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Pamięci mego dziadka Jana, 
działacza ruchu chłopskiego





Wstęp

1.  Zawartość i struktura monografii

Idea tego opracowania powstała już w 1997 roku, kiedy to zapropono

wano mi przygotowanie rozdziału do raportu Komitetu Socjologii PAN 
na temat integracji społeczeństwa polskiego ze strukturami Unii Euro
pejskiej. Rozdział ten miał dotyczyć społeczno-kulturowych barier pol
skiego rolnictwa w obliczu tego procesu. Przygotowanie takiego opra
cowania, którego pierwsza wersja znalazła się we wspomnianym tomie 
(por. Gorlach, 1999), stanowiło jednocześnie punkt wyjścia rozważań 
dotyczących istoty aktualnych przeobrażeń najważniejszego sektora 
polskiego rolnictwa, jakim są rodzinne gospodarstwa rolne. Jednocześ
nie opracowanie to dało impuls do szerszych rozważań dotyczących 
istotnej zmiany społecznej, jaka aktualnie zachodzi na wsi. Zmiana ta 
jest z jednej strony określona pewnymi normatywami, oczekiwaniami 
ze strony Unii Europejskiej czy naszymi wyobrażeniami dotyczącymi 
tego, jak powinny wyglądać wieś i rolnictwo w ramach Unii, jaki jego 
model stwarza nam najlepsze szanse; z drugiej zaś - historią naszego 
rolnictwa i wsi szczególnie w drugiej połowie XX wieku, kiedy to zosta
ły one poddane specyficznej modernizacji w ramach systemu komuni
stycznego. Rozdział taki w sposób naturalny zatem powinien rozpoczy
nać cykl rozważań, składających się na opracowanie poświęcone aktual
nym przemianom polskiego rolnictwa rodzinnego. Istota tych przemian 
to proces dostosowywania się tego sektora polskiego społeczeństwa 
i polskiej gospodarki do standardów i wymogów społeczeństw wysoko 
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rozwiniętych, czyli w naszym przypadku społeczeństw Unii Europej
skiej. Jest to jednocześnie bez wątpienia nasza wersja procesu globaliza
cji, mającego wprawdzie powszechny charakter, ale niosącego różno
rodne konsekwencje w różnych regionach i społeczeństwach współczes
nego świata. 

Przyjęcie takiego założenia jest konieczne, aby poszerzyć perspekty
wę analiz przemian w społeczeństwie polskim, odwołujących się obec
nie - z reguły - do koncepcji transformacji ustrojowej. W takiej bowiem 
perspektywie ważniejsze od założenia, że przemiany w naszym społe
czeństwie polegają na przechodzeniu od gospodarki planowej oraz 
autorytarnego systemu politycznego do gospodarki rynkowej i demo
kracji; jest przeświadczenie, iż przemiany te to swoisty fragment ogól
niejszego procesu społecznego, któremu podlega w istocie cały świat. 
Stąd opracowanie to rozpoczyna właśnie rozdział poświęcony próbie 
przybliżenia istoty procesu globalizacji, ze szczególnym określeniem jej 
przejawów w sferze rolnictwa. 

Refleksja nad tym procesem prowadzi w sposób oczywisty do pyta
nia, jakie zmiany może powodować on w sytuacji polskich rolników. 
W literaturze dotyczącej zagadnień wsi i rolnictwa, zwłaszcza w odnie
sieniu do okresu komunistycznego, podkreślano raczej jednolitość ich 
sytuacji czy wręcz klasową jedność tej kategorii społecznej (por. także 
Gorlach, 1990). W chwili obecnej twierdzenie to wydaje się już nie do 
utrzymania, na co mogą chociażby wskazywać rezultaty analiz prote
stów rolniczych, zamieszczone w rozdziale piątym. W tym więc kontek
ście jako szczególnie ważna jawi się potrzeba zarysowania hipotezy do
tyczącej najważniejszej osi dezintegracji zbiorowości rolników. Próbą 
uzasadnienia sensowności takiej właśnie hipotezy są rozważania w roz
dziale trzecim. Istotą ich jest różnicowanie się sytuacji właścicieli ro
dzinnych gospodarstw rolnych nie na podstawie pojedynczych zmien
nych, takich jak np.: wiek, wykształcenie czy wielkość gospodarstwa, 
ale w oparciu o odwołujące się do klasycznych rozważań Maxa Webera 
kategorie kapitału posiadanego przez gospodarstwa oraz ich potencjal
ną pozycję na rynku. 

Drugie zasadnicze założenie, jakie starałem się przyjąć w niniejszej 
monografii, dotyczy historycznego charakteru analizowanych procesów 
społecznych. Przyjmując zatem perspektywę właściwą socjologii history
cznej, skupiłem się na analizie czynników i procesów, które doprowadzi
ły do określonego kształtu sektora rodzinnego w rolnictwie polskim. 
Próba takiej analizy zawarta jest w dwóch kolejnych rozdziałach, tj.  
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czwartym i piątym. Stanowią one skróconą niejako historię wsi polskiej 
i polskich rolników widzianą przez pryzmat ich walki o własne interesy. 
Innymi słowy - jest to historia opowiedziana z perspektywy aktywisty- 
cznego ujęcia procesu dziejowego, wskazującego, iż jego ostateczny 
kształt jest zawsze rezultatem splotu ludzkich działań, z reguły przeciw
stawnych, konfliktowych, wyrażających odmienne interesy różnych 
uczestników procesu społecznego. Dwa rozdziały, o których mowa, zo
stały poświęcone protestom rolników polskich w różnych okresach histo
rycznych. Jeden z nich dotyczy okresu od końca lat czterdziestych aż po 
upadek systemu komunistycznego w naszym kraju, drugi zaś - okresu 
po 1989, kiedy to perspektywa integracji ze strukturami Unii Europej
skiej stała się już realną ramą wyznaczającą zarówno treść decyzji orga
nów państwowych dotyczących wsi i rolnictwa, jak i reakcje rolników 
i mieszkańców wsi oraz ich związkowych i politycznych reprezentacji. 

Ostatnie dwa (tj. szósty i siódmy) rozdziały są natomiast próbą 
uchwycenia zmiany, jaka zaszła w ciągu pięciu lat, w okresie 1994-1999, 
na podstawie badań empirycznych, przeprowadzonych przeze mnie 
w ramach dwóch projektów badawczych, finansowanych przez Komi
tet Badań Naukowych (projekty nr 1 1628 92 03 oraz 1 H02E 007 15). 
W roku 1994 badaniom poddano 800-osobową kwotową próbę użyt
kowników indywidualnych gospodarstw rolnych o powierzchni przy
najmniej 1 ha1. Dysponując wytworzoną wówczas listą adresową po 
upływie pięciu lat, tj. w roku 1999, ankieterzy Zakładu Badań Nauko
wych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (który i tym razem był 
instytucją realizującą badanie) ponownie odwiedzili badane gospodar
stwa. Okazało się, że w 115 przypadkach próba nawiązania ponownego 
kontaktu nie dała rezultatu. O szczegółach dotyczących tej sprawy piszę 
we wstępnej części rozdziału szóstego niniejszego opracowania. 

1 Szczegółowy opis procedury doboru badanej próby zawarty jest w mojej pracy Chło
pi, rolnicy, przedsiębiorcy: „kłopotliwa klasa" w Polsce postkomunistycznej, 1995, Kraków: UJ, 
s. 18-20.

Badania zostały przeprowadzone za pomocą tego samego narzędzia, 
tj. kwestionariusza wywiadu. W pytaniach, jakie się nań składały, doko
nano niewielkich zmian, przede wszystkim dodając cztery pytania doty
czące problemów protestów rolników z lat 1998 i 1999 oraz ich oczeki
wań, związanych z procesem integrowania się Polski ze strukturami Unii 
Europejskiej. Rozdział szósty, stanowiący pierwszą część analiz empiry
cznych, jest poświęcony przede wszystkim próbie ukazania zmiany, jaka 
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zaszła w rozmaitych charakterystykach badanej zbiorowości. Natomiast 
w rozdziale siódmym skupiam się na próbach empirycznego uchwyce
nia dezintegracji zbiorowości badanych gospodarstw w perspektywie 
ich wyposażenia w kapitał ekonomiczny i kulturowy. Tym samym stano
wi on próbą weryfikacji postawionej w rozdziale trzecim hipotezy ba
dawczej.

Część tekstów składających się na niniejszy tom stanowi zmienione 
i poszerzone wersje opracowań publikowanych już uprzednio bądź 
w wydawnictwach zbiorowych, bądź na łamach różnych czasopism. 
Rozdział drugi stanowi mianowicie zmienioną nieco wersję artykułu za
mieszczonego w tomie pod redakcją Janusza Muchy pt. Społeczeństwo 
polskie w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, opublikowanym 
przez wydawnictwo IFiS PAN w roku 1999. Z kolei rozdział piąty jest 
poszerzoną wersją opracowania opublikowanego w zbiorze pod reda
kcją Henryka Domańskiego, Andrzeja Rycharda oraz Antoniny Ostro
wskiej pt. Jak żyją Polacy? w wydawnictwie IFiS PAN w roku 2000. An
glojęzyczna wersja tego tekstu została zamieszczona w „Polish Sociolo
gical Review" w nr 1/2000, natomiast rozdział trzeci to zmieniona wer
sja artykułu pt. Zmierzch klasy chłopskiej?, opublikowanego w „Studiach 
Socjologicznych" w nr 1/1998.

Kończąc uwagi wprowadzające w problematykę przedstawianego 
tomu, chciałbym skierować swoje podziękowania pod adresem kilku 
osób i instytucji, które umożliwiły mi przeprowadzenie zaplanowanego 
przedsięwzięcia. W pierwszym zatem rzędzie chciałbym podziękować 
moim przyjaciołom prof. prof. Grzegorzowi Ekiertowi z Uniwersytetu 
Harvarda oraz Janowi Kubikowi z Rutgers University za zaproszenie 
do współpracy oraz zgodę na wykorzystanie wyników badań, dotyczą
cych protestów rolników w Polsce. Słowa podziękowania kieruję także 
pod adresem Komitetu Badań Naukowych. Dzięki środkom przyzna
nym w ramach projektu badawczego pt. „Świat w progu: rodzinne go
spodarstwa rolne w Polsce w obliczu globalizacji" możliwe stało się za
równo przeprowadzenie w roku 1999 badań panelowych w zbiorowo
ści właścicieli rodzinnych gospodarstw rolnych, jak również opubliko
wanie niniejszej pracy. Specjalne podziękowania składam także dr. Ta
deuszowi Sozańskiemu z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagielloń
skiego za niezwykle cenną pomoc oraz rady związane ze statystycznym 
opracowaniem zebranego materiału empirycznego. Podziękowania na
leżą się także moim przyjaciołom z Zakładu Socjologii Obszarów Wiej
skich i Stosunków Agrarnych Instytutu Socjologii UJ w osobach: Włady
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sława Kwaśniewicza, Lucjana Kocika, Zygmunta Seręgi oraz Katarzyny 
Gilarek za ich uwagi oraz komentarze, dotyczącego różnych fragmen
tów niniejszego opracowania. Wreszcie osobne słowa wdzięczności kie
ruję pod adresem osób, bez udziału których monografia ta nigdy nie 
przybrałaby kształtu, w którym zostaje oddana pod ocenę Czytelnika. 
Mam tutaj na myśli recenzentów wydawniczych, Jerzego Wilkina oraz 
Pawła Starostę, których wnikliwym uwagom i wielu trafnym sugestiom 
zawdzięczam przygotowanie ostatecznej wersji tekstu.

2. Zarys koncepcji opracowania

Tytuł niniejszej monografii jest wyrazem przeświadczenia, że najbar
dziej istotną cechą charakteryzującą przemiany współczesnego społe
czeństwa jest inwazja wartości, norm czy problemów będących produ
ktem procesów globalnych nawet w te sfery życia człowieka, które do 
niedawna wydawały się ostoją jego prywatności. Do takich sfer należy 
bez wątpienia dom rodzinny, stanowiący szczególne powiązanie mate
rialnych, społecznych i aksjologicznych ram wyznaczających tożsamość 
jednostki. Charakter tych ram jest uzależniony jednocześnie od wielu 
czynników, które wpływają na ich zróżnicowanie w odmiennych społe
czeństwach, kulturach, epokach, czy też segmentach danego społeczeń
stwa. Składają się na nie klimat oraz środowisko przyrodnicze, stopień 
zaawansowania technicznego i technologicznego danego społeczeń
stwa, zróżnicowanie kulturowe, zachodzące w nim relacje międzypo
koleniowe i istniejące nierówności społeczne, obowiązujący system 
norm prawnych i innych, istniejące instytucje, system ekonomiczny, jak 
również powszechnie uznana w społeczeństwie symbolika oraz normy 
i wartości estetyczne.

Procesy przeobrażeń społeczeństwa związane z jego modernizacją 
prowadziły przede wszystkim w kierunku ograniczania zakresów 
aktywności człowieka, których miejscem był dom. Jak zauważa słusznie 
A. Siciński (1992: 15): „Niegdyś w domu ludzie rodzili się i umierali (...). 
W domu odżywiano się i spano; często pracowano, z reguły zaś odpo
czywano; w domu troszczono się o zdrowie i higienę. Dziś dzieci rodzą 
się przede wszystkim w szpitalach, również w szpitalach najczęściej się 
umiera. Leczy się w przychodniach i szpitalach; odżywia byle gdzie; bie
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liznę oddaje się do pralni; pracuje w fabryce lub biurze. W domu głównie 
śpi się i ogląda telewizję (...)". Procesy te nie są oczywiście w jednako
wym stopniu zaawansowane we wszystkich społeczeństwach i nawet 
we wszystkich sektorach tych społeczeństw. Rodzinne gospodarstwo rol
ne np. ciągle jeszcze pozostaje tym warsztatem pracy, który relatywnie 
najmniej jest odseparowany od domu; zwyczaj zaś np. „jedzenia na mie
ście" jest wciąż jeszcze mniej popularny w społeczeństwie polskim niż 
w społeczeństwie amerykańskim. Warto także wskazać na rozmaite pró
by przeciwstawiania się procesom spychającym dom na margines życia 
współczesnego człowieka. Przykładem może tu być promowanie akcji 
„porodów w domu" lub chociażby popularyzowanie tworzenia instytu
cji „porodów rodzinnych" w szpitalach, albo też tworzenie hospicjów ja
ko warunków quasi-domowych dla umierających. Okazuje się bowiem, 
że mimo przejęcia przez rozmaite instytucje poszczególnych funkcji do
mu, brakuje w nich właśnie owej niepowtarzalnej, intymnej atmosfery.

Pamiętając o wielorakich funkcjach domu, warto - w moim przeko
naniu - skupić się na dwóch spośród nich, które mają szczególne zna
czenie w sytuacji, gdy przemiany modernizacyjne wyrywają kolejne sfe
ry życia człowieka ze wspólnoty rodzinno-domowej, przenosząc je 
w ramy wyspecjalizowanych instytucji. Te dwie funkcje to schronienie 
oraz oddzielanie czy odseparowywanie świata rodzinnego, „swojskie
go", naturalnego matecznika każdej jednostki ludzkiej, od świata zew
nętrznego, „obcego". Jak stwierdza np. Danuta Markowska: „ (...) dom 
symbolizuje: świadomie konstruowaną sferę ludzkiego życia, człowie
cze poczucie panowania nad czymś uporządkowanym czy porządko
wanie czegoś, wreszcie - swojskość stanowiącą fundament poczucia 
bezpieczeństwa" (Markowska, 1992: 200).

Przyjrzyjmy się bliżej funkcji schronienia. Chodzi w niej przede wszy
stkim o zapewnienie bezpieczeństwa w obliczu zagrożeń ze strony zew
nętrznego świata, i to w dwojakim sensie. Z jednej strony jest to oczywi
ście ochrona przed niesprzyjającymi warunkami naturalnymi, fizyczny
mi (chłodem, wysoką temperaturą, deszczem, itp.); z drugiej zaś - co wy
daje się nawet bardziej istotne - ochrona w sensie psychicznym. Jak 
podkreśla Anna Zadrożyńska, musi to być: „(...) ochrona w sensie psy
chicznym, umożliwiająca odseparowanie się od reszty świata i ludzi 
(...)", która tworzy „(...) barierę dającą człowiekowi poczucie odrębności, 
prywatności, swojskości i samotności. Schronienie tworzyło przestrzeń 
swoją, własną, prywatną. Nawet jeżeli były to tylko - szałas, namiot, 
osłona od wiatru czy jurta lub igloo, zawsze, jak można przypuszczać, 
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zapewniały one człowiekowi uczucie spokoju, wynikające z poczucia po
siadania ochrony" (Zadrożyńska, 1992: 38). Co więcej, owo schronienie 
jest nie tylko czynnikiem odseparowującym jednostkę od zewnętrznego 
świata, ale staje się niejako jego centrum, staje się swoistą miarą porządku 
społecznego istniejącego na zewnątrz tej struktury. Oddajmy ponownie 
głos autorce: „Wszystko na zewnątrz tej zamkniętej przestrzeni prywat
nej można określać względem niej. Odległość zatem od owego centrum 
wyznaczać będzie stopnie bezpieczeństwa, a każde oddalenie staje się 
znakiem zagrożenia i obcości. Oddalenie się możliwe jest więc wówczas, 
gdy otoczenie nie jest zagrażające. Gdy natomiast otoczenie przeniknięte 
jest nieznanym niebezpieczeństwem, tajemniczością - wieczorem, nocą 
i przedświtem - wówczas bliskość domu, schronienie się w obrębie jego 
zamknięcia, staje się koniecznością, nakazem, normą, wreszcie zwycza
jem" (Zadrożyńska, 1992: 38). W ten sposób dom stanowi swoiste cen
trum świata każdej jednostki, w którym można odnaleźć bezpieczeństwo 
i azyl w konfrontacji ze światem i społeczeństwem.

Z tej właśnie perspektywy niesłychanie istotna staje się funkcja do
mowego progu. To próg właśnie stanowi granicę pomiędzy światem 
zewnętrznym a domem, pomiędzy swojskością a obcością, pomiędzy 
schronieniem a zewnętrznym zagrożeniem, pomiędzy centrum a resztą 
świata przeżywanego przez człowieka. Przekraczając próg, przekracza
my ową granicę. Starając się odgrodzić od świata zewnętrznego, może
my zamknąć drzwi i uczynić nasz próg nieprzekraczalnym. Otwierając 
drzwi - odwrotnie - otwieramy nasz dom na zewnętrzny świat, zapra
szając niejako gości do środka i dając świadectwo naszej gotowości do 
wyjścia z niego. Próg i drzwi stają się zatem newralgicznym punktem 
całej konstrukcji. Jak zauważa D. Lachowska: „O jakości każdego domu 
decydują (...) jego fundamenty, a świadectwem owej jakości jest solid
ność progu i otwarte drzwi" (Lachowska, 1992:115).

W kulturze chłopskiej podkreślano zawsze znaczenie rodzinnego 
domu. Izba, stół i zgromadzona wokół niego rodzina stanowiły centrum 
chłopskiego świata, punkt odniesienia myślenia o rozmaitych sprawach, 
ostateczny próg selekcji rozmaitych wartości. Sytuację tę dodatkowo 
wzmacniały związki pomiędzy domem a miejscem pracy, szczególnie 
istotne w rolnictwie chłopskim. Rodzinne gospodarstwo rolne było za
wsze swoistą jednością warsztatu pracy i gospodarstwa domowego, 
a rodzina stanowiła nie tylko wspólnotę domowego ogniska, ale też za
łogę pracowniczą. Hierarchia i relacje pomiędzy członkami rodziny były 
ściśle powiązane z hierarchią i zależnościami pomiędzy pracownikami 
rodzinnego gospodarstwa. W rolnictwie właśnie jak w żadnej innej 
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dziedzinie gospodarki związki warsztatu pracy z gospodarstwem do
mowym przetrwały procesy modernizacji, zmieniającej tradycyjne spo
łeczeństwa w nowoczesne.

Czy można zatem powiedzieć, że modernizacja zatrzymała się nieja
ko na progu domu rolnika? Postawienie takiej tezy byłoby z pewnością 
stwierdzeniem nieprawdy. Modernizacja weszła do domów rolniczych, 
i to przynajmniej w dwojakim sensie. Z jednej strony ukształtowała ich 
ramy materialne, z drugiej zaś - relacje pomiędzy członkami rodzin 
oraz zmieniła ich systemy wartości. Dzięki niej przede wszystkim trady
cyjny chłop stał się nowoczesnym rolnikiem; modernizacja zmieniła 
koncepcję prowadzenia gospodarstwa z perspektywy przetrwania na 
perspektywę ekspansji, zapewniła emancypację młodemu pokoleniu, 
otworzyła drogi z gospodarstwa w świat, do innych zawodów, 
rozluźniła związki pomiędzy gospodarstwem domowym a warsztatem 
produkcyjnym, itp. W gruncie rzeczy jednak modernizacja nie zmieniła 
zasadniczej struktury gospodarstwa rolnego, pozostawiając nadal jego 
rodzinny status jako podstawowy element charakterystyki. Jak twierdzą 
socjologowie amerykańscy (por. np. Gilbert i Barnes, 1995), moder
nizacja kapitalistyczna zatrzymała się niejako na zewnątrz rodzinnego 
gospodarstwa, nie przeobrażając go w oparte na pracy najemnej przed
siębiorstwo kapitalistyczne. Gospodarstwo jednak w coraz większym 
stopniu staje się uzależnione od swego otoczenia. Jak wskazuje Hanna 
Podedworna (2000: 62): „Rosnąca zależność od rynku i jego instytucji 
prowadzi do osłabienia znaczenia endogennych mechanizmów rozwo
jowych i uzależnienia rozwoju rolnictwa od egzogennych procesów roz
woju technologicznego i ekonomicznego".

Nie wszędzie oczywiście proces modernizacji zaowocował takimi 
zmianami. W wielu regionach świata los gospodarstw chłopskich został 
przypieczętowany ich zanikiem, a rzesze drobnych rolników stały się 
najemnymi pracownikami lub co najwyżej dzierżawcami gospodarstw, 
podporządkowanymi wielkiemu kapitałowi. I odwrotnie, w niektórych 
regionach modernizacja okazała się procesem niedokończonym: posta
wiła wprawdzie gospodarstwa chłopskie w obliczu oddziaływania sił 
zewnętrznych, ale w stosunkowo ograniczony sposób zmieniła logikę 
ich funkcjonowania. Przykładem tego jest chociażby Polska w II poło
wie XX wieku i pojawienie się w efekcie komunistycznej modernizacji 
(o czym będzie szerzej w rozdziale drugim) tzw. - by użyć terminologii 
Jacka Kochanowicza - chłopskich gospodarstw posttradycyjnych.
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Powyższa refleksja skłania zatem do sformułowania dwóch zasadni
czych konkluzji. Po pierwsze, modernizacja nie do końca i nie w sposób 
całkowity dokonuje przeobrażeń tradycyjnych struktur. Po drugie zaś - 
efekty jej mogą być odmienne w różnych kontekstach społecznych, poli
tycznych czy kulturowych. Możliwe są tutaj rozmaite efekty, które moż
na z powodzeniem określić mianem hybrydalnych. Gdyby z kolei sięg
nąć do języka krakowskiej szkoły etnografii historycznej, to można by
łoby posłużyć się wprowadzonym przez Kazimierza Dobrowolskiego 
(1966) określeniem „dysharmonii kulturowej". Natomiast wzorzec zary
sowany przez Smelsera (1975) w jego znanym szkicu stanowi zaledwie 
opis pewnego szczególnego przypadku, jakim była modernizacja w Eu
ropie Zachodniej czy Ameryce Północnej. Wszystko to stwarza koniecz
ność przyjęcia perspektywy właściwej tzw. socjologii historycznej.

Nie miejsce tu oczywiście na jej pełną i syntetyczną prezentację, która 
zresztą w literaturze polskiej doczekała się już takiego opracowania (por. 
Sztompka, 1986). Warto natomiast wskazać na kilka elementów chara
kterystycznych dla takiego podejścia. Przede wszystkim, należy zwrócić 
uwagę, że - jak podkreśla P. Abrams (1989: 2): „(...) wyjaśnianie socjologi
czne z konieczności ma historyczny charakter", a „Socjologia historyczna 
nie jest zatem jakimś specjalnym rodzajem socjologii, ale raczej istotą tej 
dyscypliny". Wyraża się to przede wszystkim podkreślaniem dwoistości 
świata społecznego, w którym ludzie są nie tylko wytworami określo
nych procesów, struktur czy instytucji, ale też ich twórcami. Po drugie 
zwraca się w niej uwagę na analizę łańcuchów przyczynowo-skutko
wych zdarzeń w toku procesu społecznego (Skocpol, 1990; 1991: 374). Po 
trzecie wreszcie perspektywa socjologii historycznej wskazuje na szcze
gólną rolę specyficznego kontekstu, w jakim zachodzą dane zjawiska czy 
procesy, przeciwstawiając się tendencji do nadmiernego generalizowania 
odkrywanych zależności. Nie oznacza to oczywiście, że owe zjawiska 
czy procesy nie mogą być analizowane w świetle jakichś ogólnych mode
li działania zbiorowego czy stosunków międzyludzkich (por. np. Skoc
pol, 1991: 376 i nast.; Tilly, 1984; Topolski, 1973).

Taka perspektywa nakazuje także uwzględnienie najnowszych ele
mentów kontekstu dokonujących się w interesującej nas sferze rzeczy
wistości przemian. Chodzi w tym przypadku o procesy określane w li
teraturze mianem globalizacji, których najbardziej chyba charakterysty
czną cechą jest uniezależnienie się relacji społecznych od uwarunkowań 
przestrzeni (por. Bauman, 1998: 8 i nast.). Jest to efektem lawinowo ros
nących możliwości szybkiego poruszania się oraz różnorodnych możli
wości szybkiego komunikowania się ludzi, będących w maksymalnie 
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oddalonych od siebie punktach przestrzeni. W przypadku rolnictwa ta 
cecha globalizacji jawi sie jako szczególnie istotna zważywszy na ekstre
malnie przestrzennie określony charakter produkcji rolnej. Prowadzenie 
gospodarstwa jest zawsze związane z określonym miejscem w prze
strzeni, z konkretnym ulokowaniem w wiejskiej społeczności. Produkcji 
zboża, trzody chlewnej czy danych owoców i warzyw nie można tak so
bie przenieść po prostu w inne warunki przestrzenne, jak możemy to 
zrobić z produkcją samochodów, butów, czy procesorów.

Najistotniejszy przejaw globalizacji w odniesieniu do rolnictwa to 
wzajemne warunkowanie się rozmaitych wydarzeń i procesów, które 
przestrzennie są od siebie bardzo oddalone. O ile bowiem modernizacja 
już wyrwała rolnictwo z lokalności, o tyle globalizacja nadaje mu właś
nie swoisty ponadprzestrzenny charakter w tym sensie, iż - jak podkre
śla ekspert w sprawach handlu światowego John C. Baize: „Rolnicy dzi
siaj znajdują się w takim samym stopniu pod wpływem tego co dzieje 
się w ich gospodarstwach, jak i tego co wydarza się w odległości 5000 
mil od tych gospodarstw" (Swegle i in., 1991: 18). Można więc wskazać, 
że obecnie bardziej niż kiedykolwiek przestrzeń pomiędzy światem 
zewnętrznym a wnętrzem chłopskiego domu ulega redukcji. Wiejska 
społeczność lokalna, stanowiąca niejako naturalny pomost pomiędzy 
światem swoim i obcym, obecnie, w dobie globalizacji, staje się przede 
wszystkim obszarem, na który wkracza świat globalny. To w społeczno
ści lokalnej pojawiają się ekspozytury instytucji globalnych oraz rezulta
ty globalnych procesów.

Zwróćmy uwagę, że takie ujęcie istoty globalizacji posiada dla rolni
ków wielorakie konsekwencje, zwłaszcza w kontekście zarysowanej 
wyżej koncepcji domu. Przede wszystkim należy wskazać, że samo go
spodarstwo przestaje już być swoistym, autonomicznym układem. Mo
dernizacja znacznie ograniczyła jego autonomię, ale zatrzymała się 
w przysłowiowe pół drogi. Globalizacja jest procesem, który podąża 
tym śladem, redukując ową autonomię do zera. Gospodarstwo uwikła
ne w globalny rynek nie ma już żadnych szans na autonomię. Może je
dynie całkowicie wycofać się z gry, co pociąga za sobą marginalizację 
i wykluczenie. Wykluczenie polega dziś przede wszystkim na likwida
cji, chyba że połączone zostanie z zapewnieniem sobie przez właściciela 
i jego rodzinę w pełni alternatywnych źródeł utrzymania. To jednak oz
nacza, że w miejsce gospodarstwa rolniczego pojawia się jakiś inny typ 
gospodarstwa, w którym rolnictwo może być jedynie traktowane jako 
działalność drugoplanowa, podporządkowana, czy wręcz hobbystycz
na (hobby farm).
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Jest rzeczą zrozumiałą, że w takim układzie podważony zostaje tak
że charakter rodzinnego domu. Właśnie z uwagi na istniejące w rodzin
nym rolnictwie szczególne jego powiązanie z warsztatem pracy utrata 
autonomii przez ten ostatni w efekcie globalizacji odbija się także na ob
niżeniu statusu domu jako swoistej enklawy, wyłączającej jego uczestni
ków ze zgiełku zewnętrznego świata. Innymi słowy, osłabiona zostaje 
ostrość granicy pomiędzy domem jako schronieniem, ucieczką od zew
nętrznego, pełnego zgiełku i stresującego świata, a owym światem, 
w którym to, czy produkty z danego gospodarstwa mają szanse przy
nieść dochód właścicielowi i jego rodzinie, decyduje się czasem na odle
głych rynkach. Na nie zaś ani ów właściciel, ani nawet państwo, którego 
jest obywatelem i które stara się niekiedy prowadzić przyjazną dla rolni
ków politykę, nie mają żadnego wpływu.

Wszystko to sprawia zatem, że granica między światem zewnętrz
nym a domem, między schronieniem a zgiełkiem staje się coraz bardziej 
problematyczna. Próg domu, będący do tej pory granicą, staje się w tej 
sytuacji coraz mniej istotnym elementem społecznego krajobrazu go
spodarstw i rodzin rolniczych. Jego waga staje się coraz mniej znacząca, 
jako że problemy, idee i wyzwania, jakie niesie ze sobą globalizacja 
współczesnego świata, gromadzą się właśnie w jego obszarze, podając 
w wątpliwość prywatność i spokój domowników. W dobie globalizacji 
można zatem z całą odpowiedzialnością postawić tezę o pojawieniu się 
takiej postaci świata, który ze wszystkimi swoimi problemami staje 
w pełnym tego słowa znaczeniu właśnie na progu domu.



Rozdział pierwszy

Rolnictwo współczesne 
w procesie globalizacji

„Rynek światowy kształtuje warunki pracy i życia 
w społeczności lokalnej Dzisiaj wszyscy do
świadczamy globalizacji w naszej lokalnej skali".

Philip McMichael (2000: 3)

1. Uwagi wstępne

Jednym z zasadniczych przesłań, które towarzyszy rozważaniom za

wartym w tej pracy, jest stwierdzenie wskazujące na konieczność uwz
ględniania szerokiego kontekstu gospodarczego, politycznego czy kul
turowego w analizie przeobrażeń, jakim podlega nasze społeczeństwo. 
Okazuje się bowiem, że przemiany zachodzące w określonym miejscu 
w coraz większym stopniu przestają być efektem działania mechani
zmów wewnętrznych, pobudzonym jedynie do zaistnienia w wyniku 
napływu rozmaitych innowacji. Wręcz przeciwnie, przemiany owe sta
nowią coraz bardziej rezultat systematycznego i wieloaspektowego 
„efektu demonstracji" sprawiającego, że kształt i charakter dokonują
cych się w danym społeczeństwie czy w określonym jego sektorze prze
mian są gruncie rzeczy wypadkową wielu sił i czynników, tkwiących 
zarówno w danym społeczeństwie, jak i - a może nawet przede wszy
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stkim - w jego otoczeniu. Współczesna zmiana społeczna jest zatem co
raz bardziej zmianą wynikającą z kompleksu rozmaitych zewnętrznych 
uwarunkowań, w jakich tkwią zmieniające się struktury społeczne, sy
stemy polityczne, gospodarcze czy kultury.

Rzecz jasna, że ten proces czy - lepiej powiedzmy - cały kompleks 
procesów nie opiera się na relacjach symetrycznych. W sposób wyraźny 
bowiem można tu wyodrębnić społeczeństwa, systemy czy wręcz tylko 
instytucje, które ulegając zmianie, określają bardziej charakter przeobra
żeń swego otoczenia, aniżeli same są od zmian w tym otoczeniu uzależ
nione. Taki asymetryczny stosunek nie zakłada jednak - w moim prze
konaniu - absolutnej i bezwzględnej dominacji. Także bowiem i ci, któ
rzy dominują w owym kompleksowym i opartym na sieci wzajemnych 
powiązań procesie zmiany, są uzależnieni od kształtu i przebiegu zmia
ny tych, których przeobrażenie stanowi pochodną ich własnego oddzia
ływania. Napływ nielegalnych imigrantów z uboższych społeczeństw 
do krajów bogatej Ameryki Północnej czy Europy Zachodniej wymusza 
zmiany w ich prawodawstwie, mające przeciwdziałać temu zjawisku 
lub chociażby je tylko ograniczać. Z kolei należy przecież pamiętać, że 
niski stopień rozwoju wielu z tych dzisiejszych ośrodków emigracyj
nych jest rezultatem niedorozwoju spowodowanego długim okresem 
kolonialnym bądź też eksploatatorskim stosunkiem do nich ze strony 
światowych metropolii. Tak oto ci, którzy nadają ton tempu i charakte
rowi zmiany społecznej, stają się swoistą ofiarą pośrednich rezultatów 
własnego oddziaływania.

Perspektywa, o której wyżej mowa, zdobywa sobie prawo obywatel
stwa w socjologicznych teoriach zmiany społecznej (por. Sztompka, 
1993). Można postawić tezę, że kolejne wersje teorii zmiany społecznej 
w coraz większym stopniu uwzględniają właśnie fakt zwiększonej roli 
mechanizmów współzależności w procesach społecznych. Jest to - 
w moim przekonaniu - wyraźnie widoczne w trzech rodzajach teorii 
zmiany, tj. teorii modernizacji, teorii systemu światowego oraz teorii 
globalizacji. Stanowią one kolejne etapy socjologicznej refleksji nad 
zmianą społeczną, odbijając jednocześnie ów wzmagający się - jeśli 
można to tak określić - współzależnościowy czy kontekstowy charakter 
tych procesów.

Teorie modernizacji stanowiące pierwszy rodzaj spośród wyżej 
wspomnianych teorii zmiany opierają się na kilku zasadniczych prze
słankach. Przede wszystkim operują przeciwstawieniem społeczeństw 
nowoczesnych i tradycyjnych. Jeżeli dane społeczeństwo chce osiągnąć 
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status społeczeństwa rozwiniętego, musi stać się nowoczesne. W litera
turze przedmiotu wskazuje się wiele cech owej nowoczesności. Do naj
ważniejszych należą: przemysłowy charakter gospodarki, liczna klasa 
średnia, która stanowi podstawową grupę konsumentów, zaawansowa
ny poziom technologii, relatywnie niski poziom bezrobocia, samowy
starczalność żywnościowa, wysoki poziom wykształcenia mieszkań
ców, itp. Natomiast społeczeństwa tradycyjne, zwane niekiedy zacofa
nymi, a w każdym razie rozwijającymi się, mają zestaw cech dokładnie 
przeciwstawnych. Proces modernizacji polega właśnie na zastępowaniu 
tych cech przez charakterystyki społeczeństwa nowoczesnego (por. 
Smelser, 1964; Szczepański, 1989).

Nie mniej ważne są świadomościowe i kulturowe aspekty charakte
rystyk obydwu typów społeczeństwa, jak również samego procesu mo
dernizacji, która nie polega tylko na zastępowaniu gospodarki agrarnej 
przemysłową, wzroście poziomu wykształcenia i spadku bezrobocia; 
ale też na zmianach w ludzkiej mentalności oraz wzorach działania spo
łecznego. W tym wymiarze modernizacja polega na przyjęciu systemu 
wartości zorientowanego na pracę i jej efekty, potrzebę indywidualnych 
osiągnięć, skłonności do inwestowania i oszczędzania pieniędzy. Cho
dzi tutaj zatem o te wartości, które w tradycji socjologii europejskiej by
wają określane czasem mianem etosu klasy średniej, a które bazują na 
wskazanym przez Maxa Webera w jego klasycznych studiach „duchu 
kapitalizmu". W każdym razie istotą tego systemu wartości jest potrze
ba stałego osiągania coraz wyższego standardu życia, współgrająca 
w pełni z produktywistyczną filozofią funkcjonowania gospodarki. 
W rolnictwie proces ten wyraża się przede wszystkim w przemianie tra
dycyjnych gospodarstw chłopskich, bazujących na logice przetrwania, 
w nowoczesne gospodarstwa farmerskie zorientowane na rozwój, eks
pansję i osiąganie coraz większego zysku (por. na ten temat szerzej w: 
Gorlach, 1995b).

Trzecim elementem tak ujętego procesu modernizacji są przeobraże
nia instytucji społecznych. Smelser (1964) czy Delacroix i Ragin (1978) 
wskazują tutaj przede wszystkim na pojawienie się takich nowoczesnych 
instytucji, jak wybierana legislatura, system sądowy, wielopartyjna de
mokracja, masowe partie polityczne czy rozbudowany system edukacyj
ny. W tym więc wymiarze modernizacja polega na przyjęciu demokra
tycznego i respektującego prawa ludzkie i obywatelskie systemu instytu
cji politycznych i administracyjnych, typowych przede wszystkim dla 
rozwiniętych krajów Europy Zachodniej czy Ameryki Północnej.
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Podstawowym założeniem koncepcji zmiany społecznej opartej 
właśnie na takim schemacie jest konieczność dokonania przez kraje roz
wijające się przeobrażeń we wszystkich, wskazanych wyżej płaszczy
znach. Niepowodzenia na tej drodze, opóźnienia w procesie moder
nizacji, powstawanie rozmaitych konfliktów i perturbacji w tym proce
sie są wyjaśniane przede wszystkim brakiem pojawienia się określonych 
zmian, np. w systemie instytucjonalnym danego społeczeństwa, czy też 
zapóźnieniem w przemianach wzorów zachowań, zgodnie z zasadą, że 
winę za nieprawidłowości w procesie modernizacji ponoszą moder
nizujące się społeczeństwa. Jak piszą Bradshaw i Wallace (1996: 40): „Od 
zakończenia drugiej wojny światowej, niektórzy uczeni jak również 
przedstawiciele rządów argumentowali, że kraje zapóźnione w rozwoju 
są ubogie po prostu dlatego, że brakuje im nowoczesnej gospodarki, no
woczesnej mentalności, kultury i instytucji".

Na tej podstawie skonstruowano w okresie powojennym model roz
woju społeczeństw zapóźnionych, który polegał przede wszystkim na 
naśladownictwie drogi rozwojowej krajów wysoko rozwiniętych. „Kon
cepcja rozwojowa" {development project) (por. np. McMichael, 2000: 3-77) 
składa się z całego szeregu elementów, wśród których owo teoretyczne 
ujęcie modernizacji jawi się tylko jako jeden z zasadniczych komponen
tów. Należy do nich przede wszystkim cała koncepcja rozwojowej poli
tyki gospodarczej, której zasadniczym podmiotem jest państwo. Zmiana 
ekonomiczna w ramach koncepcji rozwojowej to przede wszystkim re
zultat działalności państwa promującego rozwój gospodarczy, sterujące
go procesami zmiany gospodarki tradycyjnej w nowoczesną, jak rów
nież - zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych - korygującego nega
tywne efekty mechanizmu rynkowego poprzez redystrybucję dochodu. 
Instytucja państwa narodowego (lub jej substytut w krajach rozwijają
cych się) to podstawowy adresat zarówno swoich obywateli usiłujących 
odnaleźć się w zmieniającym społeczeństwie, jak i państw rozwiniętych, 
asystujących w procesach rozwoju oraz rozmaitych agend międzynaro
dowych. Zmiany w takiej perspektywie dotyczą nie tylko krajów wyso
ko rozwiniętych, o ustabilizowanej już strukturze państwa narodowego, 
ale także krajów rozwijających się, które: „Kiedy (...) stały się niepodle
głymi państwami narodowymi, także dołączyły do tej strategii rozwo
ju" (McMichael, 2000: 43). W tym więc sensie strategia modernizacji sta
ła się po prostu strategią narodową.

Nie oznacza to jednak samoistnego i niezależnego rozwoju poszcze
gólnych społeczeństw w ramach instytucji własnych państw narodo
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wych. Wręcz przeciwnie, bardzo wyraźnie rysuje się w tym kontekście 
międzynarodowy aspekt rozwoju. Składają się na niego trzy wyraźne 
elementy. Po pierwsze, kontynuowana jest (zapoczątkowana jeszcze 
w okresie kolonialnym) wymiana towarowa, w której kraje rozwijające 
się są - w dużej mierze - eksporterem surowców i artykułów rolnych do 
krajów Pierwszego Świata. Po drugie - właśnie te ostatnie dostarczają 
nowoczesnych technologii do krajów rozwijających się, mających doko
nać zasadniczej zmiany w gospodarce w celu stymulowania rozwoju 
opartego na „sprawdzonych" wzorcach z Ameryki Północnej i Europy. 
Po trzecie wreszcie, cały ten proces odbywa się w ramach zespołu insty
tucji z ekonomicznymi agendami Organizacji Narodów Zjednoczonych 
na czele oraz tych, które zostały powołane w roku 1944 w trakcie konfe
rencji w Bretton Woods, tj. Banku Światowego oraz Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego; ich zadaniem miała być pomoc i ułatwienie 
transferu do krajów rozwijających się środków niezbędnych do przepro
wadzenia procesów modernizacji.

Obserwacja rezultatów zastosowania takiego modelu myślenia do
prowadziła do narastającej krytyki koncepcji modernizacji. Krytyka ta 
zawiera kilka elementów, spośród których trzem jako - moim zdaniem 
- najbardziej istotnym warto się przyjrzeć. Stanowią one dobry punkt 
wyjścia do zrozumienia podstaw kolejnej koncepcji rozwojowej, jaką 
jest teoria systemu światowego i jej pochodne. Pierwszym z nich jest wi
doczny etnocentryzm, polegający na tym, iż wszelkie procesy czy zjawi
ska w krajach rozwijających się analizuje się przez pryzmat wartości, in
stytucji i zjawisk właściwych zachodnim społeczeństwom i ich kulturze. 
W tym więc sensie modernizacja zostaje utożsamiona z westernizacją. 
Drugi element to dostrzeganie jedynie pozytywnej roli krajów rozwinię
tych, przede wszystkim zaś Stanów Zjednoczonych. Jak ujmuje to 
zgryźliwie Daniel Chirot (1977: 3): „Stany Zjednoczone są bogatym wuj
kiem próbującym uczyć swych bratanków sekretów osiągania sukcesu". 
Dalej, teoria modernizacji wykazuje tendencję do przeceniania zdolno
ści krajów ubogich do szybkiego rozwoju. Rzeczywistość pokazała jed
nak, że rozwój ten jest niesłychanie zróżnicowany i jakkolwiek istnieją 
pozytywne przykłady, jak np. kraje Azji Wschodniej (Korea Południowa 
czy Tajwan), a także szereg społeczeństw w innych częściach świata (In
die, Brazylia, Meksyk, itp.), to jednak zdecydowana większość krajów 
mimo podejmowania prób modernizacyjnych nie odnotowała w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku przełomowych sukce
sów na tym polu. Zgodnie jednak z filozofią zawartą w koncepcji mo- 
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demizacji wina za taki stan rzeczy leży przede wszystkim po stronie 
krajów rozwijających się. To właśnie ofiary są same sobie winne (por. 
Bradshaw i Wallace, 1996: 40 i nast.).

Reakcje na taki sposób ujęcia rozwoju są dwojakiego rodzaju. Mam 
tu na myśli wyłącznie reakcje na poziomie tworzenia koncepcji czy teo
rii usiłujących opisać i wyjaśnić procesy zmiany społecznej w świecie 
współczesnym. Z jednej strony więc należy wskazać powstałe w gronie 
przede wszystkim socjologów latynoamerykańskich koncepcje tzw. roz
woju zależnego, z drugiej natomiast - opublikowaną jako swoiste uko
ronowanie całego nurtu krytycznego wobec teorii modernizacji teorię 
systemu światowego (world system theory) Immanuela Wallersteina. 
Obydwa te warianty teoretycznej analizy procesów rozwoju odrzucają 
podstawowe założenia teorii modernizacji, mówiące o możliwości od
twarzania drogi rozwojowej społeczeństw Pierwszego Świata przez kra
je rozwijające się. Rozwój tych ostatnich odbywa się wprawdzie w kon
tekście stałej i aktywnej obecności „starszych braci" z Europy i Ameryki 
Północnej, ale istota owej obecności nie ma ani pomocowego, ani nawet 
ambiwalentnego charakteru, ale - wręcz odwrotnie - eksploatatarski. 
Radykalne wersje teorii zależności mówią tu wręcz o rozwoju niedoroz
woju (Dos Santos, 1987: 107-119; Cardoso, Faletto, 1987: 125-156) czy 
powstawaniu kapitalizmu peryferyjnego (Amin, 1987: 120-124).

Podstawowe założenia koncepcji rozwoju zależnego (/« dependencia) 
można zreasumować w sposób następujący: a) sytuację krajów rozwija
jących się (tu chętniej zwanych nierozwiniętymi) (undeveloped) można 
wyjaśniać tylko wtedy, gdy uwzględnia się rolę czynników zewnętrz
nych; b) niedorozwój to nie stan poprzedzający rozwój, ale rezultat roz
woju w skali światowej; c) niedorozwój jest narzucony z zewnątrz, ale 
jego skutki mają charakter wewnętrzny, tj. dotykają społeczeństw kra
jów nierozwiniętych, które są w tym sensie obiektem eksploatacji ze 
strony społeczeństw krajów Pierwszego Świata; d) przezwyciężenie nie
dorozwoju możliwe jest tylko w sytuacji zerwania istniejącej relacji po
między krajami rozwiniętymi a nierozwiniętymi (por. Szczepański, 
1989). W tym więc sensie teoria zależności przenosi na grunt stosunków 
międzynarodowych relacje istniejące pomiędzy klasą wyzyskiwaczy 
i wyzyskiwanych. Radykalny język teorii marksistowskiej zostaje tutaj 
użyty do opisu relacji istniejących w obrębie światowego systemu społe
cznego.

