatrudnienia mężczyzn w mniej atrakcyjnych 
finansowo zawodach, przynależących grupie pracowników biurowych, techników 

4 Dane dla kobiet (K) podawane, gdy M = 100.
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i innego średniego personelu, nie wynika z kryzysu na rynku pracy i „ustępowania” 
kobiet mężczyznom posad bardziej atrakcyjnych oraz wypierania przez mężczyzn 
kobiet z mniej satysfakcjonujących, lecz pewnych miejsc pracy. Wśród mieszkań-
ców miast tendencje te nie były tak jednoznaczne, liczba kobiet spadła wśród pra-
cowników biurowych (z 408 w 2003 do 257 w 2013), jednak w grupie przedstawi-
cieli władz, wyższych urzędników i kierowników wzrosła z 55 w roku 2003 do 63 
w 2013, a w grupie specjalistów ze 156 w 2003 do 167 w 2013.

Jednym z ważniejszych wskaźników branych przez badaczy pod uwagę przy 
ustalaniu miejsca w strukturze społecznej są dochody. Jak pokazują wyniki badań 
międzynarodowych, kobiety w UE zarabiają średnio o około 16% mniej za godzinę 
niż mężczyźni5. Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Europie kształ-
tuje się niejednolicie. Według wyników tych badań w Polsce różnice wynagrodzeń 
wynoszą 6,4% i są jednymi z niższych w Europie, co nie zgadza się z większością 
wyników badań realizowanych w kraju wedle przyjętej tu metodologii. W większo-
ści przeprowadzanych badań różnicę między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn 
w Polsce określa się, w zależności od zawodu, jako wynoszącą 20–25%. Jak wynika 
z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, największe różnice między zarobka-
mi kobiet i mężczyzn wystąpiły w grupie osób z wykształceniem wyższym magi-
sterskim. Mediana wynagrodzeń kobiet legitymujących się dyplomami wyższych 
uczelni wyniosła 3900 PLN brutto miesięcznie, co stanowiło tylko 70% wartości 
środkowej zarobków mężczyzn na tym samym poziomie wykształcenia. Stosunko-

5 Przeciwdziałanie nierówności w wynagrodzeniu dla kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej, 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_pl.pdf [dostęp: 
27.06.2016].

Tab. 1. Przynależność do grup społeczno-zawodowych ze względu na płeć badanych

Grupy społeczno-zawodowe
2003 2013

M K M = 
100 M K M = 

100
Przedstawiciele władz, wyżsi urzędnicy 
i kierownicy

2,9 2,4 83 3,2 2,0 63

Specjaliści 2,9 11,9 410 4,5 16,1 350
Technicy i inny średni personel 4,0 12,9 323 3,9 7,3 187
Pracownicy biurowi 2,5 9,2 368 3,2 7,0 219
Pracownicy usług osobistych 
i sprzedawcy

6,9 12,2 177 5,3 19,1 360

Rolnicy, ogrodnicy i rybacy 34,2 35,6 104 25,7 27,9 109
Robotnicy przemysłowi i rybacy 25 4,9 20 32,6 8,9 27
Operatorzy i monterzy maszyn 
i urządzeń

15,2 1,9 12,5 15,1 2,0 13

Pracownicy przy pracach prostych 6,4 9,0 141 5,9 9,6 163

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Perzanowska 2014.
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wo najmniejsze różnice dotyczyły osób z wykształceniem podstawowym i gimna-
zjalnym, gdzie kobiety zarabiały 2200 PLN, a więc o 310 PLN mniej niż mężczyźni.
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Ryc. 1. Struktura zatrudnienia wg płci w roku 2003 i 2013
Źródło: opracowanie własne.

Tab. 2. Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn z różnym 
poziomem wykształcenia (brutto, PLN)

Poziom wykształcenia Wielkość 
próby Kobiety Mężczyźni

Mediana 
wynagrodzeń 
kobiet jako 
procent mediany 
wynagrodzeń 
mężczyzn (%)

Podstawowe i gimnazjalne 1 083 2200 2510 88
Średnie 37 749 2550 3050 84
Niepełne wyższe 5 226 3100 4000 78
Wyższe zawodowe 
(inżynierskie/licencjackie)

22 328 3000 4126 73

Wyższe magisterskie 76 624 3900 5600 70

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 r.
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Również wyniki badania Diagnoza Społeczna 2013 potwierdzają, że mimo 
przeciętnie wyższego poziomu wykształcenia kobiety osiągały niższe niż mężczyźni 
dochody. Wyższe wskaźniki dotyczące poziomu wykształcenia nie przekładają się 
w przypadku kobiet na niezwykle ważny dla określenia pozycji w grupie wskaźnik: 
dochody i materialne warunki życia rodziny. Jak wynika z danych badań Diagnoza 
Społeczna 2013, dyskryminacja dochodowa kobiet mieszkających na wsi w gru-
pie: przedstawiciele władzy, wyżsi urzędnicy i kierownicy wynosiła w 2013 r. 85%, 
w grupie specjalistów 75%, wśród techników i średniego personelu 85%, pracow-
ników biurowych 90%, pracowników usług osobistych i sprzedawców 77%, rolni-
ków, ogrodników i rybaków 82%, robotników przemysłowych i robotników 71%, 
operatorów i monterów maszyn i urządzeń 68%, pracowników przy pracach pro-
stych 71%. W żadnej grupie społeczno-zawodowej kobiety nie osiągały dochodów 
równych czy wyższych niż mężczyźni.

Z analiz wynika też, że kobiety należące do grup zawodowych o wysokim presti-
żu społecznym: wysocy urzędnicy państwowi, członkowie organów przedstawiciel-
skich, kadra kierownicza, kształciły się dłużej od mężczyzn (wyjątkiem są kobiety 
z gmin o typie gospodarki wielofunkcyjnej), jednak jest ich w tych zawodach mniej 
niż mężczyzn. Więcej kobiet należy za to do grupy specjalistów i osób pracujących 
w wolnych zawodach. Żeby zostać zatrudnioną w prestiżowym zawodzie, kobieta 
musi być lepiej wykształcona niż mężczyźni.

* * *

Specyficzna sytuacja kobiet zaczęła być uwzględniana w naukach społecznych 
w Polsce, podobnie jak na świecie, na początku lat siedemdziesiątych XX w., lecz 
w pierwszym okresie w badaniach ograniczano się wyłącznie do analizowania wą-
skiego skrawka społecznej rzeczywistości kobiet. Badacze zajmujący się historią 
badań kobiecych czy genderowych często pomijają dorobek badaczy wsi, którzy 
analizując szczególną rolę kobiet w gospodarstwach rolnych i społecznościach wiej-
skich, wyprzedzili pewne trendy i byli prekursorami uwzględniania perspektywy 
kobiecej w badaniach. W rozdziale tym przywołano najważniejsze kierunki badań 
realizowanych na polskiej wsi, uwzględniających zmieniającą się sytuację wiejskich 
kobiet.

Szczególnym rodzajem badań, których realizacja napotyka wiele opisanych 
wcześniej utrudnień, są te prezentujące miejsce kobiet w strukturze społecznej. 
Podobne, a być może jeszcze większe trudności dotyczą badań nad społecznościa-
mi wiejskimi, w których tradycyjnie miejsce kobiety było bardzo mocno podpo-
rządkowane hierarchiom rodzinnym, zaś miejsce rodziny w strukturze uzależnione 
było od pozycji jej męskich przedstawicieli. Według niektórych badaczy i badaczek 
polskiej wsi mimo zachodzących zmian społecznych mentalność mieszkańców 
wsi zmienia się powoli i tego rodzaju badania napotykają wiele metodologicznych, 
ale też praktycznych utrudnień. Analiza czynników, które uwzględniane są przy 
określaniu miejsca jednostek w strukturze społecznej, pokazuje, że sytuacja kobiet 
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w wiejskich społecznościach jest niejednoznaczna. O ile mniejsza aktywność za-
wodowa, rodzaj wykonywanej przez nie pracy i wysokość osiąganych dochodów 
wskazywałyby na ich niższe umiejscowienie w hierarchii, o tyle już poziom wy-
kształcenia stawia je wyżej od wiejskich mężczyzn. Ważnym pytaniem, na które 
brakuje odpowiedzi, jest to, jak struktura społeczna, w której funkcjonują, postrze-
gana jest przez samych mieszkańców wsi, jak zmienia się waga przypisywana przez 
nich poszczególnym elementom, składającym się na miejsce jednostki w skom-
plikowanej strukturze społecznego świata. Wydaje się, że konieczne są badania, 
stawiające pytania nie tylko o to, kto znajduje się na poszczególnych piętrach struk-
tury, ale i o to, jak obecnie, w czasie przemian, wygląda ta struktura.
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1. Charakterystyka procesu

1.1. Porządkowanie przedpola
W Polsce od początku XXI w. saldo migracji na obszary wiejskie jest dodatnie, 

to znaczy że więcej osób przeprowadza się z miasta na wieś niż odwrotnie. Pod 
wpływem tego procesu zmienia się struktura społeczna obszarów wiejskich, ich 
funkcje i sposób zagospodarowania przestrzeni. Takie masowe zjawisko każe za-
stanowić się nad jego charakterem i wpływem na obszary wiejskie, szczególnie od-
działywaniem na strukturę społeczną. W krajach zachodnich proces wyprowadzki 
z miasta na wieś ma dłuższą tradycję i choć nie odbywa się w analogicznym kon-
tekście społeczno-kulturowym, wiedza o nim może być pomocna w wyjaśnianiu 
procesów zachodzących w Polsce.

Celem tej części książki jest przedstawienie zjawiska wiejskiej gentryfikacji, ana-
liza efektów tego procesu, przede wszystkim z perspektywy struktury społecznej 
obszarów wiejskich. Punktem wyjścia do tych rozważań są wyniki badań w krajach, 
w których to zjawisko jest obserwowane od lat, a więc tam, gdzie można już mówić 
o trwałości pewnych procesów. Ważnym wymiarem tej analizy są również polskie 
doświadczenia, a więc próba odpowiedzi na pytanie, na ile rodzima odmiana gen-
tryfikacji w odmiennym kontekście gospodarczo-społecznym skutkuje zbliżonymi 
efektami do tych z krajów o znacznie wcześniejszym pojawieniu się, a więc i dłuż-
szym trwaniu procesu gentryfikacji.

Prowadzone w tym tekście rozważania wymagają w pierwszej kolejności upo-
rządkowania kwestii pojęciowych. Zarówno w literaturze rodzimej (Czarnecki 
2009; Wójcik 2013; Kajdanek 2015), jak i międzynarodowej (np. Salamon 2006; 
Bijker i in. 2012) pojawiają się takie pojęcia, jak: urbanizacja, gentryfikacja, sub-
urbanizacja, kontrurbanizacja. Każde z nich opisuje nieco inne zjawisko, wiążące 
się z procesami migracyjnymi, zmianą ról i funkcji poszczególnych typów osad-
niczych. Zdaniem Adama Czarneckiego urbanizacja to jeden z procesów cywili-
zacyjnych, który ma zasadniczy wpływ na współczesny obraz świata. Ze względu 
na to, że kwestia ta dotyka wielu aspektów, staje się przestrzenią badawczą dla róż-
nych dyscyplin naukowych (Czarnecki 2009). Urbanizacja jest procesem rozwoju 
struktur miejskich, szczególnie tych będących skutkiem migracji oraz związanych 
z dążeniem do poprawy warunków zamieszkania i życia wzrastającej liczby ludno-
ści miejskiej. Urbanizację wsi można określić jako proces upodabniania się wsi do 
miast, co może w końcu doprowadzić do zatarcia się różnic między tymi ośrodka-
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mi. Istotną grupę definicji z punktu widzenia podejmowanych tu rozważań stano-
wią te, które rozpatrują urbanizację jako zanikanie zróżnicowania między miastem 
a wsią. Dobiesław Jędrzejczyk i Waldemar Wilk są zdania, że aby nastąpiła pełna 
urbanizacja, która jest przez nich rozumiana jako „osiągnięcie przez wieś takiego 
poziomu cywilizacyjnego i kulturowego, który w sposób wyraźny nie odbiega od 
stanu istniejącego w miastach, czy też regionach wysoko rozwiniętych” (Jędrzej-
czyk, Wilk 1992: 12), muszą nastąpić po sobie kolejne fazy urbanizacji: organiczna, 
ekonomiczna, krajobrazowa i wreszcie pełna.