Podobne założenia, choć wyrażane bardziej analitycznym językiem, 
zawiera koncepcja systemu światowego Immanuela Wallersteina. Warto 
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przy tym podkreślić, że jest ona w gruncie rzeczy przykładem znakomi
tej analizy historycznej, usiłującej wyjaśnić mechanizmy rozwoju świata 
w epoce nowożytnej. Podział na kraje rozwinięte i rozwijające się, jak 
chcą zwolennicy teorii modernizacji, czy też podział na kraje rozwinięte 
i nierozwinięte, jak głoszą zwolennicy teorii rozwoju zależnego, zostaje 
tutaj zastąpiony podziałem na społeczeństwa tworzące centrum oraz 
peryferie nowoczesnego systemu światowego. Pośrodku pojawia się je
szcze kategoria półperyferii, a całość jest układem dynamicznym, 
w którym i centrum ulega geograficznym przesunięciom w toku proce
su historycznego, i poszczególne społeczeństwa zmieniają swą pozycję, 
awansując lub spadając do poszczególnych kategorii. Najważniejsze 
jednak, że: „Istota teorii systemu światowego leży w jej wyjaśnieniu pro
cesu eksploatacji, który umożliwia krajom centrum utrzymywanie ich 
bogactwa i władzy kosztem społeczeństw tkwiących na peryferiach 
i półperyferiach" (Bradshaw i Wallace, 1996: 45). Jak ujmuje to zresztą 
sam Wallerstein (1974: 350): „Funkcjonowanie gospodarki światowej 
prowadzi do poszerzenia ekonomicznych i społecznych różnic pomię
dzy różnymi regionami w procesie jej rozwoju". Warto jednak wskazać, 
że koncepcję Wallersteina od teorii zależności wyraźnie odróżnia pewna 
doza optymizmu wskazująca na fakt, że możliwa jest właśnie odmiana 
pozycji zajmowanej przez poszczególne społeczeństwa w systemie glo
balnym.

A zatem w myśl logiki zawartej w teorii systemu światowego bogac
two i pozycja krajów dominujących w świecie współczesnym została 
zbudowana na eksploatacji innych, stanowiących dla tych pierwszych 
cenne obszary pozyskiwania surowców, źródło taniej siły roboczej, wre
szcie - w dużej mierze - rynek zbytu wielu wyprodukowanych towa
rów. Zła sytuacja społeczeństw znajdujących się na peryferiach systemu 
światowego jest zatem w głównej mierze rezultatem działalności krajów 
centrum. W tym więc sensie społeczeństwa te są usprawiedliwione, wi
nę bowiem za ich kondycję ponosi silniejszy partner.

Także teoria systemu światowego oraz rozmaite jej odmiany z teorią 
zależności na czele stały się w krótkim czasie przedmiotem krytyki. 
Zwracano w tym kontekście uwagę przede wszystkim na jednostron
ność wyjaśnień, dotyczących przyczyn opóźnień w rozwoju oraz na 
przecenianie negatywnych efektów polityki zarówno państw, jak 
i przedsiębiorstw funkcjonujących wprawdzie w skali globalnej, ale ma
jących swe siedziby w krajach należących do centrum. Próbę przezwy
ciężenia tych jednostronności w widzeniu problemów rozwoju podjęto 
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w latach osiemdziesiątych i jeszcze bardziej w dziewięćdziesiątych 
w ramach rozmaitych koncepcji odwołujących się do problemu określa
nego mianem globalizacji.

2. (globalizacja - próba przybliżenia koncepcji

Nie miejsce tutaj na pełną analizę i dyskusję dotyczącą rozmaitych 
sposobów rozumienia i ujęcia globalizacji we współczesnym dyskursie 
nauk społecznych (por. na ten temat szeroko: Giłarek, 2000). Dość bo
wiem powiedzieć, że w literaturze przedmiotu brak nawet zgody co do 
tego, od kiedy, od jakiego okresu historycznego możemy mówić o glo
balizacji. W odniesieniu do tak fundamentalnego przecież zagadnienia 
pojawiają się przynajmniej trzy odmienne odpowiedzi (por. np. Waters, 
1995: 4 i nast.). Pierwsza wskazuje na fakt, że z globalizacją mamy 
w gruncie rzeczy do czynienia od samego początku istnienia wymiany 
wartości ekonomicznych i kulturowych czy też nawiązania stosunków 
politycznych pomiędzy różnymi, przestrzennie od siebie odseparowa
nymi, społeczeństwami. Co istotne, obecnie procesy te ulegają radykal
nemu natężeniu i przyspieszeniu. A zatem globalizacja jest właściwie 
procesem starym jak świat, tyle że obecnie nabrała szczególnej i niepo
wtarzalnej dynamiki.

Inna odpowiedź wskazuje na narodziny kapitalizmu jako początek 
globalizacji. W ramach takiego rozumowania zwraca się uwagę przede 
wszystkim na fakt, że kapitalizm jako najbardziej znana w historii z racji 
swej efektywności i dynamiki forma produkcji, powodująca ekspansję 
stosunków ekonomicznych ponad rozmaitymi granicami politycznymi, 
kulturowymi i geograficznymi, jest w istocie esencją globalizacji. W tym 
więc sensie historia narodzin i rozwoju systemu światowego, opisywa
na przez Wallersteina i innych autorów, jest w istocie historią globaliza
cji. Jest ona zasadniczym procesem nowożytnej historii społeczeństw, 
wyznaczonej przez przemiany modernizacyjne. Współczesny okres wy
różnia jednak - podobnie jak w przypadku odpowiedzi poprzedniej - 
natężenie i tempo owego procesu.

Jest wreszcie i trzecia odpowiedź, podkreślająca swoistość procesu 
globalizacji i jego zasadniczą odmienność wobec zmian doświadczanych 
przez społeczeństwo w poprzednich okresach, w ramach procesów mo- 
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demizacji, rozwoju kapitalizmu, kształtowania się systemu światowego, 
itp. Wedle tych opinii globalizacja jest związana z ponowoczesnym eta
pem rozwoju społecznego, wyrażającym się nie tylko w nowej fazie roz
woju kultury (ponowoczesnej), ale też w odchodzeniu od społeczeństwa 
industrialnego w kierunku społeczeństwa HI i IV sektora.

Przytoczmy za Watersem (1995) katalog cech procesu globalizacji, tra
ktowanych przez niego jako swoisty inwentarz typów idealnych. Kata
log ten obejmuje trzy wymiary, które składają się na kompleksowy proces 
globalizacji, tj. wymiar ekonomiczny, polityczny i kulturowy. W skład 
ekonomicznego wchodzą następujące elementy: a) handel oparty na ab
solutnej swobodzie wzajemnej wymiany dóbr i wartości pomiędzy roz
maitymi elementami przestrzeni społecznej (localities); b) produkcja uza
leżniona w każdym przypadku wyłącznie od geograficznych uwarunko
wań; c) inwestycje oparte na ograniczonych inwestycjach bezpośrednich 
z zagranicy (foreign direct investment) wypierane przez handel i związki 
produkcyjne; d) ideologia organizacji gospodarki oparta o dominującą 
zasadę elastycznej odpowiedzi na sygnały płynące z rynków globalnych; 
e) finanse oparte na zasadzie decentralizacji i niepowiązania z pań
stwem; f) rynek pracy oparty na zasadzie swobodnego przepływu siły 
roboczej. Philip McMichael nazywa ten kompleks przeobrażeń wyjściem 
poza narodową strategię rozwoju (beyond national development) i oparciem 
przeobrażeń ekonomicznych na strategi liberalizaqi i wykorzystania re
latywnej przewagi (McMichael, 2000: 150 i nast.). Do najważniejszych 
elementów modelu rozwoju globalizacyjnego (globalization project) autor 
ten zalicza między innymi: 1) poleganie raczej na regulacji gospodarczej 
poprzez rynek, aniżeli na zarządzanych przez państwo strategiach roz
wojowych; 2) zdominowanie wyznaczania reguł działania rynku świato
wego przez zespół wysoko rozwiniętych państw; 3) wprowadzanie tych 
reguł w postaci zaleceń co do polityki ekonomicznej formułowanej przez 
takie ponadnarodowe instytucje, jak: Bank Światowy (World Bank), Mię
dzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund) oraz 
światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization); 4) koncentracja 
panowania nad rynkiem w obrębie ponadnarodowych korporacji oraz 
banków; 5) podporządkowanie wszystkich państw siłom gospodarki 
globalnej z istniejącymi jednak istotnymi różnicami w zależności od tego, 
czy mamy tu do czynienia z krajami wysoko rozwiniętej Północy, czy 
ubogiego Południa. Owo podporządkowanie jest wyznaczone przede 
wszystkim miejscem w hierarchii danej narodowej waluty na świato
wych rynkach finansowych, zadłużeniem gospodarki, posiadaniem za
sobów, itp. (McMichael, 2000: 187).
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Pamiętając o sformułowanej przed chwilą uwadze o modelowym 
charakterze elementów powyższego katalogu, warto jednak wskazać na 
dwie przynajmniej uwagi ogólniejszej natury. Z jednej strony nie jest do 
końca jasne, czy owe cechy mają jednakową wagę w określaniu chara
kteru analizowanych procesów, czy też - wręcz przeciwnie - można 
wśród nich wskazać te bardziej i te mniej istotne. Rozstrzygnąć ten dyle
mat nie sposób bez odwołania się do preferencji autora koncepcji, które 
jednakże w świetle powyższych rozważań nie są widoczne. Na pewno 
jednak można w powyższym katalogu wymienić te atrybuty globaliza
cji, które są już obecnie bardziej widoczne w rzeczywistości. Można jako 
przykład wskazać rynek finansowy oraz rynek siły roboczej. Ten pierw
szy oferuje już dzisiaj możliwości szybkich przepływów kapitału 
w miejsca, gdzie zyski mogą być najwyższe i niemal momentalnego ich 
wycofywanie z rejonów (krajów czy sektorów gospodarki) zagrożonych 
kryzysem. Ten drugi natomiast stawia (przynajmniej na razie) bariery 
na drodze swobodnej migracji pracowników w poszukiwania lepszych 
warunków pracy i korzystniejszych kontraktów, pod pozorem ochrony 
rodzimego rynku pracy, przeciwdziałania zalewowi taniej i niewy
kwalifikowanej siły roboczej czy zablokowania rozmaitych patologii 
społecznych związanych z napływem niechcianych imigrantów. Można 
zatem powiedzieć, że pełna realizacja rozmaitych atrybutów globalizacji 
to rezultat gry sił i interesów. Jeżeli przyjmiemy założenie, że rzeczywi
stość społeczna jest rzeczywistością negocjowaną, to nie ma absolutnie 
żadnego powodu, aby twierdzenia tego nie odnosić także do powstają
cego właśnie ładu globalnego.

Z kolei katalog cech globalizacji, zaproponowany przez Watersa, 
w wymiarze politycznym zawiera także pięć zasadniczych cech o chara
kterze typu idealnego. Dotyczą one kolejno: a) utraty części przynaj
mniej suwerenności państwa na rzecz rozmaitych globalnych, regional
nych i nawet lokalnych podmiotów władzy; b) rozwiązywania rozmai
tych lokalnych problemów w kontekście nie społeczeństwa państwowo- 
narodowego (nation-state), ale społeczeństwa globalnego; c) dominacji 
organizacji międzynarodowych nad państwami i organizacjami narodo
wymi; d) pojawienia się zmiennego i policentrycznego układu w sto
sunkach międzynarodowych; e) pojawienia się globalnej kultury polity
cznej (Waters, 1995: 123). W tym kompleksie najistotniejszą kwestią wy
daje się schodzenie na drugi plan państwa narodowego jako podmiotu 
procesów społecznych, który nie jest już ani dominującym elementem 
rozwiązywania różnorodnych problemów, ani też w pełni suwerenną 
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instytucją. Państwa funkcjonują dziś bardziej jako komponenty szersze
go międzynarodowego porządku politycznego aniżeli jako samodzielne 
podmioty (Hirst, Thompson, 1995).

Podobnie rzecz się ma w wymiarze kulturowym, gdzie globalizacja 
oznacza takie zjawiska i procesy, jak: globalna dystrybucja wyobrażeń 
i informacji, mozaika wierzeń religijnych niezwiązanych z żadną usytuo
waną przestrzennie kulturą, globalna turystyka, itp. I tutaj również typ 
idealny wydaje się - może nawet bardziej aniżeli w poprzednio prezen
towanych wymiarach politycznym i ekonomicznym - raczej pewnym 
stanem docelowym niż rzeczywistym obrazem aktualnej sytuacji społe
czeństwa. Pewne jednak jego elementy są wyraźnie widoczne. Globalna 
turystyka czy globalny obieg informacji to zjawiska charakterystyczne 
dla współczesnej epoki. Wspólnoty muzułmańskie albo buddyjskie żyją- 
ce w tradycyjnie chrześcijańskich krajach Europy czy Ameryki Północnej, 
jak również wspólnoty chrześcijańskie trwale już obecne w krajach tra
dycyjnie muzułmańskich - to przejawy tego właśnie zjawiska. Niemniej 
jednak globalny kosmopolityzm ciągle jeszcze jest obecny w starciu z et
nicznym czy regionalnym fundamentalizmem. Podobnie zatem jak 
w przypadku procesów ekonomicznych czy politycznych globalizacja 
w wymiarze kulturowym raczej staje się, aniżeli już jest. I podobnie jak 
i w tamtych dwóch wymiarach jest nadal przedmiotem negocjacji i kon
strukcji rozmaitych sił społecznych, tworzących mozolnie nowy ład.

Na omawiany proces globalizacji składają się dwa zasadnicze trendy, 
które bywają określane w literaturze przedmiotu odpowiednio mianem 
„odnowionego regionalizmu" oraz „triadyzacji". Pierwszy z nich pole
ga na zwiększaniu wagi funkcjonowania w światowej gospodarce blo
ków regionalnych, takich jak np. Unia Europejska czy NAFTA. Jedno
cześnie nakłada się na to inny trend polegający na koncentracji produ
kcji, bezpośrednich zagranicznych inwestycji oraz handlu w obrębie 
grupy krajów, w skład których wchodzą państwa Ameryki Północnej, 
Europy Zachodniej oraz Japonia, tworząc swoistą „triadę". W jej ra
mach tętni główny nurt światowej gospodarki. Tak uformowana triada 
wykazuje tendencje do odseparowywania się (de-linking) od reszty świa
ta, co pogłębia procesy marginalizacji jego mniej rozwiniętych regionów. 
Z tego też względu można wskazać na specyficzną formę globalizacji 
określaną mianem „przyciętej globalizacji" (truncatedglobalisation). Istotę 
powstającej w rezultacie nowej formuły gospodarki międzynarodowej 
stanowią głębokie powiązania w procesie produkcji ponad granicami 
narodowymi, pojawiające się w miejsce do tej pory istniejących relacji
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handlowych pomiędzy suwerennymi narodowymi przedsiębiorstwami 
i gospodarkami.

Niektórzy wskazują właśnie w tym kontekście na zanikającą rolę pań
stwa narodowego. Na przykład Brecker i Costello (1994: 5) stwierdzają 
wyraźnie: „Instytucje władzy, jakie społeczeństwa ustanowiły na pozio
mie wspólnoty państwowo-narodowej zostają w większości «wzięte 
z flanki» przez globalizację. Rezultatem tego jest rozprzestrzeniające się 
poczucie bezsilności w obliczu niezrozumiałych sił globalnych". Teza ta 
wydaje się jednak formułowana cokolwiek na wyrost. Z jednej bowiem 
strony - jak sądzę - przedwcześnie interpretuje się pewne osłabienie po
zycji państwa w stosunku np. do takich instytucji jak ponadnarodowe 
korporacje; z drugiej zaś - nie docenia się roli i możliwości regulacyjnych 
państwa w nowej sytuacji. Mamy wprawdzie do czynienia z procesami, 
które niekiedy upoważniają do formułowania tezy o nowej gospodarce 
światowej (por. Bamet, Cavangh, 1994: 15) wspartej na czterech zasadni
czych filarach, takich jak: globalne targowisko kultury (Global Cultural 
Bazaar); globalne centrum handlowe (Global Shopping Mail), globalne 
miejsce pracy (Global Workplace) oraz globalna sieć finansowa (Global Fi- 
nancial Newtwork), niemniej jednak okazuje się, że: „(...) państwo narodo
we dalekie jest od zniknięcia (...), a rządy narodowe, działając samodziel
nie lub razem, ciągle jeszcze ustanawiają zasady, w obrębie których funk
cjonuje gospodarka (...)" (tamże: 21). Problem polega więc raczej na tym, 
że państwo przechodzi obecnie pewien kryzys tożsamości, nie potrafiąc 
- jak na razie - wypracować skutecznej formuły w starciu z powstającym 
globalnym ładem. Rysuje się także perspektywa nowego zasadniczego 
konfliktu społecznego. Wydaje się, że nie będzie on miał charakteru kla
sycznego konfliktu międzynarodowego ani nawet konfliktu pomiędzy 
blokami handlowymi czy gospodarczymi, ani też - jak chce np. Hunting
ton (1997) - pomiędzy cywilizacjami, ale raczej charakter starcia pomię
dzy siłami globalizacji operującymi w skali całego świata oraz zakorze
nionymi na określonych terytoriach siłami lokalnymi. Zasadniczym 
przedmiotem tego konfliktu ma być - zdaniem Bameta i Cavangha 
(1994: 21) - poszukiwanie strategii przetrwania i redefiniowania swych 
tożsamości przez społeczności lokalne i regionalne.

Pogłębiają się także różnice pomiędzy krajami rozwiniętymi a roz
wijającymi się. Jak podkreśla Adams (1990: VII): „(...) luka między rozwi
niętymi a rozwijającymi się krajami poszerzyła się znacznie [chodzi 
o drugą połowę XX wieku - K.G.], a obecnie trendy pokazują, że proces 
ten nasili się jeszcze w najbliższej przyszłości". Za tę tendencję odpowie
dzialny jest właśnie proces globalizacji, którego istotnym elementem są: 
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„(...) wielkie przedsiębiorstwa, które sprzedają swoje produkty na całym 
świecie i lokują swe zasoby produkcyjne poza granicami rodzinnego kra
ju (...)" (Adams, 1990: 230). Inni autorzy zajmujący się tym problemem 
podkreślają, że to właśnie korporacje ponadnarodowe (transnational cor
porations) stanowią swoiste signum temporis dzisiejszego oblicza kapitali
zmu. Ich najbardziej wyróżniającą cechą nie są ani rozmiary, ani koncen
tracja zasobów, ani nawet zdolność zaadoptowania nowoczesnych tech
nologii. Ich swoistość - jak podkreślają Bomschier i Stumm (1990: 203) - 
polega na reprezentowaniu typu organizacji „(...) przystosowanej do 
akumulacji kapitału w skali całego świata". W tym sensie korporacje 
ponadnarodowe stanowią swoistą dźwignię współczesnej fazy kapitali
zmu, dokonując nieustannej ekspansji. W efekcie tworzą one struktury, 
które wykorzystując mechanizm inwestycji poza granicami ojczystego 
kraju i dążąc do przeniesienia wielu elementów procesu produkcyjnego 
na obszar peryferii światowego systemu gospodarczego w celu redukcji 
ponoszonych kosztów, tworzą policentryczne systemy organizacyjne. 
Warto pamiętać i o tym, że niemal wszystkie najważniejsze współcześnie 
korporacje ponadnarodowe mają swoje korzenie w krajach wysoko roz
winiętych, w centrum systemu światowego, czy też - używając innego 
sformułowania - w obszarze owej globalnej triady (Żorska, 1999).

Wielu autorów wypowiadających się na ten temat czyni to jednakże 
- w moim przekonaniu - z całkowicie formalistycznych pozycji, pod
kreślając utratę narodowego charakteru wielkich korporacji. Trawestu
jąc znane hasło Henry Forda, że to, co jest dobre dla Forda, jest także do
bre dla Stanów Zjednoczonych Ameryki, można powiedzieć, iż dzisiej
sza wersja tego stwierdzenia powinna brzmieć: „To co jest dobre dla 
Forda jest po prostu dobre dla niego i nikogo innego więcej".

Szczególnym rezultatem tak ujętych procesów globalizacyjnych jest 
kształtowanie się nowych podziałów społecznych w skali całego świata. 
Jak wskazuje np. Tarrow (1998: 176 i nast.), pojawia się nowa klasa pa
nująca, obejmująca elity kierownicze międzynarodowych instytucji, 
ponadnarodowych korporacji oraz współdziałające z nimi elity kierow
nicze poszczególnych państw. Na drugim biegunie wykształca się nato
miast współczesna klasa zdominowana, obejmująca przede wszystkim 
nisko kwalifikowanych pracowników (także w krajach do tej pory tra
ktowanych jako wysoko rozwinięte), członków podklasy (underclass) 
oraz członków społeczeństw zmarginalizowanych, funkcjonujących po
za globalnym systemem gospodarczym lub gdzieś na jego obrzeżach. 
Oznacza to, że globalizacja wytwarza nowe typy nierówności społecz
nych, zarówno w obrębie poszczególnych społeczeństw, jak i między 



Globalizacja - próba przybliżenia koncepcji 31

społeczeństwami wysoko rozwiniętymi oraz rozwijającymi się. Procesy 
restrukturyzacji i przystosowania do nowego, globalnego podziału pra
cy w krajach Ameryki Łacińskiej czy naszego regionu wiążą się z konie
cznością wprowadzania surowych, oszczędnościowych planów (tzw. 
austerity measures), wprowadzanych pod naciskiem Banku Światowego 
czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, powodujących niejed
nokrotnie niepokoje społeczne o różnym zresztą poziomie natężenia 
i zasięgu (Walton i Seddon, 1994).

Obraz ten uzupełnia David Korten, wskazując na skalę koncentracji 
władzy ekonomicznej we współczesnym świecie. Stwierdza, że spośród 
stu największych gospodarek świata połowę stanowią wielkie ponadna
rodowe korporacje. Wartość sprzedaży dziesięciu największych z nich 
przekracza łączny dochód narodowy brutto stu najmniejszych krajów 
świata. Sama tylko wartość sprzedaży firmy General Motors w roku 
1992 przekraczała łączny produkt krajowy brutto takich państw, jak: 
Tanzania, Etiopia, Nepal, Bangladesz. Zair, Uganda, Nigeria, Kenia i Pa
kistan. Kraje te zamieszkiwało w owym roku 500 milionów ludzi, czyli 
niemal jedna dziesiąta populacji całego świata (Korten, 1995: 221). Jesz
cze inny wskaźnik przytaczany przez tego samego autora odnosi się do 
500 największych korporacji przemysłowych zatrudniających zaledwie 
0,5 promila światowej populacji. Wytwarzają one 25% światowej produ
kcji, 300 zaś największych korporacji ponadnarodowych (nie wliczając 
w to instytucji finansowych) posiada 25% światowych zasobów produ
kcyjnych. Natomiast zasoby największych banków komercyjnych i roz
maitych instytucji finansowych stanowią 60% globalnej wartości kapita
łu produkcyjnego (Korten, 1995: 221). Jeszcze inne wskaźniki przytacza
ją Goodman i Watts (1997: 3), wskazując np., że kraje rozwijające się, 
które zamieszkuje 80% światowej populacji ludności, wytwarzają zale
dwie 20% światowego produktu krajowego brutto, majątek zaś będący 
w posiadaniu 358 najbogatszych ludzi na świecie przewyższa łączny 
dochód 45% najuboższej części ludności współczesnego świata.

W tym kontekście - zdaniem Kortena - teza o globalizacji jako czyn
niku wzmacniającym konkurencję jest chybiona. Obserwuje się bowiem 
raczej tendencje do monopolizacji na skalę globalną. W najlepszym wy
padku mamy do czynienia z systemem tzw. sterowanej konkurencji 
(managed compétition), czyli konkurencją odbywającą się pod kontrolą 
wielkich korporacji ponadnarodowych i polegającą przede wszystkim 
na ograniczaniu współzawodnictwa pomiędzy nimi, natomiast zachę
caniu do uprawiania go przez mniejsze firmy. Taki system sprzyja uzy
skiwaniu dodatkowych zysków przez gigantów działających na zor
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ganizowanym rynku, spychających mniejszych konkurentów do nisz 
i na peryferie. Jak podkreśla Korten (1995: 226): „Są to wszystko elemen
ty procesu wymuszającego, aby peryferyjne firmy absorbowały więcej 
kosztów związanych z wartością dodaną, tak aby centrum mogło gene
rować większe zyski dla swego nienasyconego pana i władcy, którym 
jest system finansowy". Sytuacja ta dotyczy także sfery gospodarki żyw
nościowej i dominującego w niej sektora agrobiznesu. W tym systemie 
poszkodowany jest zarówno rolnik, jak i konsument żywności. Pierw
szy uzyskuje niższą cenę, natomiast drugi płaci więcej, aniżeli miałoby 
to miejsce w systemie swobodnej konkurencji.

Dyskusja na temat uwarunkowań nierównomiernego rozwoju 
w różnych regionach świata i polaryzacji sytuacji społeczeństw oraz 
szans ich obywateli, jaka toczy się w ramach dyskursu globalizacyjnego, 
zwraca uwagę na kilka zasadniczych w tym względzie kwestii. Przede 
wszystkim wskazuje się na fakt, że globalne nierówności są wynikiem 
czynników zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. To prawda, że 
ponadnarodowe korporacje są w stanie pozyskiwać surowce i wykorzy
stywać tanią siłę roboczą w społeczeństwach peryferyjnych. Jednocześ
nie jednak te same korporacje mogą stać się przedmiotem restrykcyjnej 
polityki podatkowej rządów tychże krajów lub też np. polityki w zakre
sie ochrony środowiska. Uwzględnianie rozmaitych zewnętrznych i we
wnętrznych czynników prowadzi do konieczności brania pod uwagę 
rozmaitych uwarunkowań lokalnych i regionalnych. W tym więc sensie 
globalizacja posiada jednocześnie swój wymiar lokalny, i to - jak sądzę - 
przynajmniej w dwojakim sensie. Z jednej strony bowiem sposób prze
łamywania się globalnych trendów ekonomicznych czy kulturowych 
w skali regionalnej czy lokalnej bywa naznaczony mniejszym lub więk
szym stopniem specyfiki (globalizacja to jednak mimo pozorów nie tyl
ko uniformizacja życia społecznego); z drugiej zaś - w sytuacji osłabie
nia roli instytucji państwa narodowego w obliczu ponadnarodowych 
instytucji ekonomicznych czy międzynarodowych bloków polityczno- 
-ekonomicznych - lokalne instytucje, organizacje czy po prostu lokalne 
społeczności nabierają bardziej wyrazistego i podmiotowego charakte
ru. Innymi słowy zatem globalizacja wydaje się także sprzyjać renesan
sowi lokalności i regionalizmu.

Do ekstremalnej wersji doprowadza to stanowisko np. Zygmunt Bau
man, proponując określenie tego kompleksowego procesu mianem „glo- 
kalizacji" (por. Bauman, 1997). Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, 
że w Baumanowskim rozumieniu owa lokalizacja wydaje się mieć jesz
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cze nieco inne rozumienie. Otóż może być ona tożsama w gruncie rzeczy 
z marginalizacją, z zamknięciem określonej społeczności, kategorii społe
cznej, instytucji, itp. w przestrzennie ograniczonych ramach. Lokalizacja 
wydaje się więc tutaj tożsama ze swoistym brakiem udziału w globaliza
cji. Na podobne zagadnienia, choć w inny nieco sposób, zwraca uwagę 
McMichael (2000: 187), wskazując na istnienie na wszystkich poziomach 
i we wszystkich wymiarach procesów globalizacyjnych tzw. ruchów 
kontrujących (counter-movements), które są tworzone i przez poddane 
procesowi marginalizacji społeczności, i przez pozbawiane wpływu gru
py urzędników obsługujących rozmaite instytucje państw narodowych, 
i wreszcie przez rozmaite oddziały instytucji międzynarodowych.

Inne typy uwarunkowań rozwoju w dobie globalizacji wiążą się 
przede wszystkim z rolą czynników kulturowych. Chodzi tutaj z jednej 
strony o wagę czynnika etnicznego, z drugiej zaś o rolę i wpływ nieza- 
chodnich kultur. Etniczność staje się w dużej mierze podstawowym wy
miarem tożsamości jednostek poddanych uniformizacyjnym wpływom 
globalnej kultury i jednocześnie doświadczających obniżenia wagi toż
samości związanej z przynależnością do wspólnoty państwa narodowe
go. Z drugiej strony zaś wzrastająca waga kultur niezachodnich to zde
cydowany efekt poszerzenia świadomości społecznej i jej układu odnie
sienia, będącej z kolei rezultatem globalizacji rozumianej jako swoista 
kompresja przestrzeni (por. np. Giddens, 1999). Łatwość i przede wszy
stkim szybkość przemieszczania się powoduje, że pewna część człon
ków współczesnych społeczeństw staje się niejako uczestnikiem rozmai
tych kultur. Jednocześnie procesy globalizacji nie prowadzą - jak np. 
niejednokrotnie wydawało się zwolennikom koncepcji moder
nizacyjnych - do homogenizacji kulturowej, ale - wręcz przeciwnie - do 
pojawiania się tworów często określanych mianem „hybryd" kulturo
wych (por. np. Kempny, 1998 i cytowana tam literatura). W tym kontek
ście niektóre typy fundamentalizmów kulturowych i pochodnych od 
nich fundamentalizmów politycznych, pojawiających się jako forma 
opozycji wobec modernizacyjnej westemizacji, mogą stanowić, także 
w dobie globalizacji, przykład owego wspomnianego wyżej ruchu 
kontrującego (McMichael, 2000:152).

Skoro więc globalizacja okazuje się przede wszystkim efektem splotu 
wielu, często przeciwstawnych czynników i procesów, warto - jak sądzę 
- wskazać na wypływającą z tego faktu fundamentalną - w moim prze
konaniu - dla socjologa dyrektywę, dotyczącą przyjęcia właściwej per
spektywy analitycznej. Zasadniczym elementem owej perspektywy jest 
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konieczność uwzględnienia zróżnicowania sposobów przejawiania się 
globalizacji oraz odmiennych efektów tych procesów w zależności od 
aktualnych uwarunkowań danego społeczeństwa, jego minionej drogi 
rozwojowej czy wyznaczonych przez te czynniki sposobów reagowania 
na zachodzące zmiany.

3. Dwoistość globalizacji w rolnictwie

Wydaje się zatem, że analizując proces globalizacji jako szeroki kon
tekst przemian współczesnego rolnictwa i obszarów wiejskich, należy 
raczej skupić się na pewnych wybranych elementach odnoszących się 
przede wszystkim do tych zagadnień, które w sposób najbardziej zasad
niczy wyznaczać mogą charakter i rytm procesów społecznych. Warto 
więc raz jeszcze podkreślić, że współczesna faza rozwoju gospodarki 
światowej charakteryzuje się przejściem od gospodarki międzynarodo
wej do gospodarki ponadnarodowej. Jak podkreśla Bonnano: „(...) kapi
talistyczny rozwój porzucił swoją fazę międzynarodową po to, aby 
wejść w fazę ponadnarodową" (1994: 253). I nie jest to tylko zwykła gra 
słów czy puste poszukiwanie na siłę nowych i efektownych sformuło
wań, ale wskazanie na nową jakość obserwowalnych procesów społecz
nych. W szczególności wspomniany autor ma tutaj na myśli dwa z nich. 
Po pierwsze wskazuje na fakt, że działalność gospodarcza oraz tożsa
mość wielkich jednostek gospodarczych przestaje być w sposób widocz
ny wiązana z określonym krajem {country). Po drugie, co szczególnie 
dotyczy rolnictwa, przeobrażenia systemu organizacji produkcji w skali 
ponadnarodowej spowodowały, że uprawa ziemi (forming) oraz rolnic
two (agriculture) przestały być synonimami. Produkcja żywności jest 
dzisiaj czymś więcej aniżeli tylko uprawą ziemi czy hodowlą zwierząt, 
to cały skomplikowany system przetwarzania produktów rolnych na 
artykuły żywnościowe i - co przynajmniej równie istotne - cały system 
zasad ich dystrybucji. A zatem na rolnictwo dzisiaj, w wymiarze global
nym, składa się cały kompleks stosunków ekonomicznych, organizacyj
nych, politycznych i kulturowych, nieograniczonych tylko do jednego 
sektora gospodarki czy jednego typu obszarów, tj. obszarów wiejskich.

Te zjawiska powodują w skali globalnej swoistą kumulację proble
mów składających się na aktualną postać tzw. kwestii rolnej. Trzeba jed
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nak wskazać na odmienność tych problemów w krajach wysoko rozwi
niętych oraz w krajach rozwijających się. O ile w tych pierwszych kwe
stia rolna przybiera postać przede wszystkim kwestii żywnościowej 
(dostępu do wysokiej jakości żywności przez rozmaite grupy społeczne) 
i kwestii ochrony zasobów naturalnych, o tyle w tych drugich przyjmu
je bardziej tradycyjną postać, związaną z kwestią agrarną.

Analizując problematykę globalizacji, socjologowie wsi podkreślają 
w tym kontekście rolę nowego międzynarodowego podziału pracy. 
Istotne w tej perspektywie jest przede wszystkim założenie większego 
niż kiedykolwiek rozproszenia ludzi i zasobów oraz konieczność istnie
nia swoistego centrum kontroli nad finansowymi i intelektualnymi za
sobami, które z kolei są kluczem do wpływania na ludzi i wykorzysta
nie przez nich zasobów.

Jednym z najbardziej podstawowych pojęć w analizie globalnych 
stosunków stanowiących o istocie współczesnego rolnictwa jest koncep
cja tzw. fooä regime. Jak piszą Harriet Friedmann i Philip McMichael 
(1989: 95), koncepcja ta: „(...) łączy międzynarodowe stosunki produkcji 
i konsumpcji żywności z formami akumulacji kapitału, wyróżniając na 
tej bazie specyficzne etapy w rozwoju kapitalizmu, począwszy od lat 
siedemdziesiątych XIX wieku". Autorzy wyróżniają w swoich rozważa
niach trzy etapy kształtowania się międzynarodowego układu stosun
ków rolnych i gospodarki żywnościowej, wskazując na najważniejsze - 
ich zdaniem - procesy określające charakter każdego z nich.

Pierwszy ukształtował się w latach siedemdziesiątych XIX wieku 
wraz z ostatecznym uformowaniem się w Europie nowoczesnych 
państw narodowych oraz systemu kolonialnego w skali całego świata. 
Istotą tego okresu trwającego, z grubsza rzecz biorąc, do pierwszej wojny 
światowej był rozwój kapitalizmu przemysłowego, opartego na imporcie 
przez Europę zboża i mięsa z tzw. nowych państw osadniczych (new set- 
tler states) (przede wszystkim Ameryka Północna i Australia, w mniej
szym stopniu Ameryka Południowa) oraz rozmaitych surowców z kra
jów kolonialnych (Afryka, Azja, także Ameryka Południowa), natomiast 
eksporcie produktów przetworzonych, kapitału oraz ludzi (masowa emi
gracja do nowych państw osadniczych) w drugą stronę. Status kolonii 
i nowych państw osadniczych był oczywiście odmienny w tym chociaż
by sensie, że w tych ostatnich już w owym okresie pojawiło się zapotrze
bowanie na rozwój rodzimego przemysłu. W krajach tych powstają 
wówczas „(...) w pełni komercyjne i zintegrowane sektory produkcji" 
(Friedmann i McMichael, 1989: 100). Nowe kraje osadnicze upodobniły 
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się ostatecznie w tym okresie do rozwiniętych krajów europejskich, two
rząc z nimi „(...) zunifikowany i regulowany przez system cen rynek 
światowy" (ibidem: 101).

Najbardziej interesujące było jednak pojawienie się trzech zasadni
czych cech nowoczesnego rolnictwa i systemu gospodarki żywnościo
wej, dotyczących sposobu jego powiązania z przemysłem, zapośred- 
niczonego przez międzynarodowe stosunki handlowe istniejące pomię
dzy Europą a nowymi państwami osadniczymi. Po pierwsze, rolnictwo 
stało się w pełni sektorem kapitalistycznym, powiązanym z przemysłem 
wyraźnymi zewnętrznymi relacjami, polegającymi na zakupach środ
ków produkcji (maszyny, środki chemiczne) i sprzedaży surowców dla 
przemysłu, którego udział w przetwórstwie żywności (food processing) 
był jeszcze wtedy nieduży. Pierwsze w tym zakresie kroki czyniono, pro
dukując na skalę przemysłową mąkę oraz konserwując mięso. Pomiędzy 
przemysłem a rolnictwem istniały jednak w tym okresie wyraźne i łatwo 
obserwowalne granice. Inną cechę tego okresu stanowił fakt, że takie sa
me relacje pomiędzy przemysłem a rolnictwem, jakie ukształtowały się 
w skali międzynarodowej, wyznaczyły także charakter stosunków we
wnątrz poszczególnych gospodarek narodowych. Ostatnia wreszcie ce
cha omawianego systemu lat 1870-1914 to pojawienie się konkurencji po
między producentami rolnymi w skali międzynarodowej.

W okresie międzywojennym zaczął się kształtować się system okre
ślany mianem drugiego food regime. Istotne są tutaj szczególnie dwa pro
cesy. Pierwszy to pojawienie się instytucji państw narodowych także na 
obszarze byłych kolonii. Nabiera on tempa po II wojnie światowej, 
zwłaszcza w latach sześćdziesiątych. Na proces drugi składają się prze
miany w samym rolnictwie, które coraz bardziej zostaje poddane dykta
towi firm zajmujących się przetwórstwem i dystrybucją żywności. Istota 
nowo powstającego układu, który swoją dojrzałość osiąga na przełomie 
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, polega na tym, że jest to: „(...) 
kompleksowy i niejednokrotnie wewnętrznie sprzeczny układ stosun
ków produkcji i konsumpcji zakorzeniony w niezwykle silnym pań
stwowym protekcjonizmie oraz organizacji gospodarki światowej zdo
minowanej przez gospodarkę amerykańską" (Friedmann, McMichael, 
1989: 103). Innymi słowy - jest to system, w którym rolę dominującego 
centrum - by użyć perspektywy i języka teorii Wallersteina - przejmują 
już w pełni Stany Zjednoczone.

System gospodarki rolnej i żywnościowej ulega w tym okresie zasad
niczym przeobrażeniom, które prowadzą do zacierania się znanej nam 
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z poprzedniego układu klarownej odrębności przemysłu i rolnictwa. 
Rolnictwo staje się jednym z sektorów przemysłowych, jego zaś produ
kty coraz częściej nie są przeznaczane do bezpośredniej konsumpcji, ale 
stanowią dopiero wyjściowy surowiec do przemysłowego produkowa
nia rozmaitych artykułów spożywczych. Sprzyja temu gwałtowna inten
syfikacja produkcji rolnej (to w tym okresie w krajach wysoko rozwinię
tych pojawia się problem dużych nadwyżek produkcyjnych) oraz inte
gracja wielu tradycyjnie rozdzielonych dotąd kierunków produkcji rolnej 
(roślinnej i zwierzęcej) w ramach wspólnych tzw. łańcuchów żywnościo
wych (food chains). Jednocześnie dzięki innowacjom w przemyśle spo
żywczym pojawia się szereg substytutów, zarówno naturalnych, jak 
i syntetycznych, niektórych artykułów rolnych importowanych z daw
nych krajów kolonialnych czy - jak to się w owym okresie przywykło 
mówić - z krajów Trzeciego Świata. Przykładem takich artykułów może 
być cukier czy oliwa, której import został w owym okresie drastycznie 
ograniczony przez Stany Zjednoczone i inne wysoko rozwinięte kraje 
kapitalistyczne. Zaburza to ukształtowane w okresie pierwszego food re- 
gime komplementarne stosunki pomiędzy krajami rozwiniętymi a roz
wijającymi się, stawiając te ostatnie w niekorzystnej sytuacji eksportera, 
któremu ograniczono możliwości eksportu. Z drugiej strony kraje wyso
ko rozwinięte same stają się w tym okresie eksporterem żywności, której 
nadwyżki zaczynają lokować na rynkach krajów rozwijających się. 
Wzmacnia to wszędzie, zwłaszcza jednak w krajach wysoko rozwinię
tych, tendencje do renacjonalizacji rolnictwa i wzrastającej interwencji 
państwa, zmuszonego do regulowania sytuacji, w której dwoma najbar
dziej istotnymi czynnikami stają się z jednej strony konieczność obniża
nia nadwyżek produkcji, z drugiej zaś podtrzymywania spadających 
w wyniku nadprodukcji dochodów rolników (Sheingate, 2001).

Kumulacja tych trendów rozwojowych doprowadziła w latach sie
demdziesiątych do uzależnienia większości krajów Trzeciego Świata od 
importu żywności. Aby tę sytuację zrozumieć, należy - jak podkreśla 
Harriet Friedmann (1990: 14) - prześledzić sytuację, jaka wytworzyła się 
właśnie w ramach drugiego food regime, począwszy od lat pięćdziesią
tych. Zasadnicza teza autorki sprowadza się do wskazania na dominację 
Stanów Zjednoczonych w systemie gospodarki światowej, a w szczegól
ności na amerykańską politykę rolną odpowiedzialną za powstawanie 
nadwyżek pszenicy w tym kraju i eksportowanie jej po cenach dumpin
gowych do krajów rozwijających się lub też kierowanie jej tam w ra
mach pomocy żywnościowej, regulowanej specjalną ustawą Kongresu 
Stanów Zjednoczonych z roku 1954.
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W krajach Trzeciego Świata system międzynarodowych stosunków 
gospodarczych w tym okresie wytworzył zjawisko swoistego niedoroz
woju obszarów rolniczych. Jak zaznacza Friedmann (1990: 21): „Układ 
stosunków międzynarodowych {international food regime) przyczynił się 
do powstania typowego dla krajów Trzeciego Świata wzoru wiejskiego 
niedorozwoju {rural underdevelopment) i uzależnienia od importu żyw
ności". Niedorozwój ten w sektorze rolnym towarzyszył, co paradoksal
ne, przeobrażeniom rolnictwa nastawionego na eksport. Proces koncen
tracji ziemi konieczny do takiej właśnie restrukturyzacji prowadził do 
pozbawienia możliwości uprawy ziemi wielu osób, które zaczęły po
szukiwać żywności na rynkach miejskich. Rynki te jednak były zaopa
trywane przede wszystkim przez import, jako że pozostali rodzimi 
drobni rolnicy nie byli w stanie konkurować z subsydiowanymi artyku
łami sprowadzanymi głównie ze Stanów Zjednoczonych.

Można postawić pytanie, dlaczego efekty żywnościowej pomocy 
amerykańskiej były tak odmienne od tych, jakich doświadczyły wcześ
niej, po II wojnie światowej, kraje Europy Zachodniej? Zasadnicza róż
nica polegała na tym, że te ostatnie zdecydowały się na inwestowanie 
w narodowe rolnictwo, co wiązało się ze znacznymi wydatkami rządo
wymi, a oprócz tego spowodowało wzrost cen żywności odczuwany 
przez konsumentów. Natomiast kraje Trzeciego Świata w zdecydowanej 
większości wybrały politykę taniej żywności między innymi po to, aby 
utrzymywać na niższym poziomie koszty siły roboczej i w ten sposób 
przyspieszać industrializację, stanowiącą zasadniczy element realizo
wanych po II wojnie światowej narodowych programów moder
nizacyjnych. Amerykańska pomoc żywnościowa w latach pięćdziesią
tych i sześćdziesiątych znakomicie sprzyjała właśnie takiej filozofii roz
woju. Jednak w drugiej połowie lat sześćdziesiątych pozycja amerykań
skiej pomocy na międzynarodowych rynkach zaczęła słabnąć. W latach 
sześćdziesiątych stanowiła ona jeszcze 90% pomocy udzielanej przez 
kraje wysoko rozwinięte krajom Trzeciego Świata, ale już pod koniec tej 
dekady spadła do 82%, w roku 1973 zaś - do 59% (Friedmann, 1990: 22). 
Jednocześnie pokaźną część amerykańskich zapasów pszenicy zaczął 
konsumować - wykorzystując do tego w dużej mierze udzielane właś
nie hojnie w latach siedemdziesiątych kredyty - Związek Radziecki 
oraz inne kraje komunistyczne, w tym także i Polska.

Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nasilają się, 
wspomniane już wcześniej, tendencje globalizacyjne. W tym więc sensie 
kształtujący się kolejny, trzeci piżfood regime będzie oparty na „(...) kom
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binacji globalnej koordynacji i lokalnej regulacji" (Friedmann i McMi
chael, 1989: 114), inaczej niż poprzedni, który opierał się na regulacji 
w ramach państw narodowych i dwu- lub wielostronnych uzgodnień 
pomiędzy nimi. Jednocześnie wyraźnie ulega zmianie charakter polityki 
rolnej, która przesuwa ciężkość ze swego zasadniczego celu, jakim było 
do tej pory podtrzymywanie dochodów rolników, na politykę długoter
minową wyznaczoną takimi wartościami, jak: perspektywiczne sposoby 
użytkowania ziemi, problem ochrony środowiska naturalnego i kultu
rowego oraz problem bardziej równomiernego zaopatrzenia w warto
ściową żywność jak najszerszej części ludzkości. Taki układ międzyna
rodowych stosunków ekonomicznych wytworzył sytuację, w której lud
ność nierolnicza w krajach rozwijających się i komunistycznych była 
w dużej mierze zaopatrywana w żywność przez rolników z krajów wy
soko rozwiniętych.

Zaprezentowane wyżej etapy rozwoju systemu rolnego i gospodarki 
żywnościowej odzwierciedlają szerszy proces przeobrażeń gospodarki 
kapitalistycznej i jej mechanizmu strukturalizującego stosunki ekonomi
czne, polityczne i społeczne w skali międzynarodowej. W tym z kolei 
procesie wyróżnić można kilka zasadniczych faz (por. Koc, 1994: 266 
i nast.), które rozpoczyna faza merkantylistyczna (lata 1500-1800). Po 
niej, w okresie 1800-1890, następuje faza przemysłowa. Co istotne, obie 
te fazy różnią się nie tylko zasadniczym typem rozwoju ekonomicznego 
(w fazie merkantylistycznej podstawowym mechanizmem akumulacji 
jest handel i eksploatacja kolonii; w fazie przemysłowej zaś - rozwój ka
pitału przemysłowego w Europie Zachodniej), ale także dyskursem do
tyczącym koncepcji rozwoju. W fazie merkantylistycznej wskazuje się 
na konieczność protekcjonizmu państwowego, w fazie przemysłowej 
zaś - ideę wolnego rynku i konkurencji.

Jeżeli z takiej perspektywy przyjrzeć się dziejom rozwoju kapitali
zmu i gospodarki międzynarodowej, to zauważyć można w dalszych jej 
dziejach, tj. w wieku XX, powtórzenie niejako tego zmiany. Pierwszy 
wielki kryzys lat 1873-1890 kończy okres kapitalizmu wolnokonku- 
rencyjnego. Jednocześnie - co już było wskazywane na łamach tego 
opracowania - konsolidują się państwa narodowe, stając się wespół 
z monopolistycznymi czy oligopolistycznymi strukturami w gospodar
ce zasadniczym podmiotem regulującym procesy gospodarcze. Do
świadczenia kolejnego wielkiego kryzysu, tym razem tego z przełomu 
lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, wzmacniają jeszcze tenden
cje do regulacji państwowej. Obraz gospodarki zaczyna przypominać 
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taśmę produkcyjną. Zasadniczym jego elementem jest masowa produ
kcja standardowych artykułów, zaspokajających potrzeby masowego 
konsumenta. Instytucja państwa dobrobytu (welfare stałe) (por. Sheinga- 
te, 2001), której rozkwit przypadł już na lata po II wojnie światowej, zna
komicie wpisuje się w ten układ, określany w literaturze mianem „for- 
dyzmu". Jest to okres trwający do lat siedemdziesiątych naszego stule
cia, w którym ton dyskursu ponownie przesuwa się w kierunku prote
kcjonizmu i regulacji.

Lata siedemdziesiąte przynoszą kolejną zmianę. Jak wspominaliśmy 
wyżej, to przejście rozwoju w nowy etap określony mianem globalizacji. 
Pojawia się neoliberalizm ze swoją wiarą w moc rynku i krytyką pań
stwa dobrobytu. A zatem obserwujemy ponowny odwrót od protekcjo
nizmu i regulacji, podobny do tego, który był widoczny w wieku XIX. 
W takim właśnie schemacie rozumowania globalizacja to refleks XIX- 
-wiecznego liberalnego i wolnokonkurencyjnego kapitalizmu. Towarzy
szą temu wysiłki na rzecz uporządkowania systemu handlu międzyna
rodowego w ramach rozmów GATT, które okazują się szczególnie trud
ne w dziedzinie rolnictwa i handlu artykułami żywnościowymi. W poli
tyce wewnętrznej wielu państw wysoko rozwiniętych podejmuje się 
ponadto próby ograniczenia zakresu interwencji w rolnictwie i regulacji 
w tym dziale gospodarki, co napotyka silny opór organizacji rolniczych 
(Sheingate, 2001).

Globalizacja zatem - pomijając jej wieloaspektowość i wielopozio- 
mowość, o czym była mowa we wstępnym podrozdziale - manifestuje 
się przede wszystkim na dwóch zasadniczych poziomach. Jednym 
z nich jest wyraźne osłabienie roli społeczeństwa narodowego, które 
przestaje być powoli zasadniczym elementem czy - lepiej powiedzmy - 
zasadniczą płaszczyzną rozumienia procesów zachodzących we współ
czesnym świecie. Drugim natomiast jest pojawienie się odmiennego, 
aniżeli dawniej, podziału na tych, którzy korzystają, i tych, którzy tracą 
na aktualnych przeobrażeniach. Uprzednio podział na zwycięzców 
i pokonanych był widziany przede wszystkim w płaszczyźnie społe
czeństw narodowych, usytuowanych w ramach podziału na bogatą Pół
noc i ubogie Południe lub w perspektywie podziału na centrum i pery
ferie. Co prawda, jak zaznacza Bonnano (1994: 2): „... globalizacja i no
wy międzynarodowy podział pracy nie naruszyły (przynajmniej na ra
zie jeszcze) w sposób zasadniczy tego układu (...)", niemniej jednak 
stworzyły szereg nowych wyzwań przede wszystkim właśnie pod adre
sem państw narodowych. Postawiły w szczególności kwestię kontroli 
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państwa nad przestrzenią, w której dokonuje się akumulacja kapitału. 
Globalizacja ponadto jawi się jako proces, który w istotny sposób okre
śla wszystkie ważne aspekty codziennego życia ludzi, przede wszy
stkim z uwagi na fakt, że wpływa na zasady produkcji i dystrybucji 
dóbr, a więc funkcjonowanie rynku.

Spróbujmy bliżej przyjrzeć się kwestii osłabiania roli państwa naro
dowego w odniesieniu do rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Prob
lem ten w kontekście globalizacji w ogóle wydaje się najistotniejszy - 
moim zdaniem - z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, jak po
kazują powyższe rozważania, właśnie owa zmieniająca się rola państwa 
stanowi swoisty rys przemian systemu kapitalistycznego. Po drugie - 
zwłaszcza w odniesieniu do spraw rolnictwa i gospodarki żywnościo
wej - problem państwa nabiera szczególnego charakteru. Ta bowiem 
gałąź gospodarki historycznie była związana z państwem i jego polity
ką gospodarczą już od czasów pierwszej nowożytnej doktryny gospo
darczej, czyli merkantylizmu. Wieś, społeczności chłopskie, kultura 
chłopska w Europie były zawsze traktowane jako ostoja tradycji i ele
ment narodowej tożsamości, której właśnie instytucjonalnym wyrazem 
stało się nowoczesne państwo europejskie.

W świetle zachodzących procesów globalizacji problem państwa ja
wi się zatem jako szczególnie istotny. Trzeba bowiem pamiętać, że pań
stwo w dalszym ciągu chroni i legitymizuje prawo własności, nadal jest 
dominującą instytucją w zakresie stanowienia prawa i użycia siły, i to 
zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Warto wobec 
tego zdać sobie sprawę, że istota obecnych relacji pomiędzy państwem 
i kapitałem nie polega właśnie na zaniku państwa, ale na odwróceniu 
relacji między nimi. Państwo nie jest już dłużej hegemonem, jego rolę 
przejął kapitał. Jak zauważa Bonnano (1994: 4): „(...) jeszcze nie tak daw
no był czas, kiedy takie państwa jak Stany Zjednoczone i Francja [dwaj 
najwięksi obecnie producenci artykułów rolnych - K.G.] kontrolowały 
kapitał i proces akumulacji. Dzisiaj, jak można to zobaczyć, decyzje do
tyczące akumulacji są podejmowane przez korporacje ponadnarodowe, 
a państwa muszą się do nich dostosowywać".

Jedną z zasadniczych przyczyn, że państwo nie ustąpiło jeszcze 
w próbie sił z międzynarodowym kapitałem epoki globalizacji, jest cią
gle formułowane pod jego adresem oczekiwanie dotyczące funkcji regu
lacyjnych. Dotyczy to np. zagadnień regulacji rynku pracy, zatrudnie
nia, problemów ochrony środowiska i innych. Jeżeli państwo nie odpo
wiada na żądania płynące pod jego adresem, a dotyczące tych właśnie 
spraw, wówczas wystawia na szwank podstawy swej legitymizacji.
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Inną sprawą, którą przywołuje się w tym kontekście, jest kwestia 
rozwoju ekonomicznego i społecznego. Państwo bowiem nadal jest 
postrzegane jako instytucja, która powinna gwarantować, że przemiany 
nie mają wyłącznie charakteru wzrostu ekonomicznego, ale postać 
wielopłaszczyznowej poprawy warunków życia. Oznacza to wypełnia
nie funkcji regulacyjnych, polegających na przekładaniu zwiększonej 
produkcji na polepszanie warunków życia różnych grup obywateli. 
W dużej mierze jest to widoczne w przypadku rolnictwa, gdzie produ
cenci rolni zwracają się przede wszystkim do państwa, aby rozwiązy
wało ich problemy. Obserwujemy to np. i w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie zachodzi ciągły proces eliminacji gospodarstw rodzinnych na 
rzecz wielkich kapitalistycznych farm (por. na ten temat szerzej w: Gor- 
lach, 1994), i w Europie Zachodniej (np. Trący, 1989), gdzie mamy do 
czynienia z ciągłą transformacją rodzinnych gospodarstw w jednostki 
coraz częściej zdobywające dochody z różnych źródeł (Brun i Fuller, 
1991; Aimas, 1993), czy też w Japonii, gdzie zaobserwować można było 
do niedawna ścisłą (wręcz administracyjną) kontrolę rynku rolnego 
i rozmaitych jego parametrów przez państwo (por. Tomczak, 1997). 
Wszystkie te oczekiwania są kierowane pod adresem państwa w celu 
redukcji niepewności związanej ze wzrastającą konkurencją na rynku, 
której coraz trudniej sprostać (Sheingate, 2001).

Globalizacja tworzy też ramy dla nowej postaci kwestii agrarnej, któ
ra - zdaniem Bonnano (1994: 252) - posiada trzy istotne wymiary. Two
rzą je: nadprodukcja żywności w skali światowej, brak dostępu do war
tościowej żywności przez znaczącą część ludności oraz kwestia ochrony 
środowiska naturalnego. Te trzy wymiary „globalnej" kwestii agrarnej 
są ze sobą powiązane właśnie w skali globalnej, tzn. ich przejawy są ob
serwowane zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak i w krajach 
rozwijających się.

Brak dostępu do żywności jest najbardziej dramatycznym wskaźni
kiem ubóstwa. Jak wskazuje np. w swoim wywiadzie dla tygodnika 
„Newsweek" (por. 1998, nr z 24 sierpnia) Ismail Seralgedin, funkcjo
nariusz Banku Światowego od roku 1972 oraz przewodniczący Consult
ative Group on International Agricultural Research, problem głodu dotyka 
obecnie na świecie 840 milionów ludzi, blisko 2 miliardy zaś należy do 
kategorii niedożywionych. Wszystko to dzieje się w sytuacji, w której 
w najbliższym czasie liczba ludności w krajach rozwijających się osiąg
nie trzy miliardy. W tak ujętej problematyce zawartych jest kilka róż
nych elementów. Wyznaczają ją zatem nie tylko twarde wskaźniki doty
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czące np. dostępności do żywności czy innych, niezbędnych dla ludz
kiej egzystencji dóbr, ale także wartości, nawyki czy wręcz tradycja kul
turowa określonych kategorii. Jest wreszcie rzecz z punktu widzenia so
cjologa najistotniejsza, czyli różnice w dostępie do dóbr materialnych 
i innych wartości w każdym społeczeństwie. Problemy te mają także 
charakter globalny. Jak piszę Amin (1997: 1): „Ubóstwo dotyczy wszy
stkich krajów - zarówno tych wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających 
się. Liczba ludzi ubogich sięgała w roku 1997 1,3 miliarda". I dalej ten 
sam autor dodaje: „Mimo oczekiwanych pozytywnych kierunków dłu
gofalowych przeobrażeń, obecnie poszerzająca się przepaść między bo
gatymi i biednymi jest wyzwaniem dla międzynarodowego pokoju 
i bezpieczeństwa" (Amin, 1997:1).

Zasadniczą cechą współczesnej gospodarki żywnościowej jest zatem 
pogłębiające się zróżnicowanie na poziomie konsumpcji, i to nie tylko 
pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się, ale także w ich ob
rębie. W krajach bogatych przejawia się to w istnieniu z jednej strony 
milionów ludzi niedożywionych, z drugiej zaś pojawieniu się grupy 
konsumentów wysokiej jakości, zdrowej, ekologicznej żywności. Raport 
ONZ-owskiego Programu ds. Rozwoju (UNDP, 1996) wskazuje na 
szczególne przyspieszenie tego trendu w latach osiemdziesiątych. Rytm 
tak funkcjonującej gospodarki żywnościowej jest wyznaczany przez 
proces, który Harriet Friedmann określa mianem „prywatnej globalnej 
regulacji", wskazując, że: „[ponadnarodowe] korporacje są głównymi 
czynnikami dążącymi do regulacji warunków funkcjonowania rolnic
twa i gospodarki żywnościowej, tak aby zapewnić sobie stabilne warun
ki produkcji i konsumpcji, które umożliwią im planowanie inwestycji, 
pozyskiwanie produktów rolnych i sprzedaż ich w skali globalnej" 
(Friedmann, 1993: 52).

Ta globalna strategia funkcjonowania rolnictwa generuje ponadto wy
soki poziom sprzeczności w sytuacji krajów rozwijających się. Sprzyja 
ona bowiem pojawianiu się upraw monokulturowych, które są przezna
czone na rynki globalne i zaspokojenie potrzeb krajów wysoko rozwinię
tych. Jak podkreśla Bonnano (1994: 255): „(...) rozwój monokulturowej 
produkcji przeznaczonej na zintegrowany globalny rynek często powo
duje spadek [podkr, moje - K.G.] samowystarczalności żywnościowej 
w danych regionach i przyczynia się do wzrostu zagranicznego zadłuże
nia". I dalej ten sam autor stwierdza: „W perspektywie relacji między 
konsumpcją a produkcją ponadnarodowe łańcuchy produkcyjne (trans
national chains of production) tworzą wzrastające zróżnicowanie pomiędzy 
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lokalnym popytem na artykuły spożywcze a lokalną produkcją zoriento
waną na rynek międzynarodowy" (Bonnano, 1994: 255). A zatem globali
zacja rolnictwa i systemu gospodarki żywnościowej zawiera w sobie fun
damentalną sprzeczność. Z jednej bowiem strony umożliwia produkcję 
relatywnie taniej i pojawiającej się w niezwykłej obfitości żywności dla 
krajów rozwiniętych; z drugiej zaś - reprodukuje sytuację uzależnienia 
społeczno-ekonomicznego, która dotyka dużej części populacji w krajach 
rozwijających się.

Procesy, o których mowa, bardzo wyraźnie dały o sobie znać w okre
sie pomiędzy dekadą lat siedemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. W la
tach 1974-1996, pomiędzy dwiema światowymi konferencjami zorgani
zowanymi w Rzymie jako Światowa Konferencja Żywnościowa (World 
Food Conference) oraz Światowe Forum Żywnościowe (World Food Sum- 
mit), sytuacja na międzynarodowym rynku żywnościowym zmieniła się 
radykalnie. W latach siedemdziesiątych do głosu doszły przede wszy
stkim kraje Trzeciego Świata, które podkreślały swoje narodowe intere
sy i konieczność protekcjonizmu w celu ich ochrony. Natomiast w la
tach dziewięćdziesiątych podstawowym przesłaniem światowym stała 
się deregulacja w rolnictwie, co przejawia się w odchodzeniu od pomo
cy dla krajów słabiej rozwiniętych na rzecz handlu z nimi, oraz tzw. no
wy realizm, czyli neoliberalne strategie rozwojowe.

Zdaniem badaczy problemów światowej gospodarki żywnościowej 
koniec wieku XX to szczególna era przejściowa, w której dokonuje się 
wielowymiarowy proces restrukturyzacji. Jak piszę np. McMichael 
(1994: 6 i nast.), restrukturyzacja ta odbywa się na trzech zasadniczych 
poziomach, tj. państwa narodowego, sektorów gospodarki rolnej oraz 
regionów. Procesy restrukturyzacji gospodarki rolno-żywnościowej nie 
odbywają się w izolacji. Wręcz przeciwnie, tłem ich są takie zjawiska, jak 
między innymi: koniec „zimnej wojny", zachwianie hegemonii amery
kańskiej w polityce światowej, upadek komunizmu, pogłębienie proce
sów zniszczenia środowiska naturalnego.

Podstawowe elementy procesu restrukturyzacji rolnictwa i przemian 
systemu gospodarki żywnościowej dokonują się aktualnie w kontekście 
mechanizmu globalizacji. Najważniejszym jego przejawem jest właśnie 
napięcie, jakie istnieje pomiędzy procesem globalnej regulacji (global re- 
gulation) a funkcjonowaniem państwa narodowego (nation-state). To na
pięcie owocuje dwojakiego rodzaju konsekwencjami. Z jednej strony 
ulega erozji proces regulacji gospodarki w skali państwa narodowego; 
z drugiej zaś pojawia się nowa jakość określana mianem „państwa 
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ponadnarodowego". Sam jednak proces, który do tego prowadzi, posia
da - według McMichaela i Myhre'a (1991) - przynamniej pięć zasadni
czych elementów. Chodzi tutaj, po pierwsze, o większą ingerencję pań
stwa w globalny obrót kapitału; po drugie - zwiększającą się odpowie
dzialność państwa jako instrumentu regulacji interesów ponadnarodo
wego kapitału finansowego; po trzecie - o zmianę zasad funkcjo
nowania systemu regulacji państwowej, która przestaje się skupiać na 
spójności (coherence) gospodarki narodowej; po czwarte - związaną 
z tym reorientację instytucji państwowych zajmujących się formułowa
niem polityki gospodarczej i społecznej; po piąte wreszcie - taką reorga
nizacje struktur społecznych, która byłaby niesprzeczna z umiędzyna
rodowieniem niektórych przynajmniej segmentów gospodarki narodo
wej. A zatem - jak podkreślają przywoływani autorzy - rezultatem pro
cesu globalizacji jest nie tyle rosnąca opozycja pomiędzy państwem 
a międzynarodowym kapitałem, ile proces jednoczesnego umiędzyna
rodowienia kapitału i związanej z tym reorganizacji państwa. Reorgani
zacja ta sprowadza się przede wszystkim do zmiany sposobu regulacji 
przez państwo procesów gospodarczych. Do tej pory bowiem państwo 
było w dużej mierze skupione na regulacji rynku finansowego oraz do
chodów. Obecnie zaś regulacja ta wydaje się polegać bardziej na próbach 
odejścia od bezwzględnej ochrony wewnętrznego rynku towarów, pra
cy i finansów, na rzecz zabezpieczenia tego w wymiarze globalnym 
(ponadnarodowym). Nie jest to jednak proces bezkonfliktowy, o czym 
przekonują chociażby nieudane próby wycofania się państw europej
skich czy Japonii z wielu programów regulujących rynek artykułów rol
nych i dochody rolników (por. Sheingate, 2001).

Ta nowa postać aktywności państwa widoczna jest także w procesie 
umiędzynarodawiania kompleksu rolno-żywnościowego. Polega ono 
z jednej strony na gwałtownym rozwoju produkcji rolnej na eksport 
w obrębie każdego kraju, z drugiej zaś na rozproszeniu produkcji pod
stawowych artykułów rolnych oraz podważeniu systemu bezpieczeń
stwa żywnościowego przede wszystkim w odniesieniu do ubogich ka
tegorii danego społeczeństwa. W rezultacie powstaje nowy między
narodowy podział pracy w rolnictwie. W jego ramach kraje rozwijające 
się specjalizują się w dużej mierze w produkcji wymagającej dużych na
kładów pracy luksusowych artykułów rolnych (pozasezonowych owo
ców i warzyw, wołowiny, drobiu, ryb, kwiatów, itp.) eksportowanych 
do krajów wysoko rozwiniętych. Natomiast te ostatnie eksportują do 
krajów rozwijających się głównie swoje nadwyżki produkcyjne. Prowa
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dzi to do ukształtowania się typowo asymetrycznych stosunków społe
czno-ekonomicznych, w ramach których kraje rozwijające się orientują 
swoją gospodarkę rolną i żywnościową na rzecz wymogów rynku glo
balnego (międzynarodowego), natomiast kraje wysoko rozwinięte up
łynniają swoje wewnętrzne zapasy. A zatem: „Te pierwsze starają się 
tworzyć w miarę spójny rolny sektor gospodarki narodowej, podczas 
gdy te ostatnie bronią w wysoce protekcyjny sposób swojego sektora 
rolnego" (McMichael i Myhre, 1991: 93).

Najistotniejszym zatem przejawem restrukturyzacji w naturalny 
sposób staje się ten, który dokonuje się na poziomie państwa narodowe
go w związku z redefinicją jego roli. Chodzi tu o „morderczy" (por. 
McMichael, 1994: 7) poziom rywalizacji pomiędzy poszczególnymi pań
stwami, związany z chęcią upłynnienia nadwyżek produkcyjnych, kła
dących się cieniem na sytuacji sektorów rolnych krajów wysoko rozwi
niętych. Prowadzi to do starć w trakcie rozmów dotyczących GATT 
i dyskusji wokół problemu liberalizacji handlu artykułami rolnymi. To 
z kolei powoduje konieczność zmian w narodowych politykach rolnych 
różnych krajów i rodzi potrzebę ich dostosowania do nowego globalne
go porządku.

Innym przejawem restrukturyzacji są procesy dokonujące się w po
szczególnych sektorach gospodarki. Wskazuje się z jednej strony zaciera
nie granic pomiędzy jej tradycyjnie wyodrębnianymi sektorami (rolnic
two, przemysł, finanse, handel), z drugiej zaś narastające sprzeczności 
pomiędzy drobnymi rolnikami a wielkim kapitałem (agr ¿business). 
W szczególności koncentracja przemysłu spożywczego pociągająca za 
sobą dalszą koncentrację produkcji rolnej wywołuje zwiększone zaintere
sowanie kapitału przemysłowego tym działem gospodarki. Powoduje to 
z jednej strony - jak twierdzą np. Marsden i Whatmore (por. McMichael, 
1994) - fragmentaryzację procesów finansowania produkcji rolnej, z dru
giej zaś - prowadzi do zwiększonego napływu kapitału i nowoczesnych 
technologii do producentów rolnych i przetwórców żywności.

Wreszcie trzecim przejawem restrukturyzacji są przeobrażenia doko
nujące się w skali całych regionów rolniczych w poszczególnych kra
jach. Powoduje to przede wszystkim pojawienie się w wielu regionach 
nowych rodzajów produkcji. Proces ten jest sterowany przez wielkie 
ponadnarodowe korporacje, zajmujące się przetwórstwem i dystrybucją 
żywności oraz - co szczególnie interesujące - rządy poszczególnych 
państw, starające się ulokować produkty pochodzące z własnych krajów 
w rozmaitych niszach rynkowych. Prowadzi to właśnie do zerwania 



Swoistość globalizacji w rolnictwie 47

więzi miedzy lokalną czy regionalną produkcją a potrzebami lokalnej 
czy regionalnej populacji.

Najbardziej dyskusyjna w całym problemie globalizacji wydaje się 
zatem kwestia zakresu i stopnia regulacji globalnego rynku. Tzw. uru
gwajska runda GATT, czyli rozmowy dotyczące skonstruowania mię
dzynarodowego porozumienia dotyczącego handlu i taryf celnych zo
stała skoncentrowana na potrzebie generalnego obniżenia lub wręcz re
dukcji wszystkich rodzajów wspierania i protekcji w handlu produkta
mi rolnymi. Jak twierdzi np. John P. Baize (por. Swegle i in., 1991: 19 
i nast.), takie pociągnięcie będzie sprzyjać napływowi inwestycji do kra
jów Trzeciego Świata, co w konsekwencji wzmocni ich eksport, stano
wiący współcześnie podstawę zdrowej gospodarki. Takie stanowisko 
jest typowe dla neoliberalizmu, upatrującego w swobodnym przepły
wie kapitału i działaniach sił rynkowych podstawowych mechanizmów 
napędzających wzrost gospodarczy i zdolnych do zasypania przepaści, 
dzielącej gospodarki krajów wysoko rozwiniętych od krajów rozwijają
cych się. Jednak w ramach tego samego opracowania Bruce Gardner, 
prominentny urzędnik amerykańskiego Departamentu Rolnictwa pod
kreślał, że walka rządu USA o podpisanie i wprowadzenie w życie ukła
du GATT opiera się na założeniu, że amerykańscy rolnicy i gospodarka 
amerykańska odniosą w takiej sytuacji duże korzyści. Dodać oczywiście 
można, że stanie się tak dlatego, iż efektywność i produktywność rolnic
twa amerykańskiego stawia je w rzędzie dominujących systemów eko
nomicznych we współczesnym świecie. Jak piszę Gardner (por. Swegle 
i in., 1991: 49): „Zakończenie sukcesem tej rundy rozmów GATT pozwo
li nam konkurować fair. Z naszą przewagą ekonomiczną [podkr, 
moje - K.G.] w produkcji, z otwartymi rynkami i uczciwą konkurencją, 
bez wątpienia będziemy tego w stanie dokonać". Nie wszyscy są jednak 
tak optymistyczni. Na przykład Dennis Avery wskazuje, że zniesienie 
taryf i protekcjonizmu w skali światowej może doprowadzić do takiego 
spadku cen żywności, iż popyt na nią może wzróść nawet o 50% w sto
sunku do obecnego. Jednak narastające problemy ekologiczne spowo
dowane działalnością rolniczą oraz subsydia dla rolników podtrzymu
jące ich dochody mogą spowodować, że „(...) amerykańskie rolnictwo 
i agrobiznes znajdą się poza głównym nurtem owego rynkowego wzro
stu" (por. Swegle i in., 1991: 77).

Aktualne przeobrażenia rolnictwa w dobie globalizacji są zatem wy
padkową oddziaływania dwóch tendencji. Z jednej strony są efektem 
funkcjonowania gospodarki rynkowej, a w szczególności jej nowych 
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tendencji związanych z szybkością przemieszczania się kapitału w skali 
międzynarodowej. Ten fakt sprawia, że procesy konkurencji i eliminacji 
podmiotów niereagujących dostatecznie szybko na nowe tendencje 
w gospodarce są obecnie znacznie nasilone. Drugim czynnikiem jest ca
ły bagaż lokalnych czy regionalnych uwarunkowań w postaci struktur, 
kompleksów kulturowych czy instytucjonalnych, które są swoistym ob
szarem przełamywania się globalnych procesów ekonomicznych i poli
tycznych. A zatem aktualne przemiany są efektem swoistej - jak piszą 
Watts i Goodman (1997:10) - globalizacyjnej dialektyki, a właściwa per
spektywa analizy przeobrażeń rolnictwa i obszarów wiejskich, która 
powinna być wrażliwa na owe antynomie pomiędzy czynnikami glo
balnymi i lokalnymi, musi skupiać się na heterogenicznym (por. van der 
Ploeg i Dijk, 1995) charakterze obszarów wiejskich i wielości typów rol
nictwa, jakie we współczesnym świecie możemy zaobserwować.

4. Podsumowanie

Spróbujmy zatem na zakończenie podsumować rolę i znaczenie pro
cesów globalizacji zachodzących w sferze rolnictwa i gospodarki żyw
nościowej, które niosą ze sobą przeobrażenia widoczne w kilku wza
jemnie ze sobą powiązanych płaszczyznach.

Chodzi tu przede wszystkim o intensyfikację produkcji rolnej, za
równo w określonym regionie (intensyfikacja przestrzenna), jak i okre
ślonym dziale (intensyfikacja sektorowa) (por. Bonnano, 1994: 253 
i nast.). Obok intensyfikacji obserwujemy także daleko zaawansowaną 
specjalizację produkcji rolnej. Dotyczy to nie tylko poszczególnych go
spodarstw, co nastąpiło już znacznie wcześniej w procesie modernizacji 
rolnictwa w poprzednich dekadach, ale całych krajów czy regionów. 
Monokulturowe systemy wytwórcze (np. produkcja wołowiny w nie
których regionach Ameryki Łacińskiej czy owoców tropikalnych w ba
senie Morza Karaibskiego lub w Afryce) przeznaczone na globalny ry
nek doprowadziły do zaniku samowystarczalności żywnościowej wielu 
krajów i regionów we współczesnym świecie. Rolnictwo w większości 
krajów tzw. Trzeciego Świata jest nastawione nie tyle na potrzeby rodzi
mych konsumentów, ile na zaspokajanie wyrafinowanych wymogów 
konsumentów w Europie czy Ameryce Północnej. W ten sposób wy
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kształcą się swoisty „nowy międzynarodowy podział pracy", którego 
uczestnikami stają się także polscy rolnicy.

Kolejnym efektem globalizacji jest swoiste poszerzenie granic sekto
ra gospodarki rolnej. Współczesne rolnictwo to nie po prostu prowadze
nie gospodarstw rolnych (farming) i nie tylko powiązany z nim system 
przetwórstwa produktów rolnych (agribusiness), ale zintegrowany 
w skali globalnej sektor wytwarzania, przetwarzania i dystrybucji żyw
ności (food régime). Dodatkowym elementem tego obrazu jest integrowa
nie w ramach tego systemu także przedsiębiorstw chemicznych czy 
farmaceutycznych, zajmujących się np. badaniami genetycznymi czy 
chemicznymi, których zastosowania mogą następnie zwiększyć inten
sywność produkcji (dodatki hormonalne do pasz dla zwierząt, nowe ra
sy i odmiany zwierząt hodowlanych i roślin uprawnych, klonowanie 
organizmów zwierzęcych, itp.). Prowadzi to do „odnaturalnienia" rol
nictwa i do prób przekształcenia go w swoisty biotechnologiczny kom
pleks industrialny (Mann, 1990; Raynolds i in. 1993).

Globalizacja - jak już to było wyżej wskazane - w nowym świetle 
stawia także rolę państwa i skuteczności prowadzonej przez nie polityki 
gospodarczej i społecznej. Jest to efektem przede wszystkim postępują
cej transnacjonalizacji procesów gospodarczych i wzrastającej roli wiel
kich, ponadnarodowych korporacji. Jak wskazuje Campanella (1990: 1): 
„Na poziomie polityki państwa globalizacja oznacza wzrastającą utratę 
kontroli [nad procesami gospodarczymi]..." A twórca koncepcji systemu 
światowego wskazuje wręcz na podporządkowanie instytucji politycz
nych podmiotom dominującym na rynku jako istotę współczesnego ob
licza społeczeństwa kapitalistycznego. „Kapitalizm jako system produ
kcji i sprzedaży towarów na rynku w celu osiągnięcia zysku i jego za
właszczenia na bazie indywidualnej lub kolektywnej własności istnieje 
jedynie (...) jako system światowy, w którym polityczne podmioty nie 
pokrywają się po prostu z granicami gospodarki rynkowej. Dlatego po
zwala to osiągać zyski tym, którzy dominują na rynku, a jednocześnie 
umożliwia im wykorzystywanie instytucji politycznych, kiedy tylko te
go potrzebują, w celu zmiany reguł rynku na ich korzyść" (Wallerstein, 
1979: 66).

W perspektywie globalizacji istotny staje się także problem roli pań
stwa w paralelnie postępujących procesach regionalizacji i globalizacji. 
W tym kontekście np. istnienie Unii Europejskiej może być traktowane 
jako wyraz procesu powstawania instytucji międzynarodowych bądź 
jako „intensyfikacja powiązań pomiędzy geograficznie bliskimi pań
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stwami, które definiują obwód regionalnego subsystemu" (Held 
i McGrew, 1993: 263). Każda z powyższych perspektyw pociąga za sobą 
odmienny sposób patrzenia na rolę i funkcje przypisywane instytucji 
państwa. Pierwsza podkreśla stopniową utratę znaczenia państwa naro
dowego na arenie międzynarodowej; zrzekanie się części suwerenności 
na rzecz innych niepaństwowych organizacji; druga, przeciwnie, wska
zuje na procesy prowadzące do zyskiwania przez państwo na znaczeniu 
jako regulator oraz koordynator zachodzących zmian. W tym ostatnim 
przypadku zmienia się charakter funkcji państwa, a ono samo może od
grywać w tym procesie aktywną rolę.

Globalizacja rolnictwa i gospodarki żywnościowej jest więc proce
sem wieloaspektowym i wielopłaszczyznowym, stawiającym przed 
każdym społeczeństwem określony układ uwarunkowań. Do najważ
niejszych zaliczyć należy następujące kwestie: 1) konieczność „mniej" 
protekcjonistycznego traktowania rolnictwa przez narodowe polityki 
gospodarcze; 2) zdolność do absorbowania przez rolnictwo współczes
nych metod, technologii i organizacji produkcji rolnej; 3) utrzymywanie 
uznanych w świecie standardów jakościowych, zdrowotnych i sanitar
nych. Efektem tego jest przede wszystkim konieczność rozwiązania 
dwóch zasadniczych kwestii: a) osiągania przez rolników wzrostu do
chodów przy generalnie niekorzystnych relacjach cenowych, co musi 
prowadzić do dalszego wzrostu efektywności i sprawności tego sektora 
gospodarki; oraz b) utrzymywania protekcjonizmu państwowego przy 
jednoczesnym jednak eliminowaniu jego negatywnych skutków (por. 
Hunek, 2000: 181-182). Kwestie te dotyczą także i polskiego rolnictwa 
oraz obszarów wiejskich, a ich rozwiązywanie odbywa się w kontekście 
naszej specyficznej wersji globalizacji, jakim jest proces integrowania się 
z Unią Europejską (por. Kolarska-Bobińska, Rosner, Wilkin, 2001). Za
gadnienia te zostaną podjęte w kolejnym rozdziale.



Rozdział drugi

Achillesowa pięta integracji? 
Rolnictwo chłopskie w Polsce 
w perspektywie integracji 
z Unią Europejską

„Samospelniajgce się proroctwo, w którym Ipk zo
staje przekształcony w rzeczywistość, działa jedy
nie w sytuacji, to której sip nie podejmuje świado
mej regulacji instytucjonalnej".

Robert K. Merton (1982: 476)

1. Ramy dyskursu

Procesy społeczne, którym aktualnie podlega polskie społeczeństwo, 

tj. z jednej strony transformacja ustrojowa, z drugiej zaś - zbliżająca się 
perspektywa integracji z Unią Europejską, to - w perspektywie socjo
logicznej - przykład gwałtownej i wieloaspektowej zmiany społecznej. 
To stwierdzenie nakłada określoną, właściwą dla socjologii perspekty
wę. Jest ona zdecydowanie odmienna od innych, jakie są przyjmowane 
w naukach społecznych. Mam na myśli przede wszystkim te, którymi 
posługują się ekonomia i nauki polityczne, czyli te dyscypliny nauk 
społecznych, których przedstawiciele najbardziej - obok socjologów - 



52 ACHILLESOWA PIĘTA INTEGRACJI? ROLNICTWO CHŁOPSKIE W POLSCE...

interesują się problematyką transformacji w naszej części Europy. Ame
rykański socjolog David Stark, omawiając to zagadnienie, charakteryzu
je stan ducha ekonomistów, stwierdzając: „Załamanie się starego po
rządku zrodziło imperatyw ambitnych eksperymentów, jako że dało 
okazję do konstruowania kapitalizmu od nowa - według zamierzonego 
projektu. Mając wolność wyboru, społeczeństwa Rosji i Europy 
Wschodniej mogą wreszcie kierować się wybraną przez siebie doktry
ną" (Stark, 1992: 53). I dodaje: „W przypadku nauk politycznych meta
fora załamania się jest równie wszechobecna. (...) istnieje powszechna 
zgoda, że podstawowym problemem jest to, jak zbudować nową gospo
darkę i nową społeczność na ruinach dawnego społeczeństwa" (tamże). 
Okazuje się jednak, że konsekwencje zgodnej diagnozy są wedle opinii 
ekonomistów i politologów odmienne. Proponuję raz jeszcze oddać głos 
Davidowi Starkowi: „Lecz podczas gdy ekonomiści głównego nurtu 
postrzegają upadek jako podłoże śmiałych inicjatyw «autorskiego» ka
pitalizmu, wielu politologów sądzi, że próżnia instytucjonalna prowa
dzi do paraliżu, a nawet chaosu" (Stark, 1992: 53). Zatem dla ekonomi
stów - wedle interpretacji Starka - upadek komunizmu stwarza nie
skrępowane możliwości realizacji modelu gospodarki rynkowej, pod
czas gdy według politologów rodzi zagrożenia, anarchizację i chaos 
w życiu społecznym, wzmacniając sytuację totalnej niepewności co do 
przyszłych losów.

Rolę „jedynych sprawiedliwych" w tym towarzystwie pełnią - zda
niem Starka - socjologowie. To oni właśnie posługując się koncepcją 
transformacji, a nie totalnej kreacji (ekonomiści) lub totalnego chaosu 
(politologowie), przyjmują realistyczną perspektywę analizy dokonują
cych się zmian społecznych, które polegają na budowaniu nowych in
stytucji i struktur, nie w próżni wszakże, ale na historycznie ukształto
wanym podłożu. W swoich rozważaniach Stark (1992) określa proces 
tych zmian jako „uzależniony od przebytej drogi" (path dependency), 
uwypuklając właśnie znaczenie istniejących w danym społeczeństwie 
i skumulowanych w efekcie przebycia określonej drogi rozwojowej 
w okresie komunistycznym i prekomunistycznym zasobów struktural
nych i kulturowych. Jeszcze mocniej wątki te uwypuklają ci, którzy sta
wiają tezę o zasadniczym znaczeniu przeobrażeń w sferze kulturowej, 
w obszarze zakorzenionych wartości, reguł i norm, które są produktem 
minionego okresu. Jak podkreśla np. Sztompka: „Już najwyższy czas, 
aby na powrót uwzględnić ludzi w teorii socjologicznej, włączając w to 
teorię społeczeństwa postkomunistycznego i poświęcić więcej uwagi 
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«miękkim», ludzkim czynnikom, stojącym na drodze płynnego przej
ścia" (Sztompka, 1992a: 4). Zasadniczym problemem stanowiącym naj
bardziej istotną barierę na drodze procesu przeobrażeń w społeczeń
stwach pokomunistycznych jest stan „niekompetencji cywilizacyjnej", 
powstały jak efekt izolacji od wpływów nowoczesnej cywilizacji za
chodniej (Sztompka, 1994: 15). Do najważniejszych jego przejawów na
leżą: zanik etosu pracy, lekceważenie prawa, pasywizm i lekceważenie 
dobra publicznego, dogmatyzm, nietolerancja, analfabetyzm technicz
ny, rabunkowy stosunek do przyrody oraz cały szereg elementów kultu
ry życia codziennego, takich jak: egoizm, bałagan, obojętność, cham
stwo, niechlujstwo, brud, bałagan, itp.

Przyjęcie takiej perspektywy analizy dokonującej się transformacji 
nasuwa jednak od razu pytanie o możliwości i sposoby przezwycięże
nia owej niekompetencji, szczególnie zaś w sytuacji, gdy jej przejawy 
istnieją nadal, mimo zmieniającego się - i to w znaczny sposób - konte
kstu instytucjonalnego. Pytanie to jest zasadne o tyle, iż istniejąca właś
nie w socjologii koncepq’a tzw. samospełniającego się proroctwa (por. 
Merton, 1982) może sygnalizować nowe swoiste zagrożenia w procesie 
transformacji, wyrosłe właśnie na bazie takiej socjologicznej diagnozy. 
Koncepcja ta bazująca na stwierdzeniu, że jeżeli ludzie definiują jakieś 
sytuacje jako rzeczywiste to stają się one sytuacjami rzeczywistymi 
(Merton, 1982: 462) może wskazywać nam przypadek, w którym socjo
logiczna teza o utrzymującej się niekompetencji cywilizacyjnej realizuje 
się jako niemożność pokonania pewnych barier kulturowych, dzielą
cych nas od społeczeństw wysoko rozwiniętych. Jednym ze sposobów 
przeciwdziałania właśnie takiej sytuacji jest zastosowanie emancypa- 
cyjno-manipulacyjnej socjotechniki (por. Sztompka 1992b: 119), polega
jącej przede wszystkim na wprowadzaniu określonych rozwiązań 
instytucjonalnych, ich propagowaniu i wymuszaniu tą drogą zmian 
w nawykach, zachowaniach i mentalności członków społeczeństw 
postkomunistycznych.

Czy rzeczywiście jednak ekonomiczny i socjologiczny sposób ujęcia 
zagadnień zmiany społecznej są tak odmienne, że aż bez mała przeciw
stawny, jak sugeruje to Stark? Czy rzeczywiście ekonomista i socjolog nie 
są w stanie porozumieć się i znaleźć wspólnego lub przynajmniej kom
plementarnego sposobu widzenia analizowanej rzeczywistości? Howard 
Newby (1982), analizując rozwój teorii w socjologii wsi, podkreśla, że 
spotyka się ona z lekceważeniem wśród ekonomistów rolnictwa, kryty
kujących ją za zajmowanie się społeczno-kulturowymi, a więc marginal
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nymi jakoby aspektami stosunków rolnych. Podobnie, choć z innej per
spektywy, stan stosunków między obiema dyscyplinami ujmuje Patrick 
Mooney. Prezentując, na podstawie własnych wyników badań, cztery ty
py rodzinnych producentów rolnych spotykane w rolnictwie amerykań
skim, wskazuje, iż kategoria określana przez niego uszczypliwie mianem 
„modelowego rolnika ekonomistów" jest tą, która „z reguły bywa przyj
mowana jako model w rozważaniach ekonomistów rolnictwa" (Mooney, 
1988: 69). Model ten zasadza się na skupieniu formalnej własności i rze
czywistej kontroli środków produkcji w rękach właściciela-użytkownika, 
który dysponując nieskrępowanym dostępem do rynku zarówno towa
rów nabywanych, jak i sprzedawanych produktów, podejmuje swoje de
cyzje, opierając się przede wszystkim na pieniężnej kalkulacji. Innymi 
słowy, jest to idealny model rolnika-producenta rynkowego, wyizolowa
nego ze społecznego i kulturowego kontekstu oraz pozaekonomicznych 
czynników, wpływających na podejmowane przez niego decyzje. Jeszcze 
inaczej mówiąc, jest to po prostu typowy model homo economicus przenie
siony na grunt rozważań o przemianach rolnictwa.

Ten ostatni przykład w istocie rzeczy pokazuje, że cały problem 
sprowadza się nie do różnic między ujęciem ekonomicznym a socjologi
cznym, ale określonym ujęciem ekonomicznym i określonym ujęciem 
socjologicznym. Dokładnie rzecz ujmując, chodzi tutaj z jednej strony 
o ortodoksyjną teorię ekonomiczną, z drugiej zaś o socjologię, która po
zbawia jednostkę ludzką jakiegokolwiek marginesu podmiotowości 
i zdolności do wykraczania poza istniejące w społeczeństwie reguły za
chowania w określonej sytuacji. Ta pierwsza operuje modelem człowie
ka racjonalnie kalkulującego w każdej sytuacji, ta druga zaś modelem 
człowieka-niewolnika bagażu doświadczenia, które jest jego udziałem. 
W pierwszej do podstawowych charakterystyk makrosystemu eko
nomicznego należą: koncepcja firmy opartej na maksymalizacji zysku 
oraz „koncepcja równowagi, bazująca przede wszystkim na mechani
zmie cenowym" (Wilkin, 1995: 29). Druga natomiast „(...) opiera się na 
postrzeganiu społeczeństwa jako „twardej", „obiektywnej", „organicz
nej" całości, ulegającej swoistym, autonomicznym przekształceniom 
zgodnym z „żelaznymi prawami" i „przyrodniczymi konsekwencjami": 
jako swoistej nadludzkiej rzeczywistości (...)" (Sztompka, 1989: 67).

Takie ujęcia ekonomicznej i społecznej rzeczywistości nie wyczerpu
ją jednak możliwości konceptualnych i interpretacyjnych, jakimi dyspo
nują obydwie dyscypliny naukowe. W szczególności w ekonomii moż
na wskazać na obecność nurtu ekonomii instytucjonalnej, w socjologii 
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zaś - na tzw. koncepcje podmiotowości. Przyjrzyjmy się przez chwilę 
obu tym nurtom.

Szkoła instytucjonalna w ekonomii zwraca uwagę na gospodarczą 
wagę takich czynników, jak: tradycje historyczne, rola państwa, a także 
waga analiz empirycznych, a nie posługiwanie się przyjętymi a priori 
modelami. Na swoisty kanon ekonomii instytucjonalnej składają się dzi
siaj zarówno interdyscyplinarne, jak i holistyczne podejście do analizo
wanego zagadnienia, przyjęcie założenia o silnym wpływie infrastru
ktury instytucjonalnej na działalność podmiotów ekonomicznych, 
wskazanie na ewolucyjny charakter gospodarki oraz rolę władzy, przy
musu i konfliktu w procesach gospodarczych. Jak stwierdza Wilkin 
(1995: 43): „Instytucjonaliści przywrócili ekonomii charakter nauki 
społecznej [podkr, moje - K.G.] i nawiązali do starej tradycji trakto
wania ekonomii jako ekonomii politycznej". Dodajmy od siebie, że 
w ten sposób ekonomia staje się nauką uwzględniającą socjologiczne 
parametry rzeczywistości i w związku z tym możliwe jest znalezienie 
wspólnego języka pomiędzy przedstawicielami obydwu dyscyplin.

Z kolei idea podmiotowości społeczeństwa jest możliwa do zaobser
wowania na gruncie różnych szkół i teorii socjologicznych. Zaliczyć do 
nich należy tzw. ogólne teorie podmiotowości (np. koncepcje społeczeń
stwa aktywnego Amitai Etzioniego czy teorię samotworzenia się społe
czeństwa Alain Touraine'a), teorię strukturacji Anthony Giddensa czy 
koncepcje „społeczeństwa uczącego się", „teorię systemu reguł", itp. 
Zdaniem Piotra Sztompki, mimo istniejącego zróżnicowania, koncepcje 
te przyjmują kilka wspólnych założeń, do których należy zaliczyć: dy
namiczne ujęcie społeczeństwa, traktowanie działania ludzi jako pod
stawowego czynnika dynamizującego rzeczywistość społeczną, przyję
cie założenia o wielości możliwych scenariuszy rozwoju społecznego, 
odwołanie się do „(...) autodynamiki, samorozwoju, kumulacji i samo- 
napędzania się zmian" (Sztompka, 1989: 70; por. także szerzej na ten te
mat: Sztompka, 1991). Można zatem dodać, że społeczeństwo ujęte 
w takiej perspektywie dokonuje w sposób twórczy i autonomiczny 
adaptacji rozmaitych nowych rozwiązań (nowe instytucje, sposoby 
działania, itp.), które nie są ex definitione skazane na odrzucenie.

Innym aspektem tego zagadnienia jest problem dróg rozwojowych 
pokonywanych przez Polskę (i inne społeczeństwa Europy Wschodniej) 
rozpatrywany w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. Wiąże się to 
z koniecznością przyjęcia założenia dotyczącego powtarzania „zachód- 
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niej" drogi rozwojowej także przez społeczeństwa w innych częściach 
świata albo wręcz przeciwnie, do oparcia się na twierdzeniu o specyfice 
Zachodu i niepowtarzalności jego drogi rozwojowej. Ta pierwsza perspe
ktywa charakteryzuje w socjologii koncepcje ewolucjonistyczne, czyli - 
w sumie - pierwszy wielki system teoretyczny nauki o społeczeństwie 
w wieku XIX (por. Szacki, 1981), który stworzył po II wojnie światowej 
podstawy do sformułowania tzw. koncepcji rozwojowej (developmentalist 
project) (por. McMichael, 2000). Natomiast ta druga prowadzi do wy
kształcenia się w II połowie XX wieku w naukach społecznych koncepcji 
systemu światowego (world-system theory) (por. Wallerstein 1974, 1979) 
czy tzw. teorii zależności (dependency theory), formułowanej głównie 
przez autorów latynoamerykańskich (por. np. Cardoso i in., 1979). Nie 
wdając się w szczegółową analizę tych teorii, można przyjąć, że obie te 
koncepcje bazują w sumie na podobnym założeniu, iż rozwój przebiega 
inaczej w krajach zachodnich, tj. w tzw. centrum (core), a inaczej w społe
czeństwach peryferyjnych lub półperyferyjnych (periphery or semi-periphe- 
ry), czyli właśnie w krajach Europy Wschodniej lub Południowej (por. 
Wallerstein, 1979) lub w społeczeństwach pozaeuropejskich. Jacek Ko
chanowicz, analizując ten problem, stwierdza wprost: „(...) transformacja 
[przemiany w Europie wschodniej - K.G.] nie jest po prostu tylko 
późniejszym powtórzeniem tego, co działo się w krajach rozwiniętych" 
(Kochanowicz, 1991: 5). Ta odmienność polega - zdaniem autora - na se
lektywnej industrializacji, patologicznej urbanizacji oraz braku w stru
kturze społecznej klasy średniej. Szczególnym zaś elementem tej transfor
macji jest presja tzw. efektu demonstracji. „Ludzie oglądają telewizję 
i chcą mieć takie same domy, samochody, ubrania i inne przedmioty jak 
ludzie w bogatych, rozwiniętych społeczeństwach" (Kochanowicz, 1991: 
5). Gdyby rozumowanie to odnieść do interesującego nas problemu, to 
można byłoby powiedzieć, że protekcyjny charakter polityki rolnej kra
jów Unii Europejskiej jest właśnie tym, co rolnicy polscy chcą osiągnąć 
bez względu na to, jaki jest rzeczywisty stan naszego rolnictwa.