Suburbanizacja stanowi jeden z etapów cyklu rozwojowego miasta. Jest to zja-
wisko aktualne – które można rozumieć jako proces przemieszczania się, zarów-
no samych mieszkańców, jak i podmiotów gospodarczych, z miasta centralnego 
na przedmieścia. Jednostki, które przenoszą się poza granice miasta centralnego, 
nadal pozostają z nim funkcjonalnie powiązane (Celińska-Janowicz 2011). In-
nym sposobem rozumienia tego pojęcia jest „rozszerzanie miejskości” (Kajdanek 
2012: 17). Proces rozprzestrzeniania się miast jest zauważany i opisywany od kil-
ku dziesięcioleci. Jednak współcześnie kierunek migracji w relacjach miasto–wieś 
uległ zmianie, co wynika ze zmieniającej się struktury społeczno-demograficznej, 
zmian stylów życia, wzrostu zamożności społeczeństwa. Wskazuje się, że obecnie 
suburbanizacja charakteryzuje się zmianą miejsca zamieszkania warstw społecz-
nych o wyższym statusie społecznym. Migracje tego typu są bardziej intensywne 
na kształtujących się terenach metropolitalnych. „Zmiany społeczno-przestrzen-
nych zachowań mieszkańców dużych aglomeracji implikują proces urbanizacji 
obszarów bezpośrednio związanych ze strukturą miasta oraz w jednostkach osad-
niczych przestrzeni wiejskiej” (Czernik, Zimnicka 2007: 29). Kontrurbanizacja jest 
natomiast pojęciem związanym z reorganizacją terenów miejskich, która wiąże się 
z ograniczaniem zagęszczenia, a jej efektem jest wzrost liczby ludności obszarów 
wiejskich. Inaczej z kolei rzecz ujmuje Martin Phillips (2009). Porównuje on zakres 
pojęć kontrurbanizacji i gentryfikacji i stwierdza, że mimo bliskości problematyki 
gentryfikacja jest pojęciem szerszym, a kontrurbanizacja stanowi koncepcję niższe-
go rzędu, podporządkowaną gentryfikacji.

Gentryfikacja wiejska jest procesem odnoszącym się w większym stopniu do 
kwestii struktury społecznej i jej zmian na obszarach wiejskich w wyniku procesów 
migracyjnych, niekoniecznie z obszarów miejskich. Najczęściej dotyczy, podobnie 
jak suburbanizacja, przemieszczania się klasy średniej z terenów miast na obszary 
wiejskie, jednak, jak zostanie pokazane poniżej, istnieją liczne odstępstwa od tej 
reguły. Pojęcie to nie może być używane zamiennie z pojęciem suburbanizacji, bo-
wiem dotyczy nieco innych procesów społecznych, wiążących się m.in. z odrzuce-
niem pewnego stylu życia, i obejmuje nieco inne obszary – zwykle położone dalej 
od aglomeracji. Każdy z typów gentryfikacji (miejskiej i wiejskiej) opisuje się jako 
proces migracyjny. W przypadku miejskiej to migracje na terytoria centrów miast, 
w przypadku wiejskiej – na obszary wiejskie, z pominięciem terenów podmiejskich 
(tzw. suburbia); celem obu jest poprawa jakości życia. Zasadniczymi elementami 
tych procesów jest zmiana struktury społeczno-gospodarczej danego obszaru, 
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a także zmiana wartości nieruchomości, pojawianie się nowych instytucji i usług, 
nacisk na kwestie estetyczne. Proces suburbanizacji jest wynikową procesu rozwoju 
miasta, natomiast wiejskiej gentryfikacji wynika z rozwoju wsi i jej zmieniających 
się ról, przede wszystkim odchodzenia od funkcji rolniczych.

1.2. Wiejska gentryfikacja – kwestie definicyjne
Gentryfikacja jest spolszczoną wersją angielskiego słowa gentrification, które 

z kolei pochodzi od terminu gentry, oznaczającego szlachtę. Chodzi więc o uszla-
chetnianie, czy nobilitację przestrzeni, na której ten proces zachodzi. Pojawiające 
się w literaturze zachodniej od lat siedemdziesiątych XX w. zjawisko wiejskiej gen-
tryfikacji wywodzi się z miejskiej gentryfikacji. Zostało ono pierwszy raz opisane 
w kategoriach socjologicznych w 1964 r. przez Ruth Glass. Definicja, zaczerpnięta 
z pierwszego podręcznika zajmującego się tą dziedziną, opisuje gentryfikację jako: 
„przemiany obszarów niezamieszkałych lub zamieszkałych przez klasę pracującą 
w obszar zamieszkały i użytkowany komercyjnie przez klasę średnią” (Lees 2007: 
15). Alan Warde w 1991 r. wyróżnił szereg kryteriów identyfikacji procesu gentry-
fikacji. Wskazał, że – po pierwsze – polega ona na przemieszczaniu się i społecznej 
koncentracji oraz na wypieraniu jednych grup społecznych przez inne. Po drugie 
– że jest to „transformacja terenów zabudowanych, poprzez budownictwo wyka-
zujące pewne wspólne, dystynktywne cechy estetyczne i powstawanie określonych 
rodzajów lokalnego wyposażenia usługowego”. Kolejną cechą charakterystyczną, 
opisującą gentryfikację, jest koncentracja osób o takiej samej lub podobnej kul-
turze i zbliżonym stylu życia, albo mających takie same klasowo uwarunkowane 
preferencje konsumpcyjne. Ostatnim elementem cechującym gentryfikację jest 
ekonomiczna zmiana wartości nieruchomości, komercyjna możliwość sprzyjają-
ca przemysłowi budowlanemu oraz rozwój systemu prywatnej własności domów 
mieszkalnych. W publicznym dyskursie gentryfikacja zyskała pejoratywne kono-
tacje. Bowiem wiąże się z przymusową (niekiedy szybką i brutalną) migracją ludzi 
uboższych, czytaj: najczęściej klas niższych, z miejsc, które zazwyczaj od dawna 
zamieszkiwali. Obok kategorii gentryfikacji pojawiły się więc nowe pojęcia, takie 
jak: rewitalizacja czy renesans miasta.

Badania nad gentryfikacją wsi rozpoczęte zostały przez brytyjskich geografów 
społecznych w latach osiemdziesiątych XX w. Całościowe badania nad tym zjawi-
skiem podjęto dopiero w następnej dekadzie, przede wszystkim za sprawą Martina 
Phillipsa. Wiązać to należy z pojawieniem się nowej koncepcji geografii wsi i sfor-
mułowanych dla niej nowych założeń epistemologicznych. Kontynuowane były 
i później w tym kraju, a w pierwszej dekadzie XXI w. rozpoczęto badania również 
w USA i Kanadzie, a także w Europie: w Irlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii oraz 
Szwecji. Ich wyniki będą sukcesywnie przywoływane w tej analizie.
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Tab. 1. Różnice między miejską a wiejską gentryfikacją 

Miejska gentryfikacja Wiejska gentryfikacja 
Charakterystyka 
motywacji 
gentryfierów

Młodzi, bezdzietni, dobrze 
wykształceni ludzie, którzy 
chcą mieć łatwiejszy dostęp do 
miejskich atrakcji i udogodnień. 
Postrzegana jako forma rozpadu 
patriarchatu

Osoby dobrze wykształcone, 
często z dziećmi, które cenią 
krajobrazy, przestrzeń, zieleń. 
Jest rezultatem utrwalania 
się patriarchalnego modelu. 
W amerykańskim modelu 
obejmuje też osoby na 
emeryturze

Powiązanie 
z innymi trendami

Powiązania z ruchem powrotnym 
do miasta (back to city 
movement). Odwrócenie procesu 
suburbanizacji

Powiązania z ruchem powrotnym 
na wieś (back to the country 
movement)/kontynuacja ucieczki 
klasy średniej z obszarów 
„zewnętrznych”

Specyfika miejsc, 
w których ma 
miejsce proces 
gentryfikacji

Centralne, śródmiejskie 
zaniedbane dzielnice mające 
potencjał stać się atrakcyjnymi 
miejscami do życia, choć 
wymagające znacznych inwestycji

Miejsca posiadające rentę 
położenia: albo pod względem 
istnienia historycznych, albo 
(częściej) naturalnych atrakcji 
lub dobrego skomunikowania 
się z większym miastem, 
aglomeracją

Co powstaje 
w efekcie tego 
procesu

Przestrzeń rezydencjalna 
(residential space)

Przestrzeń rekreacyjna 
(recreational nature)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Smith, Phillips 2001; Darling 2005; Guimond, Simard 2010.

Koncepcja wiejskiej gentryfikacji odwołuje się do zjawisk zachodzących w mia-
stach i w zasadzie powtarza elementy konstytutywne miejskiego fenomenu. Doty-
czy to także inspiracji tematycznych i teoretycznych. Podkreśla się, że w obydwu 
zjawiskach – miejskim i wiejskim – można wyróżnić cztery obszary problemowe: 
rekompozycję społeczną za sprawą migracji z miast, kulturowe różnice między 
starymi i napływowymi mieszkańcami, silne ekonomiczne presje i spekulacje na 
rynku mieszkaniowym oraz przekształcenia krajobrazu jako rezultat zmian eko-
nomicznych, społecznych, kulturowych (Pistre 2012). Nie są to jednak procesy 
identyczne. Różnice – jak przedstawia to tabela 1 – istnieją we wszystkich czte-
rech analizowanych wymiarach procesu: w procesie miejskiej gentryfikacji uczest-
niczą nieco inne grupy społeczne – są to osoby zwykle bezdzietne, podczas gdy 
w wiejskiej biorą udział osoby o ustabilizowanej sytuacji rodzinnej, posiadające 
dzieci, oraz osoby starsze. Ten fakt wiąże się z potrzebą tworzenia innej przestrzeni, 
rozmaitych usług i odmiennej infrastruktury. Każda z tych odmian gentryfikacji 
wpisuje się też w inne społeczne trendy i ma różne wymagania co do zajmowanej 
przestrzeni.

Analizując źródła procesu wiejskiej gentryfikacji, spotyka się dwa przeciw-
stawne nurty (Guimond, Simard 2010): podejście ekonomiczne, określane cza-
sem marksistowskim (Smith 1996), kiedy impulsem gentryfikacji są czynniki 
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ekonomiczne, tzw. rent gap (różnice korzyści), czyli możliwe zyski z najmu lokali 
w danym obszarze. Tak postrzegana gentryfikacja rozwijać się będzie na obszarach 
(wsiach) centralnie położnych, które mają ekonomiczny potencjał rozwoju – tam 
inwestorzy-deweloperzy będą chcieli lokować swoje inwestycje. Tak postrzegana 
gentryfikacja jest kształtowana przez formalne instytucje, polityczne i ekonomiczne 
struktury, których głównym celem jest akumulacja i dystrybucja profitów. Drugie 
podejście wskazuje, że proces zmiany tkanki społecznej danego obszaru (miejskie-
go czy wiejskiego) wynika z potrzeb kulturowo-konsumpcyjnych gentryfierów (Ley 
1994). Przenosząc się do zaniedbanych centrów miast, lub na wieś, odrzucają model 
konsumpcji ludzi z bogatych przedmieść. Takie spojrzenie na źródła gentryfikacji 
dowodzi, że pojawia się nowa klasa kulturowa. Motywacją do wyprowadzki nie jest 
więc kwestia zysków, ale wybór pewnego stylu życia, odrzucenie konsumpcyjnych 
postaw, a nawet niekiedy dołączenie do formacji kontrkulturowych. Gentryfierzy 
wybierają nie tylko inne obszary, w porównaniu z pierwszą wymienioną grupą – 
położone peryferyjnie w stosunku do miast, ale nawet innego rodzaju budownic-
two, często jak miejscy gentryfierzy decydują się adaptować stare wiejskie budynki. 
Mamy więc dwa zasadnicze typy gentryfikacji, a więc i dwie różne grupy społeczne 
z odmiennymi systemami wartości, dążeniami, sposobami życia.

Analiza literatury dotyczącej tej problematyki pozwala wyróżnić trzy zasadnicze 
obszary analiz wiejskiej gentryfikacji:
– podejście koncentrujące się na analizie zmian w strukturze społecznej, najczę-

ściej ujmujące ją jako „kolonizację” wsi przez byłych mieszkańców miast, ale też 
– w mniejszym stopniu – mieszkańców innych wsi. Na wieś przeprowadzają się 
przedstawiciele klasy średniej, którzy organizują swoje życie wokół konsump-
cji natury czy wiejskości. We Francji gentryfikację postrzegano szerzej, przede 
wszystkim jako interesującą możliwość pogłębionych studiów nad modyfikacja-
mi struktury społecznej wsi (Pistre 2012);

– podejście drugie koncentruje się na kwestiach związanych z akumulacją kapita-
łu, postproduktywnym wykorzystaniem wiejskiego krajobrazu, w którym pro-
dukcja rolnicza zastępowana jest usługami, towarzyszy temu często przekształca-
nie budynków rolniczych w budynki o funkcjach mieszkalnych (Darling 2005);

– w trzecim podejściu analizy koncentrują się na konsumpcji jako motorze na-
pędzającym wiejską gentryfikację (Darling 2005). Gentryfierem jest ktoś, kto 
wprowadza się na wieś i zmienia istniejące nieruchomości lub buduje nowe. 
Taka definicja wskazuje, że kwestie domu i konsumpcji odgrywają znaczącą rolę 
w przypadku procesu wiejskiej gentryfikacji (Phillips 1993).
Ważnym wymiarem gentryfikacji jest jej powiązanie ze stylem życia – osoby 

przeprowadzające się na wieś decydują się na to ze względu na preferencje wo-
bec pewnego sposobu życia, to zaś wiąże się z wybieranymi wartościami, estetyką 
przestrzeni. To właśnie przede wszystkim tu, w odrzuceniu wartości i stylu życia 
mieszkańców suburbiów, można odnaleźć różnice między suburbanizacją a gentry-
fikacją. Ów styl życia wiąże się z nabywaniem odpowiednich atrybutów oraz ana-
lizy relacji między estetyką i społeczną segregacją. Wiejska przestrzeń zostaje uto-
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warowiona, przedstawiona jako swego rodzaju bukoliczna egzotyka na sprzedaż. 
Wynika to z docenienia (przecenienia?) przeszłości, domniemanej wspólnotowo-
ści, prostoty wiejskiego życia. Na to zjawisko duży wpływ mają media. W procesie 
wiejskiej gentryfikacji ważna jest dyskursywność postrzegania natury i wiejskości, 
zarówno przez konsumentów, jak i producentów, np. deweloperów budujących 
wiejskie domy. Natura w takim ujęciu jest wytwarzana w sposób dyksursywny. 
Gentryfikcja, jak zauważa Phillips (2002), jest uważana za pewną formę rewalory-
zacji przestrzeni, która wcześniej stała się nieproduktywna, nieprzynosząca zysku 
z punktu widzenia rolniczego, ale też innych form kapitału (np. fabryki). Innymi 
słowy, ziemia, która wcześniej służyła jako ziemia rolnicza, ale przestała pełnić tę 
funkcję i jest niedokapitalizowana (jeżeli stosować język koncepcji rent gap), staje 
się dokapitalizowana poprzez rozwój rynku nieruchomości, zmiany charakteru bu-
dynków z rolniczych na mieszkalne i usługowe. Społecznie konstruowana wiejska 
przestrzeń tworzy atrakcyjną przestrzeń do spędzania wolnego czasu, jest pozytyw-
nie i ekskluzywnie kojarzona z naturą i produktami naturalnymi.