Sytuacja ta wyznacza w interesujący sposób ramy debaty prowadzo
nej w Polsce w związku z procesami transformacji społeczeństwa 
(w tym także oczywiście i integracji z Unią Europejską). Podstawowe 
pytanie, jakie pojawia się w tym kontekście, jest związane z zakresem 
stosowalności klasycznej teorii modernizacji (opisującej w przypadku 
społeczeństw zachodnich przejście od społeczeństwa tradycyjnego do 
nowoczesnego [zmodernizowanego]) do analizy transformacji społe
czeństw wschodnioeuropejskich. Okazuje się, że wzorując się obecnie 
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na systemie właściwym społeczeństwom wysoko rozwiniętym, w isto
cie odwołujemy się do trzech etapów tradycji ich modernizacji, tj. etapu 
liberalnego (tworzenie podstaw gospodarki rynkowej), etapu socjalnego 
(tworzenia systemu welfare state) oraz etapu najnowszego (tj. ponowo- 
czesnego). Omawiająca tę problematykę autorka stawia na zakończenie 
swoich rozważań interesująca tezę: „Proponuję, żeby obecną rzeczywi
stość polską opisać w języku momentów: liberalnego, socjalnego i pono- 
woczesnego, krzyżujących się ze sobą i nakładających się na zjawiska 
charakterystyczne dla peryferyjności i tego, co jest tylko TU [czyli w Eu
ropie wschodniej - K.G.]" (Sosnowska, 1997:14). A zatem można stwier
dzić, że transformacja w naszym kraju (jak również w innych społe
czeństwach wschodnioeuropejskich) powiela równocześnie trzy istotne 
aspekty modernizacji Zachodu, które w jego obrębie następowały se
kwencyjnie w określonych momentach czasowych. Mówiąc jeszcze ina
czej i przywołując znane określenie Alvina Tofflera (1986), można po
wiedzieć, że mamy obecnie w naszym kraju do czynienia z procesem 
nakładania się tzw. drugiej i trzeciej fali, tj. kończenia procesu moder
nizacji właściwego gospodarce przemysłowej i jednoczesnego budowa
nia struktur gospodarki poprzemysłowej.

Ponadto szczególnym elementem ram dyskursu o kondycji i prze
mianach polskiego rolnictwa jest zaprezentowany w poprzednim roz
dziale proces globalizacji. Jak podkreśla np. Paweł Starosta (1999: 386): 
„Proces globalizacji stwarza dzisiaj zasadnicze wyzwanie dla przeobra
żeń polskiej wsi i polskiego rolnictwa, jako że współczesna równowaga 
gospodarcza w skali międzynarodowej nie tworzy pewnego rynku dla 
producentów z różnych krajów". Wtóruje mu zaś Augustyn Woś (2001: 
97), który dodaje: „Integracja europejska, niezależnie od tego, jaką wagę 
do niej aktualnie przywiązujemy, jest częścią procesów o wiele ważniej
szych i głębiej sięgających, mianowicie fenomenu globalizacji". Wskazy
wano w poprzednim rozdziale niejednokrotnie na regionalizację i loka
lizację jako procesy towarzyszące globalizacji (por. np. McMichael, 2000; 
Bauman, 1997). Zagadnienie to w sposób syntetyczny określa Woś (2001: 
95), słusznie stwierdzając: „Integracja regionalna jest odzwierciedleniem 
tego faktu, że procesy wzrostowe nie mieszczą się już w ramach państw 
narodowych i wiele ważnych spraw można lepiej rozwiązywać w skali 
ponadnarodowej".

Powyższe uwagi wskazują zatem na wagę dwóch zasadniczych 
kwestii. Z jednej strony chodzi tu o proces postępującego różnicowania 
sytuacji gospodarstw chłopskich (rodzinnych gospodarstw rolnych) 
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w Polsce, która wchodząc w system gospodarki rynkowej i rozpoczyna
jąc proces integracji ze strukturami Unii Europejskiej, poddaje się tym 
samym oddziaływaniom procesu globalizacji, z drugiej zaś - o procesy 
różnicowania się rozwoju regionalnego, co oczywiście wymaga formu
łowania odpowiedniej polityki w tym zakresie. Trzeba jednak pamiętać 
o tym, że globalne uwarunkowania procesów przeobrażeń wsi i rolnic
twa (choć nie tylko w ich przypadku) wydobywają ze zdwojoną siłą za
równo pozytywne, jak i negatywne cechy określonego, lokalnego ukła
du czynników. Jak słusznie zaznacza Woś (2000: 296), przemiany chłop
skiego rolnictwa w Polsce dokonują się, gdy istnieje znaczna nadwyżka 
siły roboczej na wsi i występuje znaczący brak kapitału. Zaledwie bo
wiem 10% gospodarstw osiąga taki poziom akumulacji, że może inwes
tować w przeobrażenia swej struktury. Procesy globalizacyjne mogą za
tem uwypuklić tę tendencję, doprowadzając w relatywnie krótkim cza
sie do marginalizacji większości gospodarstw, składających się na sektor 
rodzinnego rolnictwa w naszym kraju.

Wskazane wyżej czynniki muszą prowadzić do nasilenia procesów 
związanych z tzw. wielofunkcyjnym rozwojem wsi polskiej (por. Sta
siak, 2000), jak również z aktywnym dostosowywaniem się do zróżni
cowanej sytuacji poszczególnych obszarów, owocując nasileniem po
staw przedsiębiorczych (przynajmniej wśród części wiejskiej populacji) 
oraz rozwojem nowym form aktywności ekonomicznej na wsi (por. 
Hałasiewicz i Kaleta, 2000). Te procesy dodatkowo wzmocnią tenden
cje do różnicowania się obrazów wiejskiej Polski lokalnej (por. Kaleta, 
1998; Rosner, 2000).

2. Problemy modernizacji gospodarki 
chłopskiej w Polsce - próba syntezy

Scharakteryzowane wyżej kwestie stanowią zasadnicze tło rozważań, 
dotyczących procesu modernizacji gospodarki chłopskiej w Polsce. Jed
nocześnie jednak przyjęcie ich jako swoistych ram dla rozważanej pro
blematyki powoduje dwojakiego rodzaju konsekwencje. Z jednej strony 
nakazują bowiem analizowanie przeobrażeń ekonomicznych zarówno 
w perspektywie kontekstu instytucjonalnego, jak i istniejącej w danym 
społeczeństwie tradycji, z drugiej zaś - przyjęcie założenia o odmienno
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ści procesu modernizacyjnego w naszej części Europy. Kwestią istotną 
nadal pozostaje to, że rozmaici autorzy odnoszą się w swoich rozważa
niach do niektórych tylko fragmentów tła, o którym tutaj mowa. Dotyczy 
to także opinii na temat potencjału modernizacyjnego gospodarstw 
chłopskich we współczesnej Polsce. Przykładem tego są przytaczane ni
żej stwierdzenia.

W swoim szkicu opublikowanym na początku lat dziewięćdziesią
tych Maria Halamska wskazuje na trzy - jej zdaniem - najistotniejsze ty
py postaw, występujące w środowiskach chłopskich: wyuczoną bezrad
ność, kolektywistyczny egoizm oraz nieufność wobec świata zewnętrz
nego. I dodaje: „Ten ostatni [tj. świat zewnętrzny - K.G.] miał dla chło
pów dotychczas wymiar «miasta», «spółdzielni», «banku», «państwa». 
Teraz uzupełniony zostanie odmienną, obcą dla chłopów formą: Europą 
z jej nadprodukcją żywności, dotowanym rolnictwem, rygorami celny
mi, konkurencją i wysokimi wymaganiami jakościowymi. Wszystko to 
oznacza, że adaptacja chłopów do gospodarki rynkowej, co jest warun
kiem «wejścia do Europy», będzie bardzo dramatyczna i spotka się 
z chłopskim oporem. Będzie to bowiem «koniec chłopów» w Polsce, 
ostatnich - jak się wydaje - w Europie" (Halamska, 1991a: 53). Wypo
wiedź ta nie pozostawia wątpliwości, w jaki sposób autorka widzi rolę 
chłopów w procesie integrowania się Polski z Unią Europejską. Jest to 
jednoznacznie rola środowiska przeciwdziałającego temu procesowi. 
Chłopi jawią się w tym kontekście jako ostoja konserwatyzmu i zacofa
nia, stojący wyraźnie w obliczu konieczności przystosowania do gospo
darki rynkowej i nowoczesnych mechanizmów regulujących procesy 
społeczne i ekonomiczne.

Z drugiej jednak strony chłopi jako kategoria społeczna i gospodar
stwa chłopskie jako jednostki produkcyjne stanowiły zawsze o specyfice 
naszego kraju w systemie państw komunistycznych. Obok szczególnej 
pozycji Kościoła katolickiego świadczyły o polskiej specyfice w obliczu 
unifikującej polityki, obowiązującej w państwach bloku wschodniego. 
Utrzymanie się gospodarstw chłopskich w Polsce przez cały okres 
komunistyczny bywa przywoływane nieraz jako dowód na szczególnie 
prorynkowe postawy i umiejętności polskich rolników. Dobrym przy
kładem takiego rozumowania jest wypowiedź amerykańskiego polito
loga, Stephena Cohena (1992), kontrastującego w tym przypadku losy 
transformacji w Polsce i Rosji i wskazującego, że w naszym kraju prze
trwała nie tylko prywatna własność podstawowych zasobów ziemi 
uprawnej, ale także swoista kultura przedsiębiorczości. Kontynuując tę 
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myśl, można stwierdzić, że chłopi winni być w tym przypadku natural
nym niejako sprzymierzeńcem reform prorynkowych i strategii integro
wania naszej gospodarki i społeczeństwa ze strukturami europejskimi.

Który z tych obrazów jest zatem prawdziwy? Który z nich należy 
brać pod uwagę realizując polityczną strategię integracji Polski z Unią 
Europejską, prowadząc kampanię na rzecz przekonania naszego społe
czeństwa co do potrzeby jej realizacji oraz robiąc bilans ewentualnych 
jej sprzymierzeńców i przeciwników. Jestem zdania, że w tym przedsię
wzięciu nie można niestety wykorzystywać żadnego z nich. Oba zawie
rają ten sam błąd, który polega przede wszystkim na jednowymiarowo- 
ści ujęcia środowiska chłopskiego oraz właściwych mu postaw i warto
ści. Oba też uogólniają w sposób absolutnie nieuprawniony cechy pew
nych części środowisk chłopskich, przypisując je całości. Dlatego też 
podstawowe zadanie polegać musi na w miarę dokładnym przyjrzeniu 
się tym zjawiskom i procesom, które w ciągu minionego półwiecza 
ukształtowały określone postawy i strategie działania, a następnie zde
rzyły się z nową rzeczywistością po 1989 roku.

Powojenne lata doprowadziły do wytworzenia się sytuacji, która nie
kiedy określana bywa mianem swoistego „pęcznienia warstwy chłop
skiej". Polega to na umacnianiu przez chłopów swej pozycji w społe
czeństwie, przy jednoczesnym jednak reprodukowaniu wewnętrznej 
struktury zbiorowości. Jak piszę Halamska (1991a: 46): „(...) chłopi 
w początkach lat osiemdziesiątych są grupą niezmiernie dynamiczną, 
jeśli nie ekspansywną. Dynamika zbiorowa, dynamika dotycząca grupy 
jako całości, zdaje się dominować nad dynamiką procesów zachodzą
cych wewnątrz grupy, nad dynamiką procesów, które ją wewnętrznie 
różnicują". Rozwijając swoją tezę, autorka bardzo mocno podkreśla cha
rakter niekompletnej modernizacji gospodarki chłopskiej. Wzrasta 
wprawdzie poziom zaopatrzenia w środki techniczne, jednak mimo 
wprowadzenia wielu elementów nowoczesnego gospodarowania rolni
cy polscy w zasadniczym stopniu pozostają w dalszym ciągu chłopami. 
„Wręcz znikomym przemianom ulegają bowiem same sposoby gospo
darowania, jeśli traktuje się je jako relacje między nakładami pracy a efe
ktami, udziałem nakładów wewnętrznych i zewnętrznych w gospodar
stwie, zasady powiązań z rynkiem, zasady powiązań poziomych i pio
nowych. Mimo postępującej technicyzacji w niewielkim stopniu zmie
nia się sam sposób gospodarowania. Procesy systemowej reprodukcji 
dominują nad procesami zmian. Gospodarka chłopska mimo przyswo
jenia technicznych usprawnień nie zmienia swojej logiki, tak jak nie
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zmienia znachora w lekarza używanie przez tego pierwszego stetosko
pu i chirurgicznych rękawic" (Halamska, 1991a: 47).

W trakcie 45-letniego okresu funkcjonowania w zetatyzowanej go
spodarce w świadomości rolników ukształtowało się trwałe poczucie 
zagrożenia. Celnie i w syntetyczny sposób analizują to zjawisko Włady
sław Adamski i Ryszard Turski, pisząc: „Fenomen relatywnie wysokiej 
aktywności zawodowej chłopów polskich w sytuacji trwale zaznacza
jącego się ich poczucia zagrożenia grupowego i deficytu technicznych 
środków produkcji (oraz innych niekorzystnych przesłanek) prawdopo
dobnie tłumaczą zwłaszcza następujące hipotezy: 1) etos zagrożenia 
grupowego wywołał w kulturze chłopskiej reakcję w postaci wykształ
cenia się etosu grupowej samoobrony; 2) sytuacja zagrożenia interesu 
grupowego wzmocniła u znacznej części chłopów tradycyjne poczucie 
obowiązku wobec ziemi jako dobra ojczystego; 3) cyklicznie powtarza
jąca się polityka dyskryminacji społecznej i gospodarczej chłopów zmu
szała znaczną ich część do podejmowania zwielokrotnionej aktywności" 
(Adamski i Turski, 1990:148).

Na inne nieco aspekty przemian świadomości zwraca uwagę Halam
ska. Bazując na wynikach prowadzonych przez siebie badań, autorka 
wskazuje na kilka jej zasadniczych cech. Pierwszą określa mianem rysu 
negatywnej integracji. Zawiera on przeświadczenie chłopów o tym, że 
świat zewnętrzny jest czymś obcym, zewnętrznym, a społeczeństwo 
globalne włącza ich w swoje struktury na zasadach negatywnych. To 
wyzwala jednak już nie tylko postawy biernego oporu, których wagę 
podkreślał w swym eseju Jan Szczepański (1973), ale także aspiracje do 
uzyskania podmiotowości. W tym ostatnim przypadku badania prze
prowadzone w drugiej połowie lat osiemdziesiątych wykazały obecność 
w środowiskach chłopskich silnego napięcia pomiędzy aspiracjami do 
podmiotowego kształtowania swego losu, skupionymi wokół posiada
nia gospodarstwa, ujęcia własnej tożsamości oraz możliwości artykula
cji interesów grupowych, a ograniczającymi czy wręcz blokującymi ce
chami rzeczywistości, będącymi pochodną zarówno samego sposobu 
organizacji rodzinnych gospodarstw rolnych jak i cech ładu makro- 
społecznego (Gorlach i Seręga, 1991). Druga cecha świadomości - to po
czucie grupowego upośledzenia, wszechobecne mimo zmian zachodzą
cych zwłaszcza w dekadzie lat osiemdziesiątych w położeniu społecz
nym chłopów. Jak piszę Halamska: „Porównując się z innymi grupami 
usytuowanymi w mieście, chłopi czują się grupą mniej zamożną, mającą 
mniejsze możliwości zaspokajania własnych potrzeb, mniejsze możli
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wości politycznego wpływu i osiągnięcia społecznego poważania. Jest 
to stan wielowymiarowej synchronicznej deprywacji" (Halamska, 
1991a: 48).

Cechę kolejną stanowi zróżnicowany stosunek do innych kategorii 
społeczeństwa. Wizji miasta jako pozytywnego układu odniesienia 
i sympatii dla robotników towarzyszy jednocześnie niechęć, której adre
satem są przedstawiciele władzy. Komentując to zagadnienie, autorka 
zwraca uwagę, że: „W początkach lat osiemdziesiątych skłonni byliśmy 
tę niechęć interpretować jako niechęć do «władzy» (...). Wydaje się jed
nak, że jest to zjawisko o wiele bardziej złożone. Władza była postrzega
na przez chłopów (...) jako obca, wroga, wyalienowana. Takie cechy 
przypisywano powszechnie wszystkim jej przedstawicielom, a ogólniej
- wszystkim jej elitom. Te elity nigdy nie cieszyły się chłopską sympatią. 
Już w okresie międzywojennym definiowanie chłopskiej tożsamości od
bywało się poprzez opozycje do tożsamości elit" (Halamska, 1991a: 49). 
Niemniej jednak w obliczu narastającego w latach osiemdziesiątych 
kryzysu społeczno-gospodarczego chłopi widzą przede wszystkim po
trzebę szerokiego współdziałania różnych kategorii społecznych, w tym 
także i „władzy" (Gorlach i Seręga, 1991: 84 i nast.). „Władza" może być 
zatem niezbyt „łubiana", ale wyraźnie postrzega się jej funkcjonalne 
znaczenie. Można powiedzieć, że odwzorowany zostaje tutaj stereotyp 
może niezbyt sympatycznego, ale koniecznie sprawnego i efektywnego 
„gospodarza".

Przez cały okres „realnego socjalizmu" chłopom towarzyszyło po
czucie niepewności, wynikające przede wszystkim z kształtu realizowa
nej przez władze polityki rolnej wobec gospodarstw indywidualnych. 
„O poczuciu zagrożenia - piszę Halamska (1991a: 49-50) - możemy 
wnosić z wszechobecnych w chłopskich wypowiedziach nieufności 
i niepewności (...). Ta niepewność przejawia się w ogromnej nieufności 
do polityki rolnej, niepewności co do dalszych jej kierunków". I okazuje 
się, że poczucie niepewności jest tak zakorzenione, iż na początku lat 
osiemdziesiątych, już po wprowadzeniu do konstytucji zapisu dotyczą
cego rodzinnych gospodarstw rolnych jako trwałego elementu gospo
darki narodowej, blisko połowa rolników wyrażała poczucie zagrożenia 
lub niepewności co do losów swojego gospodarstwa (Adamski i Turski, 
1990: 142).

Poczucie zagrożenia i niepewności wytworzyło rozmaite strategie 
obronne w środowisku chłopskim. Jedną z nich była - wspominana już
- strategia „biernego oporu", tworzenie skutecznego „oporu materii", 
który niwelował najbardziej drastyczne dla chłopów skutki polityki 
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władz. Jak stwierdza Szczepański (1973: 213): „Masy chłopskie okazy
wały się «moderatorem» postępu społecznego, hamującym zbyt rady
kalne zapędy, łagodzącym skutki radykalnych działań rewolucyjnych". 
Dzięki tej strategii obronnej chłopi zyskali także miano swoistej veto gro
up (por. Lane i Kolankiewicz, 1973).

Inną formą obrony było specyficzne „oswajanie systemu" przez 
chłopów. Wyrażało się ono przede wszystkim w wykreowaniu całej 
skomplikowanej sieci powiązań pomiędzy właścicielami gospodarstw 
a lokalną administracją państwową i aparatem politycznym. Chodzi tu 
nie tylko o wytworzenie się swoistych stosunków patemalistyczno- 
klientelistycznych (por. np. Adamski, 1967) czy nieformalne więzi i po
wszechność zjawisk korumpowania lokalnych funkcjonariuszy aparatu 
władzy (por. Halamska, 1991b), ale też o bardziej „systemowe" rozwią
zania. Na ten ostatni aspekt zwraca szczególnie uwagę Jerzy Wilkin, 
podkreślając, że: „(...) adaptacja pierwotna gospodarstw chłopskich do 
systemu gospodarki socjalistycznej w Polsce okazała się w pełni skute
czna. Bardzo istotne jakościowo różnice cech podsystemu gospodarki 
chłopskiej i dominującego układu gospodarki socjalistycznej okazały się 
jednak przeszkodą w szerszym rozwoju i modernizacji gospodarki 
chłopskiej" (Wilkin, 1988: 31). Jednak-jak stwierdza dalej ten sam autor 
- „W ciągu kilkudziesięciu lat istnienia systemu gospodarki socjalisty
cznej zachodziły w nim powolne, ale dość istotne zmiany, obejmujące 
poszczególne ważne cechy systemu. Zmiany te sprzyjały utrzy
mywaniu się gospodarki chłopskiej [podkr, moje - K.G.J. Za 
najważniejsze z tych zmian uznać należy: stopniowy wzrost znaczenia 
mechanizmów rynkowych, częściową decentralizację decyzji gospodar
czych, w tym związanych z rozwojem i alokacją zasobów, ograniczenie 
dyskryminacyjnego traktowania sektora prywatnego i wzrost znaczenia 
rachunku ekonomicznego. W przypadku Polski zmiany te wy
muszone zostały w istotnym stopniu przez fakt istnienia 
dużego sektora gospodarki chłopskiej [podkr, moje - K.G.]. 
Zabrzmi to może paradoksalnie, ale chłopi okazali się w Polsce siłą, któ
ra wymuszała postęp w racjonalności gospodarowania (...). To nie tylko 
polski socjalizm «oswajał» gospodarkę chłopską i chłopów, ale także 
oni zmieniali socjalizm [podkr, moje - K.G.]" (Wilkin, 1988: 32).

Gdyby jednak na podstawie powyższych rozważań sformułować te
zę o homogenicznym (tak w sensie strukturalnym, jak i świadomościo
wym) charakterze chłopstwa w Polsce w okresie „realnego socjalizmu", 
to byłaby ona zdecydowanie nie do utrzymania. Procesy różnicowania 
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gospodarstw chłopskich (choć oczywiście w skali niewspółmiernej do 
zjawisk zachodzących w krajach zachodnich, w systemie gospodarki 
rynkowej) można obserwować wyraźniej już w latach siedemdziesią
tych, kiedy to pojawia się nieliczna wprawdzie grupa gospodarstw 
o charakterze farmerskim, korzystających z wprowadzanego przez ów
czesne władze programu gospodarstw specjalistycznych. Widoczne jest 
to także w różnych typach tożsamości społecznej prezentowanych 
przez rolników w tym okresie, gdzie obok tradycyjnych tożsamości ty
pu „chłopskiego" pojawiają się nie tylko odwołania do tożsamości „rol
nika", ale także „producenta" czy „gospodarza" (por. Jagiełło-Łysiowa, 
1967; Halamska, 1982, 1991b; Gorlach i Seręga, 1991: 76-82). Zróżnico
wanie to w sposób szczególny dało o sobie znać w momencie, kiedy 
„struktura możliwości politycznych" umożliwiła swobodniejszą artyku
lację własnych interesów, tj. w okresie pojawienia się ruchu „Solidarno
ści" w latach 1980/1981. Rolnicy byli nie tylko jedyną kategorią społecz
ną, tworzącą i konsekwentnie obstającą przy istnieniu odrębnej struktu
ry niezależnego związku zawodowego, ale też w pierwszym okresie 
tworzyli w ramach tego ruchu trzy odrębne organizacje, tj. „Solidarność 
Rolniczą", „Solidarność Wiejską" i „Solidarność Chłopską". Pierwsza 
z nich reprezentowała interesy przede wszystkim relatywnie dobrze 
wykształconych i prosperujących właścicieli dużych i zmodernizowa
nych gospodarstw. Druga stanowiła wyraz aspiracji właścicieli mniej
szych gospodarstw, poszukujących sojuszników także wśród pracowni
ków uspołecznionego sektora rolnictwa. Natomiast trzecia była przede 
wszystkim organizacją tych, którzy podkreślali bardziej polityczne 
i ogólnospołeczne (narodowe i religijne) cele ruchu chłopskiego. Mimo 
formalnego i wymuszonego potrzebami taktyki politycznej zjednocze
nia solidarnościowego ruchu chłopskiego w maju 1981 roku na zjeździe 
w Poznaniu, tendencje odśrodkowe, stanowiące - w moim przekonaniu 
- wyraz zarówno odmiennych interesów ekonomicznych, jak i tradycji 
regionalnych, stały się trwałym elementem środowiska chłopskiego 
i powstającego na jego bazie ruchu społecznego i politycznego. Tenden
cje te przetrwały zmianę systemową roku 1989 i są widoczne dzisiaj 
przede wszystkim w różnicach między zwolennikami opcji „farmer
skiej", „skansenizacyjnej" i „trzeciej drogi", jakie można zaobserwować 
w chłopskim środowisku (por. szerzej na ten temat: Gorlach, 1995a).

Zjawiska te skłaniają do przyjęcia stwierdzenia wskazującego na 
swoiste napięcie pomiędzy czynnikami integrującymi i dezintegrujący
mi w środowisku chłopskim. W obliczu niepewności i zagrożenia 
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powodowanego czynnikami administracyjno-politycznymi (polityka 
państwa komunistycznego) czynniki integrujące przybierały na sile. 
Chodzi tu nie tylko o wzrost solidarności społecznej w środowisku 
chłopskim (Gołębiowski i Hemmerling, 1982), ale też o to, że utrudnie
nia dotyczące przeobrażeń strukturalnych w obrębie chłopskiej gospo
darki hamowały ujawnianie się dezintegrujących tendencji powstają
cych na bazie relatywnie słabo różnicującej się sytuacji ekonomicznej.

Potencjalne zagrożenie natury polityczno-administracyjnej utrwalało 
także pewne cechy świadomości, które szczególnie nie przystają do sy
tuacji gospodarki rynkowej. Sięgnijmy znowu do celnych w tym wzglę
dzie sformułowań przytaczanych wyżej autorów. Jak stwierdzają 
Adamski i Turski: „Polityka podważania prawomocności bytu społecz
nego klasy chłopskiej zasadniczo ograniczała możliwości jej normalne
go rozwoju jako grupy społecznej. Jednym z paradoksalnych następstw 
owej polityki narzucania chłopom statusu niepewności było niezamie
rzone kreowanie w odniesieniu do pewnej ich części statusu sztucznej 
pewności. Chodzi tu o takich rolników, którzy w różnych okresach 
i z różnych względów (ekonomicznych, kulturowych bądź osobowo
ściowych) nie byli skłonni angażować się w aktywną działalność zawo
dową w swoim gospodarstwie, lecz raczej starali się ją ograniczać do 
elementarnej, inercyjnej skali. Ingerując w procesy racjonalnej 
konkurencji w gospodarce chłopskiej polityka rolna pań
stwa ułatwiała przetrwanie wszelkim stagnacyjnym for
mom gospodarowania, które mogły się utrzymywać jedy
nie w warunkach subsydiowania ich egzystencji, powo
dując ponadto reprodukcję nieefektywnych przedsię
biorstw rolnych [podkr, moje - K.G.J. Przyjmijmy zatem, iż owo po
czucie pewności, by nie powiedzieć beztroski, jakie protekcjonizm poli
tyki państwa generował w części najbardziej tradycyjnych i najmniej 
produktywnych gospodarstw, stało się źródłem sytuacji kryzysu i kon
fliktu ogólnospołecznego, w stopniu chyba niemniejszym niż dominują
ce w całej klasie chłopskiej lęki i zagrożenia o charakterze egzystencjal
nym" (Adamski i Turski, 1990: 148). Paradoksalnym efektem powy
ższych procesów stała się sytuacja, w której polityka państwa komuni
stycznego wzmacniająca niepewność sytuacji gospodarstw chłopskich 
jednocześnie konserwowała charakter tego sektora gospodarki. Jak cel
nie tym razem zauważa Mokrzycki: „Socjalizm uratował polskie chło
pstwo przed egzystencjalnym zagrożeniem, jakie dla tej klasy niósł roz
wój gospodarki rynkowej w Polsce. Ratunek okazał się historyczną pu
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łapką, ale tylko taki wchodził w grę. Przetrwała klasa kosztem swego 
potencjału rozwojowego. Inaczej mówiąc, przetrwało chłopstwo ko
sztem przyszłości rodzin chłopskich" (Mokrzycki, 1997: 38).

Sytuacja społeczno-gospodarcza, jaka ukształtowała się w prywat
nym sektorze rolnictwa, jest zatem bezpośrednią konsekwencją „zaha
mowanej modernizacji" (Kochanowicz, 1988). Przemiany gospodarki 
chłopskiej nie poszły z powodów polityczno-doktrynalnych drogą far- 
meryzacji (wzorem Zachodu) ani - z powodu chłopskiego oporu - dro
gą kolektywizacji (wzorem ZSRR i innych państw bloku wschodniego). 
W efekcie zatem w momencie załamania systemu komunistycznego: 
„Polska pozostaje krajem o niekorzystnej strukturze agrarnej i o swoi
stym dualizmie, w którym tylko część z kilkumilionowej rzeszy gospo
darstw zasługuje na miano quasi-farmerskich czy farmerskich, a wię
kszość ani nie dostarcza miastom produkcji na miarę ich potrzeb, ani nie 
zapewnia ich właścicielom i rodzinom godziwej egzystencji" (Kochano
wicz, 1988: 87).

Po 1989 poczucie zagrożenia, jakie odczuwają chłopi, utrzymuje się 
nadal. Zmieniają się jedynie źródła tych zagrożeń. O ile poprzednie mia
ły przede wszystkim charakter administracyjno-politycznej presji w kie
runku jeśli już nie skolektywizowania to przynajmniej zupełnego 
podporządkowania gospodarki chłopskiej zetatyzowanemu systemowi, 
o tyle obecne mają swe źródło w mechanizmach gospodarki rynkowej. 
Wymuszają one na właścicielach gospodarstw podejmowanie decyzji, 
które winny owocować produktywnością i generowaniem zysku, 
aktywność w poszukiwaniu zbytu wyprodukowanych towarów, a tak
że dążenie do obniżki kosztów produkcji, jako że ma to teraz bezpośred
ni wpływ na konkurencyjność produktów oferowanych przez gospo
darstwo na rynku i tym samym poziom dochodów właściciela i jego ro
dziny. Rolnik ma więc dzisiaj swobodę w podejmowaniu decyzji. Swo
boda ta, będąc oczywiście swobodą w stosunku do administracyjnych 
i politycznych decyzji aparatu państwowego, jest jednocześnie mocno 
ograniczona charakterem zasobów posiadanych przez właściciela go
spodarstwa (wielkość, poziom mechanizacji, stan budynków gospodar
czych, wyposażenie, posiadany kapitał finansowy, itp.) oraz sygnałami 
płynącymi z rynku. Mimo formalnej swobody podejmowania decyzji 
właściciel znajduje się pod presją czynników ekonomicznych. Tak oto 
system „represyjnej tolerancji" przerodził się w sytuację „opresyjnej 
wolności".

Sytuacja ta jest udziałem zarówno typowych chłopskich gospo
darstw, jak i tych, które można - za Kochanowiczem - określić mianem 
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quasi-farmerskich czy wręcz farmerskich. Te ostatnie, które niejako 
z natury wydają się być właściwym typem dla nowoczesnej, rynkowej 
gospodarki, są z reguły bardziej wrażliwe na wahnięcia koniunktury, ja
kie niesie ona ze sobą. Wysoka kapitałochłonność produkcji i duża jej 
skala, które są oczywistymi warunkami ewentualnego zysku, niosą też 
ze sobą istotny element ryzyka w przypadku niepowodzenia. Nie jest 
zatem przypadkiem, że np. w Stanach Zjednoczonych w okresie tzw. 
kryzysu rolnego (farm crisis) w latach osiemdziesiątych najwięcej ban
kructw odnotowano wśród gospodarstw najsilniej zorientowanych na 
produkcję rynkową i powiększających swoje zasoby (Strange, 1988; por. 
szerzej na ten temat: Gorlach, 1994). Stąd całkiem zrozumiałe żądanie 
rolników, aby państwo chroniło gospodarstwa przed nieprzewidzia
nymi skutkami gry mechanizmów rynkowych. Nic więc dziwnego, że 
nawet właściciele i dzierżawcy gospodarstw liczących kilkadziesiąt 
i więcej hektarów czy właściciele dużych hodowli bydła, tuczu i drobiu 
w naszym kraju preferują daleko posunięty interwencjonizm państwa 
(por. Wielowieyska, 1997). Natomiast gospodarstwa mniejsze, słabiej zo
rientowane na rynek i prowadzone w bardziej tradycyjny sposób, czyli 
gospodarstwa chłopskie lub z pewnymi cechami, właściwymi chłop
skiemu sposobowi produkcji, nie są w stanie wytworzyć odpowiednio 
wysokich zysków i zapewnić ich użytkownikom godziwych dochodów. 
Umożliwiają tym samym swoim użytkownikom egzystencję pewniej
szą, ale jednak na marginesie głównego nurtu przemian gospodarczych.

Nic więc dziwnego, że rolnicy byli właśnie pierwszą grupą społecz
ną, która oprotestowała „plan Balcerowicza". W pół roku po wprowa
dzeniu pakietu reform ekonomicznych przez pierwszy niekomunistycz
ny rząd fala rolniczych protestów znalazła kulminację w trakcie dwugo
dzinnej ogólnopolskiej blokady dróg, zorganizowanej 11 lipca 1990 ro
ku. Według „The Warsaw Voice" (1990) ów „pierwszy atak serca", jakie
go doznał rząd kierowany przez byłego doradcę i eksperta „Solidarno
ści" Tadeusza Mazowieckiego, spowodowało 29 tysięcy sztuk trakto
rów, wozów konnych, kombajnów i innych pojazdów rolniczych, blo
kujących - wedle informacji Komendy Głównej Policji - w 927 miej
scach drogi na terenie całego kraju. Jak się później okazało, była to jedy
nie pierwsza fala chłopskich protestów, trwających z przerwami aż do 
jesieni 1993 roku (por. szerzej o tym w rozdziale piątym).

W okresie tym w Polsce zorganizowano niemal półtora tysiąca zbio
rowych akcji protestacyjnych, z czego jedynie 112 odbyło się z inicjaty
wy i przy udziale przedstawicieli środowiska rolniczego. Chłopi - 
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w porównaniu chociażby z robotnikami - nie byli więc wcale tą katego
rią, która przejawiała największą aktywność protestacyjną. Najważniej
szymi żądaniami były - najbardziej typowe dla środowisk rolniczych 
pod każdą długością i szerokością geograficzną - sprawy dotyczące op
łacalności produkcji oraz żądania dotyczące zmiany polityki gospodar
czej: tanie (poniżej inflacji) kredyty na modernizację i powiększanie go
spodarstw (co stało się niemal hasłem wywoławczym ruchu chłop
skiego w tym okresie), wstrzymanie procedur upadłościowych zadłużo
nych gospodarstw (sprawa, nagłośniona przez środki masowego prze
kazu z uwagi na dramatyczną formę protestu głodowego, w istocie rze
czy dotyczyła nielicznej grupy), wprowadzenie barier celnych na im
portowane towary żywnościowe, promowanie eksportu, ułatwienie 
i wspieranie kontraktowanej produkcji, itp. Jest to - w moim przekona
niu - nie tylko efekt zagrożeń, jakie niesie ze sobą gospodarka rynkowa 
i nie tylko rezultat gwałtownego spadku dochodów rolniczych, które 
w latach 1990-1992 sięgały około 60% poziomu z roku 1989, powodując 
np. w 1992 roku spadek wydatków na modernizację gospodarstw do 
wysokości zaledwie 27,6% w porównaniu z rokiem 1990 (GUS, 1993). 
Sądzę, że należałoby tu wskazać także wspominany już na wstępie tego 
opracowania „efekt demonstracji", którego dostarcza Unia Europejska 
z jej rozbudowanym systemem ochrony rodzimego rolnictwa.

Zdecydowanie niesłuszny jest także pogląd, że rolnicy w sposób 
bezkrytyczny oceniają sytuację swoich gospodarstw i są zainteresowani 
jedynie utrzymaniem posiadanych przywilejów (por. np. Mokrzycki, 
1991). Badania CBOS (1993a) wskazują, że dostrzegają oni strukturalne 
wady naszego rolnictwa. Znaczna ich część przyznaję, że polskie rolnic
two jest zbyt rozdrobnione (75%), zacofane (58%), mało wydajne, a rol
nicy mało aktywni i przedsiębiorczy (33%). 78% uważa, że przyszłość 
należy do gospodarstw rodzinnych, jednak większych niż obecnie. In
westycje są obecnie lokowane przede wszystkim w gospodarstwie, a nie 
w domu; co jest odwróceniem tendencji obserwowanej w okresie po
przednim (por. Halamska, 1991a). 20-30% zamierza podejmować ak
tywne, prorynkowe decyzje. Dotyczy to przede wszystkim młodych, le
piej wykształconych właścicieli większych gospodarstw. Dwie trzecie 
uważa, że na wsi zachodzi już proces postępującego rozwarstwienia go
spodarstw. I wprawdzie polityka rolna jest niekorzystna (za mało opieki 
i interwencji państwa), ale - zdaniem większości badanych przez CBOS 
rolników - słabiej sprzyja ona małym gospodarstwom, prowadzonym 
przez rodziny dwuzawodowe. Mimo jednak ogólnie niekorzystnej sytu
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acji i fali protestów na wsi, aż 27% badanych deklarowało dokonywanie 
większych inwestycji w minionym, tj. 1992 roku, konkretne zaś plany 
inwestycyjne na najbliższe dwa lata miało 35% badanych (CBOS, 
1993b).

Tendencje te okazują się trwałe i w latach następnych. Umiejętnie 
prowadzona polityka rolna stymuluje przemiany strukturalne w rolnic
twie. Na przykład Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
oferując kredyty na tworzenie i urządzanie gospodarstw dla osób, które 
nie przekroczyły 40 roku życia, zawarła od 1995 roku do końca I kwar
tału 1997 roku ponad 33 tysiące umów. Z kredytów oferowanych przez 
Agencję korzystają wyłącznie rolnicy posiadający ponad 10-hektarowe 
gospodarstwa, a majątek tych gospodarstw jest średnio trzykrotnie wy
ższy od majątku przeciętnego rodzinnego gospodarstwa rolnego w na
szym kraju. Wskaźniki ich rentowności są wysokie, gospodarstwa te nie 
są zadłużone, a rolnicy mimo możliwości bardzo ostrożnie korzystają 
z kredytów (W.T., 1997: 5).

Restrukturyzacyjne problemy 
polskiego rolnictwa - szkic problemu

Funkcjonowanie rodzinnych gospodarstw rolnych w systemie go
spodarki rynkowej stawia przed nami pytanie dotyczące możliwych 
kierunków ich ewoluowania. Jest to - w moim przekonaniu - uzależ
nione przede wszystkim od dwóch rodzajów kapitału, w jaki wyposa
żone jest dane gospodarstwo2. Pierwszy z nich został określony mianem 
kapitału ekonomicznego i mierzony jest przy pomocy wielkości posia
danej ziemi oraz poziomu mechanizacji. Każda z tych dwóch zmien
nych przybiera trzy wartości. Można więc wyróżnić gospodarstwa: 

2 Szczegółowy opis konstrukcji poszczególnych syntetycznych wskaźników chara
kteryzujących zdolności przystosowawcze rodzinnych gospodarstw rolnych do gospodar
ki rynkowej w naszym kraju jest przedstawiony w mojej pracy Chłopi, rolnicy, przedsiębior
cy: „kłopotliwa klasa" w Polsce postkomunistycznej (por. Gorlach, 1995b: 82-92, 115-117,145- 
149). Wszystkie dane, którymi sie posługuje, ilustrując szanse odnalezienia sie w gospo
darce rynkowej przez poszczególne kategorie rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce, 
pochodzą właśnie z tego opracowania.
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a) „małe" (do 5 ha) - 54,2% populacji w 1994 roku, b) „średnie" (w prze
dziale od 5 do 10 ha) - 29% i c) „duże" (ponad 10 ha) - 16,8%. Jeśli cho
dzi natomiast o poziom mechanizacji, to można wskazać: a) gospodar
stwa znajdujące się w fazie „premechanizacji" (brak ciągnika i innych 
maszyn) - (36,5%); b) gospodarstwa w fazie „mechanizacji" (ciągnik 
i inne maszyny) - (50%), c) gospodarstwa w fazie „supermechanizacji" 
(sprzęt „wyższej generacji", np. kombajny) - (13,5%). Łączne potrakto
wanie obu tych charakterystyk pozwala wyróżnić trzy kategorie gospo
darstw z uwagi na „typ pozycji wyjściowej", tj. na potencjalne możliwo
ści wykorzystania „efektu skali". Pierwszą grupę o najniższych możli
wościach (35,5%) tworzą gospodarstwa małe i średnie, znajdujące się 
w fazie „premechanizacji". Grupa o ograniczonych możliwościach 
(42,8%) to gospodarstwa duże ale pozostające nadal w fazie „premecha
nizacji" oraz gospodarstwa małe i średnie, które znajdują się już w fazie 
„mechanizacji". Ostatnia grupa to gospodarstwa o dobrych możliwo
ściach wyjściowych (21,7%), czyli będące w fazie „supermechanizacji" 
bez względu na obszar posiadanej ziemi oraz duże znajdujące się jesz
cze w fazie mechanizacji.

Typ pozycji wyjściowej gospodarstwa to jednak tylko obiektywnie ist
niejące szanse na pozytywny rezultat gry rynkowej, podjętej przez ich 
użytkowników. Można bowiem założyć, że w dużej mierze będzie on 
uzależniony od kapitału kulturowego, tj. od umiejętności radzenia sobie 
jego użytkowników w nowej rzeczywistości. Próbując odpowiedzieć na 
pytanie, jak wiele gospodarstw posiada tego typu atuty, proponuję po
służyć się koncepcją typów racjonalności, jakie są prezentowane przez 
właścicieli gospodarstw. Pierwszą grupę (27,4%) tworzą właściciele pre
zentujący „chłopski" typ racjonalności, tj. negatywne postawy wobec 
dzierżawy i swobodnego obrotu ziemią, chęć posiadania wszystkich ma
szyn na własność, nawet jeśli jest to nieopłacalne z ekonomicznego pun
ktu widzenia (psychoza posiadania); definiowanie swojej tożsamości 
w kategoriach „posiadacza" czy „użytkownika zmarginalizowanego" 
w gospodarce rynkowej; brak akceptacji dla reguł gospodarki rynkowej. 
Grupę przeciwstawną (24,4%) stanowią ci, którzy prezentują „farmerski" 
typ racjonalności, bazujący na wartościach przeciwstawnych w stosunku 
do „chłopskiego": pozytywne postawy wobec dzierżawy i swobodnego 
obrotu ziemią (nie badano nastawienia wobec sprzedawania ziemi cu
dzoziemcom), brak „psychozy posiadania" (grupowe formy własności 
sprzętu rolniczego, najmowanie go od specjalistycznych agencji, posia
danie na własność tylko tego, który jest często wykorzystywany 



Restrukturyzacyjne problemy polskiego rolnictwa - szkic problemu 71

i w związku z tym posiadanie jest ekonomicznie uzasadnione), akcepta
cja reguł gospodarki rynkowej oraz definiowanie swojej tożsamości 
w kategoriach „przedsiębiorcy". Trzecia grupa (48,2%) to ci, którzy pre
zentują typ racjonalności „mieszanej" lub „przejściowej" pomiędzy 
dwiema zarysowanymi wyżej kategoriami.

W efekcie łącznej charakterystyki przy wykorzystaniu wyposażenia 
w oba typy kapitału wyróżniono trzy kategorie gospodarstw. Pierwszą 
z nich (45,4%) stanowią gospodarstwa nie posiadające praktycznie żad
nych realnych możliwości przystosowania się do reguł gospodarki ryn
kowej. Są to gospodarstwa „chłopskie" lub „przejściowe" (kapitał kul
turowy) znajdujące się w „trudnej" lub „ograniczonej" pozycji wyjścio
wej (kapitał ekonomiczny). Przeciwstawić im można grupę gospo
darstw (21,7%) o wysokich możliwościach przystosowania. Są to gospo
darstwa „farmerskie" o dobrej lub tylko ograniczonej pozycji wyjścio
wej lub „przejściowe", posiadające jednak zdecydowanie dobrą pozycje 
wyjściową. Pośrodku jest oczywiście grupa gospodarstw (32,9%) o śred
nich możliwościach przystosowania.

Zwróćmy uwagę, że zbiorowość rodzinnych gospodarstw rolnych 
w Polsce jest znacznie zróżnicowana w perspektywie tych dwóch pod
stawowych charakterystyk. Pamiętać należy, że wiele elementów tego 
zróżnicowania narosło jeszcze w okresie, kiedy presja administracyjno- 
-polityczna uwypuklała raczej podobieństwa aniżeli różnice między go
spodarstwami. Sami rolnicy, o czym świadzą wyniki przytaczanych ba
dań, mają zresztą świadomość tego stanu rzeczy, wskazując przede 
wszystkim na tych, którzy w nową rzeczywistość weszli już jako posia
dacze większych i lepiej wyposażonych gospodarstw i którzy prezentu
ją bardziej dynamiczne oraz przedsiębiorcze postawy i działania. Gdy
by więc przyjąć powyższe ustalenia za podstawę prognozowania, to 
można zaryzykować tezę, że mniej więcej co piąte gospodarstwo (czyli 
około 400 tysięcy) ma zdecydowane szanse rozstrzygnięcia gry rynko
wej na swoją korzyść. Z drugiej strony nieco mniej niż połowa gospo
darstw (czyli około 900 tysięcy) wydaje się praktycznie bez szans w no
wej rzeczywistości. I wreszcie los 1/3 pozostaje nadal pod dużym zna
kiem zapytania. Takie prognozy nie mają jednak - moim zdaniem - wię
kszego sensu bez próby analizy kontekstu, w jakim będzie funkcjo
nować polskie rolnictwo i przebiegać ewolucja gospodarstw rodzin
nych. Zasadniczym elementem tego kontekstu jest proces integracji Pol
ski z Unią Europejską, co będzie wymagało odniesienia nie tylko do roz
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wiązań modelowych przyjętych w Unii, ale też do praktyki tam realizo
wanej.

Główny aspekt problemu nieprzystawalności polskiego rolnictwa do 
Unii Europejskiej polega na zbyt malej koncentracji produkcji. Chodzi tu 
nie tylko o rozdrobnioną strukturę agrarną, ale także zbyt niski poziom 
orientacji rynkowej oraz wielokierunkowość produkcji ciągle jeszcze do
minującą na polskiej wsi. Zasadnicza kwestia zatem, jaka pojawia się 
w tym kontekście, to niejako dokończenie procesu modernizacji polskich 
gospodarstw rodzinnych. Owo dokończenie modernizacji powinno - 
zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej - doprowadzić do kon
centracji produkcji na poziomie porównywalnym ze wskaźnikami Unii. 
Oznaczać to może eliminację choćby tych gospodarstw, które - wedle 
przyjętej przeze mnie koncepcji - mają słabe szanse przystosowania się 
do reguł gospodarki rynkowej.

Spróbujmy z kolei przyjrzeć się innemu standardowi obowiązujące
mu w Unii a mianowicie normatywnemu wzorcowi gospodarstwa. 
Chodzi tu o pojęcie tzw. gospodarstwa rozwojowego, sformułowane 
w dyrektywie 159/72, stanowiące podstawę przyznawania w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej pomocy finansowej przeznaczonej na moder
nizację gospodarstw. Do wskazanych w tym dokumencie cech gospo
darstwa należą: a) praca w rolnictwie jako główne źródło utrzymania 
prowadzącego; b) posiadanie przez prowadzącego kwalifikacji rolni
czych, umożliwiających mu przeprowadzenie modernizacji; c) prowa
dzenie przynajmniej uproszczonej księgowości gospodarstwa (inwenta
ryzacja na początku i końcu danego roku, wykaz operacji finansowych, 
wykazanie stanu aktywów i pasywów, tak aby możliwe było dokonanie 
oceny efektywności gospodarstwa, wydajności na każdą osobę zatru
dnioną oraz określenie dochodowości poszczególnych działów produ
kcji gospodarstwa); d) dochód rolnika z pracy w gospodarstwie powi
nien być niższy od dochodu określanego przez państwa członkowskie 
Unii jako docelowy po przeprowadzeniu modernizacji; e) rolnik powi
nien opracować i przedstawić lokalnym organom administracji rolnej 
danego państwa członkowskiego plan rozwoju gospodarstwa (Lichoro- 
wicz, 1996: 78-80). Jest to więc model gospodarstwa, które jest zdolne 
do ciągłego rozwoju i przede wszystkim do aktywnego wykorzystania 
szerokiej oferty pomocowej, oferowanej przez państwo. Istotne w tym 
procesie są nie tyle odpowiednie jego parametry, ile przede wszystkim 
kwalifikacje właściciela, umiejącego przyjąć odpowiednią strategię uzy
skania, a następnie wykorzystania posiadanych środków. Można zało
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żyć, że kryteria te spełnić mogłaby jedynie ta część gospodarstw, które - 
wedle zastosowanej nomenklatury - charakteryzują się wysokim lub co 
najmniej średnim poziomem możliwości przystosowania do gospodarki 
rynkowej.

Jaka zatem skala zmian jest wymagana w celu dostosowania stru
ktury naszego rolnictwa do sytuacji istniejącej w Unii Europejskiej? Roz
ważmy dla ilustracji tego problemu elementy diagnozy i prognozy 
przygotowanej przez ekonomistów. Warto rozpocząć od nieco zaska
kującego stwierdzenia, że: „Rolnictwo polskie jest niewątpliwie nisko 
wydajne, ale skala jego zapóźnienia - w porównaniu z zapóźnieniem 
innych działów gospodarki - nie jest (...) aż tak ogromna, jak się po
wszechnie sądzi" (Orłowski, 2000: 9). A sądzi się tak, przyjmując bez za
strzeżeń opinię, że w rolnictwie polskim zatrudnionych jest ponad 25% 
osób pracujących w gospodarce. Jeżeli przyjmie się, że ta armia osób 
wytwarza zaledwie 5% produktu krajowego brutto (PKB), to wówczas 
wydajność pracy w rolnictwie rysuje się na poziomie zaledwie 1/7 wy
dajności w pozarolniczych działach gospodarki. Jest to efektem zalicze
nia „(...) do zatrudnienia w rolnictwie posiadaczy małych gospodarstw 
rolnych, nie produkujących na rynek i nie uczestniczących aktywnie 
w życiu gospodarczym" (Orłowski, 2000: 7). Znaczna część dochodów 
tych osób jest uzyskiwana z tzw. transferów społecznych (renty, emery
tury, itp.). Biorąc pod uwagę ten fakt, jak również sytuacje, w której oko
ło 45% gospodarstw nie produkuje niemal w ogóle na rynek, można 
stwierdzić, że przynajmniej 40% osób „pracujących" (według statystyk 
GUS) w rolnictwie faktycznie produkuje żywność niemal wyłącznie na 
własne potrzeby. W takiej sytuacji spośród 4 milionów osób pracujących 
wedle tychże statystyk w rolnictwie faktycznie do tej grupy należałoby 
zaliczyć najwyżej 2,5 miliona, co daje około 16-17% ogółu liczby zatru
dnionych. Oznacza to w efekcie odmienny od stereotypowego obraz 
polskiego rolnictwa na tle kilku wybranych krajów (por. tab. 1.2).

Problemy restrukturyzacji rolnictwa koncentrują się zatem wokół 
dwóch zasadniczych kwestii. Z jednej strony chodzi o dalszą moder
nizację sektora rynkowego, obejmującego niemal 1 milion gospodarstw 
oraz 2,5 miliona pracujących w nich ludzi, z drugiej zaś - o komplekso
wą politykę wobec tzw. sektora socjalnego (niemal milion gospodarstw 
i 1,5 miliona ludzi), gdzie połowa osób będąca w wieku poprodukcyj
nym wymaga odpowiednich emerytur rolniczych, a pozostali - nowych 
miejsc pracy poza rolnictwem (Orłowski, 2000:10).

Do podobnych wniosków dochodzi także, posługujący się inną kon
cepcją teoretyczną w swoich rozważaniach, Tadeusz Hunek (2000). We-
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Tab. 1.2. Relatywna wydajność pracy w rolnictwie w Polsce 
I wybranych krajach OECD w 1996 r.

Kraj Zatrudnieni 
w rolnictwie (w %)

PKB wytwarzany 
w rolnictwie (%)*

Wydajność pracy 
w rolnictwie (% wy

dajności działów 
pozarolniczych)

Austria 7,2 1,7 22,5

Francja 2,6 1,9 37,0

Hiszpania 9,8 2,7 25,8

Niemcy 3,3 0,9 25,4

Włochy 7,7 2,3 27,7

Węgry 9,0 5,8 62,5

Czechy 7,0 4,9 69,1

Polska (GUS)" 27,3 3,5 9,5

Polska (szac.)" 16,6 3,5 18,0

‘ - ceny światowe;" - dane dla Polski z 1998 roku

Źródło: Orłowski 2000: 9

dług niego w rolnictwie polskim wydzielić można trzy podsektory, 
określane kolejno mianem gospodarstw wysokotowarowych (agrobi
znesu), gospodarstw niskotowarowych (produkujących przede wszy
stkim na rynki lokalne) oraz gospodarstw „rolników z nazwy", odłogu
jących posiadaną ziemię lub produkujących tylko na własne potrzeby. 
Ten ostatni sektor, będący swoistym ekwiwalentem „sektora socjalne
go" w poprzedniej koncepcji, obejmuje około 70% (!) wszystkich gospo
darstw istniejących w Polsce oraz prawie 47% osób pełnozatrudnionych 
w rolnictwie. Natomiast gospodarstwa wysokotowarowe to niecałe 9% 
ogólnej liczby gospodarstw zatrudniających niemal 20% osób pełnoza
trudnionych. Trzeba pamiętać, że istotą metody wyróżniania trzech 
podsektorów jest wartość roczna sprzedanej produkcji rolnej. W przy
padku podsektora „soq'alnego" nie przekracza ona 2500 zł; w podsekto
rze zaś wysokotowarowym wynosi powyżej 15 tys. zł.

Mówiąc o kategoriach rodzinnych gospodarstw rolnych w naszym 
kraju warto także przyjrzeć się propozycji sformułowanej przez socjolo
ga (por. Halamska, 2000). Dokonuje ona wyróżnienia różnych kategorii 
użytkowników gospodarstw rolnych przede wszystkim na podstawie 
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kryterium struktury dochodów. Analizując wyniki badań przeprowa
dzonych na próbie 437 osób, autorka wyróżniła w rezultacie cztery za
sadnicze kategorie, które określiła kolejno mianem: „wyłącznie rolni
ków" (27% badanej populacji); „głównie rolników" (26%); „dodatkowo 
rolników" (32%) oraz „tylko formalnie rolników" (15%). W tej pierwszej 
kategorii jest oczywiście najwięcej dużych (ponad 10 ha) gospodarstw, 
zdecydowanie też najbardziej popularna jest dzierżawa jako uzupełnia
jąca forma własności ziemi, wyraźnie najwięcej jest też gospodarstw 
specjalistycznych oraz zatrudniających stale przynajmniej 2 osoby.

4. Samospełniające się proroctwo?

Zgodnie z przyjętym w pierwszej części tego rozdziału założeniem 
chciałbym rozważania na temat aktualnej kondycji gospodarki chłop
skiej w Polsce zakończyć stwierdzeniem wskazującym na potrzebę 
aktywnego dokonywania zmian instytucjonalnych w tym sektorze rol
nictwa. Przez owe zmiany rozumiem przede wszystkim objęcie tej czę
ści naszej gospodarki procesem integrowania się z Unią Europejską. 
Ukazane w perspektywie socjologicznej społeczno-kulturowe parame
try rolnictwa chłopskiego mogą stanowić - moim zdaniem - co najwy
żej czynniki wskazujące na możliwe trudności w podjętym procesie mo- 
demizacyjno-dostosowawczym. Bez wątpienia bowiem rolnictwo 
chłopskie w Polsce musi zostać poddane procesowi dokończenia mo
dernizacji, którego nie doświadczyło, walcząc o zachowanie swego 
autonomicznego statusu w ramach państwowej gospodarki centralnie 
planowanej.

Syntetyczna analiza powojennej historii oraz współczesnego obrazu 
rolnictwa chłopskiego w naszym kraju wskazuje, że w jego obrębie 
można zidentyfikować rozmaite obszary, które stanowią punkt wyjścia 
procesu dokończenia modernizacji i integracji ze strukturami europej
skimi. W tym kontekście warto wskazać cztery zagadnienia. Po pierw
sze - postępujące już dzisiaj wewnętrzne zróżnicowanie sektora rolnic
twa chłopskiego może prowadzić do zogniskowania się modernizacji 
wokół gospodarstw o wysokim poziomie kapitału ekonomicznego 
i kulturowego. Po drugie - istnieje wyraźnie zaznaczająca swoją obe
cność kategoria gospodarstw, których użytkownicy demonstrują nie- 
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chłopski typ racjonalności, co jest szczególnie obiecujące w kontekście 
rozwiązań właściwych gospodarce rynkowej w rolnictwie. Po trzecie - 
skala i intensywność chłopskich protestów w okresie „terapii szokowej" 
nie daje - moim zdaniem - podstaw do stwierdzenia o wrogim nasta
wieniu chłopów do mechanizmów gospodarki rynkowej. W obliczu sy
tuacji stwarzanych przez wkraczające do gospodarki polskiej mechani
zmy rynkowe reagowali oni z reguły w sposób typowy dla drobnych 
producentów rolnych, funkcjonujących w tym systemie gospodarki, tj. 
zwracając uwagę na konieczność odpowiednich relacji między cenami 
środków produkcji i produktów rolnych (por. Gorlach, 1995b: 138). 
Świadczy to dobitnie - moim zdaniem - na rzecz wyraźnie obecnej 
mentalności „producenckiej" w najbardziej dynamicznej części tej kate
gorii społecznej. Po czwarte - wiele miejsca poświęciłem w tym rozdzia
le niepewności i nieufności środowiska chłopskiego, zrodzonym przede 
wszystkim w okresie komunistycznym i uformowanym na tej bazie 
ostrożnym i defensywnym strategiom prowadzenia gospodarstwa. 
Trzeba jednak pamiętać o tym, że strategie te stanowiły istotny wymiar 
przystosowania się do bardzo określonej sytuacji, istniejącej w systemie 
gospodarki zetatyzowanej. Świadczy to o dużych zdolnościach adapta
cyjnych chłopów w zmieniającej się sytuacji, co paradoksalnie może - 
jak sądzę - stanowić umiarkowanie przynajmniej dobry prognostyk 
w obliczu nadchodzących w rolnictwie przeobrażeń.

Zasadniczym elementem tak ujętego procesu restrukturyzacji jest 
przede wszystkim spadek liczby osób zatrudnionych w rolnictwie przy 
jednoczesnym wzroście wydajności pracy nie tylko w tym dziale gospo
darki, ale też poza nim. Przyjrzyjmy się więc elementom prognozy, po
kazującym możliwy przebieg tego procesu zarówno w wariancie ambit
nym, jak i minimalnym (por. tab. 2.2.).

Analizy te wskazują skalę wyzwań, jakie stoją przed restrukturyzacją 
polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Polegać one będą - w perspe
ktywie najbliższych 20 lat - na spadku liczby zatrudnionych w tym 
dziale gospodarki o 1-1,4 miliona osób. Jednocześnie wiązać się to musi 
z koniecznością aktywizacji zawodowej około 800 tys. osób, które two
rzą kategorię nadmiaru siły roboczej w tym dziale gospodarki oraz za
pewnieniem godziwego poziomu życia około 700 tysiącom w wieku po
produkcyjnym, które aktualnie prowadzą nadal niewielkie gospodar
stwa rolne. Taka perspektywa oznacza zatem konieczność stworzenia 1- 
1,5 miliona nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w ciągu naj
bliższych 20 lat (Orłowski, 2000:12).
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Tab. 2.2. Ile osób może utrzymać się z rolnictwa? 
Projekcja na lata 2000-2040

Wyszczególnienie 2000 2010 2020 2030 2040

PKB (realny, poziom 
2000 r. = 100 100,0 177,6 292,8 431,0 577,6

Udział rolnictwa w PKB 
(w %) 4,8 4,2 3,3 2,5 2,0

Zatrudnienie w rolnictwie 
(w tys.)* 2500 1850 1150 750 550

Wydajność pracy w rolnic
twie (% wydajności poza 
rolnictwem)*

23 30 40 46 50

Średni roczny spadek za
trudnienia w rolnictwie 
(w %)*

3 4,6 4,2 3,1

Zatrudnienie w rolnictwie 
(w tys.) ** 2500 2000 1500 1120 900

Wydajność pracy w rol
nictwie (% wydajności 
poza rolnictwem)**

23 27 30 30 30

Średni roczny spadek 
zatrudnienia w rolnictwie 
(w %) **

2,2 2,8 2,9 2,2

* - wariant ambitny; ** - wariant minimalny

Źródło: Orłowski 2000: 11

W kontekście tych rozważań warto także zwrócić uwagę na jeszcze 
jeden istotny - w moim przekonaniu - wątek. Otóż tym, co obecnie 
w sposób najbardziej istotny zaczyna wyznaczać rytm procesów prze
obrażeń także w rolnictwie, jest - omówiony w poprzednim rozdziale - 
proces globalizacji (por. np. Bonnano i in., 1994; McMichael, 1994). Inte
gracja Polski ze strukturami europejskimi i objęcie rolnictwa chłop
skiego w naszym kraju systemem Wspólnej Polityki Rolnej stwarza mo
żliwość niezbędnego dokończenia procesu modernizacji tego sektora 
w ramach struktury regionalnej, zajmującej jedną z uprzywilejowanych 
pozycji w systemie gospodarki światowej. Nieobjęcie rolnictwa chłop
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skiego w Polsce tym systemem rodziłoby całkiem wyraźne ryzyko pod
dania go procesom marginalizacji i selektywnych przeobrażeń, chara
kterystycznych dla rolnictwa krajów niebędących członkami dominują
cych wspólnot gospodarczych i politycznych we współczesnym świecie. 
Byłoby to istotnym zagrożeniem nie tylko dla transformacji społeczeń
stwa polskiego, ale też - z racji wagi i potencjału społeczno-ekonomicz
nego Polski - dla procesów integracji europejskiej.

Powróćmy na koniec do przytaczanych już tutaj rozważań wybitne
go amerykańskiego socjologa Roberta Mertona na temat samospełniają- 
cych się proroctw. Interpretując jego przesłanie, można powiedzieć, że 
obawa przed porażką w procesie modernizacji i dostosowania do stru
ktur europejskich chłopskiego rolnictwa w Polsce stanie się na pewno 
realnym faktem wtedy, kiedy nie zostaną podjęte żadne działania na 
rzecz zmiany niekorzystnych zjawisk na wsi i w rolnictwie. Już więc 
chociażby z tego tylko powodu wydaje się konieczne podjecie działań 
na rzecz modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa wbrew opiniom, 
wskazującym na absolutną niemożność dokonania tego zabiegu, z uwa
gi na takie, a nie inne zjawiska, narosłe w minionym okresie. Albowiem: 
„(...) tylko przez odrzucenie społecznego fatalizmu niesionego przez 
koncepcję niezmienności natury ludzkiej można przerwać tragiczne ko
ło lęku, katastrofy społecznej wzmożonego lęku" (Merton, 1982: 476). 
Nie ma żadnego powodu, aby twierdzić, że w sytuacji rolnictwa chłop
skiego w Polsce będzie inaczej.



Rozdział trzeci

Procesy dezintegracji 
klasy chłopskiej - zarys koncepcji

„U początków są bardzo głębokie procesy przemian 
gospodarstw chłopskich (rozkładowe jednych 
a procesy wzrostu innych".

Włodzimierz Wesołowski (1994: 26)

1. Uwagi wstępne

W literaturze dotyczącej losów chłopów w Polsce w okresie komu
nistycznym podkreśla się bardzo silnie wątek zmagań przedstawicieli 
tej kategorii społecznej z przedstawicielami państwa. Stawką tych 
zmagań było w ostateczności zawsze zachowanie rodzinnego gospo
darstwa rolnego, zagrożonego najpierw polityką kolektywizacji w cza
sach stalinowskich, następnie „wzrostem bez rozwoju" w okresie „po- 
paździemikowym", wreszcie projektami „socjalistycznej przebudowy 
rolnictwa" w dekadzie lat siedemdziesiątych. Najważniejszym jednak 
efektem stałej sytuacji zagrożenia, w jakiej modernizowały się gospo
darstwa chłopskie w Polsce po II wojnie światowej, było zepchnięcie 
na drugi plan różnic, jakie w toku tego procesu pojawiały się w chłop
skiej zbiorowości. W sytuacji politycznego zagrożenia na pierwszy 
plan wysuwała się swoista jedność kategorii, zdominowanej przez 
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posttradycyjne gospodarstwa chłopskie (Kochanowicz, 1992) oraz wy
kształciły specyficzne strategie ich obrony, o czym szerzej traktować 
będzie rozdział czwarty.

Źródła tej jedności tkwiły przede wszystkim w dezintegracyjnych 
zabiegach państwa. Zwracał na to uwagę już w początkach lat sześć
dziesiątych Stanisław Widerszpil, wskazując, że na wsi polskiej przewa
żają postawy solidarystyczne, które są - jak to określa - „(...) rezultatem 
historycznie ukształtowanej samowiedzy chłopów jako odrębnej kate
gorii społecznej (...)". Ponadto zostały one dodatkowo wzmocnione pró
bami kolektywizacji, która „(...) zaostrzyła sprzeczności między chło
pstwem a państwem [podkr, moje - K.G.J" (Widerszpil, 1962: 107). 
Na podobne zjawisko zwracają uwagę Gołębiowski i Hemmerling 
(1982: 28), stwierdzając: „Ta próba dezintegracji wsi (...) [chodzi o kole
ktywizację - K.G.J na zasadach wyeksponowania różnic interesów eko
nomiczno-społecznych różnych grup klasowych chłopstwa nie brała 
pod uwagę stopnia ich solidarności i nieufności, zrodzonych jeszcze 
przed wojną, a także w okresie okupacji i trudnych lat powojennych". 
W efekcie polityka państwa doprowadziła do zahamowania struktural
nych przeobrażeń w obrębie chłopskiej gospodarki, co znacznie utrud
niało ujawnianie się w tej kategorii społecznej tendencji dezintegracyj
nych. Na fakt ten wskazuje także Maria Halamska, pisząc: „Dynamika 
zbiorowa, dynamika dotycząca grupy jako całości, zdaje się dominować 
nad dynamiką procesów zachodzących wewnątrz grupy, nad dynamiką 
procesów, które ją wewnętrznie różnicują" (Halamska, 1991a: 46). Wła
dysław Adamski i Ryszard Turski stawiają zaś przysłowiową „kropkę 
nad i", stwierdzając: „Polityka podważania prawomocności bytu społe
cznego klasy chłopskiej zasadniczo ograniczała możliwości jej normal
nego rozwoju jako grupy społecznej (...). Ingerując w procesy racjonal
nej konkurencji w gospodarce chłopskiej polityka rolna państwa uła
twiała przetrwanie wszelkim stagnacyjnym formom gospodarowania 
(...)" (Adamski i Turski, 1990:148).

Rok 1989 stanowił w tym względzie istotny przełom. Przejście do go
spodarki rynkowej uruchomiło bowiem procesy strukturalizacji klaso
wej. Opierając się na stwierdzeniu Włodzimierza Wesołowskiego, które 
stanowi motto rozważań w tym rozdziale, można postawić hipotezę, że 
zasadniczym procesem, który zdominuje sytuację wsi polskiej, będzie 
dezintegracja klasy chłopskiej, ukształtowanej w minionym czterdzie
stopięcioleciu w ramach polskiego wariantu centralnie planowanej go
spodarki etatystycznej. Czynniki sprzyjające owej dezintegracji są uloko
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wane w obrębie charakteryzowanych poprzednio (w rozdziałach pierw
szym i drugim) procesów globalizacji i integracji europejskiej. Warto 
zwłaszcza pamiętać o tych ostatnich, jako że w środowiskach rolniczych 
(i nie tylko) wydaje się dominować wyobrażenie o protekcjonistycznym 
i egalitarnym zarazem charakterze Wspólnej Polityki Rolnej (CAP). Otóż 
nie jest to zgodne z prawdą. Jak pokazuje cała historia CAP oraz jej efe
kty, polityka ta przez cały czas zgodnie z ideą produktywis tyczną fawo
ryzowała duże, komercyjne gospodarstwa kosztem gospodarstw funk
cjonujących w bardziej tradycyjny sposób. Obecne próby zmiany tego 
stanu rzeczy i przeorientowania CAP nie zostały uwieńczone powodze
niem (por. Sheingate, 2001).

W tym kontekście szczególnej wagi nabiera posiadanie odpowied
niej koncepcji teoretycznej, która byłaby podstawą schematu badawcze
go oraz wyjaśniającego w odniesieniu do nowych zjawisk i procesów, 
jakie można obserwować w kategorii właścicieli rodzinnych gospo
darstw rolnych. Powstałe na bazie obserwacji przeobrażeń wsi polskiej 
w powojennym czterdziestopięcioleciu koncepcje modernizacji życia 
wiejskiego (por. np. Turowski, 1971), przeobrażeń klasy chłopskiej 
w grupę zawodową rolników (por. np. Gałęski, 1973) czy tworzenia się 
nowej klasy drobnych producentów rolnych (por. np. Gorlach, 1990) nie 
stanowią odpowiedniej ramy, umożliwiającej konceptualizację aktualnie 
zachodzących przemian.

W rozdziale tym próbuję ukazać użyteczność klasowej koncepcji 
analizy społeczeństwa, która chyba niesłusznie odsuwana jest dzisiaj 
w socjologii polskiej na dalszy plan. Wydaje się bowiem, że w momen
cie gdy istnieje w naszym kraju możliwość nieskrępowanego już poza
merytorycznymi czynnikami używania koncepcji marksistowskich czy 
neomarksistowskich do analizy zjawisk z zakresu struktury i dynamiki 
społeczeństwa, warto przyjrzeć się możliwościom, jakie oferują one 
przynajmniej w odniesieniu do tak specyficznego obiektu rozważań, ja
ki jest przedmiotem tego rozdziału3.

3 Nie zamierzam w ramach tego opracowania rozważać generalnej kwestii ewentual
nej „śmierci klas". W mojej opinii we współczesnej literaturze można znaleźć tyle samo ar
gumentów „za" (por. np.: Pakulski i Waters, 1996), co i „przeciw" tak sformułowanemu 
twierdzeniu (por. np. Wright, 1997). Por. także dyskusja na łamach „Polish Sociological 
Review" nr 2/2000 z udziałem Henryka Domańskiego, Michała Federowicza, Davida Osta 
i Jana Pakulskiego.

Należy jednak zaznaczyć, że próba ukazania użyteczności analizy 
klasowej nie będzie się ograniczała tylko do koncepcji marksistowskich.
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Istnieją bowiem duże możliwości jednoczesnego wykorzystania wąt
ków neomarksistowskich oraz neoweberowskich przy konstrukcji poję- 
ciowo-teoretycznego schematu, użytecznego do analizy sytuacji intere
sującej mnie kategorii społecznej.

W literaturze polskiej pojawiły się ostatnio rozważania dotyczące 
problemy trwania bądź zaniku klas w naszym społeczeństwie. W dys
kusji tej szczególnie interesującym, a jednocześnie dość typowym, gło
sem jest wypowiedź Henryka Domańskiego (1999), wskazującego na 
charakter zachowań wyborczych jako istotny dowód na istnienie klas 
społecznych. Autor, przytaczając wyniki badań ukazujące szczególną 
skłonność rolników do głosowania na Polskie Stronnictwo Ludowe, 
przedstawicieli zaś środowisk inteligenckich na Unię Demokratycz
ną/Unię Wolności, twierdzi, że „(...) z pewnością jednak Polska znalazła 
się w grupie krajów, w których przynależność klasowa zachowuje pew
ną rolę" (Domański, 1999:109).

Sposób rozumowania prezentowany przez Domańskiego typowy 
jest przede wszystkim dla konstrukcji neoweberowskich, wypracowa
nych głównie przez Johna Goldthorpe'a i skupionych wokół niego ba
daczy. Ta perspektywa analizy stosunków klasowych pomija jednak - 
w moim przekonaniu - istotną kwestię, jaką jest dynamika przeobrażeń 
zachodzących wewnątrz określonych kategorii społecznych. W anali
zach Domańskiego nie Znajdziemy np. odpowiedzi na pytanie, co po
woduje, że głosy chłopskie rozłożone były jednak pomiędzy różne 
ugrupowania polityczne. Odpowiedzi tej nie Znajdziemy, gdyż autor 
traktuje zmienną pod nazwą pozycja klasowa jako swoisty korelat za
chowań indywidualnych, nie zaś jako dynamiczną sytuację, w której za
kotwiczone są działania zbiorowe określonej kategorii społecznej. Właś
nie taka perspektywa stanowi ramę teoretyczną rozważań prezentowa
nych poniżej.

2. Strategie analizy klasowej pozygi chłopstwa

Generalnie można powiedzieć, że istnieją przynajmniej dwie strate
gie analizy klasowej pozycji chłopstwa. Pierwszą z nich określić można 
mianem makrospołecznej. Polega ona na ujęciu chłopstwa w kontekście 
struktury klasowej oraz dynamiki społeczeństwa globalnego. Innymi 
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słowy, charakterystyka pozycji chłopów jest zawsze konsekwencją roz
strzygnięć dotyczących przyjętego sposobu widzenia struktury klaso
wej całego społeczeństwa. Celnie ujmuje to Barrington Moore (1966: 
457) stwierdzając dobitnie: „(...) Zanim przyjrzysz się chłopstwu, powi
nieneś najpierw przyjrzeć się całemu społeczeństwu".

Taka strategia prowadzić może jednak w przysłowiową „ślepą ulicz
kę". Próba charakterystyki chłopstwa musi bowiem w tej sytuacji pro
wadzić do stworzenia jakiejś uniwersalnej definicji (określenia) tej kate
gorii społecznej. Przykładem będzie tutaj koncepcja Teodora Shanina, 
który wskazuje na cztery elementy zawarte w takiej definicji: 1) gospo
darstwo rolne jako podstawa społecznej organizacji rodziny i społecz
ności chłopskiej; 2) wykonywanie prac rolniczych jako podstawa zdoby
wania środków do życia, 3) specyficzna kultura i sposób życia oraz 
4) zdominowanie przez jakąś inną kategorię społeczną (Shanin, 1987: 3- 
4). Zwróćmy uwagę, że każda z tych charakterystyk otwiera od razu ob
szerne pole do dyskusji, dotyczących zarówno jej trafności w odniesie
niu do rozmaitych sytuacji empirycznych, jak i zakresu ważności. Na 
przykład charakterystyka nr 1 otwiera problem chłopstwa bezrolnego, 
charakterystyka nr 2 - chłopów zajmujących się innym rodzajem dzia
łalności gospodarczej (np. rybołówstwo, pozyskiwanie drewna i innych 
surowców leśnych, itp.), charakterystyka nr 3 - problem zróżnicowania 
kultur chłopskich i zaawansowania procesu ich modernizacji w różnych 
częściach świata, wreszcie charakterystyka nr 4 - zagadnienie statusu 
politycznego chłopów oraz jego zróżnicowania w różnych systemach 
politycznych.

Ponadto takie ogólne określenia prowadzą raczej do ujęcia chło
pstwa w kategoriach bliższych koncepcji statusu społecznego, podkre
ślając przede wszystkim jego niską pozycję w wymiarze ekonomicznym 
(niewielkie i tradycyjnie prowadzone gospodarstwa rolne), politycznym 
(zdominowanie przez inne kategorie) a także kulturowym (kultura 
chłopska jako tzw. part-culture - by użyć określenia Roberta Redfielda 
(1956) - która zostaje poddana dezintegrującym wpływom w procesach 
modernizacji). Strategia makrospołeczna otwiera zatem generalnie 
problem modernizacji chłopstwa oraz kwestie ewentualnego zaniku tej 
kategorii lub jej przeobrażenia w kategorię „nowoczesnych" rolników. 
Trzeba podkreślić, że wokół tego zagadnienia ogniskowały się zaintere
sowania polskich socjologów po II wojnie światowej, wsparte koncepcją 
teoretyczną dotyczącą przemian klasy chłopskiej w społeczno-zawodo
wą grupę rolników (por. np. Gałęski, 1973). Był to nie tylko wyraz ulega
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nia teoriom modernizacji, ale - co wydaje się bardziej istotne - hołdowa
nie w istocie funkcjonalistycznej koncepcji, opartej na tezie o dominacji 
w strukturze społecznej podziałów zawodowych.

Taka idea analizy przeobrażeń chłopstwa prowadzi ponadto do kło
potów związanych z jednostronnym ujęciem mechanizmów dynamizu
jących sytuację tej kategorii społecznej, jako np. prowadzących jedynie 
do jej zróżnicowania i rozpadu lub przeciwnie - utrzymywania jedno
ści. Pociąga to za sobą wreszcie niekończące się dyskusje na temat cha
rakteru podziałów w jej obrębie, liczby, sposobu i zasad wyodrębniania 
klas chłopskich oraz ich ewentualnych sojuszy politycznych czy też 
wzajemnych relacji między nimi. Wiele z tych kłopotów ilustruje cho
ciażby klasyczna już dzisiaj i zapomniana dyskusja marksistów z narod- 
nikami dotycząca statusu społecznego rosyjskich chłopów na przełomie 
XIX i XX wieku, przypomniana w publikacjach książkowych oraz na ła
mach kwartalnika „The Joumal of Peasant Studies" w latach siedem
dziesiątych i osiemdziesiątych przez brytyjskich socjologów (por. Sha- 
nin, 1972; Cox, 1979; Cox i Littlejohn, 1984).

Nie miejsce tu oczywiście na pełną analizę owych dyskusji. Warto jed
nak przytoczyć ich swoiste podsumowanie w postaci tezy Shanina 
o chłopstwie jako „kłopotliwej klasie" (awkward class), której charakter 
jest uzależniony przede wszystkim od określonego kontekstu czasowo- 
-przestrzennego. Niski poziom klasowości (świadomości klasowej i za
chowań zbiorowych typowych dla klasy społecznej) chłopów demon
strowany w życiu codziennym może w określonych uwarunkowaniach 
historycznych (kryzysy, okresy napięć społecznych, rewolucji, itp.) ustą
pić miejsca gwałtownej mobilizacji klasowej i zbiorowym wystąpieniom 
tej kategorii społecznej jako samodzielnego podmiotu politycznego (por. 
Shanin, 1987). W sumie więc koncepcje makrospołeczne, oparte na pró
bach skonstruowania jakichś w miarę uniwersalnych charakterystyk 
chłopstwa oraz jego klasowego charakteru, kończą się niepowodzeniem 
i koniecznością odwołania do analiz historycznych, uwzględniających 
każdorazowo określony kontekst ekonomiczno-polityczny i kulturowy4.

4 Na podobny problem zwraca uwagę T. Skocpol w swoim artykule omawiającym 
czynniki mobilizujące chłopów do wystąpień rewolucyjnych. Analizując różne koncepcje 
ruchów chłopskich, autorka dochodzi do wniosku, że ich przyczyny, charakter i rezultaty 
nie są efektem wyłącznie umiejscowienia chłopów w strukturze społeczeństwa, ale po
chodną konkretnych historycznych uwarunkowań, będących nierozerwalnym splotem 
czynników strukturalnych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych (por. Skocpol, 
1989).
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Przyjrzyjmy się teraz drugiej strategii analizy klasowej pozycji chło
pstwa, którą określam mianem mikrospołecznej. Punktem jej wyjścia 
jest stwierdzenie, że nie istnieje żaden uniwersalny wzór klasowej cha
rakterystyki chłopów. Wręcz przeciwnie, owe charakterystyki zależą od 
typu organizacji produkcji rolnej, jaki kształtuje się w danym społeczeń
stwie. Innymi słowy, typ gospodarstwa rolnego, charakter jego związku 
z gospodarstwem domowym oraz jego usytuowanie w systemie ekono
micznym danego społeczeństwa decydują o sytuacji klasowej chłopa 
i jego rodziny. W swoim klasycznym już dzisiaj szkicu Arthur Stinch- 
combe (1961) wskazał na pięć typów organizacji produkcji rolnej. Są to 
wielkie majątki ziemskie (memoriał system), gospodarstwa hodowlane 
(ranch), gospodarstwa uprawy monokulturowej (plantation), drobne gcr- 
spodarstwa dzierżawne (family-size tenancy) oraz drobne gospodarstwa 
rodzinne (family smallholding). W trzech pierwszych przypadkach chłopi 
mają status siły roboczej zatrudnianej przymusowo (plantacje) lub na 
zasadzie kontraktu (majątki ziemskie, gospodarstwa hodowlane) przez 
właścicieli gospodarstw. We wszystkich tych sytuacjach tworzą oni kla
sę nieposiadającą, a poziom ich mobilizacji politycznej jest niski, choć 
charakteryzuje się podatnością na inspiracje ze strony zewnętrznych 
agitatorów. W przypadku systemu dzierżawnego chłopi mają status 
użytkowników ziemi, a poziom ich politycznej mobilizacji jest - zda
niem Stinchcombe'a - wysoki. Tylko w ostatnim przypadku chłopi osią
gają status klasy posiadającej, wykazując jednocześnie (jako właściciele) 
skłonność do bardziej przemyślanych i ostrożniejszych działań politycz
nych oraz mniejszą skłonność do kolektywnego angażowania się 
w sprawy publiczne.

Strategia mikrospołeczna, w przeciwieństwie do makrospołecznej, 
stwarza zatem - w moim przekonaniu - lepsze szanse na rekonstrukcję 
klasowej pozycji chłopstwa. Umożliwia umieszczenie chłopów w okre
ślonym systemie stosunków ekonomicznych istniejących w sektorze rol
nym. Ponadto wskazuje na wielość możliwych statusów chłopstwa, nie 
przesądzając z góry o typie podporządkowania go innym kategoriom 
społecznym. Na koniec wreszcie, pozwala na posługiwanie się szerszy
mi kategoriami pojęciowymi, takimi jak: dzierżawcy, właściciele rodzin
nych gospodarstw, itp., nie przesądzając znowu o chłopskim charakte
rze ich tradycji czy kultury. Stwarza to zatem szanse posługiwania się tą 
strategią w odniesieniu do innych typów producentów rolnych i trakto
wania chłopów jedynie jako specyficznej części tej szerszej kategorii 
społecznej.
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Można jednak zadać sobie pytanie, czy także na gruncie koncepcji 
makrospołecznej nie można byłoby rozważyć analizy chłopstwa w kon
tekście „organizacji rolnictwa", charakterystycznej dla danego społe
czeństwa. Teoretycznie oczywiście takie rozwiązanie byłoby możliwe, 
niemniej jednak charakterystyczny jest jego brak w literaturze przed
miotu. Zasadnicza przyczyna leży - jak sądzę - w tym, że przyjmujący 
perspektywę makrospołeczną skupiają się na relacjach pomiędzy różny
mi kategoriami w społeczeństwie globalnym, pomijając wewnętrzną 
strukturę i dynamikę „jednostek" produkqi rolnej (zarówno gospo
darstw rodzinnych, jak i dużych majątków czy przedsiębiorstw rol
nych). Dlatego też sytuowanie chłopów na tle innych segmentów stru
ktury społecznej bez analizy struktury i dynamiki systemu organizacji 
produkcji rolnej, co jest właśnie charakterystyczne dla perspektywy ma
krospołecznej, prowadzi w konsekwencji do jednostronnego obrazu ka
tegorii zdominowanej, w której ewentualne zróżnicowanie wewnętrzne 
jest mało istotne lub ma charakter drugoplanowy.

3. Pozycja klasowa użytkowników 
rodzinnych gospodarstw rolnych

W tej części rozdziału chciałbym skupić się na przeanalizowaniu roz
maitych propozycji dotyczących definiowania „rodzinnego gospodar
stwa rolnego", obecnych w literaturze przedmiotu. Rozważenie poszcze
gólnych elementów, jakie składają się na analizowane definicje oraz spo
soby wiązania ich z koncepcjami klasowej struktury społeczeństwa, pro
wadzić będzie następnie do sformułowania własnej propozycji.

Wyjściową koncepcją w dalszych rozważaniach jest pojęcie „rodzin
nego gospodarstwa rolnego". Wzmożona dyskusja, jaką na ten temat 
można zaobserwować wśród socjologów wsi w krajach zachodnich, 
począwszy od końca lat siedemdziesiątych, wiąże się z kilkoma czyn
nikami.

Pierwszy z nich widziałbym we wzmożonym zainteresowaniu teorią 
gospodarstwa chłopskiego sformułowaną przez Aleksandra Czajano- 
wa. Opublikowana po raz pierwszy w roku 1966 w języku angielskim 
(por. Chayanov, 1966) praca rosyjskiego ekonomisty, stawiającego tezę 
o swoistym charakterze gospodarki chłopskiej, zwróciła uwagę zacho
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dnioeuropejskich oraz amerykańskich socjologów na problem istnienia 
i trwania gospodarstw rodzinnych w kapitalistycznym rolnictwie. 
Oparty przede wszystkim na dynamice rodziny i jej potrzeb oraz umo
żliwiający reprodukcję w różnych typach ustrojów ekonomicznych me
chanizm funkcjonowania gospodarstwa chłopskiego stał się punktem 
wyjścia konstrukcji modelu rodzinnego gospodarstwa rolnego, funkcjo
nującego w społeczeństwie kapitalistycznym. Przykładowo w koncepcji 
rozwijanej przez Harriet Friedmann (1978, 1981) takie właśnie gospo
darstwo rolne czy - mówiąc bardziej precyzyjnie - gospodarstwo far
merskie stanowi swoistą syntezę gospodarstwa chłopskiego (z uwagi na 
jego rodzinny charakter) oraz przedsiębiorstwa kapitalistycznego (ze 
względu na orientację rynkową i osiąganie zysku). Podobnie w konce
pcjach Mooneya (1988) czy Jacksona-Smitha (1995) inspirowane konce
pcją Czajanowa analizy dynamiki życia rodzinnego stanowią istotny 
element wyjaśniania strategii działania rodzin farmerskich w kapitali
stycznym rolnictwie amerykańskim.

Drugi czynnik wiąże się z trwałością rodzinnych form produkcji 
w rolnictwie krajów rozwiniętych. W tym kontekście wskazuje się na 
odmienny aniżeli w przemyśle przebieg procesów koncentracji i centra
lizacji produkcji, związany przede wszystkim z ograniczoną ilością 
podstawowego dobra kapitałowego, jakim jest ziemia. Innym elemen
tem tej dyskusji jest wskazywanie specyfiki produkcji rolnej, polegającej 
na tym, że stałym elementem procesów produkcyjnych są naturalne 
okresy wzrostu i dojrzewania uprawianych roślin czy hodowanych 
zwierząt (por. np. Mann i Dickinson, 1978). Z konieczności powoduje to 
wolniejszy obrót kapitałem i stanowi istotną barierę ograniczającą zyski, 
a tym samym odstręczającą wielki kapitał od inwestowania w niektóre 
przynajmniej branże rolnictwa i pozostawianie ich w rękach drobnych 
producentów. Nie jest jednak wykluczone, że dokonujące się obecnie na 
szeroką skalę wprowadzanie biotechnologii do rolnictwa (szybko doj
rzewające odmiany roślin, sztuczne przyspieszanie wzrostu zwierząt 
hodowlanych czy ich wydajności, jak np. bydła mlecznego, poprzez sto
sowanie pasz hormonalnych, itp.) spowoduje eliminację tej bariery na 
drodze do wypierania rodzinnych producentów (chłopów, farmerów) 
przez wielki kapitał korporacyjny (por. Mann, 1990).

Kolejnym czynnikiem wpływającym na zdolności adaptacyjne go
spodarstw rodzinnych jest ich relatywna (w porównaniu z wielkimi go
spodarstwami typu kapitalistycznego) elastyczność, zarówno jeśli cho
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dzi o wykorzystanie siły roboczej (możliwość przerzucania rodzinnej si
ły roboczej z jednego typu zajęć do drugiego w ramach gospodarstwa, 
podejmowanie przez członków rodziny farmerskiej pracy poza gospo
darstwem w ramach czasu wolnego od zajęć w gospodarstwie), jak 
i zmianę profilu produkcyjnego (możliwość szybszego przerzucenia się 
na inny profil produkcji z uwagi na jej mniejszą skalę) czy utrzymywa
nie dwóch lub trzech podstawowych kierunków produkcji w przeci
wieństwie do wielkoobszarowych gospodarstw typu przemysłowego, 
które z reguły stanowią przykłady monokultury.

Jeszcze innym czynnikiem wskazywanym w toczącej się dyskusji są 
działania na rzecz zachowania gospodarstw rodzinnych podejmowane 
przez ruchy i organizacje rolników oraz pod wpływem ich nacisku 
przez państwo. Ten ostatni czynnik szczególnie istotną rolę odgrywa 
w Europie Zachodniej, gdzie Wspólna Polityka Rolna (Common Agricul- 
tural Policy - CAP) jest właśnie nastawiona na ochronę rodzinnych go
spodarstw (por. np. Trący, 1989,1991; Bortnano, 1990).

W toczącej się dziś dyskusji wiele kłopotów sprawia jej uczestnikom 
określenie samego pojęcia „rodzinnego gospodarstwa rolnego". Próby 
usiłujące uwzględnić takie kryteria, jak: wielkość obszaru gospodar
stwa, jego potencjał produkcyjny czy wielkość i wartość samej produkcji 
są skazane z góry na niepowodzenie. Można wprawdzie założyć, że 
właściciele gospodarstw rodzinnych nie zaliczają się do grona najwię
kszych producentów i posiadaczy, ale problem polega na tym, jakie 
konkretne wartości zostają przypisane określeniu „małe", „średnie" czy 
„duże" gospodarstwo w danym społeczeństwie. 100-hektarowe gospo
darstwo jest średniej wielkości podmiotem gospodarczym w Stanach 
Zjednoczonych, ale już „dużym" w krajach europejskich (nie mówiąc 
oczywiście o Polsce). Gospodarstwa uznane za „rodzinne" mają obszar 
od ponad 100 hektarów (np. niektóre regiony Francji czy Wielkiej Bryta
nii) po kilkanaście czy nawet kilka hektarów (południowe Włochy, Gre
cja czy północna Portugalia). Ponadto wielkość obszaru nie jest często 
związana z wielkością i wartością produkcji. Kilkunastohektarowe go
spodarstwo sadownicze czy warzywne niejednokrotnie osiąga wyższe 
wskaźniki wartości produkcji aniżeli dysponujące ponad 100 hektarami 
gospodarstwo zbożowe. W tej sytuacji kryteria wielkości obszaru czy 
też wskaźniki wielkości i wartości produkcji mogą (jeśli w ogóle) pełnić 
co najwyżej rolę kryteriów pomocniczych we wszelkich próbach okre
ślenia „rodzinnego gospodarstwa rolnego".

Inna grupa kryteriów jest związana ze stosunkami pracy. Za jej po
mocą określa się rodzinne gospodarstwa rolne jako te, w których wyko
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rzystywana jest siła robocza rodziny. Oznacza to, że podstawowe prace 
w gospodarstwie są wykonywane przez głównego właściciela (użyt
kownika) oraz członków jego rodziny. Przykładami takich określeń są 
definicje formułowane przez Harriet Friedmann (1978) czy Freda Butte- 
la (1980). Wedle pierwszej koncepcji rodzinne gospodarstwo rolne to 
swoiste skrzyżowanie gospodarstwa chłopskiego i przedsiębiorstwa 
kapitalistycznego, a mówiąc bardziej precyzyjnie - to przedsiębiorstwo 
kapitalistyczne obsługiwane przez rodzinę. Podobne rozumowanie jest 
prezentowane w ramach drugiej koncepcji, wedle której podstawową 
cechą tego typu gospodarstwa jest towarowy charakter i to, że bazuje 
ono na rodzinnym typie siły roboczej. Inne elementy są już mniej istot
ne, jak np. to, że właściciel jest zarazem użytkownikiem i pracownikiem 
w gospodarstwie oraz że praca w nim stanowi wyłączne lub co najmniej 
podstawowe źródło dochodów rodziny.

We współczesnej literaturze istnieje zatem wiele różnorodnych prób 
określenia „rodzinnego gospodarstwa rolnego". Jak twierdzą nawet nie
którzy: „Próby określenia rodzinnego gospodarstwa rolnego spędzają 
sen z oczu badaczom w wielu krajach świata" (Reinhard i Barlett, 1989: 
204). Oprócz wspomnianych wyżej koncepcji Friedmann i Buttela, moż
na wskazać także dwa inne typy określeń, które na potrzeby niniejszego 
opracowania proponuję określić mianem „urzędowych" oraz „rozbudo
wanych definicji o charakterze typu idealnego". Te pierwsze są tworzo
ne z reguły przez ekspertów lub doradców rozmaitych agend rządo
wych zajmujących się formułowaniem polityki rolnej państwa. W kra
jach wysoko rozwiniętych określona pomoc państwa jest kierowana do 
gospodarstw spełniających zawarte w definicji kryteria. W tym sensie 
sprawa definicji staje się problemem politycznym.