To waloryzowanie wartości wiejskich, w tym natury, powoduje, że część ba-
daczy wiejską gentryfikację określa jako zieloną gentryfikację – greentrification 
(Smith, Phillips 2001; Guimond, Simard 2010). Użycie pojęcia greentrification 
podkreśla aspiracje i wizję pewnego typu wiejskości, z naciskiem na kwestie środo-
wiskowe i konsumpcyjne (Darling 2005). Sięgając po pojęcie zielonej gentryfikacji, 
podkreśla się znaczenie konsumpcji/korzystania z natury. Dla osób przeprowadza-
jących się z miast na wieś jest to jedna z kluczowych wartości, które nie są dostępne 
w mieście. Martin Phillips (1993) jest natomiast zdania, że znaczenie konsumpcji 
natury w procesie gentryfikacji jest przeceniane, i szuka on uzasadnienia w koncep-
cjach wykorzystywanych w analizie miejskiej gentryfikacji – w koncepcji różnicy 
korzyści (rent gap). Wskazuje on na podobieństwo między koncepcjami wiejskiego 
postproduktywizmu a miejskiej reinwestycji i dezinwestycji, które tworzy ową róż-
nicę korzyści. Jego zdaniem więc wiejska gentryfikacja oznacza rewaloryzację tych 
krajobrazów, które wydają się nieproduktywne lub marginalne z punktu widzenia 
rolniczego lub produkcji przemysłowej. Należy rozróżnić między postproduktywi-
zmem ekonomicznym a krajobrazowym. Ten pierwszy oznacza relacje ekonomicz-
ne, a drugi postrzegany jest w kategoriach geograficznych (nowe wykorzystania 
ziemi w stosunku do poprzedniego). To pierwsze pojęcie odnosi się w większym 
stopniu do miejskiej gentryfikacji, to drugie zaś do wiejskiej.

W analizach procesu amerykańskiej gentryfikacji spotykamy się również z poję-
ciem „dzikiej gentryfikacji” – wilderness gentrification (Darling 2005), która w du-
żym stopniu przypomina zjawisko drugich domów. Dzika gentryfikacja manife-
stuje się poprzez zakup nieruchomości lub wynajem na kilka, kilkanaście tygodni 
w roku. Ten proces rozwija się na obszarach położonych daleko od aglomeracji, 
na terenach niezwykle atrakcyjnych, jeżeli chodzi o naturalne zasoby i położenie. 
Zakup nieruchomości przez zamożnych mieszkańców dużych miast, nawet jeżeli 
są one wykorzystywane tylko przez niewielką część roku, przyczynia się do podno-
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szenia kosztów zakupu i utrzymania domów na danym obszarze. To zaś powoduje 
ograniczenie liczby i dostępności nieruchomości dla klas niższych.

Trudno jest dokładnie oszacować skalę procesów gentryfikacyjnych, wynika to 
z problemów metodologicznych: doboru odpowiednich wskaźników i, co za tym 
idzie, danych. Większość badaczy po obu stronach oceanu (Smith, Holt 2005 – 
USA czy Phillips 2002, 2005 – Wielka Brytania) skupiała się na badaniach jako-
ściowych typu case study. Jedną z niewielu prób oszacowania skali wiejskiej gen-
tryfikacji (tylko tej na obszary peryferyjne) są badania amerykańskie. Wskazuje się 
tam, że proces ten obejmuje niewielki odsetek obszarów wiejskich w USA – w 4,2% 
pozamiejskich powiatów (nonmetropolitan counties) (Nelson, Oberg, Nelson 2010). 
Nadzieję na możliwości rozpoznania skali zjawiska dają podejmowane badania 
ilościowe, posługujące się różnymi metodami i wskaźnikami. Tytułem przykładu 
można wymienić badania Aileen Stockdale (2009) w Szkocji, zrealizowane w sze-
ściu regionach wiejskich i wskazujące na głębokie i zróżnicowane zmiany struktury 
społecznej, wywołane przybyciem nowych mieszkańców. Mnożą się także – i te 
są najliczniejsze – statystyczne badania opisowe, których celem jest uchwycenie 
struktury społeczno-zawodowej, wieku oraz dochodów dawnych i nowych miesz-
kańców; także z użyciem wyrafinowanych metod statystycznych. Jeden z ojców 
chrzestnych wiejskiej gentryfikacji – Martin Phillips (i in. 2008) – posługiwał się 
analizą zdjęć satelitarnych w celu uchwycenia zmian w krajobrazie i użytkowaniu 
przestrzeni pod wpływem gentryfikacji. Wielość używanych metod badawczych 
wskazuje na złożoność zjawiska wiejskiej gentryfikacji i próby jego wyjaśnienia 
przez kilka dyscyplin naukowych. Pozwala się zarazem domyślać, że wiejska gen-
tryfikacja ma różny przebieg i przynosi różne efekty, co utrudnia wypracowanie 
jednolitego, standardowego podejścia do jej analizy.

1.3. Skutki procesu gentryfikacji
Gentryfikacja jest fenomenem rozpatrywanym na wielu płaszczyznach: spo-

łecznej, ekonomicznej, kulturalnej i przestrzennej, więc również jej skutki będą 
miały zróżnicowany charakter. Jako że celem podjętych tu rozważań jest wpływ 
procesu migracji na strukturę społeczną na obszarach wiejskich, skoncentruję się 
na tym aspekcie zjawiska.

W przypadku miejskiej gentryfikacji najczęściej mówi się, że efektem tego pro-
cesu jest wypieranie klasy niższej przez klasę wyższą (zazwyczaj robotniczej przez 
średnią) z gentryfikowanych obszarów centrów miast. Wynika to przede wszystkim 
z czynników ekonomicznych – rewitalizowane budynki i rozwój nowego typu usług 
powodują wzrost cen nieruchomości oraz kosztów życia w dotychczas zaniedba-
nych centrach miast. Są jednak także tacy badacze, którzy dostrzegają szanse dla 
współistnienia na takich obszarach różnych klas społecznych. Gentryfikacja tworzy 
w śródmieściu miasto emancypacyjne. Jest to przestrzeń pozytywnej integracji klas 
średnich i niższych, których interesy mają być zbieżne. Stwarza to klasie robotni-
czej możliwości awansu i poprawy jakości życia poprzez ulepszenie miejskiej in-
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frastruktury (Caulfield 1989). Współobecność różnych grup społecznych może być 
szansą na awans klas niższych: kapitał społeczny będzie przechodził z jednej grupy 
do drugiej, zwiększy się dostępność niektórych usług.

Badacze nie są zgodni co do tego, jakie efekty przynosi gentryfikacja na obsza-
rach wiejskich, analizowana z punktu widzenia struktury społecznej. Większość 
z nich (Phillips 2001; Darling 2005) jest zdania, że w tym aspekcie gentryfikacja 
wiejska nie różni się od miejskiej. W wyniku podnoszenia cen nieruchomości 
i kosztów usług, spowodowanego migracją zamożnych warstw klasy średniej, oso-
by z warstw niższych zmuszone są do zmiany miejsca zamieszkania. Pytanie więc 
jest inne: czy jest to kwestia zmian międzyklasowych czy wewnątrzklasowych? Po-
nieważ klasa średnia jest głęboko zróżnicowana, efektem gentryfkacji jest raczej 
ścieranie się różnych frakcji klasy średniej niż wypieranie z danego obszaru klasy 
pracującej (Nelson, Oberg, Nelson 2010). W tym miejscu warto wspomnieć o zróż-
nicowaniu wewnętrznym klasy średniej (Hoggart 2007). Głównym elementem od-
różniającym profesjonalistów, pracowników zarządzających od innych grup, będą-
cych również klasą średnią, takich jak samozatrudnieni czy urzędnicy, jest to, że są 
grupą, która ma generalnie lepsze wykształcenie i większą pewność zatrudnienia. 
Phillips (1998a) zaznacza, że charakteryzują się oni wyższym kapitałem kulturo-
wym oraz poziomem zaufania społecznego. Wiejskim wymiarem owej analizy jest 
fakt, że warstwa tzw. profesjonalistów (service class) jest zainteresowana kupnem 
domu na wsi i dostosowywaniem wsi do swoich potrzeb w celu zwiększenia wła-
snego kapitału, nie tylko w wymiarze finansowym. Poza wspomnianymi już tutaj 
warstwami klasy średniej Jesse Heley (2010) opisuje pojawienie się – w wyniku 
procesów migracyjnych – na obszarach wiejskich Wielkiej Brytanii nowej klasy 
ziemiańskiej (new squierarchy), zamożnej klasy średniej, która dąży do zastąpienia 
zanikającej szlachty dworskiej. W tym celu otacza się odpowiednimi atrybutami. 
Jest to grupa zamożnych osób, rekrutujących się z najwyższej warstwy klasy śred-
niej; to ludzie aspirujący do bycia klasą wyższą.

Jak wspomniano, nie ma zgody wśród badaczy co do oceny, jakie efekty dla 
struktury społecznej przynosi migracja na obszary wiejskie. Pierwsze pogłębione 
analizy (Cloke, Little 1990; Cloke i in. 1995) wskazywały, że wiejska gentryfikacja to 
proces migracyjny napędzany przez klasę średnią na łatwo dostępne obszary wiej-
skie kosztem niższych klas, a więc skutkująca zupełną zmianą struktury społecznej 
wybranych terenów wiejskich. Z czasem zaczęto częściej zauważać, że jest to raczej 
proces polegający na zastępowaniu jednej frakcji klasy średniej przez inną, a więc 
ewentualnie rodzące się konflikty mają raczej charakter wewnątrzklasowy (por. 
Wright 1997; Savage, Barlow 1992). W opinii wielu badaczy warstwą klasy śred-
niej, która przede wszystkim uczestniczy w gentryfikacji, są profesjonaliści (Phillips 
2001). Ze względu na to, że proces gentryfikacji obejmuje bardzo zróżnicowane 
obszary pod względem środowiskowym, a przede wszystkim społecznym, poja-
wiają się też głosy wskazujące na zupełnie inne efekty z punktu widzenia struktury 
społecznej. Część badaczy brytyjskich (Cloke, Little 1990), jak i amerykańskich 
(na podstawie badań z USA i Hiszpanii: Nelson, Oberg, Nelson 2010) zauważa, że 
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w procesie gentryfikacji biorą udział przedstawiciele klas z dwóch końców drabi-
ny społecznej: zarówno bardzo zamożni, tworzący miejsca pracy dla tych najniżej 
opłacanych, jak i osoby z klas niższych przyciągane w ten sposób na tereny wiejskie. 
Są też tacy naukowcy, którzy podkreślają (Guimond, Simard 2010), że dotychczaso-
wi mieszkańcy danego obszaru objętego gentryfikacją korzystają na tym procesie, 
bowiem albo sprzedają swoje nieruchomości po dobrej cenie, albo mogą je wynaj-
mować, korzystają też na rozwijającym się rynku nowych usług jako pracownicy. 
Podkreśla się jednak, że w efekcie tych procesów są rugowane grupy najbardziej 
wrażliwe, np. młodzi ludzie nieposiadający nieruchomości albo niemający rozwi-
niętych firm usługowych, którymi mogliby służyć napływowym mieszkańcom.

Trzeba zauważyć, że w procesie migracji na obszary wiejskie biorą udział nie 
tylko przedstawiciele klasy średniej, ale również, jak wynika z analiz brytyjskich 
(Phillips 1998a) i skandynawskich (Hjort 2009), przedstawiciele klasy robotniczej. 
Keith Hoggart (2007) wskazuje, że w Wielkiej Brytanii około 25% przedstawicieli 
klasy robotniczej, mieszkającej obecnie na obszarach wiejskich, przeprowadziło się 
tam w czasie ostatniej dekady z centrów miast. Również jedna czwarta członków 
klasy robotniczej ze wsi migrowała w obrębie obszarów wiejskich. Na to zjawisko 
wskazują również badacze holenderscy (Bijker, Haartsen, Strijker 2012). Osoby 
przeprowadzające się na wieś z innych obszarów wiejskich znają lepiej realia ży-
cia na takich terenach, do zmiany miejsca zamieszkania nie motywuje ich wizja 
wiejskiej idylli ani też nie są pod wpływem stereotypów dotyczących wiejskiego za-
późnienia, co ułatwia im integrację z dotychczasowymi mieszkańcami, rzadziej też 
w takich społecznościach pojawiają się konflikty wokół przestrzeni czy funkcji ob-
szarów wiejskich. W przypadku analiz skutków gentryfikacji w krajach o bardziej 
zróżnicowanej strukturze etnicznej podkreśla się również następujący wymiar. Po-
nieważ proces gentryfikacji przyciąga na obszary wiejskie jednostki z obu końców 
drabiny społecznej, ma to – zdaniem Petera Nelsona (Nelson, Oberg, Nelson 2010) 
– przełożenie na zmiany w strukturze etnicznej. Razem z białymi przedstawicie-
lami klasy średniej na obszary objęte procesem gentryfikacji w USA przybywają 
też reprezentujący mniejszość latynoską przedstawiciele klasy niższej. Z kolei zaś 
z analiz brytyjskich (Hoggart 2007) wynika, że na obszary wiejskie wyprowadza-
ją się głównie przedstawiciele „białych”. W części badań (Nelson, Oberg, Nelson 
2010; Bijker, Haartsen, Strijker 2012) analizuje się też różne grupy wiekowe, biorące 
udział w procesie gentryfikacji. W zależności od tego, jaka kohorta wiekowa staje 
się gentryfierem na danym obszarze, wyzwala to inne procesy gospodarcze (rozwój 
innego typu usług), ale i co istotniejsze – tworzy inne wyobrażenia społeczności/
wsi. Szczególnie w analizach amerykańskich (Nelson, Oberg, Nelson 2010) często 
zwraca się uwagę na to, że gentryfierami są osoby w wieku poprodukcyjnym, co 
przyczynia się do rozwoju specyficznych form usług, przede wszystkim opiekuń-
czych.

Od tego, jaka warstwa społeczna i z jakimi motywacjami trafia z miast na obsza-
ry wiejskie, zależy wiele wymiarów dalszego rozwoju danego terenu. Część nowych 
mieszkańców angażuje się w działania instytucji lokalnych – zarówno samorzą-
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dowych, jak i pozarządowych. Dominacja klasy średniej na danym obszarze po-
woduje, jak wskazuje Mike Savage, że przybysze zaczynają aktywnie wpływać na 
kształt danego miejsca, zarówno w sensie politycznym, jak i kulturalnym. Często 
chcą reprodukować pewną wizję obszarów wiejskich (Savage, Barlow 1992; Hog-
gart 2007), niekiedy w sprzeczności z wyobrażeniami dotychczasowych mieszkań-
ców. Może to nawet prowadzić do dalszego wypierania rolnictwa z tych miejsc, co 
w konsekwencji odbija się na kolejnych zmianach struktury społecznej. Kanadyjscy 
badacze twierdzą, że proces ten jest na tyle silny, że pojawiają się już podejmowane 
przez gentryfierów próby przeciwdziałania zjawisku przymuszonej migracji mniej 
zamożnych lokalnych mieszkańców z danych obszarów (Guimond, Simard 2010).

Na efekty należy patrzeć również przez pryzmat tego, czy jest to migracja na 
stałe (jak chce większość badaczy), czy też czasowa lub sezonowa. Dla pewnej 
grupy badaczy (Nelson, Oberg, Nelson 2010; Guimond, Simard 2010; Mamono-
va, Southerland 2015) gentryfikacja oznacza nie tylko przeprowadzkę na stałe na 
obszary wiejskie, ale też nabywanie domów w celach rekreacyjnych, jako drugich 
domów. Z pewnością ma ona wpływ na sytuację ekonomiczną danego obszaru, 
przeciwdziała pustynnieniu, jednak rodzi się pytanie, na ile ograniczony czasowo 
pobyt na danym obszarze ma skutki dla struktury społecznej. Zakup nieruchomo-
ści jest jednorazowym aktem, ale właściciele drugich domów mają stały wpływ na 
rynek lokalnych, często nieformalnych, usług czy produktów, na przykład spożyw-
czych. Czarnecki, opisując badania szwedzkie i niemieckie, zaznacza, że właściciele 
drugich domów wydają na codzienne zakupy tyle samo co lokalna ludność, mając 
w ten sposób wpływ nie tyle na tworzenie nowych miejsc pracy, ile utrzymanie 
aktualnego poziomu zatrudnienia (Czarnecki 2015). Właściciele drugich domów, 
często pomimo braku prawa głosu w wyborach lokalnych, mają duży wpływ na 
miejscowych decydentów, co może wynikać z relatywnie większego kapitału spo-
łecznego i kulturowego kupujących posiadłości wiejskie. Również rosyjskie badania 
przedstawiają zakup drugich domów jako formę wiejskiej gentryfikacji (Mamono-
va, Southerland 2015). W rosyjskim kontekście badaczki piszą o napływie nie tylko 
klasy średniej, na co najczęściej zwraca się uwagę w zachodniej literaturze, ale rów-
nież o napływie klasy wyższej (rozumianej w kategoriach finansowych), budującej 
odizolowane oazy na obszarach wiejskich, niewchodzącej w bezpośrednie relacje 
z lokalnymi mieszkańcami. Z rosyjskich badań wynika, że mieszkańcy tych wsi czę-
sto nie wiedzą, kto mieszka za murem. Proces ten określany jest jako supergentryfi-
kacja. Zakup drugich domów przez tę klasę społeczną nie wpływa bezpośrednio na 
usuwanie dotychczasowych mieszkańców z gentryfikowanych obszarów, niemniej 
wiąże się z wprowadzaniem ograniczeń w dostępie do ziemi ornej czy lasów, a więc 
w zasadniczym stopniu oddziałuje na lokalną gospodarkę.

W analizie skutków gentryfikacji należy uwzględnić typy obszarów wiejskich, 
na które następuje migracja, a więc czy są to obszary peryferyjne, czy też te, które 
znajdują się bliżej aglomeracji. Jak wynika na przykład z badań holenderskich (Bij-
ker, Haartsen, Strijker 2012), przedstawiciele starszych grup wiekowych niższych 
klas – w tym emigranci z niższym wykształceniem, migranci z innych obszarów 
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wiejskich – wybierają obszary bardziej odległe od dużych miast. Rzadziej więc na 
obszary peryferyjne przeprowadzają się przedstawiciele klasy średniej. Ma to oczy-
wiście swoje odbicie w skutkach tego procesu zarówno z punktu widzenia społecz-
nego, jak i ekonomicznego. Na obszary położne bliżej dużych miast sprowadzają 
się raczej przedstawiciele klasy średniej, powiązani z dużą jednostką aglomeracyjną 
poprzez pracę i możliwości spędzania wolnego czasu.

Gentryfikacja jest wielowymiarowym procesem, którego efekty można roz-
patrywać na wielu poziomach. Jego kształt jest wynikową zestawu czynników 
zarówno po stronie zbiorowości gentryfierów (przynależności do klasy społecz-
nej, wieku), jak i po stronie typu obszarów podlegających gentryfikacji. Zwracał 
na to uwagę Phillips. „Nawet jeśli badacze zjawiska wiejskiego mogą z pożytkiem 
wspierać się na teoretycznych ustaleniach bardziej zaawansowanych badaczy miej-
skich, nie znaczy to, że muszą napotkać podobne sytuacje w regionach wiejskich 
i miejskich; podobnie nie mogą oczekiwać jednorodnego procesu gentryfikacji we 
wszystkich regionach uznawanych za wiejskie” (Phillips 1993: 123–124). Henry 
Buller (1991) – posługując się przykładami Wielkiej Brytanii i Francji, które miały 
inny przebieg industrializacji i urbanizacji oraz rozwoju wsi – idzie dalej i wątpi, by 
przejawy gentryfikacji były wszędzie podobne. W konsekwencji niezwykle trudno 
formułować jednoznaczne tezy o efektach procesu gentryfikacji, poza tym refleksja 
nad gentryfikacją mieści się w ogólnej refleksji nad zmianami społecznymi. Jak 
zostanie pokazane w dalszej części, w specyficznych, polskich warunkach skutki 
niedawno rozpoczętych procesów gentryfikacyjnych są na razie odmienne od ob-
serwowanych w krajach Zachodu.



2. Polska specyfika procesu: niezbadany obszar?

Kwestia wiejskiej gentryfikacji, obecna w analizach – przede wszystkim – geo-
grafów brytyjskich od lat osiemdziesiątych, powoli i sporadycznie pojawia się 
w polskich badaniach, także głównie geografów społecznych (Grzeszczak 2010; 
Wójcik 2013), niekiedy też i socjologów (Kajdanek 2012, 2015). Opóźnienie to 
wynika zapewne z faktu, że procesy społeczne obserwowane na obszarach wiej-
skich krajów, które nie przeszły okresu komunistycznego i gospodarki centralnie 
planowanej, zachodziły wcześniej i w innym rytmie niż w krajach tzw. demokracji 
ludowej. Dodatkowo w Polsce, w związku ze specyficzną trajektorią rozwoju wsi, 
odmienną od innych krajów bloku wschodniego, wiele procesów zachodzi inaczej, 
niż ma to miejsce w krajach ościennych. Obecnie jesteśmy świadkami trzech rów-
noległych procesów zachodzących na polskiej wsi: dezagraryzacji, proletaryzacji 
(spowodowanej uzupełniającą fazą industrializacji, nieukończonej za czasów po-
przedniego systemu) oraz gentryfikacji społecznej (zob. cz. I, rozdz. 5). Brak badań 
wynika także z niechęci badaczy do samej nazwy – z zadowolenia się pojęciem 
suburbanizacji i w tym obszarze prowadzenia badań (por. np. Kajdanek 2012; Wój-
cik 2013, 2016). W ostatnich latach rozpoczęto również badania nad „drugimi do-
mami”, ich lokalizacją i właścicielami (Heffner, Czarnecki 2011 i in.); zjawisko to 
traktuje się – jak to opisano wyżej – jako dziką gentryfikację.

W Polsce proces gentryfikacji wsi rozpoczął się w latach dziewięćdziesiątych 
XX w. Od roku 2000 istnieje utrzymujące się dodatnie saldo migracji na obszary 
wiejskie (Frenkel 2014). Z prognoz GUS (Prognoza ludności na lata 2014–2050) 
wynika, że choć ogólnie liczba ludności w kraju systematycznie spada, to liczba 
ludności na obszarach wiejskich będzie wzrastała aż do roku 20301. Z badań prze-
prowadzonych przez Bank Millenium2 wynika, że 38% Polaków marzy o życiu 
na wsi, a tylko 6% chce mieszkać w dużej aglomeracji. Analizy Andrzeja Rosnera 
(2014) dowodzą, że obszarami atrakcyjnymi dla migracji są tereny wokół dużych 

1 Warto odnotować, że wg raportu GUS na utrzymywanie się większej liczby ludności na 
wsiach i w mieście ma wpływ wiele czynników (np. odrębność zachowań prokreacyjnych, od-
rębność procesów wymierania ludności). Choć proces migracyjny z miast na wieś jest jednym 
z kluczowych. 

2 Na przykład zrealizowane przez Bank Millenium i opisane w Gazecie Wyborczej w 2012 r. 
http://wyborcza.biz/biznes/56,100896,11633240,na-wsi-czy-w-miescie,,1.html [dostęp: 1.08.2016].
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i średnich miast, a rozległość tej strefy jest powiązana z wielkością ośrodka miej-
skiego.

W Polsce na odmienny kształt procesu gentryfikacji wpływ ma wiele czyn-
ników. Są to wspomniane uwarunkowania historyczne, sprawiające, że przebieg 
procesów zmian na wsi występował z pewnym przesunięciem w czasie oraz że 
procesy te miały odbiegające od modelu zmian na Zachodzie3 trajektorie i efekty. 
Uwidocznia to stan obecny polskiej wsi. Przykładem może być odmienna struktura 
społeczna wsi, w porównaniu na przykład z wsią brytyjską. W Wielkiej Brytanii 
rolnictwem zajmuje się 3,4%4 mieszkańców wsi, podczas gdy w Polsce jest to około 
12%. Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na odmienny kształt omawia-
nego tu zjawiska jest niewielka liczba planów zagospodarowania przestrzennego, 
co staje się przyczyną „rozlewania się” wsi, jak i miast poza swoje dotychczasowe 
granice. W Polsce do 2012 r. tylko 27,9% kraju było objęte miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego. Brak tego dokumentu oznacza, że wprowadzanie 
się nowych osób – gentryfierów – na dany obszar nie powoduje redukcji miejsca 
dla dotychczasowych mieszkańców, bowiem dla wszystkich jest go pod dostatkiem 
i bez problemu można tworzyć nowe siedliska. Potwierdzeniem tego są wyniki ba-
dań Katarzyny Kajdanek, która stwierdza, że „suburbanizacja w Polsce rozwija się 
na podstawie dawnych rdzeni starych wsi”, co oznacza, że nowe domy powstają 
na obrzeżach miejscowości (Kajdanek 2012: 37). Ponadto często przeprowadzka 
nie uwidacznia się w sensie statystycznym, gdyż nowi mieszkańcy nie meldują się 
w swoich nowych domach. Oznacza to zarazem, że gminy przez nich zasiedlane 
tracą na tym finansowo (ponad 30% wpływów z podatku PIT trafia z powrotem do 
miejsca zameldowania). Obecność migrantów nie wpływa też na lokalny kapitał 
kulturowy i społeczny. Badania prowadzone przez Kajdanek wskazują, że nowo 
przybyli mieszkańcy nie uczestniczą w życiu obywatelskim, co oznacza – inaczej 
niż w angielskich przypadkach – że mieszkańcy napływowi nie oddziaływają na 
kształt, funkcje i strukturę danego obszaru. W efekcie swoich badań nad subur-
banizacją wsi autorka wskazuje na „wyraźnie zaznaczającą się obecność nowych 
mieszkańców w krajobrazie przestrzennym wsi, przy ich jednoczesnej nieobecności 
w wiejskiej tkance społecznej” (Kajdanek 2015: 178). Nowo przeprowadzający się 
na obszary wiejskie żyją w izolacji od dotychczasowych mieszkańców. Badaczka 
wskazuje także na ważną cechę świadomości osób przenoszących się na obszary 
wiejskie z aglomeracji: fakt, że wybierają oni tylko pewne elementy z koncepcji wsi, 
takie jak: wiejska harmonia, krajobrazy, natomiast nie chcą uczestniczyć w wiej-
skim życiu społecznym i sąsiedzkim albo to uczestnictwo mocno ograniczają.