Tak działo się na przykład w Stanach Zjednoczonych. W roku 1944 
eksperci Ministerstwa Rolnictwa (United States Department of Agriculture) 
sformułowali definicję, wedle której do gospodarstw rodzinnych miano 
zaliczać te, których właściciele-użytkownicy poświęcają cały swój czas 
na pracę w gospodarstwie tylko przy wsparciu swoich rodzin oraz są 
w stanie osiągnąć w ten sposób satysfakcjonujący poziom życia i właści
we funkcjonowanie całego gospodarstwa (USDA, 1944: 5). Definicja ta 
jednak już od lat pięćdziesiątych zaczęła stwarzać trudności w zastoso
waniu przede wszystkim jako narzędzie klasyfikacji gospodarstw. 
Wzrost przeciętnego obszaru pojedynczego gospodarstwa, powiększa
nie ich kapitału, najmowanie pracowników, praca rolników i ich rodzin 
poza gospodarstwem - wszystko to rozmyło ostre, wydawałoby się, 
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kryteria wyróżniania gospodarstw rodzinnych. W końcu lat sześćdzie
siątych sformułowano kolejną definicję, która stanowiła, że: „Farma ro
dzinna jest przede wszystkim rolniczym przedsiębiorstwem, w którym 
użytkownik jest jednocześnie podejmującym ryzyko zarządcą czy 
przedsiębiorcą, wykonującym wraz ze swoją rodziną większość pracy 
w gospodarstwie i odgrywa rolę rzeczywistego kierownika" (Nikolitch, 
1969: 531). Autor definicji jest ponadto zdania, że zasoby siły roboczej, 
jaką dysponuje przeciętna rodzina rolnicza, wynoszą 1,5 osoboroku. 
W związku z tym przyjmuje założenie, że każde gospodarstwo, którego 
zapotrzebowanie na siłę roboczą jest co najmniej dwukrotnie wyższe (tj. 
wynosi minimum 3 osobolata) nie jest już gospodarstwem rodzinnym.

Nieco inaczej rzecz wygląda obecnie w krajach Unii Europejskiej. 
Otóż tamtejsze ustawodawstwo nie posługuje się się pojęciem „gospo
darstwa rodzinnego", lecz „gospodarstwa rozwojowego". Za pomocą 
tej kategorii określa się podmiot gospodarczy, dla którego właściciela 
rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania. Ponadto właściciel ten wi
nien posiadać kwalifikacje rolnicze, prowadzić księgowość przynaj
mniej w uproszczonej wersji oraz posiadać w miarę sprecyzowany plan 
rozwoju gospodarstwa. Efektywność tak rozumianej jednostki ekono
micznej powinna zapewniać dla maksimum dwóch osób osiąganie do
chodów nie niższych niż 90% tych, jakie uzyskują w danym regionie za
trudnieni poza rolnictwem (Lichorowicz, 1996: 78 i nast.).

Zwróćmy uwagę, że w kolejnych definicjach „urzędowych" pojawia 
się tendencja do powiększania liczby kryteriów kwalifikujących dane 
gospodarstwo do kategorii gospodarstwa rodzinnego (lub ewentualnie 
jakiegoś jego odpowiednika). Jest to - jak sądzę - rezultat prób radzenia 
sobie w sytuacji procesów różnicowania gospodarstw, o czym wyżej by
ła mowa. Próby te (przynajmniej w Stanach Zjednoczonych) zostały 
ostatnio jednak zarzucone, a pojęcie family farm znikło z języka oficjal
nych dokumentów Ministerstwa Rolnictwa, jako mało precyzyjne, łatwe 
do manipulowania i posiadające zbyt duże konotacje ideologiczne.

Natomiast przykładem „rozbudowanej definicji o charakterze typu 
idealnego" jest dyskutowana obecnie szeroko w literaturze amerykań
skiej propozycja Marty Strange'a. Autor, będący ekonomistą rolnictwa, 
stwierdza na wstępie: „Rodzinne rolnictwo jest abstrakcją powstałą na 
bazie wspólnych doświadczeń i oczekiwań, a nie jakąś konkretną kate
gorią gospodarstw. Nie należy zatem pytać, czy dane gospodarstwo jest 
gospodarstwem rodzinnym, tylko - czy spełnia ono oczekiwania zwią
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zane z tym typem rolnictwa i w jakim stopniu od nich odchodzi" 
(Strange, 1988: 32). Przyjmując taki punkt wyjścia, Strange rysuje nastę
pnie wzorzec systemu organizacji rolnictwa, składający się z następują
cych cech: 1) połączenie roli użytkownika i właściciela gospodarstwa 
z rolą przedsiębiorcy, 2) relatywnie średni (w danym regionie czy kraju) 
obszar gospodarstwa, 3) zróżnicowany profil produkcji, 4) dostęp do 
rynku, 5) rodzinny charakter wykorzystywanej siły roboczej, 6) moder
nizacja gospodarstwa mająca na celu nie wyeliminowanie, ale zwielo
krotnienie efektów pracy ludzkiej, 7) oszczędne gospodarowanie zaso
bami i przyjazne środowisku prowadzenie gospodarstwa, 8) traktowa
nie pracy w gospodarstwie jako swoistego sposobu życia.

Interesujące jest to, że model prezentowany przez Strange'a zawiera 
pewne cechy tradycyjnie przypisywane rolnictwu chłopskiemu. Mam 
tu na myśli takie jego elementy, jak: stosunek do dzieci, oszczędzanie za
sobów będących w dyspozycji rodziny czy praca w rolnictwie jako ele
ment sposobu życia, a nie prowadzenie dochodowego przedsiębior
stwa. W tym więc sensie model ten nie jest dobrym instrumentem anali
zy różnych typów rodzinnego gospodarstwa rolnego, wśród których 
gospodarstwo chłopskie jest tylko jedną z wielu możliwych kategorii. 
W sumie propozycja Strange'a jest z pewnością interesującą, syntetycz
ną koncepcją opisu procesu industrializacji rolnictwa amerykańskiego 
i surowej jego krytyki z perspektywy ideału rolnictwa rodzinnego. Na
tomiast jej przydatność jako wyjściowego określenia analitycznego, któ
re mogłoby być pomocne przy konceptualizacji różnych kategorii ro
dzinnych gospodarstw rolnych oraz ich wewnętrznej dynamiki jest wła
ściwie żadna.

Kolejna propozycja wymieniana pośród „rozbudowanych definigi 
o charakterze typu idealnego" daje znacznie większe - moim zdaniem - 
możliwości. Chodzi tu o skonstruowany przez Andrew Erringtona 
i Ruth Gasson (1993) typ idealny „rodzinnego gospodarstwa rolnego" 
(fatnily farm). Propozycja ta powstała na podstawie zagregowania zesta
wu cech występujących w rzeczywistości empirycznej, a nie zespołu 
cech wzorcowych. Składają się na nią następujące elementy:

1. Własność gospodarstwa łącznie z zarządzaniem spoczywa w rę
kach jego głównego użytkownika.

2. Kierownicy gospodarstw pozostają w stosunkach pokrewieństwa 
i/lub powinowactwa z innymi członkami gospodarstwa.

3. Źródłem dopływu kapitału są zasoby finansowe rodziny.
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4. Członkowie rodziny stanowią rezerwuar siły roboczej wykorzy
stywanej w gospodarstwie.

5. Gospodarstwo jest przekazywane następcy będącemu przedsta
wicielem młodego pokolenia rodziny.

6. Rodzina mieszka w gospodarstwie5.

5 Definicja ta stała się obiektem ostrej krytyki Gorana Djurfeldta (1996), zarzucającego 
przede wszystkim autorom zbytnie uogólnianie w jej obrębię cech właściwych wysokoto- 
warowemu typowi rolnictwa farmerskiego. W tym sensie jest ona niezbyt przydatna - 
zdaniem Djurfeldta - do analiz dynamiki gospodarstw chłopskich np. w Indiach czy in
nych krajach pozaeuropejskich.

Typowe gospodarstwo rodzinne spełnia wszystkie sześć cech. Go
spodarstwa spełniające niektóre tylko z tych cech reprezentują kategorię 
„niepełnych" lub nietypowych gospodarstw rodzinnych. Autorzy usta
nowili ponadto hierarchię ważności wymienionych wyżej charaktery
styk. Najważniejsze - ich zdaniem - są cechy oznaczone numerami 1 i 2. 
Brak którejkolwiek z nich, a więc np. sytuacja polegająca na rozdziele
niu własności i zarządzania gospodarstwem oraz/lub brak stosunków 
pokrewieństwa czy powinowactwa między kierującym gospodarstwem 
a innymi jego członkami przesądza o tym, że mamy do czynienia z in
nym aniżeli rodzinne typem gospodarstwa rolnego. Mniejszą wagę 
w tym zakresie mają kolejne dwie cechy, tj. 3 i 4. Gospodarstwa, które 
korzystają także z zewnętrznych źródeł finansowania, i/lub te, które za
trudniają dodatkowo pracowników najemnych, zachowują swój rodzin
ny charakter dopóty, dopóki cechy te nie pojawią się w takim natężeniu, 
że doprowadzą do zaniku dwóch pierwszych. Dzieje się tak np. wtedy, 
kiedy zewnętrzne źródło finansowania (kredyty) doprowadza do sytu
acji, w której niemożność wywiązania się ze zobowiązań wobec niego 
prowadzi do przejęcia gospodarstwa przez kredytodawców oraz/lub 
najemna siła robocza zastępuje zupełnie siłę rodzinną. Natomiast dwie 
ostatnie cechy - zdaniem autorów - w najmniejszym stopniu wpływają 
na zachowanie rodzinnego charakteru gospodarstwa. Można tylko 
stwierdzić, że przekazanie gospodarstwa komuś w obrębie rodziny oraz 
zamieszkiwanie w gospodarstwie prowadzi do wzmocnienia związków 
i identyfikowania się z nim danej rodziny. Niezamieszkiwanie w nim 
oraz przekazanie go w ręce osoby nie będącej członkiem rodziny aktual
nego właściciela i użytkownika nie przesądza natomiast o utracie przez 
gospodarstwo rodzinnego charakteru.
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Rodzinne gospodarstwa rolne, jak zresztą każde inne, nie istnieją 
w próżni, lecz w konkretnym układzie stosunków ekonomicznych i po
litycznych oraz określonej tradycji kulturowej. W społeczeństwie kapi
talistycznym ekonomiczny kontekst jest tworzony przez funkcjonujący 
rynek kapitału, towarów i usług oraz pracy. Wyznaczają one dynamikę 
tych gospodarstw zarówno w aspekcie wewnętrznym (m.in. relacje po
między gospodarstwem produkcyjnym a domowym, relacje pomiędzy 
osobą zarządzającą a członkami rodziny), jak i zewnętrznym (m.in. rela
cje z otoczeniem, zmiany obszaru gospodarstwa, dynamika profilu pro
dukcji i jej wielkości, korzystanie z zewnętrznych źródeł dopływu kapi
tału, itp.). System polityczny oraz tradyqa kulturowa kształtują ponadto 
pojawiające się na tej bazie postawy i ideologie polityczne, formy repre
zentacji interesów rolników, preferowane przez nich strategie działania 
na forum publicznym, zarówno w skali lokalnej, jak i narodowej oraz 
politykę państwa i innych instytucji wobec wsi i rolnictwa (por. np. ana
lizę sytuacji w rolnictwie francuskim: Trący, 1991).

Przyjrzyjmy się krótko podstawowym czynnikom ekonomicznym 
wyznaczającym dynamikę rodzinnych gospodarstw rolnych w systemie 
kapitalistycznym. Pierwszy z nich tworzy rynek środków produkcji 
włącznie z podstawowym jego elementem, jakim jest ziemia. Swobodny 
transfer ziemi, narzędzi i innych środków sprzyja wytwarzaniu się 
skomplikowanej struktury własnościowej. Możliwość posiadania ziemi 
na własność bądź jej dzierżawienia lub wydzierżawiania, możliwość za
kupu różnych środków na własność bądź korzystania z nich w formie 
leasingu czy np. rozmaite grupowe formy własności i użytkowania bar
dziej skomplikowanego sprzętu rolniczego - wszystko to tworzy szereg 
wariantów w strukturze własnościowej: od pozycji właściciela począ
wszy, poprzez pozycję użytkownika podporządkowanego jedynie for
malnie prawnemu właścicielowi, aż po użytkownika zredukowanego 
do roli wykonawcy zarządzeń właściciela i kierownika gospodarstwa 
zarazem.

Kolejnym czynnikiem jest rynek finansowy. Chodzi tu nie tylko 
o kwestię zewnętrznych (w stosunku do gospodarstw) źródeł finanso
wania, ale także relacje cenowe pomiędzy środkami produkcji nabywa
nymi przez rolników, a produktami sprzedawanymi przez nich na ryn
ku. Niemożność obsługi zaciągniętego na potrzeby gospodarstwa długu 
może w skrajnych przypadkach doprowadzić do likwidacji gospodar
stwa bądź do jego uzależnienia od kredytodawcy. W tym ostatnim 
przypadku pozycja jego formalnego właściciela może zostać praktycz
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nie zredukowana do roli wykonawcy poleceń zatrudnionego przez 
bank menedżera. Podobne mogą okazać się w konsekwencjach nieko
rzystne dla rolników relacje cen pomiędzy środkami do produkcji a pro
duktami. Z kolei w innych przypadkach efekty umiejętnego wykorzy
stania zaciągniętych kredytów czy korzystnych relacji cen mogą prowa
dzić do wzmocnienia pozycji gospodarstwa na rynku, jego powiększe
nia i np. utraty rodzinnego charakteru na rzecz przekształcenia się 
w wielkie gospodarstwo przemysłowe.

Innym czynnikiem jest rynek siły roboczej. Zatrudnianie pracowni
ków najemnych (np. powodowane koniecznością podołania zwiększonej 
ilości upraw czy hodowli) może prowadzić do utraty rodzinnego chara
kteru gospodarstwa i przekształcenia się go w typowe kapitalistyczne 
przedsiębiorstwo. Wolny przepływ siły roboczej w społeczeństwie kapi
talistycznym stwarza jednak okazję także do sprzedaży zbędnej w rodzi
nie rolniczej siły roboczej poza gospodarstwem. To z kolei może być 
czynnikiem podtrzymującym status rodzinny gospodarstwa z uwagi na 
możliwości transferowania uzyskanych w ten sposób środków finanso
wych w celu jego wspierania lub redukcję środków wypracowanych 
w gospodarstwie, przeznaczanych na potrzeby konsumpcyjne rodziny.

Można zatem powiedzieć, że mechanizmy rynkowe stwarzają różne 
możliwości przeobrażania się gospodarstw rolnych i przemieszczania 
ich użytkowników w strukturze klasowej społeczeństwa. W kwestii tej 
można wyróżnić trzy stanowiska.

Pierwsze jest typowe dla marksistowskiej ortodoksji. Czołowym jego 
reprezentantem we współczesnej literaturze z zakresu socjologii wsi 
i rolnictwa jest dejanvry (1980), według którego rodzinne gospodarstwa 
zanikną, przekształcając się w wielkie kapitalistyczne przedsiębiorstwa 
wytwarzające produkty rolne metodami przemysłowymi (gospodar
stwa wielkoobszarowe, produkqa masowa, zatrudnianie wyłącznie na
jemnej siły roboczej, prowadzone przez specjalistów-menedżerów w ra
mach umowy kontraktowej, itp.). Jeśli nawet zachowają się gospodar
stwa rodzinne, to tylko jako element swoistego łańcucha produkcyjnego 
(food chain), w którym pełnić będą de facto rolę zespołów pracowniczych, 
wykonujących w ramach kontraktu zleconego przez formalnych właści
cieli gospodarstw określone czynności w procesie produkcyjnym. Przy
szłość właścicieli gospodarstw rodzinnych i ich rodzin leży zatem 
w przejęciu albo roli właścicieli wielkich kompleksów produkujących 
określone towary rolne, albo pracowników kontraktowych czy naje
mnych, wykonujących czynności zlecone przez właściciela czy jego 
przedstawicieli. Zwróćmy uwagę, że w gruncie rzeczy ortodoksyjni 
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marksiści formułują przewidywania co do losu gospodarstw rodzin
nych zgodne z tendencjami wskazywanymi przez zwolenników neokla- 
sycznej teorii ekonomicznej. Według nich tendencja do eliminacji części 
gospodarstw rodzinnych, powiększania obszaru pozostałych oraz ich 
produkcji i w efekcie koncentracja całej produkcji w rękach coraz mniej
szej liczby najbardziej efektywnych producentów - są naturalnymi re
zultatami oddziaływania praw gospodarki rynkowej. Skrajnym przy
kładem takiego sposobu myślenia jest koncepcja wskazująca, że drobne 
gospodarstwa rodzinne (chłopskie) są we współczesnym świecie niemal 
całkowicie uzależnione od wielkich przedsiębiorstw działających w se
ktorze rolnictwa (agribusiness) i tym samym członkowie tych rodzin sta
ją się pracownikami eksploatowanymi przez wielki kapitał (Vergopou- 
los, 1978).

Inne stanowisko sformułowali Gilbert i Bames (1995). Na podstawie 
wyników zebranych w latach 1950-1975 w amerykańskim stanie Wis
consin postawili tezę o tzw. kapitalizacji farm rodzinnych. Chodzi tu 
o stwierdzenie typowego dla kapitalizmu procesu koncentracji produkcji 
przy jednoczesnym jednak zachowaniu rodzinnej struktury stosunków 
społecznych. Stanowisko to wskazuje więc raczej na utrzymywanie się 
rodzinnych gospodarstw rolnych, tyle że nabierających coraz bardziej 
cech przedsiębiorstwa kapitalistycznego z zachowaniem jednak rodzin
nego charakteru wykorzystywanej siły roboczej6.

6 Pod adresem tezy Gilberta i Barnesa można sformułować cały szereg zarzutów. Po 
pierwsze, proces, o którym piszą autorzy, dotyczy jednak tylko niektórych gospodarstw 
(część spośród nich - na co zresztą sami wskazują - uległa likwidacji). Po drugie, są to 
dane dotyczące tylko jednego i to bardzo specyficznego regionu rolnictwa amerykańskie
go (stan Wisconsin to przede wszystkim hodowla bydła mlecznego, a więc typ produkcji, 
który trudniej ulega koncentracji niż np. uprawa zbóż). Po trzecie, okres, w którym prze
prowadzono badania (lata 1950-1975), nie przyniósł żadnego istotnego przełomu tech
nologicznego, jeśli chodzi o hodowlę bydła mlecznego. Takim przełomem stało się dopie
ro wprowadzenie w końcu lat osiemdziesiątych biotechnologii (chodzi o składniki hormo
nalne pasz zwielokrotniających wydajność mleczną krów), które grożą likwidacją wielu 
farm rodzinnych i przemianą pozostałych w wielkie przemysłowe i kapitałochłonne kom
pleksy hodowlano-produkcyjne.

Trzecie z wyróżnionych tu stanowisk wykorzystuje neomarksisto- 
wską koncepcję sprzecznego położenia klasowego. Punktem wyjścia jest 
analiza przeobrażeń sytuacji właścicieli rodzinnych gospodarstw rol
nych w każdym z wymiarów pozycji klasowej. Chodzi więc o kontrolę 
nad rzeczowymi środkami produkcji (ziemia, maszyny, zabudowania 
gospodarcze, itp.), kontrolę nad kapitałem finansowym i decyzjami do
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tyczącymi przeznaczenia posiadanych zasobów finansowych oraz kon
trolę nad wykorzystaniem siły roboczej w procesie produkcyjnym. Pro
cesami, w wyniku których dokonują się przeobrażenia we wspomnia
nych wyżej wymiarach, są: a) dzierżawa ziemi, b) zaciąganie kredytów, 
c) produkcja kontraktowa, d) praca członków rodziny rolniczej poza go
spodarstwem oraz e) wynajmowanie pracowników przez właścicieli do 
pracy w gospodarstwach. Każdy z tych procesów może powodować 
zmiany w sytuacji rolników.

Dzierżawa ziemi spycha więc rolników na pozycje pracowników 
podporządkowanych formalnemu właścicielowi, natomiast puszczanie 
ziemi w dzierżawę zamienia ich we właścicieli korzystających z renty 
gruntowej.

Zaciąganie kredytów może być oczywiście dobrym sposobem zdoby
wania dodatkowych środków inwestycyjnych i powiększania w ten spo
sób gospodarstwa oraz umacniania jego pozycji rynkowej. Gdy jednak 
pojawiają się trudności ze spłaceniem zobowiązań lub regulowanie ich 
staje się wręcz niemożliwe, sytuacja rolnika ulega gwałtownej zmianie 
w kierunku podporządkowania wierzycielowi. W skrajnym przypadku 
prowadzi to do utraty gospodarstwa albo też do jego zupełnego podpo
rządkowania dyktatowi kredytodawcy (banku), który za pośrednictwem 
wynajętego menedżera może kierować gospodarstwem, traktując rolnika 
i jego rodzinę jako pozostającą w jego dyspozycji załogę pracowniczą.

Podejmowanie produkcji kontraktowej z reguły spycha rolnika na 
pozycję wykonawcy poleceń kontraktora (np. dużej, międzynarodowej 
firmy zajmującej się przetwórstwem owoców czy warzyw). W efekcie 
więc rola rolnika i jego rodziny zostaje zredukowana do roli wykonaw
cy (pracownika). Nie dzieje się tak jednak w każdym przypadku. Nie
jednokrotnie kontrakty pozostawiają rolnikom sporo swobody w zakre
sie doboru metod czy środków produkcji. Ponadto produkcja kontra
ktowa stanowi doskonałe zabezpieczenie przed nieoczekiwanymi zmia
nami na rynku, w efekcie stabilizując pozycję gospodarstwa i obsługują
cej je rodziny.

Podobnie niejednoznaczne rezultaty przynosi podejmowanie pracy 
przez członków rodziny rolniczej poza własnym gospodarstwem. Z jed
nej strony może być to wskaźnik proletaryzacji rodziny, gdy jej członko
wie zatrudniają się jako pracownicy najemni, a dochody z ich pracy za
czynają przeważać nad dochodami uzyskiwanymi z prowadzenia go
spodarstwa. Łatwo jednak wskazać, że jest to zaledwie jedna z wielu 
możliwych sytuacji. Dochody z pracy poza gospodarstwem mogą np. 
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stanowić jedynie niewielką część dochodów rodziny i być traktowane 
jako ich uzupełnienie czy wręcz jako dodatkowe źródło inwestycji loko
wanych w gospodarstwie. Praca poza gospodarstwem nie musi mieć 
charakteru pracy najemnej. Wręcz przeciwnie, może być to np. prowa
dzenie samodzielnego przedsiębiorstwa, które (jeśli ma np. charakter 
przetwórstwa rolno-spożywczego lub firmy transportowej) wspiera 
funkcjonowanie gospodarstwa i jednocześnie służy podtrzymaniu po
zycji jego właściciela jako przedstawiciela klasy drobnych producentów.

Z kolei najmowanie pracowników do gospodarstwa umieszcza 
oczywiście jego właściciela na pozycji kapitalisty. Jak jednak rozstrzyg
nąć ten problem w sytuacji, gdy najmowanie siły roboczej ma charakter 
okresowy (np. sezonowy, związany z jakimś cyklem uprawy czy ho
dowli) lub też gdy jest to zjawisko marginalne, najmowanie bowiem 
pracowników służy tylko uzupełnieniu zasobów siły roboczej w danym 
gospodarstwie.

Wszystkie te czynniki tworzą określone ramy ujęcia pozycji klasowej 
właścicieli rodzinnych gospodarstw rolnych. Nie spełniają oni warun
ków zaliczenia ich do żadnej z klas reprezentujących tzw. czyste pozycje 
klasowe (tj. kapitaliści, pracownicy najemni lub niezależni drobni pro
ducenci). Nie spełniają oni jednak także kryteriów zaliczenia ich do któ
rejkolwiek z klas charakteryzujących się tzw. sprzecznym położeniem 
klasowym (menedżerowie, drobni kapitaliści lub tzw. częściowo auto
nomiczni pracownicy). Dzierżawa ziemi, zaciąganie kredytów, zadłuże
nie, podejmowanie produkcji kontraktowej czy zatrudnienie poza go
spodarstwem w charakterze pracowników najemnych to zjawiska, któ
re spychają rolników na pozycje częściowo autonomicznych pracowni
ków. Puszczanie ziemi w dzierżawę czy zatrudnianie pracowników na
jemnych w gospodarstwie przekształcają ich w drobnych kapitalistów. 
Wszystkie te czynniki oddziałują jednocześnie, choć oczywiście w przy
padku różnych gospodarstw z różnym natężeniem. W rezultacie pozy
cja właścicieli rodzinnych gospodarstw rolnych jest swoistą sprzeczną 
kombinacją sprzecznych pozycji klasowych, tworząc typ określany 
przez Mooneya (1988) mianem nowych drobnych producentów (new 
petty bourgeoisie).

Model ten jednak przez samego autora jest traktowany jako koncep
cja „ekonomiczna". Aby nadać jej bardziej socjologiczny charakter, Mo- 
oney proponuje wykorzystanie Weberowskiej koncepcji racjonalności 
formalnej (racjonalności „czystej", typowej dla kapitalisty) oraz racjo
nalności rzeczywistej (w ramach której wybory są dokonywane na pod
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stawie także nieekonomicznych wartości typowych dla wielu działań 
społecznych).

Uważnemu czytelnikowi nasuwa się jednak od razu pytanie o rela
cje pomiędzy marksistowską a weberowską koncepcją ujęcia proble
matyki rodzinnego gospodarstwa rolnego. Według Mooneya ujęcie we- 
berowskie jest niezbędne, aby przeciwdziałać ekonomizmowi konce
pcji marksistowskiej. Nie jest to jednak - w mojej ocenie - wystarczają
cy powód do wykorzystywania obu tych koncepcji jednocześnie, tym 
bardziej że w wersji zaprezentowanej powyżej koncepcja marksisto
wska wydaje się elementem najzupełniej zbędnym. Jeżeli - tak jak chce 
Mooney - Weberowskie kategorie sytuacji rynkowej odpowiadają ta
kim charakterystykom w koncepcji marksistowskiej, jak: pełna włas
ność użytkowanej ziemi, brak zadłużenia, korzystanie z najemnej siły 
roboczej (w przypadku pozytywnie uprzywilejowanej sytuacji) oraz 
zadłużenie czy dzierżawa użytkowanej ziemi (w przypadku sytuacji 
negatywnie uprzywilejowanej) to pojawia się zasadnicze pytanie: jaki 
jest sens analizy marksistowskiej, skoro w obrębie Weberowskiej kon
cepcji znajdujemy kategorie wystarczające do analizy rodzinnej gospo
darki rolnej.

Brak odpowiedzi na to pytanie to najsłabszy punkt całej koncepcji7. 
Źródła jego wydają się tkwić w usiłowaniu wskazania na wspólne de- 
sygnaty pewnych kategorii weberowskich i marksistowskich. Tymcza
sem zasadniczy problem polega na tym, że za pomocą tych dwóch ro
dzajów kategorii możemy ujmować nieco odmienne aspekty rzeczywi
stości. Kategorie marksistowskie są przede wszystkim użyteczne do 
analizy relacji pomiędzy poszczególnymi elementami struktury oraz 
dynamiki całego układu. Natomiast kategorie weberowskie okazują się 
przydatne przy próbach oceny pozycji rynkowej danego podmiotu 
oraz jego działania. W tej sytuacji cały zabieg konceptualizacji dotyczą
cej rodzinnych gospodarstw rolnych oraz pozycji klasowej ich właści
cieli powinien być dokonywany w odwrotnym, aniżeli w prezentowa
nej koncepcji, porządku. Oznacza to, że po przyjęciu definicji rodzinne

7 Na ten problem, choć w odmienny sposób, zwracali już uwagę Susan Mann i James 
Dickinson w swojej odpowiedzi na zarzuty Mooneya dotyczące „ekonomizmu" ich konce
pcji. Twierdzili mianowicie, że w obrębię Marksowskiej koncepcji istnieją wystarczające 
wyjaśnienia utrzymywania sie rodzinnych gospodarstw rolnych w kapitalizmie 
i w związku z tym nie jest potrzebne odwoływanie sie do kategorii pojęciowych Webera 
ani innych autorów (por. Mann i Dickinson, 1978).
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go gospodarstwa rolnego powinniśmy przejść do określenia jego sytu
acji rynkowej (pozycja klasowa w rozumieniu Weberowskim), a dopie
ro po dokonaniu tego przystąpić do analizy uwikłania w stosunki kla
sowe z innymi podmiotami społecznymi (pozycja klasowa i dynamika 
struktury klasowej w rozumieniu marksistowskim). Generalnie można 
zatem powiedzieć, że kategorie weberowskie powinny służyć przede 
wszystkim do analizy wewnętrznych aspektów takiego podmiotu spo
łecznego, jakim jest rodzinne gospodarstwo rolne, natomiast kategorie 
marksistowskie do analizy aspektów zewnętrznych (uwikłanie w pro
cesy przemian struktury klasowej i relacje z innymi podmiotami w tej 
strukturze).

4. Przyjęta definicja 
rodzinnego gospodarstwa rolnego 
oraz koncepcja ich zróżnicowania

Przyjęta strategia ma charakter mikrostrukturalny. Dlatego więc roz- 
pocznę od definicji rodzinnego gospodarstwa rolnego. Zakładam, że po
jęcie to posiada charakter pewnego typu idealnego, stanowiąc zespół 
cech podstawowych, na podstawie którego wyprowadzone zostaną na
stępnie dalsze elementy schematu konceptualizacyjnego. W przypadku 
określenia istoty rodzinnego gospodarstwa rolnego trzy elementy wy
dają się najbardziej istotne:

A. Połączenie własności i zarządzania w rękach głównego użytkow
nika gospodarstwa,

B. Zasoby głównego użytkownika gospodarstwa i jego rodziny sta
nowią podstawowy typ wykorzystywanego kapitału finansowego.

C. Rodzina użytkownika gospodarstwa stanowi dominujący rezer
wuar siły roboczej wykorzystywanej w tym gospodarstwie8.

8 Jest to zmodyfikowana nieco definicja Erringtona i Gasson (1993). Ujmuje ona wszy
stkie charakterystyki wyznaczające specyfikę rodzinnego gospodarstwa rolnego, tj. typ 
własności (A), źródło kapitału finansowego (B) oraz typ siły roboczej (C). Zwróćmy 
ponadto uwagę, że definicja ta jest na tyle pojemna, iż swoim zasięgiem obejmuje zarówno 
nowoczesne gospodarstwa farmerskie, jak i tradycyjne gospodarstwa chłopskie. Oba te ty
py stanowią odmiany szerszej kategorii analitycznej, jaką jest właśnie rodzinne gospodar
stwo rolne.
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Trzy powyższe cechy stanowią jednocześnie trzy poziomy dokonują
cych się w gospodarstwie (czy mogących się dokonywać) przeobrażeń, 
powodujących nie tylko zmianę jego charakteru, ale także (co istotne dla 
socjologa) pozycji klasowej głównego użytkownika9. Pierwszy z wyróż
nionych poziomów dotyczy kontroli nad kapitałem stałym, drugi nad 
kapitałem finansowym, trzeci natomiast odnosi się do charakteru siły 
roboczej. Zmiany, jakie tu zachodzą, są efektem oddziaływania mecha
nizmów rynkowych, do których należą przede wszystkim: rynek ziemi 
i innych środków produkcji oraz produktów rolnych, rynek finansowy 
(kredyty, pożyczki, wykorzystywanie oszczędności, itp.), rynek siły ro
boczej (najmowanie pracowników do pracy w gospodarstwie, praca 
członków rodziny właściciela czy użytkownika, a także jego samego po
za gospodarstwem), jak również różnorodne rozwiązania instytucjo
nalne (produkcja kontraktowa, polityka państwa, działalność organiza
cji rolniczych, ruch spółdzielczy, itp.). Do innej grupy czynników, które 
oddziałują na gospodarstwo i jego przemiany, należą strategia postępo
wania właściciela oraz dynamika stosunków wewnątrzrodzinnych. Ten 
ostatni czynnik nie jest bez znaczenia także w przypadku współcześnie 
istniejących nowoczesnych farm rodzinnych w krajach wysoko rozwi
niętych, o czym przekonują analizy prowadzone w Wielkiej Brytanii, 
Francji czy Stanach Zjednoczonych (por. Errington i Gasson, 1993; Er- 
rington i in., 1995; Douglas-Smith, 1995). Przeobrażenia gospodarstw są 
zatem rezultatem wzajemnego oddziaływania wszystkich powyższych 
grup czynników.

9 Przyjmuje tutaj teze, że odbiciem charakteru gospodarstwa jest pozycja klasowa wła
ściciela. Nie podejmuje dyskusji, w jakim stopniu można czy wręcz należy mówić o pozy
cji klasowej poszczególnych członków rodziny (gospodarstwa domowego), zwłaszcza zaś 
współmałżonka właściciela.

Ciągi przeobrażeń, którym poddane są gospodarstwa, przybierają 
postać trajektorii. Pojęcia tego używam z uwagi na konotacje, jakie są 
mu przypisywane przez niektórych zwolenników metody biograficznej 
(Riemann i Schutze, 1992). Chodzi tu mianowicie o fakt, że znalezienie 
się danego podmiotu w przestrzeni społecznej w określonej sytuacji 
określa pulę jego kolejnych szans i możliwości. Inaczej mówiąc, z chwilą 
„wejścia na trajektorię" pewne możliwości zostają już definitywnie 
zamknięte, inne natomiast „się otwierają". Jednocześnie wybory nie są 
dokonywane w sposób całkowicie wolny, ale „pod naciskiem" określo
nego splotu okoliczności. Samo pojęcie przywołuje skojarzenie z ru
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chem obiektów w przestrzeni, który odbywa się pod wpływem określo
nego układu sił grawitacyjnych po możliwych do precyzyjnego określe
nia torach, zwanych właśnie trajektoriami. Tę metaforę wykorzystuje 
także w swoich pracach z zakresu problematyki struktur społecznych 
Ivan Szelenyi zarówno w odniesieniu do losów rolników węgierskich 
(por. np. Manchin i Szelenyi, 1985), jak i członków elit społeczeństw 
wschodnioeuropejskich w dobie transformacji (Szelenyi, Treiman 
i Wnuk-Lipiński, 1995).

Można zatem przyjąć, że rodzinne gospodarstwa rolne pod wpły
wem oddziaływania poszczególnych czynników, charakterystycznych 
dla gospodarki rynkowej, wewnętrznej dynamiki rodzin i w efekcie 
określonych decyzji swych użytkowników poruszają się po określonych 
trajektoriach, przybierając w efekcie rozmaitą postać. Istota problemu 
tkwi w tym, iż oddziaływanie wspomnianych wyżej czynników różni
cuje sytuacje rodzinnych gospodarstw rolnych, co owocuje zmianami 
nie tylko w ich obrębie, ale także w relacjach z otoczeniem. Zmiany te 
mogą przebiegać w różny sposób, prowadząc od typowego rodzinnego 
gospodarstwa rolnego w kierunku jednej z pięciu modelowych sytuacji, 
które należy traktować jako typy idealne.

1. Trajektoria „kapitalizacji" prowadzi do modelu kapitalistycz
nego gospodarstwa rolnego. Cechami tego typu są: a) rozdzielenie ról 
właściciela i użytkownika, b) finansowanie rozwoju ze źródeł zewnętrz
nych (kredyty, inwestycje ze strony podmiotów trzecich, itp.), c) siłę ro
boczą stanowią pracownicy najemni. Jest to - innymi słowy - gospodar
stwo prowadzone wedle reguł rolnictwa przemysłowego (por. Strange, 
1988). Pozycja klasowa, jaką zajmuje jego właściciel, to pozycja właści
ciela typowego kapitalistycznego przedsiębiorstwa.

2. Trajektoria „farmeryzacji" prowadzi do modelu skapitalizowa
nego rodzinnego gospodarstwa rolnego. Cechami tego typu gospodar
stwa są: a) tożsamość ról właściciela i użytkownika, b) finansowanie 
rozwoju z zasobów rodziny oraz źródeł zewnętrznych, c) siłę roboczą 
stanowi rodzina właściciela-użytkownika wspomagana w relatywnie 
niewielkim zakresie stale i/lub okresowo pracownikami najemnymi. 
Jest to gospodarstwo rodzinne, ale wykorzystujące mechanizmy i mo
żliwości, jakie posiada gospodarka kapitalistyczna (np. gospodarstwa, 
o których mówią Gilbert i Bames (1995)). Pozycja klasowa właściciela to 
opisana w poprzedniej części rozdziału pozycja „nowego drobnego pro
ducenta".

3. Trajektoria „marginalizacji" prowadzi do modelu zmargina- 
lizowanego gospodarstwa rodzinnego (postchłopskiego). Cechami tego 
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gospodarstwa są: a) przejście dotychczasowego właściciela-użytkowni- 
ka na pozycje użytkownika-dzierżawcy gospodarstwa podporząd
kowanego zewnętrznemu właścicielowi, b) finansowanie rozwoju ze 
źródeł zewnętrznych wobec użytkownika i jego rodziny, c) siła robocza 
użytkownika i jego rodziny staje się podstawowym rodzajem siły robo
czej wykorzystywanej w gospodarstwie. Jest to w dalszym ciągu gospo
darstwo rodzinne, ale zdecydowanie podporządkowane czynnikom 
zewnętrznym, w czym jego sytuacja przypomina tradycyjne gospodar
stwo chłopskie. Pozycja klasowa użytkownika tak opisanego gospodar
stwa przypomina pozycję pracownika częściowo autonomicznego 
w schemacie sprzecznego położenia klasowego.

4. Trajektoria „proletaryzacji" prowadzi do przejęcia gospodar
stwa przez zewnętrznego właściciela, który przejmuje także funkcję 
głównego użytkownika. Cechami tego typu gospodarstw są: a) przejście 
dotychczasowego właściciela-użytkownika na pozycje wyłącznie pra
cownika w gospodarstwie, b) finansowanie gospodarstwa ze źródeł 
zewnętrznych w stosunku do pracownika i jego rodziny, c) pracownik 
i jego rodzina stają się najemną siłą roboczą zatrudnioną przez nowego 
właściciela gospodarstwa. Pozycja klasowa pierwotnego właściciela by
łaby w tej sytuacji najbardziej bliska pozycji typowego pracownika na
jemnego.

5. Trajektoria „skansenizacji" prowadzi do konserwowania stanu 
gospodarstwa i do odgradzania go od otoczenia zewnętrznego, w efe
kcie czego pojawia się twór, który można określić mianem gospodar
stwa neochłopskiego. Jego zasadniczymi cechami jest to, że: a) dotych
czasowy właściciel-użytkownik pozostaje nadal w swej roli, b) działal
ność gospodarstwa jest podtrzymywana tylko dzięki finansowym za
strzykom pochodzącym od właściciela i członków rodziny, c) siłę robo
czą zapewnia tylko rodzina właściciela-użytkownika. Gospodarstwo 
nie produkuje na rynek, a użytkownik i jego rodzina traktują je jako do
datek do innych rodzajów aktywności ekonomicznej (hobby farm). Mo
del ten mieści w sobie także sytuacje, kiedy gospodarstwo funkcjonuje 
niejako siłą tradycji oraz inercji i ulega likwidacji z chwilą śmierci aktu
alnego użytkownika. Pozycja klasowa właściciela-użytkownika w tym 
przypadku najbardziej przypomina pozycję typowego tradycyjnego 
drobnego producenta.
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5. Podsumowanie

Pięć zarysowanych wyżej trajektorii rodzinnych gospodarstw rol
nych stanowi ramę teoretyczną, w obrębie której będziemy śledzić za
sadnicze przeobrażenia, jakie zaszły w interesującej nas zbiorowości 
w latach 1994-1999. Przekładając powyższe kategorie teoretyczne na 
elementy bardziej analitycznego języka rozważań empirycznych można 
powiedzieć, że dwie pierwsze trajektorie stają się udziałem tych gospo
darstw, które w minionym okresie zachowały lub też, co może jeszcze 
bardziej istotne, osiągnęły wysoki poziom wyposażenia w kapitał. Trzy 
ostatnie - to sytuacja odwrotna, będąca udziałem gospodarstw które nie 
były w stanie wydźwignąć się ponad aktualny poziom lub też spadły do 
niskiego poziomu wyposażenia w kapitał.

Zasadniczą przesłanką tego rozdziału jest założenie o procesie postę
pującego różnicowania pozycji klasowych właścicieli rodzinnych go
spodarstw rolnych, funkcjonujących w systemie gospodarki rynkowej. 
Można przyjąć, że procesy różnicowania i przemieszczania gospo
darstw na opisanych wyżej trajektoriach nasilą się wraz ze wzrostem 
penetracji stosunków rynkowych w systemie rodzinnej gospodarki rol
nej. Pojawia się jednak pytanie: którą z opisanych trajektorii przebiegać 
będzie ewolucja każdego z około 2 milionów rodzinnych gospodarstw 
rolnych istniejących aktualnie w naszym kraju? (Pamiętajmy, że nie ana
lizujemy tutaj przeobrażeń byłych gospodarstw państwowych, z któ
rych część przynajmniej należałoby już obecnie zaliczyć do wielkoob
szarowych gospodarstw kapitalistycznych). Jest to uzależnione - przede 
wszystkim - od zespołu czynników, który - za Maxem Weberem - moż
na określić mianem „sytuacji rynkowej" gospodarstwa. Jest ona po
chodną dwóch rodzajów kapitału, którymi dysponuje każdorazowo 
właściciel-użytkownik gospodarstwa, tj. „kapitału kulturowego" oraz 
„kapitału ekonomicznego". Można założyć, że gospodarstwa o wyso
kim poziomie wyposażenia w oba rodzaje kapitału mają większe szanse 
wykorzystania mechanizmów gospodarki rynkowej na swoją korzyść 
i w rezultacie pójścia drogą przeobrażeń charakterystycznych dla traje
ktorii kapitalizacji lub farmeryzacji, a ich właściciele zmiany pozycji kla
sowej drobnego producenta na pozycję kapitalisty lub „nowego" drob
nego producenta. Natomiast gospodarstwa o niskim poziomie wyposa
żenia w oba rodzaje kapitału mają większe szanse wejścia na trajektorie 
marginalizacji, proletaryzacji lub skansenizacji, a ich właściciele - za
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chowania pozycji tradycyjnego drobnego producenta lub jej zamiany na 
pozycje pracownika częściowo autonomicznego lub najemnego.

Powyższe stwierdzenia - co z całą mocą należy podkreślić - wskazu
ją jedynie pewne tendencje, a nie na bezwarunkowe zależności. Listę 
czynników, od których taka ewolucja zależy, należałoby oczywiście zna
cznie poszerzyć, np. o takie zmienne, jak: dynamika stosunków we- 
wnątrzrodzinnych, polityka państwa, siła organizacji reprezentujących 
interesy rolników, itp. Jednak to, jakie będą rzeczywiste przeobrażenia 
rodzinnych gospodarstw rolnych w warunkach gospodarki kapitalisty
cznej, można ustalić jedynie drogą badań empirycznych. Wyniki tych 
badań są prezentowane w dwóch ostatnich rozdziałach monografii. 
Wydaje się ponadto, że ciągle jeszcze zbyt krótka perspektywa czasowa 
(badaniami objęte były lata 1994-1999) nie daje podstaw do zaobserwo
wania silniejszego zarysowania się różnic i precyzyjnej rekonstrukcji po
szczególnych trajektorii. Stąd właśnie analiza danych empirycznych zo
stanie skupiona przede wszystkim na stwierdzeniu pojawiającego się 
w badanej zbiorowości zróżnicowania, bez ambicji przyporządkowy
wania poszczególnych przypadków trajektoriom wyznaczonym w ra
mach zabiegów konceptualizacyjnych.



ozdział czwarty

Kolektywizacja
i sztuka przetrwania

„Stosunki dominacji sq jednocześnie stosunkami 
oporu".

James C. Scott (1990: 45)

1. Uwagi wstępne

w rozdziale drugim przedstawiłem szkic socjologicznego obrazu rol
nictwa chłopskiego w Polsce w momencie rozpoczęcia procesu integracji 
z Unią Europejską. Zasadniczym przesłaniem, jakie starałem się tam za
wrzeć, było stwierdzenie, że ów stan rolnictwa jest wyrazem jego specy
ficznej historii, będącej fragmentem historii całego społeczeństwa pol
skiego. Sens owej historii można - jak sądzę - sprowadzić do tego, iż 
w Polsce w drugiej połowie XX wieku nie został zakończony żaden 
z procesów takiej modernizacji rolnictwa, jaka nastąpiła zarówno w kra
jach Europy Zachodniej, jak i w pozostałych krajach bloku radzieckiego. 
W obu bowiem tych przypadkach nastąpiły procesy „odchlopienia" 
(depeasantization) rolnictwa. W przypadku krajów zachodnich proces ten 
przybrał głównie postać farmeryzacji, która w najbardziej rozwiniętych 
krajach dzisiejszej Unii Europejskiej została ukończona w latach sześć
dziesiątych, prowokując m.in. znanego francuskiego socjologa Henri 
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Mendrasa do sformułowania tezy o „końcu chłopów" (por. Mendras, 
1976). Proces ten dokonał się wcześniej i w innym kontekście historycz
nym w Anglii i wciąż jeszcze dokonuje się w południowych regionach 
Unii Europejskiej (Hiszpania, Portugalia, południowe Włochy, Grecja). 
Niemniej jednak jego istota polegała na przejściu od rolnictwa defensyw
nego, nastawionego przede wszystkim na przetrwanie gospodarstwa do 
rolnictwa opartego na zdobyczach technologii i chemii, uformowanego 
w postaci gospodarstw zorientowanych na zysk i ekspansję. Co jednak 
istotne, wiązało się to ściśle ze zmianą w obrębie dwóch istotnych cech, 
jakie stanowią podstawowe parametry każdego systemu gospodarki rol
nej. Chodzi tu mianowicie o liczbę gospodarstw oraz o ich przeciętną 
wielkość. Rezultatem procesów farmeryzacji jest bowiem jednoczesne 
zmniejszenie liczby gospodarstw oraz powiększenie ich przeciętnego 
areału. Są to podstawowe symptomy procesu koncentracji, umożliwiają
ce zastosowanie przemysłowych metod w produkcji rolnej.

Jeżeli spojrzeć z perspektywy wymogów tworzenia podstaw nowo
czesnego rolnictwa operującego przemysłowymi metodami wytwarza
nia, to można potraktować proces kolektywizacji, podjęty w krajach blo
ku radzieckiego, jako swoisty ekwiwalent farmeryzacji, której poddany 
został Zachód. Pomijając cały dramatyzm tego procesu, polityczne re
presje w stosunku do opierającego się kolektywizacji chłopstwa i wresz
cie sprowokowaną przez politykę kolektywizacyjną w Związku Ra
dzieckim falę głodu na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych, 
można jednak wskazać, iż rezultatem było - podobnie jak na Zachodzie 
- zmniejszenie liczby gospodarstw oraz powiększenie przeciętnego ich 
areału. To, co w krajach zachodnich dokonywało się w ciągu przynaj
mniej kilkudziesięciu lat złożonego procesu społeczno-ekonomicznego, 
w Związku Radzieckim i innych krajach próbowano dokonać za pomo
cą zabiegów politycznych w znacznie krótszym czasie.

W Polsce natomiast nie dokonał się żaden z powyższych procesów. 
Chłopskie rolnictwo w naszym kraju nie zostało poddane procesom far
meryzacji nie tylko z racji technologicznego zapóźnienia w stosunku do 
Zachodu, ale przede wszystkim z uwagi na fakt, że gospodarka polska 
po II wojnie światowej została wyłączona z obszaru oddziaływania me
chanizmów rynkowych. Co jednak bardziej istotne, w naszym kraju nie 
powiodła się także kolektywizacja. Można odczytać to jako swoisty pa
radoks historii, że zwycięstwo polskich rolników w starciu z komuni
stycznym państwem, zakończone obroną rodzinnej własności, pozbawi
ło jednocześnie możliwości dokonania takiej zmiany struktury agrarnej, 



Uwagi wstępne 107

która mogłaby sprzyjać szerszemu zastosowaniu przemysłowych me
tod produkcji. Struktura agrarna w Polsce wykazywała przez cały okres 
państwowego socjalizmu tendencje raczej do ciągłości niż zmiany w od
różnieniu od państw zachodnich (por. Halamska, 1988), wszelkie zmia
ny zaś, jakie rzeczywiście zachodziły w tym względzie, nie miały istot
nego wpływu na jej poprawę (por. Pilichowski, 1994 oraz szerzej na ten 
temat: Gorlach, 1995b: 14-15).

Chcąc zatem wyjaśnić ten fenomen, należy przyjrzeć się bliżej skom
plikowanym stosunkom pomiędzy państwem komunistycznym a gru
pą właścicieli rodzinnych gospodarstw rolnych. Wszelkie bowiem wy
darzenia, jak również będący ich rezultatem obecny stan chłopskiego 
rolnictwa w naszym krajem, są wynikiem splotu zamierzeń podejmo
wanych przez rozmaite agendy państwa oraz strategii obronnych stoso
wanych w rozmaitych sytuacjach i w obliczu rozmaitych przedsięwzięć 
przez chłopów. Tylko taka historyczna perspektywa umożliwi - jak są
dzę - nie tylko odkrycie zasadniczego sensu opisywanych zjawisk i pro
cesów, ale też pomoże w wyjaśnieniu rozmaitych sytuacji, jakie obser
wujemy dzisiaj na polskiej wsi.

Do najważniejszych cech charakteryzujących tę perspektywę należy 
dążenie do w miarę całościowego ujęcia danego zagadnienia. Gdyby 
posłużyć się w tym miejscu rozróżnieniem wprowadzonym przez Char
lesa Ragina (1987: IX), to należałoby przyjąć strategię badawczą zorien
towaną na badanie przypadku (case-oriented study). Wedle niego tego ty
pu strategia jest z istoty swojej zorientowana na złożoność i historyczną 
specyfikę zjawiska. W sposób naturalny zatem nadaje się do analizy 
społecznych i politycznych problemów, związanych ze współcześnie 
zachodzącymi procesami oraz ludzkimi działaniami.

To wyczulenie na kompleksowy charakter ujęcia i jednocześnie jego 
historyczną specyfikę wzmacnia potrzebę jednoczesnego uwzględnienia 
w analizie wymiaru strukturalnego oraz ludzkiego działania. Sposobem 
widzenia dokonującego się procesu społecznego jest zatem uchwycenie 
szczególnego momentu splecenia się tych dwóch wymiarów życia spo
łecznego. Jak słusznie podkreśla Abrams, objaśniając zasady metody so
cjologii historycznej: „Integracja dokonuje się w momencie strukturacji 
(structuring) i to jest właśnie ten moment, w którym unikatowość dane
go wydarzenia zostaje uchwycona" (Abrams, 1989: 200). W tym sensie 
zatarta zostaje granica pomiędzy historią i socjologią. Strukturacja, oz
naczając stopienie się w swoistą całość struktury społeczeństwa oraz 
działań ludzi, staje się odzwierciedleniem historycznego wydarzenia. 
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Ciąg historycznych wydarzeń składa się na cały proces, który jest przed
miotem analiz historii, ale i socjologii jednocześnie.

Szczególnie istotną koncepcją w perspektywie historyczno-socjologi
cznej jest idea „doświadczenia". Została ona podniesiona do rangi jed
nego z zasadniczych pojęć socjologicznych w wyjaśnianiu procesów 
przeobrażeń społecznych przez E.P. Thompsona w jego analizach losów 
klasy robotniczej. Owo doświadczenie jest swoistym medium pomiędzy 
społecznym istnieniem (social being) a świadomością społeczną (social 
consciousness). W tym więc kontekście kategoria społecznego doświad
czenia staje się łącznikiem pomiędzy zakorzenieniem w stosunkach spo
łecznych a świadomością odnoszącą się do tych stosunków. Doświad
czenie, jakiego ludzie nabywają w trakcie rozmaitych historycznych 
wydarzeń, jest zarówno kształtowane przez te wydarzenia, jak i samo 
jest czynnikiem je kształtującym poprzez to, że oddziałuje właśnie na 
ludzkie działania.

Tak wytwarzane i funkcjonujące doświadczenie staje się - wedle 
koncepcji Thompsona - czynnikiem, na bazie którego pojawia się świa
domość klasowa. W tym więc sensie jawi się jako kontynuator marksi
stowskiej tradycji klasowej analizy społeczeństwa. Szczególnie istotna 
w jego koncepcji jest jednak obserwacja, że jakkolwiek proces wytwa
rzania świadomości klasowej jest powszechny, to nie wszędzie odbywa 
się w taki sam sposób. Jak piszę Thompson (1963:10): „Świadomość kla
sowa pojawia się w wielu miejscach i o różnym czasie, ale nigdy w do
kładnie taki sam sposób". Ów sposób jest właśnie wyrazem określonego 
kontekstu społeczno-kulturowego i specyfiki historycznej, a klasa by
najmniej nie powstaje, lecz jest tworzona (making).

Perspektywa zarysowana przez Thompsona przyjęta została przez 
innych badaczy zorientowanych na historyczne uprawianie socjologii. 
Najważniejszym jej elementem - jak podkreśla T. Skocpol (1991: 238) 
w swoim komentarzu do rozważań Thompsona - jest ujęcie przeszłości, 
która: „(...) nie jest martwa, nieruchoma czy zamknięta, ale niesie znaki 
i dowody twórczych zasobów, które podtrzymują teraźniejszość i stwa
rzają możliwości przyszłego rozwoju wydarzeń".

Przyjmując taką właśnie perspektywę analizy problemu, należy pod
kreślić, że stan rolnictwa i wsi polskiej w momencie upadku systemu 
komunistycznego nie jest wynikiem tylko i wyłącznie polityki władz 
w tym okresie. Jest on natomiast efektem splotu poczynań władz z jed
nej strony oraz reakcji i zachowań chłopów z drugiej. Jeszcze inaczej 
mówiąc, jest on rezultatem swoistej konfrontacji pomiędzy rolnikami 
a komunistycznym państwem.
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2. Ład totalitarny, autorytarny 
czy monocentryczny?

Przypomnijmy w tym miejscu znane twierdzenie Shanina (1987: 254) 
o dwoistości chłopstwa, które z jednej strony jest swoistym, odrębnym 
społeczno-kulturowym światem, z drugiej zaś - elementem struktury 
społecznej danego społeczeństwa. Teza Shanina przez długi okres wy
znaczała kształt dyskursu i podstawowej kontrowersji w kwestii ujęcia 
chłopstwa, jakie można obserwować w literaturze. Uważam jednak, że 
we współczesnym społeczeństwie sens owej dwoistości jest już nie do 
utrzymania. Dotyczy to zwłaszcza rozwiniętych społeczeństw przemy
słowych czy poprzemysłowych, gdzie chłopi przeobrazili się w rolni
ków (farmerów, pracowników rolnych, producentów żywności), kultu
ra zaś społeczności chłopskiej w mniejszym czy większym stopniu stała 
się elementem tradycji narodowej lub regionalnej. Wszystko to przema
wia zdecydowanie na korzyść tego ujęcia, które wskazuje na chłopów 
współczesnych (rolników) jako element struktury społeczeństwa naro
dowego. Stąd omówienie usytuowania i roli chłopów w określonym 
społeczeństwie wymaga rozpoznania i zaprezentowania jego całościo
wego obrazu. Nie bez przyczyny - przypomnijmy - jeden z najwybit
niejszych znawców przedmiotu stwierdza: „Zanim przyjrzysz się chło
pstwu, musisz się najpierw przyjrzeć całemu społeczeństwu" (Moore, 
1966: 457). Dlatego właśnie w następnych akapitach znajdzie Czytelnik 
rozważania o modelu społeczeństwa polskiego w okresie komunistycz
nym. Jest to bowiem niezbędny szkic tła, na którym rozgrywać się bę
dzie opisana z perspektywy koncepcji protestów społecznych historia 
rolników polskich w okresie komunizmu.

Warto na wstępie stwierdzić, że Polska nie stanowiła nigdy typowe
go przykładu kraju komunistycznego. Zachodni obserwatorzy, politycy, 
politolodzy czy też przedstawiciele środków masowego przekazu wie
lokrotnie podkreślali, że był to kraj pełen niespodzianek i nie do końca 
zrozumiałych sprzeczności. Oczywiście w Polsce istniały dwa podsta
wowe filary, na których wspierał się system komunistyczny, tj. partia 
komunistyczna jako oś systemu politycznego oraz centralnie sterowana 
gospodarka jako rdzeń systemu ekonomicznego. Obok tego jednak ist
niały przynajmniej dwie enklawy, które nie straciły do końca w żadnym 
z okresów ewolucji komunizmu swojej autonomii. Mam tutaj na myśli 
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z jednej strony Kościół rzymskokatolicki, z drugiej zaś - indywidualne 
gospodarstwo chłopskie. To ostatnie rzeczywiście było unikatowym zja
wiskiem na tle innych krajów bloku radzieckiego.

Te między innymi fakty wpłynęły na to, że pojawiły się wątpliwo
ści, czy system komunistyczny miał w naszym kraju totalitarny lub tyl
ko autorytarny charakter. Wyrazicielem takich poglądów jest np. Jacek 
Kurczewski (1982), który wprost stawia tezę, iż system ukształtowany 
w Polsce po II wojnie światowej nie miał w gruncie rzeczy ani totalitar
nego, ani autorytarnego charakteru. Społeczeństwo polskie nie spełnia
ło bowiem - jego zdaniem - podstawowego warunku systemu totali
tarnego, w którym państwo sprawuje efektywną kontrolę nad wszy
stkimi sferami życia obywateli, będących wyłącznie przedmiotem ma
nipulacji. Z kolei jeśli chodzi o autorytarny charakter, to - zdaniem 
Kurczewskiego - w społeczeństwie polskim brakowało jego istotnego 
elementu, jakim jest mechanizm sukcesji władzy. Jak stwierdza Kurcze
wski: „Lider jest w sposób widoczny wybierany na bazie sformułowa
nych ad hoc reguł (...). Arbitralny charakter tego wyboru powoduje, że 
władza [lidera - K.G.] wkrótce staje się nie tyle autorytarną co arbitral
ną właśnie" (1982: 24).

Zjawiska arbitralności czy braku efektywnej kontroli państwa są wi
doczne nie tylko w postaci istnienia takich właśnie instytucji, jak: Ko
ściół czy rolnictwo chłopskie. Pojawiły się one także w życiu kultural
nym czy naukowym, a nawet w tak poddanym kontroli państwa syste
mie, jakim była sama gospodarka. Oddajmy raz jeszcze głos Kurcze
wskiemu, który wskazując na te właśnie zjawiska, stwierdza: „Mene
dżerowie w przedsiębiorstwach robią co chcą, magazynują olbrzymie 
ilości surowców i towarów, przedkładają fałszywe raporty, a ich ekono
miczna nieefektywność nie jest rezultatem nieprzestrzegania poleceń 
władz wyższych, tylko efektem funkcjonowania w sztucznym systemie 
gospodarczym, stworzonym przez będącą u władzy partię" (Kurczew
ski, 1982: 25).

Jakkolwiek jednak określić istotę systemu społecznego, jaki istniał 
w Polsce przed 1989 rokiem, to z pewnością jednym z najważniejszych 
jego elementów był fakt dominacji władzy nad społeczeństwem. Sytu
acja taka rodzi przede wszystkim - jak wskazuje np. J. C. Scott (1990) - 
swoistą dwuwymiarowość w publicznym dyskursie. Z jednej strony 
mamy do czynienia z dyskursem oficjalnym, jawnym (public transcript), 
z drugiej zaś - z dyskursem nieoficjalnym (hidden transcript). Ten pierw
szy odnosi się do otwartych, jawnych stosunków pomiędzy władzą 
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a podporządkowanym jej społeczeństwem, ten drugi zaś - do swoistego 
ukrytego na co dzień ich wymiaru. Scott wskazuje tutaj na zasadniczą 
tendencję, wedle której im większa przepaść między rządzącymi a rzą
dzonymi, tym bardziej ów publiczny dyskurs przyjmuje formy stereoty
powe i zrytualizowane, przedstawiając - w istocie - zafałszowany ob
raz stosunków społecznych (Scott, 1990: 3).

Zasadniczą część prawdy o obrazie stosunków społecznych przyno
si nam dopiero analiza dyskursu ukrytego, nieoficjalnego, jaki możemy 
dostrzegać w sytuacjach, gdy rządzeni nie są bezpośrednio obserwowa
ni przez rządzących. Obraz ten jest tworzony w dużej mierze na własny 
użytek rządzonych, ewentualnie na użytek zewnętrznych obserwato
rów. W ekstremalnych sytuacjach prowadzi to do wytworzenia zupełnie 
odmiennego obrazu rzeczywistości, aniżeli ten, jaki jawi się w ramach 
dyskursu oficjalnego. Warto przypomnieć, że zjawisko to zostało przez 
jednego z polskich socjologów określone mianem „schizofrenii społecz
nej" (por. Wnuk-Lipiński, 1982).

Rozmaite formy dyskursu ukrytego mają zarówno cele ekspresyjne, 
jak i instrumentalne. Te pierwsze mają służyć przede wszystkim rozła
dowaniu napięcia i frustracji rządzonych. Opowiedzenie żartu przed
stawiającego władzę w negatywnym świetle czy też rozklejenie anoni
mowych rysunków stanowiących kpinę z władzy i jej funkcjonariuszy, 
stanowi z pewnością dobrą receptę na poprawę samopoczucia upoka
rzanych i zawiedzionych poddanych. Ale te same zachowania odgry
wają też istotną rolę instrumentalną. Inaczej niż dominujące w dyskur
sie oficjalnym rytualne i stereotypowe formuły informują rządzących 
o skali społecznej niezgody czy oporu.

Należy zatem - jak sądzę - w tak zarysowanej perspektywie teorety
cznej przyjrzeć się dynamice relacji pomiędzy władzą (rządzącymi) 
a chłopstwem (rządzonymi) w Polsce. W niej bowiem dyskurs dotyczą
cy funkcjonowania indywidualnych gospodarstw oraz władzy mającej 
ambicje maksymalnej dominacji nad społeczeństwem zyskuje wielowy
miarowy ogląd.

Warto zatem na wstępie uświadomić sobie rozmiary indywidualne
go sektora w rolnictwie polskim w okresie komunistycznym. W roku 
1989, a więc w roku zasadniczego przełomu politycznego sektor pry
watny w rolnictwie polskim posiadał bez wątpienia największy poten
cjał produkcyjny. Wystarczy wskazać, że gospodarstwa rolników indy
widualnych użytkowały blisko 76% ziemi uprawnej i produkowały 77% 
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zbóż, 91% ziemniaków, 83% buraków cukrowych, 100% tytoniu, 93% 
warzyw, 77% żywca wołowego oraz 75% wieprzowego, jak również 
75% mleka oraz 78% jaj (GUS, 1993: 321-327).

W tymże samym ostatnim roku trwania systemu komunistycznego 
w naszym kraju istniało niemal 1000 państwowych gospodarstw rol
nych i około 2200 spółdzielni produkcyjnych, których udział w posiada
niu ziemi uprawnej wynosił odpowiednio 20% oraz 4% areału. Istotnym 
elementem różniącym te dwie formy od sektora indywidualnego, na 
który składało się wówczas ponad 2 miliony gospodarstw, była oczywi
ście ich wewnętrzna struktura. Większość bowiem gospodarstw indy
widualnych stanowiły niewielkie jednostki, z reguły pomiędzy 3 a 5 ha 
(35%). Tylko 6% gospodarstw indywidualnych dysponowało obszarem 
ziemi użytkowej większym aniżeli 15 ha. Przeciętny obszar gospodar
stwa indywidualnego wahał się wokół 7 ha ziemi uprawnej, pozostając 
daleko w tyle za odpowiednimi wskaźnikami sektora państwowego 
(4000 ha) czy spółdzielczego (350 ha).

Przytoczyłem wyżej kilka wskaźników świadczących o dominującej 
(w sensie wielkości produkcji) pozycji sektora gospodarstw indywidu
alnych na rynku produkcji żywności. Nie oznacza to oczywiście, że re
zultaty produkcyjne gospodarstw indywidualnych w każdym przypad
ku były lepsze, aniżeli ich państwowych czy spółdzielczych współza
wodników. Na przykład w 1989 roku produkcja zbóż wyniosła w sekto
rze uspołecznionym 37 kwintali z hektara, podczas gdy w gospodar
stwach indywidualnych - tylko 29 kwintali. Podobne zjawisko można 
zaobserwować w przypadku ziemniaków. Gospodarstwa państwowe 
uzyskały wynik 210 kwintali z hektara, indywidualne zaś - tylko 180. 
Nie inaczej przedstawiała się także sprawa produkcji mleka. W gospo
darstwach państwowych wynosiła ona ponad 3700 litrów od jednej kro
wy, podczas gdy w indywidualnych - nieco poniżej 3000 litrów. Nie we 
wszystkich przypadkach można zaobserwować prawidłowość tego ty
pu. Jeśli chodzi np. o buraki cukrowe, to w tymże 1989 roku produkcja 
w gospodarstwach państwowych wyniosła 310 kwintali z jednego he
ktara, natomiast w indywidualnych - 340 kwintali.

Trzeba jednak pamiętać, że niejednokrotnie lepsze rezultaty produ
kcji w gospodarstwach państwowych można wyjaśnić zarówno efe
ktem tzw. skali gospodarki (economy of scalę), jak i wyższym poziomem 
nakładów na produkcję, jaki charakteryzował sektor uspołeczniony. 
Aby pokazać tylko pewien przejaw tego obecnego przez cały okres 
komunistycznej Polski zjawiska, można wspomnieć, że w roku 1979 (na 
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rok przed powstaniem ruchu społecznego „Solidarność") gospodarstwa 
indywidualne (dysponujące - jak pamiętamy - 3/4 areału ziemi upraw
nej) otrzymywały zaledwie 30% wszystkich nakładów przeznaczonych 
przez państwo na rolnictwo (por. Gorlach, 1990: 86). Stanowiło to tylko 
jeden z przykładów polityki faworyzującej uspołeczniony sektor rolnic
twa. W świetle tych faktów inaczej zatem jawi się problem lepszych re
zultatów produkcyjnych gospodarstw państwowych. Jak podkreśla np. 
Waldemar Kuczyński (1981: 58), we wspominanym tu roku 1979 nakła
dy w gospodarstwach państwowych (w przeliczeniu na 1 ha) były czte
rokrotnie wyższe aniżeli w gospodarstwa indywidualnych, podczas 
gdy wielkość produkcji w przeliczeniu na jedną osobę zatrudnioną była 
tylko dwa razy wyższa. Prowadzi to oczywiście do wniosku, że wydaj
ność pracy była w gospodarstwach indywidualnych dużo wyższa ani
żeli w gospodarstwach państwowych. Faworyzowanie tych ostatnich 
przez państwo komunistyczne nie miało zatem ekonomicznego uzasad
nienia, lecz przeciwnie - bazowało na czynnikach politycznych i ideolo
gicznych.

Powyższa sytuacja prowadziła także - moim zdaniem - do wzmoc
nienia istotnego mechanizmu, jaki charakteryzuje rodzinną gospodarkę 
rolną. Chodzi o stopień intensywności wykorzystania siły roboczej 
w rozmaitych niesprzyjających warunkach i okolicznościach. Elastycz
ność tego wykorzystania stanowi jeden z istotnym elementów ułatwia
jących procesy adaptacyjne gospodarstw rodzinnych w różnych syste
mach społecznych i ekonomicznych (por. np. Chayanov, 1966; Shanin, 
1987 czy szerzej: Gorlach, 1994; 1995b). W tej konkretnej sytuacji gospo
darstwa indywidualne zostały zmuszone do zrównoważenia negatyw
nych następstw polityki rolnej państwa komunistycznego większą in
tensywnością pracy. Okazało się zatem, że to czynnik ludzki stał się klu
czowym komponentem walki indywidualnych gospodarstw o prze
trwanie. Rola jego objawiła się jednak nie tylko w zwiększonej samoeks- 
ploatacji rodzin chłopskich, ale też w rozmaitych strategiach oporu, któ
rych celem było chronienie rodzinnych gospodarstw.
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3. Doświadczenia przedsolidarnościowe

Historia oporu chłopskiego w Polsce komunistycznej rozpoczyna się 
w momencie, kiedy w efekcie decyzji podjętej 28 czerwca 1948 roku, na 
spotkaniu Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotni
czych (Kominform) w Bukareszcie, także w naszym kraju zapoczątko
wano proces powoływania spółdzielni produkcyjnych. Towarzyszyła 
temu hałaśliwa kampania propagandowa, której jednym z celów było 
osłabienie wewnętrznej solidarności środowisk chłopskich poprzez eks
ponowanie istniejących w ich obrębie społeczno-ekonomicznych różnic 
i wiążących się z tym rozbieżności interesów. Kryteria wyróżniania 
owych grup na podstawie obszaru gospodarstwa, ilości posiadanych 
zwierząt hodowlanych czy wyposażenia w maszyny i urządzenia były 
oczywiście tymi samymi kryteriami, które w Rosji radzieckiej zastoso
wano do wyróżnienia kułaków i przeciwstawienia ich reszcie chłopów. 
Celem zasadniczym takiego zabiegu było wyeksponowanie natural
nych różnic ekonomicznych i przeciwstawienie zasobniejszych gospo
darstw gospodarstwom mniej zasobnym.

Wysiłki te dały jednak niewspółmiernie niskie rezultaty, raz jeszcze 
dowodząc, że spojrzenie na społeczność wiejską z wąskiej, ekonomicz
nej perspektywy, tak charakterystyczne np. dla ujęć marksistowskich 
(które stanowiły podstawę filozofii sprawowania władzy w tamtym 
okresie), nie korespondowało do końca z rzeczywistością. Jak słusznie 
zauważają Gołębiowski i Hemmerling (1982: 28): „Ta próba dezintegra
cji wsi od wewnątrz, na zasadach wyeksponowania różnic interesów 
ekonomiczno-społecznych różnych grup klasowych chłopstwa nie brała 
pod uwagę stopnia ich solidarności i nieufności, zrodzonych jeszcze 
przed wojną, a także w okresie okupacji i trudnych lat powojennych".

Rozpoczęty w końcu 1948 roku nacisk prokolektywizacyjny uległ 
powiększeniu w ciągu kilku następnych lat. W okresie od 1949 do 1952 
roku utworzono np. 4234 spółdzielnie produkcyjne, natomiast już w sa
mym tylko 1953 aż 4363. Jednak po tym okresie tempo tworzenia no
wych spółdzielni znacznie osłabło. W latach 1954-1955 utworzono już 
tylko około tysiąca nowych spółdzielni, tak że w końcu roku 1955 istnia
ło ich w Polsce blisko dziesięć tysięcy, zrzeszających niemal 800 tysięcy 
członków i użytkujących nieco ponad dwa miliony hektarów (Zieliński, 
1989). Warto zaznaczyć, że stanowiło to tylko 11% całej uprawnej ziemi. 
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Jak na rezultat kilkuletniej zmasowanej kampanii politycznej i admini
stracyjnej nie były to wielkości imponujące.

Trzeba pamiętać, że wysiłkom na rzecz kolektywizacji towarzyszyły 
szerokie naciski na środowisko chłopskie, zarówno przy użyciu środ
ków politycznych, jak i ekonomicznych, nie mówiąc już o propagando
wych. Właściciele indywidualnych gospodarstw byli zmuszeni do pła
cenia wyższych podatków aniżeli spółdzielcy. Na przykład podatek 
gruntowy przeliczony od jednego hektara był w przypadku gospo
darstw indywidualnych pięciokrotnie wyższy aniżeli w przypadku go
spodarstw spółdzielczych. Warto też nadmienić, że od 1954 roku gospo
darstwa państwowe były z tego typu podatku całkowicie zwolnione. 
10 lipca 1952 roku wprowadzono ustawą sejmową prawo zobowiązują
ce prywatnych właścicieli gospodarstw do sprzedawania określonych 
ilości poszczególnych produktów rolnych państwu po urzędowo okre
ślonych niskich cenach. Ilości poszczególnych produktów, które gospo
darstwa te były zobowiązane dostarczyć do państwowych punktów 
skupu były nawet wyższe, aniżeli te, które obowiązywały w ramach 
tzw. kontyngentu wojennego w okresie okupacji hitlerowskiej (por. Zie
liński, 1989: 81). Ci rolnicy, którzy nie byli się w stanie wywiązać z tego 
obowiązku, trafiali do więzień. Oblicza się, że w latach 1951-1955 za 
przeciwstawianie się kolektywizacji i niewywiązanie z dostaw obowiąz
kowych do więzienia trafiło około 200 tysięcy rolników. Zdaniem Zie
lińskiego (1989: 82) rolnicy w tym okresie stali się grupą najciężej prze
śladowaną przez władze stalinowskie.

Kampania na rzecz kolektywizacji obfitowała w szereg dramatycz
nych sytuacji. W niektórych regionach kraju, jak np. na Pomorzu oraz 
w województwach warszawskim i białostockim, lokalne władze polity
czne i administracyjne prowadziły kampanie represji przeciwko chło
pom opierającym się kolektywizacji. Dochodziło do wypadków pobić 
protestujących rolników, a własność chłopska była konfiskowana. 
W kwietniu 1951 roku władze wojewódzkie we Wrocławiu rozpoczęły 
np. akcję konfiskaty ziemniaków, pozostających w gospodarstwach 
chłopskich. Protestujący rolnicy starli się wówczas z oddziałami żołnie
rzy radzieckich, wezwanych do ubezpieczenia tej akcji. W toku tych 
wypadków po stronie protestujących rolników zanotowano kilka ofiar 
śmiertelnych (por. Roszkowski, 1992: 215).

Dane dotyczące chłopskich protestów w omawianym okresie oporu 
wobec kolektywizacji są raczej skromne. Niemniej jednak można powie
dzieć, że takie sytuacje, jak opisane wyżej, miały charakter raczej wyjąt
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ku niż reguły. Podstawową formą chłopskiego oporu stała się metoda 
oporu biernego (por. Szczepański, 1966). Chłopi ignorowali po prostu, 
w takim stopniu, w jakim to było oczywiście możliwe, nakazy i działa
nia dotyczące zakładania spółdzielni. W tej swoistej wojnie używano 
także takiej metody, jak celowe ograniczanie produkcji lub ukrywanie jej 
rzeczywistych rozmiarów, co było szczególnie dotkliwe dla władz bory
kających się z niedoborem żywności.

Trzeba jednak podkreślić, że nie tylko przywiązanie do ziemi i nie 
tylko solidarność objawiająca się w społeczności wiejskiej w sytuacji 
zewnętrznego zagrożenia wzmacniały chłopski opór w obliczu prób 
kolektywizacji. Okazało się bowiem, że postawy te były wzmacniane 
obserwacją ekonomicznych rezultatów działalności nowo utworzonych 
spółdzielni, które w żaden sposób nie mogły przekonać kalkulujących 
rolników o wyższości tej formy organizacji produkcji. Według badań 
przeprowadzonych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa w roku 1955, 
a więc w końcowym okresie kolektywizacji, całkowity dochody w ro
dzinach rolników-spółdzielców był mniej więcej o połowę niższe aniżeli 
wśród rodzin gospodarujących indywidualnie. Warto także podkreślić, 
że faworyzowane w ramach polityki państwa państwowe gospodar
stwa rolne wykazały się w latach kolektywizacji gwałtownie wzrastają
cym deficytem od około 2 miliardów złotych w roku 1953 do 3,5 miliar
da w roku 1955 (por. Zieliński, 1989).

Sztuczność i chwiejne fundamenty całego procesu zostały obnażone 
całkowicie w październiku 1956, kiedy to można było zaobserwować 
gwałtowny rozpad tworzonych uprzednio kolektywnych form organi
zacji produkcji rolnej. Rozwiązywanie utworzonych kilka lat wcześniej 
spółdzielni stanowiło najbardziej istotny przejaw aktywności chłopskiej 
w okresie bezpośrednio po przełomowym posiedzeniu plenarnym Ko
mitetu Centralnego PZPR w październiku 1956 roku. O intensywności 
tego procesu niech świadczy fakt, że w kilka miesięcy po tym wydarze
niu około 8 tysięcy spółdzielni (blisko 80% utworzonych na fali kolekty
wizacji) przestało istnieć. Pozostałe likwidowano do końca lat siedem
dziesiątych. Te nieliczne, które przetrwały, zawdzięczały to jedynie do
brym wynikom ekonomicznym, jakie zaczęły osiągać, oraz temu, że zo
stały utworzone w konsekwencji rzeczywiście autonomicznej decyzji 
samych rolników.

Chociaż widmo bezpośredniego zagrożenia kolektywizacją oddaliło 
się w efekcie przemian politycznych na fali destalinizacji, to jednak efe
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kty tych usiłowań pozostały w chłopskiej świadomości i w utrwalonych 
wzorach działania. Można tutaj - jak sądzę - wskazać przynajmniej trzy 
elementy, które ukształtowały ramy (frames) chłopskiego widzenia pro
blemów gospodarstwa rodzinnego i jego relacji z szerszym układem po
lityczno-administracyjnym. Przede wszystkim trzeba uwypuklić 
ukształtowany i wzmocniony wysoki poziom nieufności do polityki rol
nej państwa, która ujęta (framed) została jako czynnik zagrażający go
spodarstwu chłopskiemu. Po drugie - należy podkreślić wysoki stopień 
„upolitycznienia" myślenia o własnym gospodarstwie i o gospodarce 
w ogóle. Ten aspekt chłopskich doświadczeń jest szczególnie istotny 
z tej racji, iż obrona rodzinnych gospodarstw została w jego perspekty
wie w znacznym stopniu zredukowana do obrony chłopskiej niezależ
ności, co - jak sądzę - utrudniło procesy jej modernizacji. I wreszcie po 
trzecie - skompromitowana została doszczętnie idea wszelkich kole
ktywnych form gospodarowania. Gospodarka indywidualna zaczęła się 
jawić jako jedyny efektywny sposób aktywności ekonomicznej i podsta
wa społecznej niezależności. Jak słusznie zwracają uwagę Gołębiowski 
i Hemmerling (1982: 33): „Bardziej utrwaliło ono [niepowodzenie kole
ktywizacji - K.G.] (...) wiarę chłopów rolników w możliwości gospodar
ki indywidualnej, w jej niezastąpione walory (również pozaekonomicz
ne, symboliczno-polityczne znaczenie) niż sam fakt rewolucyjnej refor
my rolnej na zasadzie aktów własności w pierwszych latach władzy lu
dowej".

Entuzjazm krótkiego okresu destalinizacji wygasł jednak jeszcze 
w końcu lat pięćdziesiątych. Władze państwa, jakkolwiek zarzuciły roz
maite formy bezpośredniego przymusu kolektywizacyjnego, nie wyco
fały się oficjalnie z dogmatu o wyższości kolektywnych form gospo
darowania w rolnictwie. Sektor państwowy nadal cieszył się szczegól
nymi priorytetami i jego obszar w początkach lat sześćdziesiątych za
czął się lekko powiększać (w końcu lat sześćdziesiątych gospodarstwa 
państwowe użytkowały już niemal jedną czwartą ziemi uprawnej). Jed
nocześnie polityka państwa wobec sektora indywidualnego nabrała 
wyraźnie dwutorowego charakteru. Z jednej strony zainteresowanym 
rolnikom indywidualnym zapewniano dostawy nawozów sztucznych, 
środków ochrony roślin, kwalifikowanego ziarna czy paszy dla zwie
rząt. Ten tryb pomocy państwa rzeczywiście intensyfikował produkcję, 
ale w ramach istniejących gospodarstw. Z drugiej strony skutecznie 
utrudniano, jeśli nie wręcz uniemożliwiano, zasadnicze strukturalne 
przeobrażenia gospodarstw, a w szczególności ich powiększanie. Wolny 
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rynek obrotu ziemią nie istniał, sprzedaż zaś ciężkiego sprzętu rolnicze
go indywidualnym właścicielom była niedozwolona. Dopiero w końcu 
lat sześćdziesiątych gospodarstwa państwowe i spółdzielnie mogły 
sprzedawać np. używane traktory indywidualnym rolnikom. Nie znie
siono także dostaw obowiązkowych, a rolnicy indywidualni i ich rodzi
ny nie byli objęci powszechnym ubezpieczeniem społecznym, pozosta
jąc wyraźnie - w tym przynajmniej wymiarze - obywatelami przysło
wiowej drugiej kategorii. Wszystkie te elementy polityki, kładąc bariery 
na drodze do powstawania większych i nowocześnie prowadzonych 
gospodarstw, wzmacniały tradycyjny charakter indywidualnego rolnic
twa. Dodatkowym czynnikiem była tutaj także nieufność rolników wo
bec polityki państwa, która powodowała, że np. próby komasacji grun
tów szły niezwykle opornie. Rezultatem takiej polityki była - jak to 
określa Kuczyński (1981: 47) - przyjęcie modelu wzrostu ekonomiczne
go indywidualnego sektora rolnego bez jego strukturalnego rozwoju.

Po kolejnym politycznym przesileniu w grudniu 1970 roku władzę 
przejęła bardziej pragmatycznie nastawiona grupa we władzach partii 
komunistycznej. W ramach polityki ekonomicznego otwarcia podjęto 
także szereg kwestii związanych z funkcjonowaniem indywidualnych 
gospodarstw rolnych. Zrezygnowano przede wszystkim z dostaw obo
wiązkowych i objęto ubezpieczeniami społecznymi właścicieli gospo
darstw i ich rodziny. Zlikwidowano zakaz sprzedaży traktorów i innego 
ciężkiego sprzętu gospodarującym rolnikom. Złagodzono także restry
kcje dotyczące obrotu ziemią.

Szybko jednak się okazało, że nie jest to początek radykalnej zmiany 
prowadzonej przez władze komunistyczne polityki rolnej. Nieufność 
chłopów została po raz kolejny wzmocniona, kiedy okazało się że wię
kszość owych posunięć miała na celu jedynie przeciwdziałanie brakom 
na rynku żywnościowym (które były zasadniczym, bezpośrednim mo
torem rewolty robotników Wybrzeża w grudniu 1970 roku). Wykładni
kiem długofalowej strategii władz była np. w tym okresie polityka obro
tu ziemią. W latach 1971-1973 2/3 ziemi przejmowanej przez Państwo
wy Fundusz Ziemi trafiało do gospodarstw chłopskich, stwarzając szan
sę na strukturalne przemiany i powiększenie gospodarstw. Natomiast 
w latach 1974-1976 ta wielkość zmalała do zaledwie 10%.

Jednocześnie wzmocniono kontrolę państwa nad wiejskimi społecz
nościami w wyniku wprowadzenia reformy administracyjnej szczebla 
podstawowego w roku 1973. Utworzono wówczas gminy jako podsta
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wowe ogniwa administracji państwowej. Naczelnicy gmin byli powoły
wani na swe stanowiska przez przedstawicieli aparatu polityczno-admi
nistracyjnego i wyposażeni w prerogatywy umożliwiające stosowanie 
nacisków wobec rolników, dotyczących sposobu i rozmiarów wykorzy
stania możliwości ich gospodarstw oraz administracyjnego przejmowa
nia „zaniedbanej" ziemi. Wytworzyło to w społecznościach wiejskich sy
tuację konfrontacji z jednej strony rolnika kalkulującego wedle elemen
tów ekonomicznej racjonalności i próbującego zaspokoić potrzeby swojej 
rodziny, z drugiej zaś - lokalnej biurokracji funkcjonującej w systemie 
odgórnie ustalanych wskaźników, list przydziałów, limitów i centralnie 
projektowanej gospodarki planowej. Halamska (1981: 31) opisuje tę sytu
ację za pomocą metafory zderzenia dwóch odrębnych światów, funkcjo
nujących według dwóch odmiennych logik. Ta bezpośrednia konfronta
cja ze strukturami państwa już na poziomie lokalnym spowodowała ko
nieczność zaostrzenia strategii obrony gospodarstw chłopskich na bazie 
swoistej „gry z systemem". Koniecznym elementem prowadzenia gospo
darstwa stało się zatem „obłaskawianie" lokalnych struktur administra
cyjnych, prowadzące do takich zjawisk, jak: korupcja, nieformalne ukła
dy i powiązania oraz klientelizm.

Od końca lat czterdziestych do końca lat siedemdziesiątych trwał za
tem okres zmagań chłopów polskim z komunistycznym państwem 
o zachowanie relatywnej autonomii ich gospodarstw. Co ważniejsze, nie 
przybrały one tylko formy biernego oporu. Nie doszło też oczywiście do 
chłopskiej rewolty, poza sporadycznymi wypadkami, wspominanymi 
wcześniej, ograniczonymi do lokalnych incydentów w okresie otwartej 
kolektywizacji. Można powiedzieć, że z racji monocentrycznego i opre- 
syjnego charakteru systemu politycznego, jaki istniał w omawianym 
okresie w Polsce, opór chłopski przybrał także swoiste formy „ukrytego 
dyskursu" (por. Scott, 1990). Opór ten miał nie tylko charakter niefor
malnych nacisków i rozmaitych form korumpowania władzy lokalnej 
(por. np. Adamski, 1967; Tarkowski, 1983), zmierzających w kierunku 
„oswojenia" systemu komunistycznego (por. Wilkin, 1988), ale przybie
rał także bardziej symboliczne formy wzmacniające identyfikację z reli- 
gią i Kościołem.

W związku z tym chciałbym krótko rozważyć dwa elementy związa
ne z owym religijnym aspektem chłopskiego oporu. Trzeba pamiętać 
o historycznej roli Kościoła w okresie formowania się społeczeństwa na
rodowego w Polsce w XIX wieku przy braku instytucji własnego, suwe
rennego państwa. Doprowadziło to do szczególnego splotu wartości re
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ligijnych i narodowych, co w późniejszych okresach wielokrotnie pro
wadziło i prowadzi nadal do swoistej polityzacji religii w społeczeń
stwie polskim, nawet w czasach, kiedy - by użyć znowu sformułowania 
zaczerpniętego ze schematu pojęciowego Scotta - istnieje swoboda roz
wijania otwartego dyskursu.

Okres komunistyczny spowodował niejako automatycznie zapotrze
bowanie na ukryty dyskurs odwołujący się do wartości religijno-narodo- 
wych, nie tylko z uwagi na opresyjny charakter systemu politycznego, 
ale również na „narzucony odgórnie" społeczeństwu proces gwałtownej 
industrializacji (por. Morawski, 1980). Towarzyszyły temu przeobrażenia 
systemu edukacji, naciski na treści wychowania młodego pokolenia, po
siadające wyraźny laicyzacyjny charakter. Lata pięćdziesiąte i sześćdzie
siąte to ponadto gwałtowna kampania skierowana przez komunistyczne 
władze przeciwko Kościołowi jako instytucji, z zastosowaniem wszel
kich metod administracyjnych i policyjnych. Spowodowało to reakcję na 
wsi, która doprowadziła do tego, że: „Plebania i obrządek kościelny wy
dawały się chłopom ostoją tożsamości wsi chłopskiej, chłopskiej własno
ści, obyczaju, polskości" (Gołębiowski i Hemmerling, 1982: 25). Wzmoc
niło to także w sposób niejako naturalny związki wartości religijnych 
z narodowymi i nadało im dodatkowo polityczny charakter. Jak słusznie 
zauważa Piwowarski (1984: 40): „Wartość ta [religijności - K.G.] jest po
twierdzona w praktykach religijnych o charakterze masowym, motywo
wanych religijnie i narodowo (...) przy wąskim konsensie (Bóg i Ojczy
zna, Kościół i Naród) religia pełni z łatwością funkcję integracyjną (...)". 
Manifestacja wartości religijnych jako istotnego aspektu tożsamości i au
tonomii społecznej chłopów przybrała niekiedy bardzo interesujące for
my obywatelskiego nieposłuszeństwa. Na przykład w latach sześćdzie
siątych i siedemdziesiątych w diecezji przemyskiej chłopi zmobilizowani 
przez lokalne władze kościelne wybudowali, w sposób nielegalny z pun
ktu widzenia istniejącego ówcześnie w Polsce prawa, szereg kościołów 
w społecznościach wiejskich mimo zakazów ze strony władz państwo
wych (Cywiński, 1984).

Okres powyższy doprowadził do kumulacji chłopskich doświad
czeń oporu w społeczeństwie komunistycznej Polski. Przede wszy
stkim pojawia się tutaj głęboka nieufność do państwa jako instytucji, 
która zagraża podstawie chłopskiego bytu, jaką jest gospodarstwo ro
dzinne. Sojusznikiem staje się Kościół, nie tylko jako instytucja atako
wana przez władze, ale też jako depozytariusz wartości i tradycji, która 
nabiera politycznego charakteru. Różnorodne metody chłopskiego 
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oporu okazały się całkiem efektywne. Zarówno bierny opór, jak i roz
maite formy opisanych wyżej działań, które można określić mianem 
swoistej chłopskiej odmiany „ukrytego dyskursu", doprowadziły 
w końcu do wycofania się władz z programu jawnej kolektywizacji 
i do zniesienia dostaw obowiązkowych. Okazało się także, że w mo
mencie poszerzenia się „struktury możliwości politycznych" w drugiej 
połowie lat siedemdziesiątych chłopski opór mógł przybrać formy bar
dziej „otwartego dyskursu".

4. Chłopskie doświadczenia „Solidarności"

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych pojawiły się nowe formy 
chłopskiego oporu. Tym razem przybrały one formę autonomicznych 
struktur organizacyjnych, których zadaniem była reprezentacja intere
sów ludności wiejskiej. Mam tutaj na myśli Chłopski Komitet Samoobro
ny Ziemi Grójeckiej oraz Komitet Obrony Ludzi Wierzących działający 
w regionie lubelskim. Nie były to inicjatywy masowe, dość powiedzieć, 
że oba komitety liczyły łącznie nie więcej niż 100 członków. Niemniej jed
nak były to pierwsze od roku 1947, czyli od momentu ostatecznego roz
bicia przez władze komunistyczne ówczesnego Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, niezależne od tychże władz organizacje chłopskie.

Kilka czynników złożyło się - w moim przekonaniu - na zaistnienie 
tego faktu. Przede wszystkim należy wspomnieć o wpływie powstałego 
w połowie lat siedemdziesiątych zorganizowanego ruchu opozycji 
demokratycznej. Poszerzyło to nieco „strukturę możliwości politycz
nych", stwarzając miejsce dla niezależnej działalności społecznej. 
W szczególności trzeba wspomnieć Komitet Obrony Robotników (póź
niej przemianowany na Komitet Samoobrony Społecznej „KOR"), które
go działacze odegrali istotną rolę w organizacji uniwersytetu ludowego 
we wsi Zbrosza Duża (region Grójca koło Warszawy). Sama nazwa ini
cjatywy „uniwersytet ludowy" nawiązywała do bogatej tradycji nieza
leżnych chłopskich instytucji oświatowych, ukierunkowanych przede 
wszystkim na kształcenie młodego pokolenia aktywnych działaczy wiej
skich. „Uniwersytet Ludowy" w Zbroszy Dużej miał służyć dokładnie 
tym samym celom, a więc wymianie myśli, społeczno-politycznemu 
kształceniu niezależnych działaczy chłopskich oraz dystrybucji niezależ
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nej prasy i wydawnictw. Rychło w ramach tej inicjatywy pojawiły się tak
że specjalne wydawnictwa opozycyjne adresowane do mieszkańców 
wsi, takie jak „Gospodarz" i „Placówka". Obydwa tytuły samym swoim 
brzmieniem nawiązywały do podstawowych dla środowiska chłop
skiego wartości, jakimi była własność ziemi i trwanie w rodzinnym go
spodarstwie. W tym ostatnim przypadku nawiązanie do literackiego 
pierwowzoru powieści Bolesława Prusa było aż nadto widoczne.

Innym czynnikiem wpływającym na zapoczątkowanie procesu 
samoorganizowania się niezależnego ruchu chłopskiego był Kościół. 
Zwróćmy uwagę, że jedna z powstałych organizacji, manifestując to 
wręcz swoją nazwą, za główny cel swej działalności obrała ochronę inte
resów ludzi wierzących. Obie wspomniane struktury korzystały zresztą 
wydatnie z poparcia lokalnych struktur kościelnych. Rosnąca publiczna 
rola Kościoła i polityka władz nastawiona na współistnienie z tą insty
tucją stanowiły ważne czynniki poszerzania „struktury możliwości po
litycznych", którą zaczął częściowo wypełniać zorganizowany ruch 
opozycji demokratycznej.

Wreszcie trzeci czynnik został - w moim przekonaniu - w sposób 
paradoksalny wykreowany przez państwo. Ułatwienia i zachęty do 
tworzenia nowoczesnych, specjalistycznych gospodarstw indywidual
nych bez wątpienia zaowocowały wzrostem świadomości i kultury za
wodowej w środowisku chłopskim. Nie przypadkiem zatem jedno 
z centrów niezależnego ruchu chłopskiego ulokowało się właśnie w re
gionie grójeckim, znanym z uwagi na tradycje produkcji sadowniczej. 
To w tym właśnie środowisku rodziła się nowoczesna świadomość pro
ducentów artykułów żywnościowych. To tutaj także odbyły się pierw
sze „nowoczesne" protesty rolników polskich, wzorowane nie na trady
cyjnych chłopskich rewoltach, ale na walce związków i organizacji rol
niczych w rozwiniętych krajach zachodnich. Mam tutaj na myśli akcję 
wysypywania jabłek na drogi, do jakiej doszło w regionie grójeckim 
właśnie w roku 1979. Celem tej akcji było zwrócenie uwagi władz pań
stwowych i opinii publicznej na problemy środowiska rolniczego.