Marcin Wójcik prowadził podobne badania na obszarach wiejskich wokół łódz-
kiej metropolii (2016). Wyniki nie odbiegają od ustaleń Kajdanek. Nowi miesz-
kańcy wsi na tym obszarze to osoby lepiej wykształcone od tych, którzy tam się 

3 Trzeba tu mieć na uwadze przede wszystkim peryferyjne położenie Polski w stosunku do 
Zachodu.

4 http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171776_337939.pdf s. 35 [dostęp: 30.01.2016].
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urodzili. Napływowi to przede wszystkim drobni przedsiębiorcy lub specjaliści, 
pracujący poza obszarami wiejskimi. Urodzeni na tych terenach to głównie rolnicy, 
zatrudnieni w sektorze prywatnym, emeryci, renciści. Z punktu widzenia podjętej 
tu tematyki najciekawsze jest to, że nowo przybyli na ten obszar w znacznie mniej-
szym stopniu się z nim identyfikują niż ci, którzy mieszkają tam od dawna. Wynika 
to z tego, że ci drudzy najczęściej nie tylko tam żyją, ale też pracują, tam ich dzieci 
chodzą do szkoły, inaczej niż w przypadku osób, które niedawno zdecydowały się 
na przeprowadzkę. Utrudnia to z pewnością integrację między tymi dwoma gru-
pami. Badani przez Wójcika sami wskazywali na wynikające z tego problemy, takie 
jak: społeczna i przestrzenna segregacja, która przyczynia się do wzrostu dalszych 
nierówności.

Badania CBOS z 2013 r. pokazują owe różnice między rdzennymi mieszkań-
cami wsi a napływowymi5. Nowi mieszkańcy są lepiej wykształceni – 20% z nich 
legitymuje się wyższym wykształceniem, podczas gdy tylko 9% autochtonów ma ty-
tuł magistra. Ci pierwsi zajmują wyższe stanowiska – 25% mieszkańców obszarów 
wiejskich pochodzących z miasta zajmuje stanowiska kadry kierowniczej z wyż-
szym wykształceniem, a tylko 7% pochodzących ze wsi znajduje się w tej grupie 
społeczno-zawodowej. Co ciekawe, 28% rdzennych mieszkańców to rolnicy i aż 
18% napływowych deklaruje, że również należy do tej grupy społeczno-zawodowej. 
W porównaniu z rdzenną ludnością wsi osoby pochodzące z miasta lepiej oceniają 
swoje warunki materialne. Te dwie grupy różnią również wyznawane wartości. Ro-
dowici mieszkańcy wsi są bardziej religijni, natomiast ludność napływowa bardziej 
ceni sobie spokój. Biorąc pod uwagę najprostsze wskaźniki kapitału społecznego 
(deklaracje co do zaufania uogólnionego oraz nieodpłatną pracę na rzecz innych), 
nowi mieszkańcy wsi mają wyższe wskaźniki kapitału społecznego od rdzennych 
mieszkańców.

W Polsce badania nad gentryfikacją umiejscawia się najczęściej na obszarach 
wiejskich, znajdujących się w zasięgu oddziaływania aglomeracji. Jest to uzasadnio-
ne statystyką, gdyż to tam obserwowane jest dodatnie saldo migracji (Rosner 2014). 
Niemniej nie można pominąć osób, które wyprowadzają się z miasta na tereny tzw. 
peryferyjne. Takie grupy opisuje Justyna Laskowska-Otwinowska (2008), zauwa-
żając przy tym, że jest to zjawisko rzadkie i przyczynia się tylko nieznacznie do 
zmian w strukturze społecznej z punktu widzenia statystycznego, ale samo w sobie 
jest bardzo interesujące. Ponieważ rzecz dotyczy najczęściej osób z wyższym wy-
kształceniem, w których autorka widzi przedstawicieli inteligencji, uważa ona, że 
ich rolą jest „kształtowanie w tej warstwie [osób z wyższym wykształceniem – R.Ś.] 
różnorodności, pozwalającej na prowadzenie w jej łonie wielostronnych dyskusji” 
(Laskowska-Otwinowska 2008: 208). Za decyzją o przeprowadzce na peryferyjne 
obszary wiejskie stoi idylliczna wizja wsi, szczególnie jeśli chodzi o relacje społecz-
ne, które opierają się na bliskości i pomocy wzajemnej. Osoby, które podejmują 
decyzję o przeprowadzce na tereny odległe od dużych miast, poprzez swoją większą 

5 CBOS raport BS/120/2013. Wieś polska – rdzenni i nowi mieszkańcy
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od przeciętnej aktywność społeczną, rozumianą jako działalność w organizacjach 
pozarządowych czy bycie lokalnymi radnymi, starają się wpisać w historyczną rolę 
wiejskiej inteligencji. Zadaniem takiej grupy jest wzmacnianie kompetencji kul-
turowych i aktywności obywatelskiej lokalnych społeczności. Ze względu na nie-
wielką skalę tego zjawiska trudno mówić o jego wpływie na strukturę społeczną, 
niemniej charakteryzując gentryfikację, koniecznym jest dostrzeżenie i docenienie 
procesów zachodzących w obszarach peryferyjnych, które mogą pozytywnie od-
działywać na lokalne więzy kulturowe i społeczne.

Wzorem krajów Zachodu, także i w Polsce rozwija się zjawisko drugich domów 
(tzw. dzika gentryfikacja). Ogólnie są to siedliska kupowane przez mieszkańców 
miast na obszarach wiejskich w celach rekreacyjnych. Tak samo jak w innych kra-
jach (por. cytowane wcześniej badania szwedzkie czy rosyjskie) drugie domy wpły-
wają na krajobraz, środowisko naturalne, strukturę osadniczą etc. Warto w tym 
miejscu odwołać się do analiz Krystiana Heffnera i Adama Czarneckiego (2011). 
Z badań monograficznych prowadzonych pod ich kierunkiem wynika, że zjawisko 
drugich domów osłabia depopulację w regionie – dzieje się tak m.in. za sprawą po-
zytywnego wpływu na lokalną gospodarkę poprzez tworzenie sezonowych miejsc 
pracy. Niemniej zmiany widoczne są tylko w niektórych branżach (np. gastronomii, 
rekreacji). W mniejszym stopniu zaś oddziałują na zarobki na przykład rolników. 
Rodzi się jednak pytanie o trwałość zmian wywołanych sezonowym (zwykle dosyć 
krótkim) napływem nowych mieszkańców na dany obszar. Zakup drugich domów 
wpływa okresowo na zmiany w strukturze społecznej danego terenu – wzrost liczby 
osób z wyższym wykształceniem i wzrost średniej wieku na tych obszarach, gdzie 
jest szczególnie dużo drugich domów. Zmiany te mogłyby mieć charakter stały, 
jeżeli drugie domy zostałyby przekształcone w pierwsze domy. Taką wolę dekla-
rowało aż 30% badanych przez cytowany zespół. Z analiz tego zespołu wynika, że 
w opinii stałych mieszkańców właściciele drugich domów wpływają pozytywnie 
na lokalną gospodarkę, niemniej ich obecność negatywnie odbija się na środowi-
sku, powoduje wzrost poziomu hałasu oraz niekorzystnie oddziałuje na strukturę 
przestrzenną.



3. Gmina Prażmów: studium przypadku procesu

3.1. Wyzwania metodologiczne
Zrozumienie skali, kierunków i znaczenia dla obszarów wiejskich procesu gen-

tryfikacji utrudniają również problemy metodologiczne. Próbując je rozwiązać, ba-
dacze łączą metody jakościowe z ilościowymi. Dane ilościowe pozwalają wskazać 
obszar, który objęty jest procesem gentryfikacji. Po wybraniu tego obszaru badacze 
sięgają po metody jakościowe. Szwedzki badacz (Hjort 2009), przyjmując założenie, 
że gentryfikacja wpływa na zmianę społecznej kompozycji danego obszaru, propo-
nuje, by zmiany społecznego składu ludności stały się wskaźnikiem zachodzącego 
procesu. Do analiz wybrano migrantów na dany obszar, dotychczasowych miesz-
kańców oraz migrantów z danego obszaru. Do porównań wzięto grupę następu-
jących czynników: edukacja uniwersytecka, dochód rozporządzalny, bezrobocie, 
płeć, liczba dzieci, stan cywilny, wiek. Dane te porównywano w trzech punktach 
czasowych (co trzy lata). Na podstawie analiz tak zagregowanych danych badacze 
doszli do wniosku, że na obszarach wiejskich Szwecji nie następuje proces gentry-
fikacji rozumianej jako zmiana struktury społecznej obszarów wiejskich1.

Kanadyjskie badaczki Laurie Guimond i Myriam Simard (Guimond, Simard 
2010), analizując dwie społeczności pod kątem procesów gentryfikacyjnych, ko-
rzystają z danych zastanych, takich jak: plany zagospodarowania przestrzennego, 
ogłoszenia o nieruchomościach i ich cenach. Wychodzą one z założenia, że wzrost 
cen nieruchomości na danym obszarze jest wskaźnikiem zachodzącego procesu 
gentryfikacji. Przede wszystkim sięgnęły one jednak po wywiady pogłębione z czte-
rema typami lokalnych aktorów (dobieranych metodą kuli śniegowej): 1) osobami, 
które w relatywnie nieodległej przeszłości przeprowadziły się na stałe z miasta na 
wieś; 2) osobami, które przeprowadziły się dawno na ten obszar i mają ogólną wie-
dzę o sytuacji tam istniejącej; 3) osobami urodzonymi na danym obszarze, posia-
dającymi ogólną znajomość różnych aspektów rozwoju poszczególnych społeczno-
ści; 4) lokalnymi decydentami. Obszary do badania wybrano na podstawie analizy 
danych ilościowych dotyczących kwestii demograficznych, społeczno-ekonomicz-
nych i mobilności. Na tej podstawie wyselekcjonowano obszary, gdzie w ostatnim 
czasie zaobserwowano wzrost liczby nowych mieszkańców.

1 Może to także wynikać ze znacznego udziału nowej klasy średniej na wsi (45%), choć jej 
udział jest jednak niższy niż w mieście (por. Halamska 2016a).
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W nawiązaniu do wyżej opisanej kanadyjskiej metodologii zrealizowane zostały 
badania nad procesem gentryfikacji w gminie Prażmów w powiecie piaseczyńskim, 
w południowej części województwa mazowieckiego2.

Celem tych badań było ukazanie przebiegu i skutków procesu gentryfikacji. Aby 
zrozumieć ten proces i jego skutki, uwzględnione zostały następujące wymiary:
– zmiany ludnościowe, dynamiki napływu ludności w czasie i przestrzeni;
– zmiany gospodarki lokalnej, w tym przede wszystkim redukcja znaczenia rolnic-

twa i powstawanie nowych podmiotów gospodarczych;
– wpływ nowych mieszkańców na życie społeczne.

Na potrzeby badań zebrano i przeanalizowano dane zastane (m.in. Banku 
Danych Lokalnych, „Studium rozwoju gminy Prażmów”, „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania gminy Prażmów z 2014 roku”, rejestry ruchu 
ludności itp. dokumenty urzędu gminy), przeprowadzono ankiety z 30 osobami, 
dawnymi mieszkańcami tej gminy (wśród nich było 21 sołtysów), oraz 28, które 
przeniosły się na teren gminy nie wcześniej jak pięć lat temu i nie później niż 15 lat. 
Przeprowadzono także pięć wywiadów pogłębionych z przedstawicielami samorzą-
dowych władz w tej gminie.

3.2. Napływ gentryfierów i reakcje autochtonów
Od 20 lat obserwuje się tu dynamiczny napływ ludności, równocześnie spada 

znaczenie rolnictwa w strukturze lokalnej gospodarki. Gmina ta znajduje się – we-
dług analizy Smętkowskiego, Jałowieckiego i Gorzelaka (2009) – w drugim pasie 
wokół aglomeracji warszawskiej, a ze względu na typ lokalnej gospodarki przyna-
leży do gmin podmiejskich, odchodzących od rolnictwa, na co wskazują między 
innymi struktura gospodarstw, stan użytków rolnych, brak hodowli, niewielka rola 
płatności bezpośrednich w lokalnych dochodach (Halamska 2013).

W ciągu 10 lat od roku 2004 liczba ludności wzrosła o 1996 osób (z pozio-
mu 8312 w 2004 do 10 308 w 2014 r.), tj. o ponad 50%. Saldo migracji do gmi-
ny Prażmów utrzymuje się od lat na poziomie dodatnim i jest wyższe nie tylko 
od wskaźników dla całego kraju, ale również dla powiatu piaseczyńskiego, w któ-
rym gmina leży. Dla przykładu saldo migracji na obszary wiejskie na 1000 osób 
w 2014 r. w całej Polsce wyniosło –0,4, dla powiatu piaseczyńskiego 11,1, a dla 
gminy Prażmów 18,2. Migranci to przede wszystkim mieszkańcy miast; udział tych 
ze wsi waha się między 25% a 30% w poszczególnych latach. Interesującą infor-
macją wydaje się fakt, że warszawskie pochodzenie ma tylko ok. 40%. Reszta to 
mieszkańcy innych miast, przede wszystkim położonych w województwie mazo-
wieckim. Struktura wieku ludności gminy niewiele się zmieniła; w latach 2004–

2 Autorka artykułu uczestniczyła w tych badaniach w fazie ich projektowania i realizacji 
(wywiady). W oparciu o nie powstała praca magisterska Dominiki Zwęglińskiej Gentryfikacja 
wsi. Studium procesu zmian w gminie Prażmów w województwie mazowieckim, pod kierunkiem 
prof. dr hab. Marii Halamskiej, w Centrum Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) 
UW. Do tej pracy i wykonanych w jej ramach obliczeń wielokrotnie się odwołuję. 
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2014 w dwóch skrajnych grupach: wieku przedprodukcyjnego i poprodukcyjnego, 
odnotowano niewielkie wahnięcia. Znacząco przekształcił się natomiast wskaźnik 
przyrostu naturalnego: od 2008 r. zaczął osiągać wartość dodatnią.

Badani gentryfierzy wskazują na kilka powodów osiedlania się w tej gminie. 
To zmiana sytuacji rodzinnej, chęć posiadania własnego domu oraz potrzeba ci-
szy i spokoju. Charakterystyczne jest także to, że kilka proponowanych w kafeterii 
przyczyn nie zostało przez rozmówców w ogóle wymienionych: to idea życia blisko 
natury, potrzeba funkcjonowania w zdrowym środowisku, ucieczka od miejskiego 
chaosu. Podobne wyniki – rzadkie wskazania na kwestie natury i ekologii – uzyska-
ła też Katarzyna Kajdanek w swoich podwrocławskich badaniach czy Marcin Wój-
cik analizujący sytuację wokół Łodzi. Pytani o przyczynę wyboru tej właśnie gminy 
jako miejsca do osiedlenia się, badani wytypowali przede wszystkim lokalizację 
(45% wskazań), a potem – korzystną ofertę nabycia nieruchomości (20%) i względy 
rodzinne (20%). Widoczne są tu więc względy praktyczne – zmieniająca się sytu-
acja rodzinna wymaga zakupu większej nieruchomości, która jest tańsza poza ob-
rębem miasta centralnego, równocześnie łatwa dostępność do metropolii pozwala 
na utrzymanie z nią związków funkcjonalnych (praca, rozrywki). Interesujące, że 
w opinii sołtysów tym, co przyciąga ludzi na te tereny, jest przede wszystkim środo-
wisko naturalne (66% odpowiedzi badanych sołtysów), dopiero na drugim miejscu 
wskazali oni stosunkowo niskie ceny nieruchomości (23%).

Stali mieszkańcy (czyli wieloletni mieszkańcy gminy, dalej zwani również au-
tochtonami, w tym i sołtysi), dostrzegając napływ nowych mieszkańców, są z tego 
zadowoleni, upatrując w tym fakcie nowych możliwości rozwojowych gminy. Naj-
ważniejszą konsekwencją będzie zwiększenie dochodów gminy i możliwość lep-
szego wypełniania przez nią zadań własnych (sołtysi – 52%, pozostali autochtoni 
– 48%). W opinii sołtysów na kolejnych miejscach jako efekty procesu migracyj-

Tab. 2. Powody osiedlenia się w gminie Prażmów (%)

Powody Odsetek odpowiedzi
N = 24

1. Chęć posiadania własnego domu 21,7
2.  Złe warunki mieszkaniowe w poprzednim miejscu za-

mieszkania
17,4

3. Ucieczka od uciążliwości miasta 0,0
4. Zmiana sytuacji rodzinnej 26,0
5. Potrzeba ciszy i spokoju 21,7
6. Chęć życia blisko natury 0,0
7.  Potrzeba funkcjonowania w zdrowszym niż w mieście 

środowisku
0,0

8.  Przyczyny ekonomiczne (koszty zakupu ziemi i budowy 
domu)

4,3

9. Inne (jakie?) 4,3

Źródło: Zwęglińska 2016: 35.
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nego znalazły się: rozwój różnych usług (20%) i wzrost cen ziemi (20%). Nato-
miast pozostała grupa uznała, że jest to rozwój terenów zielonych (12%) i rozwój 
infrastruktury technicznej (8%). Istotne, że badani właściwie nie umieli wskazać 
negatywnych skutków napływu nowych mieszkańców, nieliczni mówili o rozpadzie 
więzi społecznych, przepełnieniu szkół i przedszkoli. Wszyscy przy tym uważali, 
że proces migracji na teren gminy zostanie utrzymany, co w konsekwencji ozna-
cza dalszy spadek liczby gospodarstw rolnych. Podobnego zdania są władze gminy, 
o czym świadczą zapisy w dokumentach strategicznych (por. „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”); wskazuje się tam, że 
do 2035 r. liczba mieszkańców sięgnie 24 tysięcy, co oznacza wzrost o 133% w sto-
sunku do obecnej liczby ludności.

3.3. Zmiana struktury społecznej
Pierwszym bardzo czytelnym wskaźnikiem zmian jest duża zmiana udziału lud-

ności z wyższym wykształceniem. Jak wynika z danych BDL, w 1988 r. w gminie 
było 0,7% osób z wyższym wykształceniem, a w 2011 – 28%, dla osób z wykształce-
niem podstawowym było to odpowiednio 33% i 14,5%3. To efekt nie tylko boomu 
edukacyjnego okresu transformacji, ale także dowód napływu do Prażmowa nowej 
klasy średniej. Wskazuje na to struktura wykształcenia (tab. 3) oraz społeczno-za-
wodowa zbiorowości respondentów z grupy gentryfierów i autochtonów. Wśród 
ludności napływowej wykształcenie wyższe mają w sumie cztery piąte badanych, 
wśród respondentów–autochtonów – jedna piąta. Znacząca różnica istnieje także 
w udziale osób posiadających co najwyżej wykształcenie zawodowe.

Struktura wykształcenia wyraźnie powiązana jest ze strukturą społeczno-
-zawodową. Nowi mieszkańcy gminy Prażmów to osoby dobrze wykształcone, 
a więc także takie, które zajmują wyższe stanowiska, są specjalistami, kierowni-
kami, przedstawicielami personelu średniego – słowem: grup społeczno-zawodo-
wych znajdujących się wyżej w hierarchii. Napływowi ankietowani zajmują lep-
sze, bardziej wyspecjalizowane stanowiska, wymagające wyższego wykształcenia, 
specjalistycznych umiejętności i większych kompetencji. Natomiast respondenci 
autochtoniczni zajmują odpowiednio gorsze stanowiska, wykonują prace fizyczne 
i zawody wymagające umiejętności technicznych. Nie dziwi również informacja 
o zróżnicowaniu głównego źródła utrzymania: wśród autochtonów co czwarty po-
daje dochody z gospodarstwa rolnego, podczas gdy w grupie gentryfierów nie ma 
żadnego takiego przypadku. Różnice istnieją także w lokalizacji miejsca pracy: tyl-
ko co 11 gentryfier pracuje w obrębie gminy, w której mieszka, podczas gdy wśród 
autochtonów jest to prawie 40%.

„Istniejące definicje gentryfikacji wsi, podobnie jak gentryfikacji miast, eks-
ponują problematykę klasową, przedstawiając gentryfikację wsi jako zmianę spo-
łeczną polegającą na zastępowaniu grup ludności należących do klasy pracujących 

3 Dane dla obszarów wiejskich powiatu piaseczyńskiego.
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przez grupy mieszkańców reprezentujących klasę średnią” (Grzeszczak 2010: 62). 
Informacja o zróżnicowaniu wykształcenia pomiędzy „nowymi” a „starymi” miesz-
kańcami pokazuje, że w gminie Prażmów tworzy się nowa klasa społeczna, która 
w dłuższej perspektywie może zdominować mieszkającą tu zbiorowość. Jeśli przy-
jąć (por. część I), że do współczesnej, zróżnicowanej nowej klasy średniej zaliczyć 
trzeba pierwsze cztery grupy społeczno-zawodowe, to jej udział w badanej gru-
pie gentryfierów wynosi 75%, nie ma natomiast w tej grupie przedstawicieli klasy 
pracowników fizycznych. Udział klasy średniej wśród autochtonów jest wyraźnie 
niższy (42%), choć wyższy niż średnio na obszarach wiejskich w Polsce. Tu udział 
klasy pracującej fizycznie – rolników i różnych grup robotników – jest wyższy niż 
w zbiorowości gentryfierów.

3.4. Zmieniająca się lokalna gospodarka
Wiejska gospodarka przez lata była utożsamiana z rolnictwem, jednak współ-

cześnie rolnictwo jest jej tylko coraz bardziej malejącą częścią. Odchodzenie od rol-
nictwa jest szczególnie widoczne w gminach wiejskich otaczających aglomeracje. 
Prażmów nie jest tu wyjątkiem4.

4 W krajach rozwiniętych znaczenie rolnictwa, mierzone udziałem w tworzeniu PKB, udzia-
łem w zatrudnieniu oraz rolą społeczną, zmniejsza się. Spadek znaczenia rolnictwa wpływa na 

Tab. 3. Wykształcenie i struktura społeczno-zawodowa grup respondentów (%)

Gentryfierzy 
N = 28

Autochtoni  
N = 30

Wykształcenie
Wyższe magisterskie 53,8 15,2
Wyższe licencjackie 26,9 6,0
Średnie 15,5 54,5
Zawodowe 3,8 24,3
Podstawowe 0,0 0,0

Struktura społeczno-zawodowa
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy

11,1 0,0

Specjaliści 33,3 3,3
Technicy i inny średni personel 11,1 3,3
Pracownicy biurowi 11,1 10,0
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 18,5 27,6
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 0,0 30,0
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 0,0 11,7
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 0,0 11,7
Pracownicy przy pracach prostych 0,0 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zwęglińska 2016.
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 W ciągu 14 lat, od roku 1996 do 2010, liczba indywidualnych gospodarstw 
rolnych w badanej gminie zmniejszyła się blisko czterokrotnie – z 1031 do 313. 
Ma to oczywiście odbicie w podatkach gminnych. Wysokość dochodów z podatku 
rolnego od osób fizycznych w latach 2009–2015 zmniejszyła się o ponad 34%, pod-
czas gdy wysokość dochodów z podatku PIT zwiększyła się o blisko 42%. Warto 
zauważyć, że dochody własne gminy w tym czasie zwiększyły się o ponad 35%. 
Tylko w okresie 2012–2014 obszar użytków rolnych zmniejszył się tu o 34 ha, pod-
czas gdy obszary zurbanizowane i mieszkaniowe wzrosły o 26 ha. Na te zmiany ma 
wpływ ogólny trend zmniejszania się liczby rolników w UE (w latach 2003–2013 
w całej UE liczba gospodarstw rolnych spadła o 27,5%), wynikający z globalnych 
przemian w obszarze gospodarczo-społeczno-środowiskowym, ale też napływ no-
wych mieszkańców. Jak pokazano w podrozdziale definicyjnym, wiele definicji 
gentryfikacji zakłada wypychanie jednych grup społecznych (niższych) przez inne 
(wyższe). W Prażmowie nie mamy do czynienia z zastępowaniem jednej grupy 
społecznej drugą, jednak wyraźny jest spadek znaczenia rolnictwa, w tym i liczby 
rolników. Wydaje się przy tym, że rolnicy są zadowoleni z popytu na ziemię, o czym 
świadczą podejmowane przez nich działania w celu odrolnienia ziemi.

Prostym, lecz niezwykle trafnym wskaźnikiem tych zmian jest wzrost i prze-
obrażenia struktury podmiotów gospodarczych w gminie. W 1995 r. 8% podmio-
tów gospodarczych związanych było z rolnictwem, w 2015 – tylko 0,6%. Nastąpił 
więc spadek liczby podmiotów związanych z rolnictwem, ale przede wszystkim 
liczbowy wzrost wszystkich podmiotów gospodarczych: w 1995 r. było ich 240, 
w 2015 – 1157. W ciągu dwudziestu lat nastąpił więc czterokrotny wzrost liczby 
podmiotów gospodarczych. Nastąpiła także zmiana struktury podmiotów gospo-
darczych: wzrosły przede wszystkim różnego typu usługi. W latach 2009–2015 naj-
większą zwyżkę liczby podmiotów odnotowano w dziale edukacja. We wskazanym 
okresie liczba podmiotów świadczących te usługi zwiększyła się z 13 do 50, tzn. 
prawie czterokrotnie. Niższy wzrost odnotowano w przypadku innych działalności 
usługowych – dwukrotny nastąpił w sekcji: działalność związana z kulturą, rozryw-
ką i rekreacją. Spadek odnotowano w zakresie liczby podmiotów wytwarzających 
i zaopatrujących w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze 
do układów klimatyzacyjnych oraz w dziale: transport i gospodarka magazyno-
wa. Aktualne „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Prażmów” oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
wskazują, że w znacznej części gminy, szczególnie w dużych wsiach, następować 
będzie łączenie funkcji mieszkaniowej z usługową. Część usług, ulokowanych na 
nowych terenach mieszkaniowych, wykracza poza potrzeby mieszkańców terenów 

zmianę cech mieszkańców wsi i funkcji obszarów wiejskich. W przypadku wielu obszarów wiej-
skich możliwości rozwoju nie zależą już od samego rolnictwa, ale od umiejętności wykorzystania 
szeroko pojętych zasobów (naturalne, lokalne, społeczne, kulturowe), np. Mateo B. Marini i Pa-
trick Mooney (2006) mówią o trzech typach wiejskich gospodarek: nastawione na wyzyskiwanie 
różnych rent (suupport seeking), wiejskie gospodarki zależne (dependant), wiejskie gospodarki 
przedsiębiorcze (enterpreneurial).
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wiejskich i jest typowa dla dużych, nowo powstających skupisk domów pod War-
szawą. Przykładowo do takich usług należą boisko do gry w polo, liczne stadniny, 
prywatna szkoła (z bardzo wysokim czesnym), kilka prywatnych przedszkoli i żłob-
ków, zakłady kosmetyczne oraz rozwijająca się oferta zajęć dodatkowych dla dzieci 
i młodzieży (np. zajęcia garncarskie, kursy języków obcych).

3.5. Zmiany w strukturze przestrzennej gminy
Migrujący do gminy nie osiedlają się równomiernie we wszystkich jej sołec-

twach. Największy napływ widoczny jest w sołectwach w północnej części gminy, 
a więc tych, które są najlepiej skomunikowane z Warszawą (poprzez dostęp do dro-
gi krajowej; komunikacja publiczna w całej gminie jest dalece niewystarczająca).

W ostatnich latach, w związku z bardzo intensywnym rozwojem funkcji miesz-
kaniowej, nastąpiło zaburzenie czytelnego układu przestrzennego miejscowości. 
Pierwotnie zabudowa lokalizowana była wzdłuż dróg, po ich obu stronach. Obec-
nie nowa zabudowa, oprócz dogęszczenia już istniejącej, powstaje gniazdowo, zaj-
mując przy tym znaczne powierzchnie, szczególnie w północnej części gminy. Tam 

Przyrost ludności
w latach 1988–2011

brak danych
–19,80–     0,00

0,01–  26,40
26,41–  42,40
42,41–  61,40
61,41–196,60

Ryc. 1. Przyrost ludności w gminie Prażmów wg sołectw w latach 1988–2011
Źródło: Zwęglińska 2016: 38.
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też nowi mieszkańcy z reguły osiedlają się „wśród swoich”, tworząc nowe osiedla 
ludności napływowej, podczas gdy na południu gminy nowi przybysze częściej 
osiedlają się w środku wsi. O skali zjawiska świadczy fakt, że w latach 2010–2013 
wydano 700 pozwoleń na budowę, w poprzednich latach, czyli w 2008–2009, wy-
dano ich 300. Tak intensywny boom budowlany w gminie powiązany jest z pro-
cesem odralniania ziemi rolniczej, co jest tu o tyle skomplikowane, że większość 
ziem stanowią grunty klasy trzeciej. W celu przekwalifikowania takich gruntów 
potrzebna jest zgoda ministra rolnictwa. Choć urząd gminy na ogół jest przychyl-
ny mieszkańcom starającym się o odrolnienia, tam, gdzie procedury trwały dłużej 
lub wiązały się ze zbyt dużymi kosztami, mieszkańcy sami starali się organizować 
wszystkie konieczne formalności i dokumentację, a także pokrywać koszty procesu 
odralniania gruntów. W tym celu – jak w przypadku sołectwa Łoś – zawiązywali 
stowarzyszenie.

Analiza „Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Prażmów” po-
zwala zauważyć, że planowane działania mają głównie charakter pasywny, reaktyw-
ny, mający odpowiadać zmianom dyktowanym przez dynamiczny napływ ludności. 
Nie obmyśla się działań, których celem byłoby kontrolowanie polityki migracyjnej 
do gminy i stymulowanie przemian przestrzeni. Proces napływu ludności do gminy 
był żywiołowy, niekontrolowany. Władze gminy nie podejmowały prób jego ukie-
runkowania do określonych sołectw. Pojawienie się nowych mieszkańców wymu-
siło na władzach konieczność budowy i modernizacji infrastruktury technicznej, 
drogowej i społecznej. Jest to swojego rodzaju odpowiedź na zwiększającą się liczbę 
mieszkańców gminy oraz na narastające wymagania i potrzeby ludności.

3.6. Podobnie czy inaczej? Razem czy obok siebie?
Gentryfikacja wiejska, co zostało pokazane powyżej, objawia się w warstwie 

ilościowej, wzroście liczby nowych mieszkańców, zmieniającej się strukturze go-
spodarki, modyfikacjach struktury społeczno-zawodowej. Przytoczone powyżej 
dane dowodzą, że w gminie Prażmów trwa intensywny proces gentryfikacji. By 
uzyskać pełniejszy obraz procesu, warto zastanowić się, jak on przebiega, a więc czy 
gentryfierzy włączają się w życie społeczności, czują się jej pełnoprawnymi człon-
kami, chcącymi wpływać na jej kształt i obraz, czy też traktują wieś wyłącznie jako 
sypialnię, nie próbując integrować się z dotychczasowymi mieszkańcami ani wpły-
wać aktywnie na rozwój swojego nowego miejsca zamieszkania. Analiza ta pozwoli 
zarazem pogłębić obraz zmian struktury społecznej, gdyż style życia powiązane 
są z usytuowaniem w strukturze społecznej. To kwestia często podnoszona przez 
socjologów (Veblen 2008; Gdula, Sadura 2012; Domański i in. 2015) i w kontekście 
podejmowanych tu rozważań umożliwi pokazanie jeszcze jednego wymiaru zróż-
nicowania między autochtonami a gentryfierami.



Ruta Śpiewak152

Tab. 4. Stan posiadania wybranych artykułów gospodarstwa domowego (%)

Gentryfierzy 
N = 27

Autochtoni 
N = 30

Zmywarka do naczyń 81,5 63,3
Kuchenka mikrofalowa 70,0 73,3
Telewizor plazma/LCD 92,6 96,7
Płatna telewizja kablowa lub satelitarna 81,5 73,3
Komputer stacjonarny 66,7 70,0
Laptop 92,6 66,7
Dostęp do Internetu w domu 96,3 90,0
Samochód osobowy 96,3 96,7
Dom na własność 96,3 100,0

Źródło: Zwęglińska 2016: 67.

Badania nad strukturą społeczną pokazują, że dochody grup należących do no-
wej klasy średniej są wyższe niż dochody grup społeczno-zawodowych zaliczanych 
do klasy ludowej czy rolników (Halamska 2016a). Przejawia się to między innymi 
w wyposażeniu domów w dobra materialne. Pokażemy, czy prawidłowość tę można 
zaobserwować także w przypadku badanych mieszkańców gminy Prażmów (tab. 4) 
– należy przy tym pamiętać, że jest to również wskaźnik stylu życia, odmienny 
w przypadku klasy średniej i klas ludowych. Choć różnice nie są znaczne, warto od-
notować, że wyższy odsetek ludności napływowej posiada laptopa i dostęp do Inter-
netu, co jest zrozumiałe ze względu na wykształcenie i charakter pracy, najczęściej 
wymagający dostępu do Internetu. Ludność autochtoniczna częściej niż napływowa 
posiada w gospodarstwie domowym nowoczesny telewizor, ale nie płatną telewizję. 
Dość charakterystycznym wskaźnikiem jest posiadanie zmywarki oszczędzającej 
czas przy pracach domowych (przede wszystkim czas kobiet); potrzeba posiadania 
takiego sprzętu jest znacznie rzadsza w tzw. klasach ludowych. Różnice w posia-
daniu wymienionych elementów wynikają z odmiennych sposobów konsumpcji, 
innych przyzwyczajeń, rzadziej są wynikiem różnic materialnych. Ponadto wydaje 
się, że posiadanie wskazanych elementów dla mieszkańców autochtonicznych jest 
wyznacznikiem statusu materialnego (np. telewizora nowej generacji), podczas gdy 
dla mieszkańców napływowych nieposiadanie staje się wyznacznikiem indywidu-
alizmu, odmiennego stylu życia. Ważnym, jak się okazuje, również różnicującym 
elementem stylu życia, jest obecność w domu książek. W grupie respondentów 
napływowych deklarowano posiadanie większej liczby książek niż w grupie auto-
chtonicznej. Jednak w żadnej z grup nie wskazano na posiadanie w domu więcej 
niż 500 egzemplarzy.

Wskaźnikami bardziej różnicującymi dwie badane zbiorowości są te dotyczące 
tzw. konsumpcji kulturalnej. Odpowiedzi na pytanie o to, jak często od początku 
roku (czyli w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2016 r.) bywali w kinie, teatrze, 
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na koncercie, w restauracji, kawiarni, pubie, na spotkaniu towarzyskim, oraz o to, 
ile godzin w tygodniu korzystają z Internetu i ile książek przeczytali ostatnio, wska-
zują na wyższą aktywność kulturalną w grupie ludności napływowej. Przeciętnie 
gentryfierzy nieco ponad dwa razy byli w kinie, teatrze, na koncercie, w restauracji, 
kawiarni, pubie, natomiast przeciętna wartość dla mieszkańców autochtonicznych 
wynosiła ponad jeden zarówno w przypadku kin i teatrów, jak i obiektów gastro-
nomicznych. Przeciętny gentryfier korzysta ponad 27 godzin w tygodniu z Inter-
netu, podczas gdy dla przeciętnego mieszkańca autochtonicznego wartość ta jest 
znacznie niższa, wynosi 15 godzin. Ponadto średnia liczba przeczytanych książek 
jest wyższa dla mieszkańców napływowych, od początku roku przeciętny respon-
dent tej grupy przeczytał ponad trzy książki, natomiast wartość dla przeciętnego 
respondenta autochtonicznego wynosiła nieco ponad 1,5. Innym wskaźnikiem 
odmiennych stylów życia dwóch subpopulacji jest prowadzenie zdrowego stylu 
życia, w tym uprawianie jakiegoś sportu. Blisko 70% gentryfierów odpowiedziało 
twierdząco na to pytanie. Dodawali przy tym, że najczęściej uprawianym sportem 
jest bieganie, jazda na rowerze i piłka nożna. Znacznie niższy odsetek osób dekla-
rujących uprawianie sportu zaobserwowano w grupie respondentów autochtonicz-
nych (26,7%). Gentryfierzy mają także szerszy krąg znajomych, którzy są bardziej 
rozproszeni przestrzennie niż krąg towarzyski autochtonów, oraz nieco częściej się 
z nimi kontaktują. Może to świadczyć o większej otwartości ludności napływowej 
w nawiązywaniu kontaktów. Jednocześnie może wskazywać, że nowi mieszkańcy 
nie zamykają się w swoich enklawach, zamieszkanych przez osoby do nich podob-
ne, ale wychodzą poza nie, aby poznać nowych ludzi.

Przytoczone dane potwierdzają istnienie pewnych różnic w stylach życia dwóch 
porównywanych tu grup. Różnice nie są bardzo duże, co może mieć dwie przyczy-
ny: znaczne „nasycenie” klasą średnią badanej grupy autochtonów oraz to, iż jedna 
trzecia badanych gentryfierów to osoby wiejskiego pochodzenia – to na pewno 
spłycało dystanse kulturowo-społeczne. Gentryfierzy wyraźnie częściej uczestniczą 
w wydarzeniach kulturalnych i posiadają książki – atrybut niegdysiejszego inteli-
genta. To dość typowe cechy klasy średniej. Zebrane tu informacje dowodzą rów-
nież związku między stylem życia a ekonomicznymi czynnikami zróżnicowania 
społecznego.

Znacznie większe różnice między dwoma badanymi grupami ujawniają wzory 
uczestnictwa w lokalnym życiu społecznym. Istnieją odmienne formy uczestnictwa 
w życiu lokalnej społeczności: formalne (poprzez przynależność do instytucji sfor-
malizowanych) i nieformalne (oddolne, nieformalne działania). Można również 
podzielić te formy aktywności lokalnej na tradycyjne i nowe. Do tych pierwszych 
da się zaliczyć na przykład uczestnictwo w obrządkach religijnych, które zawsze 
jest skorelowane z pewną gamą postaw i zachowań. Miejscowi, znacznie częściej 
niż napływowi, regularnie praktykują. Bardzo regularne i dość regularne uczest-
nictwo w nabożeństwach deklarują dwie trzecie autochtonów, podczas gdy w gru-
pie gentryfierów dość regularnie praktykujących jest tylko 15%. Tu natomiast dość 
liczna jest frakcja w ogóle nieuczęszczających na nabożeństwa (28%), podczas gdy 
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wśród miejscowych jest takich tylko 7%. Dopełnienie obrazu stanowią praktykują-
cy sporadycznie: w zbiorowości badanych gentryfierów jest ich 55%; w zbiorowości 
miejscowych – 27%. Warto odnotować, że jeden z proboszczów z tej gminy nie 
dostrzega tak głębokiego zróżnicowania w częstotliwości uczęszczania do kościoła.

Innymi, często używanymi wskaźnikami aktywności społecznej są: udział 
w wyborach samorządowych, działania na rzecz lokalnej społeczności, członko-
stwo w stowarzyszeniach i organizacjach. W tym przypadku zróżnicowanie jest 
znaczące.

Gentryfierzy są bardziej aktywni we wszelkich formach aktywności społeczno-
-obywatelskiej. Różnice widoczne są zwłaszcza w przypadku deklarowanej przy-
należności do rozmaitego typu organizacji: tu różnica wynosi aż 30 punktów pro-
centowych. Natomiast jeżeli chodzi o działalność związaną stricte z tym obszarem 
(zebrania w gminie, sołectwie; działania na rzecz lokalnej społeczności), te różnice 
nie są aż tak duże, ale trzeba wziąć pod uwagę, że badana populacja autochtonów 
zdominowana jest przez sołtysów i działalność na rzecz społeczności soleckiej nale-
ży do jej zadań. Tak znacząca aktywność migrujących na ten obszar może wynikać 
z chęci wpływu na kształt otaczającej ich przestrzeni i lokalnej rzeczywistości. Może 
to być przejawem większej potrzeby uczestnictwa, chęci dokonywania zmian oraz 
może świadczyć o wyższym poziomie kapitału społecznego. Przykładem obrazują-
cym wzrastającą aktywność społeczną jest wysoka frekwencja wyborcza. Zarówno 
w wyborach samorządowych w 2014 r., jak i w 2010 frekwencja w gminie Prażmów 
była znacząco wyższa niż frekwencja w powiecie, województwie i w Polsce. W gmi-
nie w latach 2010–2014 nastąpił niewielki wzrost frekwencji, było to odpowiednio 
58,15 i 58,9% w pierwszej turze wyborów samorządowych.

Lokalna aktywność społeczna gentryfierów zdaje się generalnie wyższa niż au-
tochtonicznych mieszkańców gminy. Jest ona też zróżnicowana lokalnie. Najbar-
dziej aktywni wydają się nowi mieszkańcy sołectwa Łoś. To sołectwo, w którym 
dynamiczny wzrost ludności spowodował największe zmiany w samej miejsco-
wości, jak i w lokalnej społeczności. Miejscowość zmieniła się, obecnie można ją 
scharakteryzować jako obszar o cechach podmiejskich, a nie wiejskich. Łoś miał 
klasycznie wiejski charakter do lat dziewięćdziesiątych. Potem pojawiło się dużo 
nowych mieszkańców, którzy kupili tu ziemię. Proces ten nie był stymulowany ani 
kontrolowany. Obecnie Łoś staje się miejscowością rezydencjonalną, z zabudową 
jednorodzinną, tracącą rolniczy charakter. Przy tym należy podkreślić, że w Łosiu 
rolnictwo właściwie już nie występuje. Sołtys w przeprowadzonej z nim rozmowie 
stwierdził, że „ostatnia krowa z horyzontu zniknęła kilka lat temu”. W sołectwie 
zamieszkali między innymi politycy, dziennikarze, artyści. Według sołtysa „Łoś się 
zmienia, ponieważ zmieniają go ludzie, którzy w nim mieszkają”. Znaczny wzrost 
liczby ludności spowodował/wymusił na władzach gminy wsparcie i stymulowanie 
procesu urbanizacji wsi, co wyraża się na przykład w modernizowaniu ciągów ko-
munikacyjnych i przekształcaniu ich w drogi podobne do tych w miastach.

Jednak poza zmianami przestrzennymi w Łosiu doszło też do głębokich prze-
mian w zasobach kapitału społecznego. Ich motorem jest grupa zapaleńców, któ-
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rzy kilka lat temu zaczęli bezinteresownie działać na rzecz lokalnej społeczności. 
Podstawą obudzenia aktywności w społeczeństwie jest równie aktywna postawa 
lidera lokalnego, w tym przypadku sołtysa (osoby napływowej). Podejmuje on wie-
le inicjatyw, głównie kulturalnych, poprawiających ofertę rozrywkową, mających 
przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców. Przejawem wyraźnie wy-
sokiego poziomu zaangażowania mieszkańców w życie lokalnej społeczności jest 
utworzenie przez mieszkańców Stowarzyszenia Miłośników Łosia. Według statutu 
jego celem jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska wiej-
skiego sołectwa Łoś. Stowarzyszenie organizuje festyny i imprezy promujące so-
łectwo i polską wieś, wspiera działania i przedsięwzięcia prowadzące do integracji 
mieszkańców sołectwa Łoś, współdziała z innymi organizacjami pozarządowymi 
na rzecz wszechstronnego rozwoju środowiska wiejskiego. Jak podkreśla sołtys, so-
łectwo Łoś zmienia grupa zaangażowanych osób, które mają pomysły, czas, chęci 
i czasem również konieczne środki finansowe na wspomaganie organizacji „ło-
skich” inicjatyw. Od kilku lat na terenie sołectwa organizowane jest także „Łosio-
wisko” – sołeckie wydarzenie kulturalne, które obecnie urosło do rangi wydarzenia 
międzygminnego, a nie jedynie lokalnego. „Łosiowisko” jest rodzinnym piknikiem 
organizowanym od 2011 r. Stworzono nawet logo miejscowości przedstawiające 
łosia (istnieje również wariant przedstawiający łosia z podpisem „Księstwo Łoś”). 
Mieszkańcy często przyklejają logo na swoich samochodach, co pokazuje, że chęt-
nie identyfikują się ze swoim miejscem zamieszkania.

Przedstawione powyżej dane wskazują, że napływowi mieszkańcy nie tylko 
dysponują większym kapitałem finansowym, kulturowym i społecznym od osób 
urodzonych w badanej gminie, ale starają się też podejmować działania na rzecz 
rozwoju społeczności, w której żyją, wzmacniając tym samym lokalny kapitał spo-
łeczny. Mimo to pojawia się wątpliwość, czy podejmowane przez nich działania 
są działaniami integrującymi z autochtonami, czy są przedsiębrane dla tworzenia 
nowej tożsamości zbiorowej gentryfierów, elementem pogłębiającym podziały.

Tab. 5. Uczestnictwo w wybranych formach lokalnego życia społecznego (%)

Forma uczestnictwa Gentryfierzy
N = 27

Autochtoni
N = 30

Głosowanie w ostatnich wyborach samorządowych w 2014 r. 92,6 90,0
Uczestnictwo w działaniach na rzecz społeczności lokalnej 
w ciągu ostatnich dwóch lat

59,3 46,7

Członkostwo w organizacji, stowarzyszeniu, partii politycznej, 
komitecie, radzie lub grupie religijnej

33,3  3,3

Uczestnictwo w zebraniu czy spotkaniu w swojej miejscowo-
ści/gminie w ciągu ostatniego roku

59,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zwęglińska 2016.



4. Podsumowanie

Wiejska gentryfikacja jest zjawiskiem wieloznacznym i wielowymiarowym, 
zarówno ze względu na formy, jakie przyjmuje, jak i efekty, jakie przynosi. Efek-
ty procesu migracyjnego na obszary wiejskie z punktu widzenia struktury spo-
łecznej można rozpatrywać pod kątem ilościowym i jakościowym. W pierwszym 
rozumieniu gentryfikacja jest widoczna we wzrastającej liczbie osób z wyższym 
wykształceniem, z relatywnie wysokimi dochodami, które przeprowadzają się na 
obszary wiejskie, zwykle z większych miast. Proces ten do pewnego stopnia pokry-
wa się z procesem suburbanizacji, bowiem większość osób migrujących na obszary 
wiejskie wybiera tereny leżące blisko dużych i średnich miast. Migracja ta wpływa 
na zmiany w wymiarze struktury społecznej i demograficznej oraz na ceny nie-
ruchomości. Można również spojrzeć na gentryfikację przez pryzmat jej skutków 
jakościowych – wpływu na lokalną społeczność, wzmacniania lokalnego kapitału 
społecznego i kulturowego, zmian w lokalnej gospodarce, gdzie najbardziej widocz-
ny jest dalszy spadek znaczenia rolnictwa w wiejskiej gospodarce, co przywołuje 
pierwotne znaczenie słowa gentryfikacja – ulepszanie.

Proces gentryfikacji w polskich warunkach trwa zbyt krótko, by móc mówić 
o jego istotnym wpływie lub braku tego wpływu na strukturę społeczną. Proble-
mem jest również odpowiedni dobór wskaźników. Na ile w ogóle możemy mówić, 
że jest to proces analogiczny do tego w zachodzącego w krajach, które dysponują 
wynikami bardziej zaawansowanych badań w tej dziedzinie i które zostały przy-
wołane w pierwszej części opracowania? Jakich efektów procesów migracyjnych 
na obszary wiejskie z punktu widzenia struktury społecznej można się spodziewać 
w polskich warunkach? Czy fakt, że znaczna część migrantów na obszary około-
miejskie pochodzi ze wsi, stanowi o polskiej specyfice zjawiska? Odpowiedzi na 
te pytania można szukać tylko w pojedynczych analizach typu case study, które 
dotychczas były prowadzone sporadycznie. Jak wynika m.in. z opisanego przykładu 
gminy Prażmów, nowi mieszkańcy polskich wsi nie wymuszają procesu migracji 
z danego obszaru dotychczasowych mieszkańców. Jednak ich obecność przyspie-
sza proces odchodzenia z rolnictwa. Przez nich zmienia się obraz struktury spo-
łecznej na danym terenie. Nowo przybyli (czy relatywnie nowo przybyli) są lepiej 
wykształceni, zajmują korzystniejsze miejsca w strukturze społeczno-zawodowej. 
Jest to wyraźnie skorelowane z kulturowo określonymi wzorami zachowań, w tym 
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konsumpcji. Są również aktywniejsi społecznie i kulturalnie: częściej chodzą do 
kina, teatru, spotykają się ze znajomymi, czytają więcej książek. Przede wszystkim 
różnice uwidaczniają się w obszarze zachowań społeczno-obywatelskich – znacznie 
więcej osób napływowych należy do fundacji czy stowarzyszeń. Ich działalność spo-
łeczno-obywatelska oddziałuje na kształt rozwoju owej społeczności. Wyniki badań 
w gminie Prażmów nie potwierdzają spostrzeżeń Katarzyny Kajdanek (2012), która 
wykazała, że nowo przybyli mieszkańcy nie uczestniczą w życiu danej społeczności, 
nie czują się jej częścią. Trudno do końca określić, z czego wynikają różnice postaw 
nowo przybyłych badanych przez Kajdanek i tych z gminy Prażmów – czy tylko 
czas badań (badania Kajdanek były realizowane prawie 10 lat wcześniej) może być 
czynnikiem wyjaśniającym?

Gentryfikacja dotyczyć może różnego typu obszarów wiejskich, tych leżących 
bliżej aglomeracji, co jest częstsze zarówno w Polsce, jak i w innych wspominanych 
w opracowaniu krajach, jak również obszarów peryferyjnych. Odwołując się do 
typologii zespołu Thierry’ego Marsdena (Marsden i in. 1993), przedstawiony tutaj 
przykład zaliczyć można do typu określonego jako „zachowana wiejskość” (pre-
served countryside), a więc atrakcyjnego obszaru wiejskiego, który przyciąga nową 
klasę średnią, gdzie rozwija się lokalna gospodarka, opierająca się na nowego typu 
usługach1. Zgodnie z tym, o czym wspomina Marsden, na teren gminy Prażmów 
migruje klasa średnia i zmienia wieś od wewnątrz, przeobrażając lokalną gospo-
darkę, gdzie tworzy się specyficzne usługi związane z potrzebami klasy średniej, 
oraz wzmacnia lokalny kapitał społeczny. W tym wypadku pojawienie się nowych 
mieszkańców, reprezentantów klasy średniej, staje się szansą na awans klas niż-
szych: kapitał społeczny powinien przechodzić z jednej grupy do drugiej. Zwiększa 
się również dostępność niektórych usług. Mimo że proces gentryfikacji, z którym 
z pewnością mamy tu do czynienia, jest istotny z punktu widzenia przestrzenne-
go, gospodarczego i społecznego, jest procesem żywiołowym i niekontrolowanym, 
o czym świadczą reaktywne zachowania lokalnej władzy. Jest także procesem słabo 
w Polsce przebadanym.

1 Pozostałe typy obszarów wiejskich, o jakich pisze Marsden, to: contested countryside – leżą-
ce poza głównymi drogami – nowo przybyli wchodzą w konflikt dotyczący kierunków rozwoju 
lokalnej gospodarki z obecnymi tam od „zawsze” rolnikami; patternalistic countryside – obszar, 
gdzie istnieją od dawna wielkie gospodarstwa rolne, oraz clientelistic countryside – wiejskie ob-
szary, gdzie gospodarka opiera się na transferach socjalnych i dopłatach bezpośrednich. 
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