Nic więc dziwnego, że kiedy latem 1980 roku podniosła się fala pro
testów społecznych, rolnicy dołączyli także do wielkiego narodowego 
ruchu, jakim stała się „Solidarność". Co jednak warto podkreślić, rolnicy 
byli jedyną grupą społeczno-zawodową, która dążyła do utworzenia 
odrębnej organizacji posługującej się oczywiście nazwą „Solidarność". 
Świadczy to o wyraźnym poczuciu swoistej tożsamości chłopów i prze
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konaniu o specyfice ich zawodowych i klasowych interesów. Owa spe
cyfika polegała na tym, że rolnicy mieli poczucie bycia właścicielami go
spodarstw i pracującymi na własny rachunek w przeciwieństwie do 
pracowników najemnych, jacy stanowili zasadniczą klientelę „Solidar
ności". Najlepiej o tym świadczy rozbieżność w sferze postulatów za
wodowych, jaką zaobserwować można pomiędzy organizacją rolników 
a głównym nurtem „Solidarności", obejmującym rozmaite grupy społe
czno-zawodowe, od robotników stoczniowych począwszy, a na pracow
nikach uczelni wyższych skończywszy. Jak ujął to jeden z liderów orga
nizacji rolniczych w owym czasie: „«Solidarność» rolnicza jest chyba je
dynym związkiem zawodowym w Polsce, który - przede wszystkim - 
walczy o zapewnienie środków produkcji, jakie są jego członkom nie
zbędne do pracy i życia".

I rzeczywiście, kiedy przyglądniemy się bliżej postulatom zgłasza
nym przez protestujących zimą 1980/1981 roku rolników, możemy do
strzec wiele różnych wątków. Rolnicy domagali się zatem: „1. Uznania 
chłopskiego rolnictwa za trwały i równoważny składnik gospodarki na
rodowej, zapewnienia właściwych warunków jego dalszego rozwoju 
oraz zablokowania mechanizmów wypadania ziemi z sektora chłop
skiego, które powodowały niszczenie gospodarki chłopskiej. 2. Zapew
nienia trwałego i stabilnego rozwoju gospodarki chłopskiej poprzez 
właściwe zaopatrzenie w środki produkcji i zagwarantowanie odpo
wiedniego poziomu dochodów rolników. 3. Zrównania rolników z in
nymi grupami społeczno-zawodowymi w zakresie świadczeń socjal
nych. 4. Stworzenia warunków dla funkcjonowania lokalnych struktur 
administracyjnych i gospodarczych, działających na zasadzie samorząd
ności" (Halamska, 1988a: 150). Należy także dodać, że żądania rolników 
przedstawiane w latach 1980-1981 wzorem postulatów robotniczych za
wierały także konieczność uznania przez państwo roli Kościoła w życiu 
społecznym, uznanie dla chrześcijańskiej tradycji, swobody wierzeń re
ligijnych, itp.

Różni obserwatorzy sceny polskiej w tym okresie zwracają uwagę na 
wielowątkowość postulatów ruchu chłopskiego. Zbigniew Wierzbicki 
i Placide Rambaud (1982: 216), podkreślając właśnie tę cechę ruchu 
chłopskiego, wskazują na trzy zasadnicze elementy programowe, poja
wiające się w chłopskich żądaniach. Pierwszy z nich określają mianem 
„burżuazyjnego", jako że dotyczy on gwarancji dla prywatnej własności 
ziemi i zrównania indywidualnej gospodarki chłopskiej z innymi sekto
rami gospodarki narodowej. Chodzi tu przede wszystkim o zabezpie
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czenie rolników przed wywłaszczeniem. Drugi element to postulaty 
o charakterze określonym przez obu autorów mianem „socjalistycz
nych". Chodzi tutaj o udział rolników w ustalaniu cen na artykuły rol
ne, równomierną dystrybucję kredytów i środków do produkcji pomię
dzy właścicieli gospodarstw, rozwój infrastruktury na wsi przez pań
stwo, wyrównanie warunków życia w mieście i na wsi oraz możliwość 
zakładania przez rolników niezależnych i samorządnych związków za
wodowych. W dążeniach tych widoczne jest zatem nie tylko pójście 
w ślady robotników, ale - przede wszystkim - chęć do zrównania 
w prawach do rozmaitych świadczeń rolników z innymi grupami społe
czno-zawodowymi. Wreszcie element trzeci to zestaw wartości uniwer
salnych, odnoszących się nie tyle do określonej grupy zawodowej, ile do 
społeczeństwa czy - lepiej powiedzmy - narodu w ogóle. Chodzi tu 
swobody religijne, respektowanie roli Kościoła, niepropagowanie po
staw ateistycznych w szkołach, itp.

Procesy formowania się niezależnego ruchu chłopskiego są odbiciem 
nie tylko gwałtownie poszerzonej w wyniku działalności opozycji 
demokratycznej i strajków pracowniczych z lata 1980 roku „struktury 
możliwości politycznych", ale też procesów zachodzących w samym 
środowisku chłopskim. Pierwszym z nich były postępujące w wyniku 
modernizacji rolnictwa, jakkolwiek niekompletnej, hamowanej, ograni
czonej, procesy profesjonalizacji pracy chłopów, a co jeszcze ważniejsze 
- ich mentalności. To właśnie znalazło wyraz we wspominanym przez 
Wierzbickiego i Rambauda „burżuazyjnym" wymiarze postulatów.

Jednym z najistotniejszych problemów jest zatem w tym kontekście 
proces „farmeryzacji" świadomości rolników. Badania przeprowadzo
ne w 1980 roku pokazały, że niemal połowa (dokładnie 47%) badanych 
właścicieli gospodarstw określała się mianem „producentów rolnych", 
a kolejne 37% - mianem „rolników". Tylko 8% użyło na określenie gru
py społecznej, do której należą, miana „chłopi". Ważne jest także i to, 
że tendencja do określania się mianem „producentów rolnych" była 
najsilniejsza wśród rolników, których poziom wykształcenia był wy
ższy aniżeli pozostałych badanych (Halamska, 1982). Jeśli założyć 
w tym przypadku, że poziom wykształcenia jest wskaźnikiem prowa
dzenia w sposób nowoczesny gospodarstwa rodzinnego, to korelacja 
tego wskaźnika z typem samoidentyfikacji odwołującym się do konce
pcji „producenta rolnego" może być traktowana jako sygnał pojawiają
cego się w tej właśnie kategorii rolników „ducha przedsiębiorczości". 
Oznaczać to może przede wszystkim podkreślenie widzenia siebie jako



Chłopskie doświadczenia „Solidarności" 125

właściciela rodzinnego przedsiębiorstwa (gospodarstwa), a nie tylko 
jako osoby wykonującej określony zawód (rolnik) czy wreszcie jako 
tradycyjnego właściciela gospodarstwa i głowy rodziny (chłop). Ta ten
dencja może sugerować ponadto, że ta część badanych była skłonna do 
prowadzenia gospodarstwa w sposób bardziej aktywny, połączony 
z próbami reagowania na naciski i bodźce ograniczonego jeszcze w se
ktorze rolnym systemu rynkowego.

Wszystkie opisane wyżej zjawiska są jednak - w moim przekonaniu 
- przede wszystkim wskaźnikiem istniejącego i pogłębiającego się zróż
nicowania w środowisku chłopskim, które z całą ostrością ujawniło się 
w momencie, gdy „struktura możliwości politycznych" poszerzyła się 
w roku 1980 do tego stopnia, iż umożliwiła otwarte podjęcie inicjatywy 
zorganizowania niezależnych struktur ruchu chłopskiego i swobodny 
dyskurs na ten temat. Na fali protestów robotniczych podjętych w lecie 
1980 roku także w środowisku chłopskim - jak pamiętamy - pojawiły 
się inicjatywy zorganizowania „Solidarności". Trzeba jednak zaznaczyć, 
iż inicjatywy te polegały na powołaniu trzech odrębnych organizacji, 
określanych mianem: Niezależnego Samorządnego Związku Rolników 
Indywidualnych „Solidarność", „Solidarności Wiejskiej" i „Solidarności 
Chłopskiej". Ta właśnie cecha zdecydowanie wyróżnia chłopski nurt 
„Solidarności" od dążeń we wszystkich innych grupach społeczno-za
wodowych. Główny nurt „Solidarności" jawi się bowiem jako efekt so
juszu robotniczo-inteligenckiego, grupujący w swoich szeregach - jak 
już uprzednio wskazywałem - niemal wszystkich, począwszy od stocz
niowców i sprzątaczek, a skończywszy na pracownikach uczelni wy
ższych i służby zdrowia.

Na takim właśnie tle fenomen chłopski wykazuje szczególną od
mienność. Przede wszystkim jest ona pokłosiem relatywnej autonomii 
gospodarki chłopskiej i poddaniu jej w bardzo ograniczonym zakresie 
oddziaływaniu mechanizmów rynkowych (z reguły o charakterze lo
kalnym) także w okresie systemu komunistycznego. Trzeba ponadto pa
miętać, że chłopi pozostali prywatnymi właścicielami swoich warszta
tów pracy przez cały okres istnienia systemu komunistycznego, co 
w sposób naturalny utrwalało w ich środowisku (choćby w ograniczo
nej formie) reguły myślenia w kategoriach indywidualnego interesu.

Ponadto trzeba zwrócić uwagę na siłę regionalnych czy wręcz lokal
nych tradycji, jakie zaobserwować można na obszarach wiejskich w sto
pniu znacznie - w moim przekonaniu - większym niż w bardziej zuni- 
formizowanych ośrodkach miejskich i przemysłowych. Rolnictwo bo
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wiem jako dział gospodarki w sposób najsilniejszy uzależniony od wa
runków naturalnych z natury rzeczy trudniej poddaje się rozmaitym za
biegom o charakterze administracyjnym czy politycznym. Jest oczywi
ście możliwe wybudowanie wielkiej huty żelaza i stali pod Krakowem 
bez rozbudowanego zaplecza surowcowego i tradycji tego typu prze
mysłu w tym regionie, ale trudno np. wymusić powstanie dużych, no
woczesnych gospodarstw na terenach górzystych czy w regionie posia
dającym ziemie niskiej klasy forsować uprawę określonych odmian zbo
żowych czy innych. Stąd mniejsza elastyczność regionów wiejskich jako 
przedmiotu różnego rodzaju polityki ekonomicznej państwa. Odpor
ność regionalnych układów struktury agrarnej jest zresztą niekiedy za
dziwiająca. Wystarczy wspomnieć w tym kontekście rezultaty różnych 
badań (por. np. Gorlach, 1995b; Hunek, 2000), które wskazują na wciąż 
jeszcze istniejące różnice zarówno w strukturze agrarnej, jak i w sposo
bach myślenia badanych rolników, sięgające swymi korzeniami jeszcze 
historycznych uwarunkowań z okresu rozbiorów.

Wreszcie można powiedzieć, że chłopskie myślenie właśnie z uwagi 
na płytszy zasięg poddania presji systemu komunistycznego i jedno
cześnie głębszy i szerszy charakter obecności tradycji związanej - w tym 
przede wszystkim kontekście - z własnością prywatną było bardziej 
skłonne do posługiwania się logiką interesów, a nie wartości. W związ
ku z tym więcej w tym myśleniu posługiwania się kategoriami eko
nomicznymi i uzależniania swego położenia od sytuacji posiadanego 
warsztatu pracy.

A zatem chłopska specyfika i istniejące w obrębie tej kategorii zróż
nicowanie spowodowało, że każda z trzech wspomnianych wyżej orga
nizacji, które pojawiły się jako rezultat rozmaitych lokalnych i regional
nych inicjatyw podejmowanych przez różne grupy rolników kładła na
cisk na nieco odmienne kwestie programowe. Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność" skupił 
się przede wszystkim na tych aspektach chłopskiego programu, które 
stanowią wyraz ducha przedsiębiorczości. „Solidarność Chłopska" mia
ła charakter bardziej polityczny, podkreślając konieczność reformy stru
ktur politycznych i administracyjnych w regionach i społecznościach lo
kalnych oraz ich specyfikę, jak również wagę chłopskiego i chrześcijań
skiego elementu w tradycji narodowej. Natomiast „Solidarność Wiej
ska", której bazę członkowską stanowili także przedstawiciele grup spo
łeczno-zawodowych niezwiązanych z rolnictwem indywidualnym (np. 
pracownicy PGR-ów), koncentrowała się bardziej na typowych postula
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tach socjalnych, żądając przede wszystkim wyrównywania standardów 
życia ludności wiejskiej i miejskiej. Można zatem powiedzieć, że każdy 
z trzech zasadniczych wątków chłopskiego programu, o jakim pisali 
Wierzbicki i Rambaud (1982), stanowił priorytet działań dla innej chłop
skiej organizacji.

Wyrazem istniejącego zróżnicowania interesów w środowisku 
chłopskim był ponadto fakt, że wpływy omawianych wyżej organizacji 
wyglądały nieco odmiennie w różnych regionach kraju. Solidarność 
Rolników Indywidualnych posiadała spore wpływy na zachodzie i pół
nocy kraju oraz w regionie centralnym, co może być kojarzone z istnie
jącymi w tych regionach kraju skupiskami relatywnie nowoczesnych 
i dużych rodzinnych gospodarstw rolnych. Natomiast wpływy Solidar
ności Chłopskiej i Wiejskiej zaznaczały się w dużej mierze we wschod
nich i południowych regionach kraju, gdzie z kolei przeważały raczej 
niewielkie i bardziej tradycyjnie prowadzone gospodarstwa. Warto 
ponadto podkreślić, że najbardziej ostre chłopskie wystąpienia w owym 
okresie miały miejsce na terenie Polski południowo-wschodniej. Strajk 
rolników zimą 1980/1981, rozpoczęty w Ustrzykach Dolnych, był kon
tynuowany aż do podpisania chłopskich porozumień z rządem w Rze
szowie, mieście, gdzie w roku 1895 narodził się zorganizowany polity
czny ruch chłopski.

Mimo swej odrębności i wyraźnie specyficznego charakteru metody 
używane przez ruch chłopski w latach 1980-1981 wydają się świadczyć 
jednak o jego swoistej niedojrzałości. Można bowiem zaobserwować 
wyraźne naśladownictwo ruchu i protestów robotniczych. Chłopskie 
akcje okupacji budynków należących do władz (Urząd Gminy 
w Ustrzykach Dolnych, Urząd Wojewódzki w Rzeszowie i później 
Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy) można traktować jako swoiste repli
ki strajków okupacyjnych, organizowanych przez robotniczy nurt „Soli
darności" w zakładach pracy.

Proces rozbicia solidarnościowego ruchu chłopskiego został jednak 
przezwyciężony w marcu 1981 na kongresie w Poznaniu. Można inter
pretować to jako kolejny dowód dominacji myślenia w kategoriach 
przede wszystkim interesów, a nie wartości, tym bardziej że owo zjed
noczenie doprowadziło wreszcie do uznania przez komunistyczne 
władze niezależnej organizacji chłopskiej w maju 1981 roku, w pół ro
ku po takim uznaniu (rejestracji sądowej) głównego związku soli
darnościowego. Jak taktyczny jednak charakter miał ów proces, świad
czy fakt, iż w gruncie rzeczy dokonał się on raczej w formie zdomino
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wania całej organizacji przez jej nurt farmerski. Chodzi tu zarówno 
o nazwę, pod jaką związek chłopski wystąpił w dokumencie rejestra
cyjnym, jak i to, że jego przywódcą został właśnie lider NSZZ RI „Soli
darność", młody 23-letni wówczas rolnik z regionu przemysko-rzeszo- 
wskiego. Jako niezwykle znaczący podkreśla ten fakt Szurek (1987: 
248), wskazując, że: „Większość liderów zjednoczonego NSZZ RI nale
żała do grupy względnie zamożnych i przedsiębiorczych rolników, 
przywykłych do dynamiki rynku raczej, aniżeli do obrony samowy
starczalnych gospodarstw. Ich obecność w czołówce opozycji była ra
czej niespodzianką, jako że władze faworyzowały przecież gospodar
stwa specjalistyczne. Faktycznie jednak sytuacja ich była tylko nieco le
psza, aniżeli sytuacja innych rolników. W okresie 1979-1981 wielu 
z nich stało na skraju bankructwa z uwagi na niekorzystne ceny oraz 
brak środków do produkcji rolnej".

5. Doświadczenia „schyłkowego komunizmu"

Kiedy w grudniu 1981 roku został w Polsce wprowadzony stan wo
jenny, rolnicza „Solidarność", podobnie jak inne organizacje i zrzesze
nia, została zawieszona. Mimo jednak oficjalnego zakazu aktywność 
społeczna i polityczna środowiska chłopskiego nie uległa całkowitemu 
zahamowaniu. Przeniosła się do półoficjalnych struktur, działających 
w powiązaniu z lokalnymi strukturami kościelnymi (parafiami) i w du
żej mierze skupiła na rozmaitych lokalnych sprawach. Spektakularne 
demonstracje, walki z milicją w obliczu kamer zachodnich sieci telewi
zyjnych stały się udziałem zwolenników „Solidarności" w wielkich 
ośrodkach miejskich i przemysłowych. Potwierdzały one wolę konty
nuowania działalności w autonomicznych strukturach organizacyjnych, 
dając tym samym świadectwo przywiązania do takich wartości, jak: de
mokracja, wolność, prawa człowieka, itp. W tym więc sensie chłopi 
przyjętą w większości strategią działań pragmatycznych, skoncentro
wanych głównie na konkretnych, lokalnych problemach świadczyli na 
rzecz tezy o obecnym w ich środowisku prymacie myślenia w katego
riach interesów.

Polityka władz wobec chłopów i chłopskiego rolnictwa wyraźnie tak
że świadczyła o podjęciu próby neutralizowania nastrojów opozycyjnych 
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w tym środowisku i chęci ustanowienia jakiejś formy współpracy z nim. 
Ta sytuacja zaowocowała spektakularnym spełnieniem podstawowego 
chłopskiego postulatu 20 lipca 1983 roku. W tym dniu kontrolowany 
przez władze stanu wojennego Sejm zmodyfikował jeden z artykułów 
konstytucji, uznając równoprawny charakter rodzinnej własności w rol
nictwie za trwały element systemu gospodarki narodowej. Tym samym 
w doktrynie ruchu komunistycznego został dokonany poważny wyłom 
ideologiczny.

Można założyć jednak, że taki krok został podyktowany skompliko
waną sytuacją społeczno-polityczną w Polsce w owym okresie. Chodzi
ło bowiem o zapewnienie gwarancji minimalnego przynajmniej zaopa
trzenia w artykuły spożywcze, przede wszystkim w celu niepogłębiania
- będących efektem wprowadzenia stanu wojennego i zdławienia „Soli
darności" - opozycyjnych nastrojów w środowiskach robotniczych. 
W sytuacji opozycyjnych nastrojów w ośrodkach przemysłowych 
i otwarcie manifestowanej wobec władz wrogości przez znaczną część 
środowisk inteligenckich, upominających się o podstawowe swobody 
obywatelskie i twórcze, władze komunistyczne nie mogły sobie pozwo
lić na otwarcie „trzeciego frontu konfrontacji" właśnie ze środowiskami 
chłopskimi. Ma zatem rację Andrzej Korboński (1990: 273), gdy stwier
dza: „Źródła wskazują, że wprowadzając stan wojenny, generał Jaruzel
ski zaangażował się w otwarty flirt z chłopami. Napotykając otwartą 
wrogość ze strony robotników i intelektualistów, nowy lider nie miał 
praktycznie innego wyboru, jak tylko zwrócić się w kierunku tej katego
rii społeczeństwa, która nie była całkowicie wroga w stosunku do jego 
polityki". Można zaryzykować hipotezę, że władze dostrzegały istotną 
odmienność dominującej grupy w kierownictwie ruchu chłopskiego, 
a mianowicie obecne tam było myślenie bardziej w kategoriach intere
sów aniżeli wartości.

Taka polityka zaowocowała - jak zwykle zresztą do tej pory takie 
zwroty - pewnymi pozytywnymi objawami. Należy wskazać przede 
wszystkim powolny wzrost liczby największych (powyżej 15 ha) pry
watnych gospodarstw (Pilichowski, 1994), a także wzrost poziomu ich 
mechanizacji i wyposażenia chłopskich gospodarstw domowych. Te 
wszystkie procesy - jak znowu słusznie zauważa Korboński (1990: 220)
- „(...) wzmocniły względną pozycje prywatnego sektora".

Był to więc niewątpliwie pewien przełom w polityce władz komuni
stycznych, ale nie całkowite odejście od jej kanonów. Ta ostatnia zmiana 
miała nastąpić dopiero później, już na przełomie lat osiemdziesiątych 
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i dziewięćdziesiątych. Dowodem na obecność doktrynerskiego kursu 
(choć mocno już osłabionego) było np. forsowanie w roli reprezentan
tów środowiska chłopskiego Krajowego Związku Kółek i Organizacji 
Rolniczych, który był kontrolowany przez władze komunistyczne.

W takim kontekście łatwo wyjaśnić można także spowolnienie już 
w latach 1984—1985 transferu ziemi do sektora chłopskiego. Wbrew te
mu, co piszę Korboński (1990: 270), twierdząc, że: „(...) przyczyny nie są 
tu całkiem jasne", można powiedzieć, iż przyczyny te są całkiem zrozu
miałe w perspektywie czterdziestoletniej tradycji stosunków pomiędzy 
władzami komunistycznymi a rolnikami indywidualnymi. Zawsze bo
wiem po okresach liberalizacji polityki wobec wsi i rolnictwa, i po 
osiągnięciu minimalnej choćby tylko stabilizacji ekonomicznej i społecz
nej, następował kolejny okres podkopywania pozycji indywidualnego 
sektora. Na rzecz takiej tezy świadczą też losy długotrwałych i bez
owocnych negocjacji w sprawie utworzenia przez Kościół Fundacji na 
Rzecz Indywidualnego Rolnictwa. Nawet w tak dramatycznej - jak 
w latach osiemdziesiątych - sytuagi władze nie zdecydowały się na roz
wiązanie instytucjonalne, w ramach którego utraciłyby kontrolę nad 
transferem części środków finansowych do sektora indywidualnego. 
Okazuje się, że państwo nie chciało bynajmniej, mimo rozmaitych kon
cesji, zrezygnować z monopolu kreowania polityki w odniesieniu do 
wsi. Monopol ten został dopiero przełamany w 1989 roku po pierw
szych od 1947 roku wyborach, które zawierały już elementy autentycz
nie demokratycznych procedur.

6. Podsumowanie

Czterdziestoletnie zmagania pomiędzy rolnikami a komunistycz
nym państwem, w których zasadniczą stawką stała się chłopska włas
ność i szerokość marginesu niezależności gospodarki chłopskiej od sy
stemu nakazowo-rozdzielczego, dają podstawę do sformułowania kilku 
twierdzeń ogólniejszych. Przede wszystkim w sposób zasadniczy obra
zują zasadę relacji pomiędzy państwem a tym segmentem społeczeń
stwa, który stanowią drobni właściciele. Wydaje się, że ta zasada może 
być w sposób najbardziej trafny opisana przy użyciu wprowadzonej 
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przez Marcusego (1976) koncepcji „represyjnej tolerancji". Z jednej stro
ny bowiem relacje te były oparte na politycznej i/lub administracyjnej 
presji wobec chłopskiego rolnictwa; z drugiej jednak - owa presja była 
osłabiona szczególnie w obliczu niedoborów na rynku żywnościowym, 
które każdorazowo owocowały w historii PRL niepokojami społeczny
mi i kryzysem politycznym (por. Kuczyński, 1981; Gorlach, 1990; Kor- 
boński, 1990). Tak jak granice represji wyznaczała potrzeba podtrzyma
nia funkcjonowania rolnictwa chłopskiego jako zasadniczego źródła ar
tykułów rolnych, tak granice tolerancji leżały na poziomie zasadniczych 
wartości doktryny politycznej i społeczno-ekonomicznej, wedle której 
pozycja własności państwowej i spółdzielczej, czyli nieprywątnej, win
na pozostać uprzywilejowana. Granice represyjności i tolerancji wyzna
czały przede wszystkim ograniczenia nałożone na rolników jeśli chodzi 
o zakup ziemi i maszyn, a więc powiększanie gospodarstw (z czasem - 
jak widzieliśmy - ograniczenia te były łagodzone), co pozostawało za
sadniczą przeszkodą na drodze do strukturalnej ewolucji chłopskiego 
sektora mimo formalnego uznania go w roku 1983 za pełnoprawny ele
ment w systemie gospodarki narodowej.

Na takiej podstawie ukształtowała się tradycja chłopskiego sprzeci
wu wobec państwa i jego polityki. Zderzyła się ona po roku 1989 nie tyl
ko z nowymi rodzajami zagrożeń, jakie pod adresem gospodarki chłop
skiej niosła gospodarka rynkowa, ale i nową polityką państwa, której 
zarzucano tym razem brak ingerencji w procesy ekonomiczne i brak 
wsparcia dla gospodarki chłopskiej.

Ewolucja stosunków pomiędzy chłopstwem a państwem komunisty
cznym, jaką można obserwować w ciągu bez mała czterdziestu lat, pod- 
daje także interesującej weryfikacji tezę Scotta (1990) o zależnościach 
między oficjalnym a ukrytym dyskursem. W rozwijanej przez niego 
koncepcji ten ostatni stanowi instrument w rękach rządzonych w syste
mach niedemokratycznych, którzy za jego pomocą starają się prowadzić 
dyskurs w sposób prawdziwie odzwierciedlający ich sytuację, skrępo
waną w oficjalnych ramach przez rozmaite stereotypy i rytuały. Można 
- moim zdaniem - zaryzykować tezę, poszerzającą sposób widzenia 
funkcji dyskursu ukrytego, tak jak zarysowany jest on w teorii Scotta. 
Okazuje się bowiem, że swoisty ukryty dyskurs prowadziły też władze 
komunistyczne, usiłując poza parawanem oficjalnej polityki uznania 
i równouprawnienia sektora chłopskiego ograniczać jego znaczenie 
i zmniejszać stopień jego niezależności. Te treści stają się widoczne prze
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de wszystkim w okresach ograniczania skutków liberalizacji polityki 
wobec chłopskiego rolnictwa w latach sześćdziesiątych, w drugiej poło
wie lat siedemdziesiątych czy osiemdziesiątych.

Należałoby ponadto wskazać, że w efekcie kilku dekad obecności 
chłopskiego rolnictwa w ramach systemu komunistycznego możemy 
mówić o ukształtowaniu się specyficznego, podstawowego układu od
niesienia czy też swoistej „podstawowej matrycy" (master frame), która 
wyznaczała chłopskie myślenie zarówno o własnej kategorii społecznej, 
jak i otaczającej ją rzeczywistości. Czynnik ten jest istotny dlatego, że - 
jak podkreślają np. Snów i Benford (1992: 138): „(...) matryca podstawo
wa może być skonstruowana w taki sposób, że funkcjonuje analogicznie 
do kodu językowego, dostarczając swoistej gramatyki, która następnie 
wskazuje i znaczeniowo łączy wzory czy zdarzenia (...)". Wydaje się za
tem, że w chłopskiej matrycy najistotniejsze były dwa wymiary. Jeden 
z nich proponuję określić mianem odrębności, drugi natomiast - wy
miarem przetrwania. Pierwszy z nich rysuje linię podziału pomiędzy 
światem chłopskim a światem nieprzyjaznych instytucji zewnętrznych 
(przede wszystkim instytucji państwa), który stanowi zagrożenia dla 
podstaw egzystencji chłopstwa i mimo niekiedy doraźnej użyteczności, 
jest traktowany zawsze z rezerwą i podejrzliwością. Chłopska odręb
ność jest tak głęboka, że nawet kiedy pojawia się niepaństwowa instytu
cja w postaci „Solidarności", jako wyraz buntu wobec państwa, chłopi - 
jako jedyna grupa - choć przyłączają się do tego ruchu, tworzą jednak 
w jego ramach odrębne struktury organizacyjne. Drugi z wyróżnionych 
wymiarów nadaje sens chłopskim wysiłkom mającym na celu zachowa
nie rodzinnego gospodarstwa jako części narodowej i katolickiej spuści
zny. Ramy te zostają po 1989 roku poddane surowemu testowi konfron
tacji z logiką gospodarki rynkowej.



Rozdział piąty

Protesty rolników polskich 
u progu XXI wieku

„(...) istnieją różnice w zachowaniu pomiędzy 
dzierżawcami i właścicielami, biednymi i bogaty
mi

Erie R. Wolf (1969: XI)

1. Uwagi wstępne

W niecały rok po powołaniu pierwszego niekomunistycznego rządu 
w Polsce i w kilka zaledwie miesięcy po przyjęciu programu reform 
ekonomicznych, które przeszły do historii jako „plan Balcerowicza", ga
zety doniosły co następuje: „W środę, 11 lipca [1990 roku - przyp. mój - 
K.G.], około południa, ruch drogowy w Polsce został zablokowany. Na 
drogach znalazło się ponad 29 tysięcy traktorów, wozów konnych, urzą
dzeń rolniczych, kombajnów i innych maszyn. Komenda Główna Policji 
odnotowała 927 przypadków blokad drogowych" („The Warsaw 
Voice", 1990). Dwugodzinna akcja zorganizowana przez rolników sta
nowiła w tym dniu szczyt gwałtownej fali ich protestów społecznych, 
która rozpoczęła się blisko miesiąc wcześniej. Według dziennikarza 
„The Warsaw Voice" był to pierwszy zawał serca, jakiego doświadczył 
rząd Tadeusza Mazowieckiego, byłego doradcy „Solidarności", jednego 
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z kluczowych negocjatorów strony solidarnościowej w trakcie rozmów 
Okrągłego Stołu w 1989 roku oraz pierwszego, po II wojnie światowej, 
niekomunistycznego premiera rządu polskiego. Kto mógł przewidzieć 
większy paradoks aniżeli ten, którego symbolem stała się wspomniana 
wyżej sytuacja? Oto największa grupa prywatnych właścicieli, jedyna, 
jaka w takiej masie przetrwała okres państwowego socjalizmu, podjęła 
sprzeciw wobec polityki rządu, którego podstawowym celem było wy
prowadzenie kraju z systemu komunistycznego i stworzenie podstaw 
opartego na prywatnej własności systemu gospodarki rynkowej. Środo
wisko, które niejednokrotnie było w Polsce komunistycznej wskazywa
ne jako ostoja gospodarki niepoddanej do końca regulacjom państwa 
i jako swoisty matecznik „ducha przedsiębiorczości" (por. np. Cohen, 
1992), stanęło obecnie w pierwszym szeregu protestujących wobec no
wej polityki ekonomicznej niekomunistycznego rządu.

Sądzę, że wyjaśnienie tego paradoksu jest jednak inne aniżeli pre
zentuje je w swoich publikacjach Edmund Mokrzycki, wskazując, że 
zasadnicze powody chłopskich protestów po 1989 roku są związane 
z utratą przez nich przywilejów, jakie posiadali w systemie państwo
wego socjalizmu. „Chłopi pozostali indywidualnymi producentami 
rolnymi, ale oderwani od rynku i włączeni w scentralizowaną gospo
darkę socjalistyczną zatracili wiele ze swych podstawowych atrybutów 
klasowych, związanych z niezależnością i samodzielnością ekonomicz
ną. (...) O tym pisano wiele, ale niemal wyłącznie w kategoriach ekono
micznej eksploatacji i społecznej deprywacji. Tymczasem zjawisko to 
ma swą drugą stronę, która teraz właśnie w momencie załamania się 
systemu realnego socjalizmu nabiera właściwego znaczenia. Tę stronę 
tworzą ekonomiczne i społeczne przywileje" (Mokrzycki, 1991: 53). 
Tym przywilejem jest - zdaniem Mokrzyckiego - swoiste „poczucie 
pewności" indywidualnego producenta, dotyczące tego, co mu pań
stwo socjalistyczne, zarządzając gospodarką, „odbiera i daje". Nie 
wchodząc już głębiej w ten karkołomny wywód dotyczący owego „po
czucia pewności" w państwie realnego socjalizmu, stawiałbym jednak 
tezę, że to nie ono, ale fakt że rolnicy jako właściciele warsztatów pracy 
bezpośrednio i na własnej skórze, niechronieni żadnym systemem in
deksacji płac, odczuli efekty nowej polityki, stanowi! czynnik katalizu
jący akcje protestacyjne. Dość powiedzieć, że np. wartość produktów 
sprzedanych przez indywidualne gospodarstwa w roku 1992 wynosiła 
ledwie 65 procent wartości produktów sprzedanych w roku 1985 (por. 
GUS 1993: 457), dochód zaś uzyskany w tych gospodarstwach w roku 
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1992 wynosił mniej niż 50% w porównaniu z rokiem 1985 i jedynie 75% 
- w porównaniu z rokiem 1990. Najbardziej drastycznie spadły wydat
ki na modernizację gospodarstw. W roku 1992 stanowiły one niecałe 
20% w porównaniu z rokiem 1985 i mniej niż 30% - w porównaniu 
z rokiem 1990. Spadek wydatków na konsumpcję nie był aż tak drasty
czny, niemniej jednak w tymże roku 1992 stanowiły one mniej niż 60% 
w porównaniu z wydatkami w roku 1985 (por. GUS, 1993: 440). Do
chód na głowę w chłopskich gospodarstwach domowych spadł w roku 
1990 do poziomu 75% w porównaniu z rokiem 1989, a w dwa lata 
później osiągnął poziom 57% (por. Dziurda, 1993). W tym więc sensie 
pojęcie „terapii szokowej", używane często na określenie gwałtownego 
i radykalnego charakteru podjętej reformy, nie było dla rolników poję
ciem pustym czy zwrotem używanym wyłącznie przez obserwatorów 
i politycznych komentatorów. Stało się istotnym elementem ich co
dziennego doświadczenia w okresie przełomu transformacyjnego.

Nic zatem dziwnego, że ruch protestu tak szybko ogarnął środowisko 
chłopskie. Warto przy tym zaznaczyć, że tak szybko wzrastający poten
cjał mobilizacyjny rolników był oczywiście nie tylko efektem doświad
czanej przez nich deprywacji o charakterze ekonomicznym. Złożyły się 
na to także inne elementy sytuacji chłopstwa, jak np. poszerzenie „stru
ktury możliwości politycznych", będące efektem demokratyzacji syste
mu politycznego oraz wypracowana czy wręcz - można użyć tego sfor
mułowania - wyuczona przez dziesięciolecia funkcjonowania w syste
mie państwowego socjalizmu strategia obrony własnych gospodarstw.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przyjmuję założenie porząd
kujące całość zawartych w tym rozdziale rozważań, że protesty chłop
skie lat dziewięćdziesiątych stanowią dobry wskaźnik przemian zacho
dzących w obrębie tej kategorii społecznej. Analiza tych protestów po
przez takie ich cechy, jak: charakter wysuwanych żądań, przyjęte meto
dy walki, częstotliwość i długotrwałość poszczególnych akcji protesta
cyjnych, liczba uczestników, charakter organizacji prowadzących lub 
tylko popierających protesty, przestrzenne rozmieszczenie akcji prote
stacyjnych, itp., tworzy - w moim przekonaniu - swoisty szkic do zmie
niającego się portretu polskiego chłopstwa. W szczególności zaś porów
nanie dwóch fal protestu z lat 1989-1993 oraz 1998-1999 upoważnia do 
postawienia tezy o dokonanym w obrębie tej kategorii istotnym przeob
rażeniu.
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2. Teoretyczna rama analizy 
protestów chłopskich

Rozważając protesty rolników, trzeba mieć na uwadze z jednej stro
ny różne teorie chłopskich rewolt, z drugiej zaś - rozmaite teorie ru
chów społecznych (Landsberger 1974; Tarrow 1989). Jednak chcąc usy
stematyzować to zagadnienie, należy wskazać na dwie grupy socjologi
cznych teorii ruchów chłopskich, tj. tzw. teorie strukturalne oraz histo
ryczne (Jenkins, 1983). Pierwsza z nich - widoczna przede wszystkim 
w pracach Stinchcombe'a (1961) oraz Paige'a (1975), w których zasadni
czo przeciwstawia się chłopstwo klasom dominującym w społeczeń
stwie - wskazuje na istotny charakter stosunków klasowych w społe
czeństwie, uwypuklając rolę dzierżawców oraz drobnych producentów 
jako zasadniczej bazy chłopskich ruchów społecznych. Natomiast teoria 
historyczna skupia się na procesie modernizacji społeczeństwa, zwraca
jąc uwagę na wzrastające oczekiwania ze strony państwa pod adresem 
rolników-właścicieli. Rezultatem tych oczekiwań jest wzrastający po
ziom niepewności i frustracji rolników, konfrontowanych z coraz wy
ższym poziomem transferu zasobów z rolnictwa do systemu ekonomi
cznego państwa.

Spośród wspomnianych wyżej teorii koncepcja Paige'a jest bardziej 
interesująca, przede wszystkim z uwagi na zawartą w niej typologię 
chłopskich ruchów protestacyjnych. Zawiera ona cztery typy takich ru
chów: a) ruch przybierający charakter rewolty, którego bazą społeczną 
są drobni właściciele oraz chłopi bezrolni, walczący o reformę rolną 
i prawo własności do użytkowanej ziemi; b) ruch drobnych producen
tów rolnych, którego istotą jest walka o godziwe dochody rolników 
w obliczu dążeń państwa i wielkiego kapitału, zawłaszczających zasad
nicze efekty produkcji rolnej; c) ruch pracowniczy, który przybiera po
stać typowych działań zbiorowych pracowników najemnych, także 
w gospodarstwach rolnych; d) rewolucja, czyli działania chłopów prze
de wszystkim bezrolnych, jak również pracowników i dzierżawców, 
skierowane przeciwko państwu, które jest uosobieniem instytucji san
kcjonującej własność ziemi.

Powyższe idee stanowią zasadniczy punkt odniesienia dla wielu in
nych teorii, wskazujących na historyczne wymiary genezy ruchów 
chłopskich. Należą do nich m.in. koncepcje Hobsbawma (1959), Wolfa 
(1969), Migdała (1974), Chirota i Ragina (1975), Moore'a (1966), jak rów
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nież Scotta (1976, 1985). Skocpol (1989) w swojej kompleksowej teorii 
chłopskich zachowań proponuje swoistą syntezę owych koncepcji, 
zwracając uwagę na wielość rozmaitych ekonomicznych, społecznych 
i politycznych czynników, wyznaczających kontekst analizowanych zja
wisk. A zatem ta właśnie koncepcja stanowi - w moim przekonaniu - 
najbardziej właściwy układ odniesienia analizy zbiorowych działań 
chłopstwa.

3. Pierwsza fala chłopskich protestów
- lata 1989-1993

Na lata 1989-1993 przypadła pierwsza fala chłopskich protestów. 
Proponuję przyjrzeć się im teraz po kolei po to, aby z jednej strony zapo
znać się z szatą faktograficzną całego problemu, z drugiej zaś - poznać, 
przynajmniej w szczątkowej postaci, koloryt tych protestów, wyrażający 
się w głoszonych hasłach, przywoływanych symbolach, itp.

Pierwsza seria protestów trwała już w okresie konsultacji związa
nych z tworzeniem pierwszego, niekomunistycznego rządu, kierowane
go przez Tadeusza Mazowieckiego. Głównym jej nurtem były protesty 
producentów mleka i buraków cukrowych, domagających się odpo
wiednich - ich zdaniem - cen za swoje produkty ze strony spółdzielni 
mleczarskich i cukrowni. Protesty te polegały przede wszystkim na 
wstrzymaniu się rolników od sprzedaży produktów do czasu wynego
cjowania satysfakcjonujących cen. Akcja protestacyjna była koordyno
wana przez NSZZ RI „Solidarność", który dodatkowo wezwał rolników 
do nieposłuszeństwa obywatelskiego, polegającego na niepłaceniu ko
lejnych rat podatków, o co apelował jeszcze w proteście przeciwko poli
tyce ostatniego komunistycznego rządu, kierowanego przez Mieczysła
wa Rakowskiego. Z chwilą powołania rządu Mazowieckiego 9 września 
1989 roku kampania protestacyjna została odwołana jako dowód popar
cia środowiska chłopskiego dla dokonujących się zmian. W następnym 
miesiącu, tj. w październiku 1989 roku wygasły także wszelkie lokalne 
ogniska protestów obu wspomnianych grup producentów.

Druga seria protestów rozpoczęła się niemal natychmiast po ogłosze
niu programu reform ekonomicznych w styczniu 1990 roku. Miodowy 
miesiąc rolników i nowego, niekomunistycznego rządu trwał zatem nie
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zwykle krótko. Już 11 stycznia grupa rolników, członków NSZZ RI „So
lidarność", przemaszerowała ulicami Warszawy i sformowała pikietę 
przed budynkiem Sejmu. Rolnicy protestowali przeciwko nowej, libe
ralnej polityce gospodarczej, która w krótkim czasie przyniosła gwał
towny wzrost cen maszyn, nawozów sztucznych i innych środków do 
produkcji rolnej. Co ciekawe, rolnicy protestowali także przeciwko spo
sobowi, w jaki rząd poprzez środki masowego przekazu (głównie tele
wizję) informował o ich postulatach i żądaniach. Domagając się tego, 
protestujący skandowali hasła: „Chcemy mówić sami w telewizji i ra
dio" oraz: „Dość kłamstw w telewizji".

Protesty te trwały aż do Świąt Wielkanocnych, tj. do połowy kwiet
nia 1990 roku. Protestujący stosowali rozmaite metody, zwracające uwa
gę na ich sytuację, włącznie z rozmaitymi spektakularnymi akcjami. 
Przykładem takiej akcji może być przykucie się do bramy gmachu Sej
mu łańcuchem przez rolnika, właściciela 24-hektarowego gospodar
stwa, który popadł w zadłużenie w związku z kredytem, jaki w poprze
dnim roku zaciągnął, aby zakupić nowy traktor. Zadłużenie to było wy
nikiem drastycznego podniesienia oprocentowania kredytów z dniem 
1 stycznia 1990 w ramach walki nowego rządu z galopującą inflacją. Ten 
spektakularny gest miał - zdaniem protestującego - „wstrząsnąć sumie
niem polityków".

Protesty w ramach omawianej serii nie ograniczyły się tylko do de
monstracji i spektakularnych akcji w stolicy kraju. W różnych regio
nach, np. w Małopolsce, na Podlasiu, w Bieszczadach i okolicach Jele
niej Góry rolnicy podjęli protesty bądź wysyłając grupy demonstrantów 
do Warszawy, bądź też np. blokując lokalne drogi i domagając się roz
mów z wybranymi w danych okręgach wyborczych parlamentarzysta
mi oraz przedstawicielami władz lokalnych. Zasadniczym postulatem 
była zmiana polityki ekonomicznej rządu i złagodzenie ciężkich warun
ków finansowych, w jakich znalazło się wiele gospodarstw spłacających 
zaciągnięte wcześniej kredyty. Wszystkie te akcje były koordynowane 
przez NSZZ RI „Solidarność", który w tym okresie był - w zasadzie - je
dyną, aktywnie popierającą i organizującą protesty rolnicze organizacją.

W połowie kwietniu 1990 roku sytuacja uległa chwilowemu uspo
kojeniu. Niemniej jednak już w dwa miesiące później doszło do jej po
nownego zaostrzenia. 16 czerwca grupa rolników i pracowników spół
dzielni mleczarskiej z Mławy zablokowała międzynarodową drogę 
szybkiego ruchu w pobliżu tej miejscowości. Akcję podjęto w celu wy
muszenia przyjazdu przedstawicieli rządu do protestujących i omó
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wienia sposobów restrukturyzacji spółdzielczości mleczarskiej w Pol
sce. Rolnicy żądali ponadto wyższych cen mleka oraz wydatnej pomo
cy państwa w modernizacji mleczami. Rząd Tadeusza Mazowieckiego 
podjął decyzję usunięcia rolniczej blokady siłą przy użyciu jednostek 
policji. Protest ten był popierany przez dwie organizacje związkowe 
działające w środowisku rolniczym, tj. NSZZ RI „Solidarność" oraz 
Krajowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych. W sytuacji tej można 
zaobserwować symboliczne złamanie dwóch barier. Z jednej strony 
niekomunistyczny rząd decyduje się na użycie sił policyjnych wobec 
protestujących przedstawicieli określonej grupy społecznej, z drugiej 
natomiast konkretna akcja zyskuje poparcie obu nurtów rolniczego ru
chu związkowego, wywodzącego się z odmiennych tradycji ideowych 
i politycznych. Cała zatem sytuacja może być - jak sądzę - traktowana 
jako symptom wychodzenia z okresu przełomu i powrotu do natural
nych reguł rządzących życiem publicznym w społeczeństwie demokra
tycznym, w którym władza używa odpowiednich służb do zapewnie
nie porządku i prawa, wspólnota zaś interesów ekonomicznych może 
sprzyjać tworzeniu koalicji różnych ideowo partnerów. Można zaryzy
kować twierdzenie, że pojawiły się w tym momencie szanse na zdomi
nowanie polityki symbolicznej (symbolic politics) przez politykę dystry
bucji (distributive politics) (por. Molotch, 1976). Dały tu znać o sobie bo
wiem przede wszystkim interesy ekonomiczne, a nie wartości kojarzo
ne z jakąś określoną tradycją polityczną. Warto jednak podkreślić, że 
przedstawiane wypadki obrazują wstępny charakter tego procesu, jako 
że mimo jednoczesnego poparcia udzielonego protestującym, nie udało 
się obu wspomnianym organizacjom osiągnąć porozumienia co do bar
dziej systematycznej współpracy.

Ostra reakcja rządu zaogniła sytuację i spowodowała eskalację 
chłopskich protestów. Powołany do życia Krajowy Komitet Protestacyj
ny Rolników zadecydował o zorganizowaniu strajku okupacyjnego 
w budynku Ministerstwa Rolnictwa. Jednocześnie ogłoszono listę po
stulatów, skupiających się przede wszystkim na żądaniach dotyczących 
gwarantowanych przez rząd cen mleka i unowocześnienia całego prze
mysłu mleczarskiego przez państwo. Podobnymi żądaniami nieco 
później objęto także inne produkty rolne. 27 lipca 1990 roku około 500 
rolników przybyło do Warszawy i rozpoczęło okupację budynku Mini
sterstwa Rolnictwa. Okupacja ta, popierana także przez niektórych po
słów Polskiego Stronnictwa Ludowego, które w tym czasie współtwo
rzyło rząd Tadeusza Mazowieckiego, trwała zaledwie dwa dni. W mo
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mencie gdy protestujący zaostrzyli metody swojego postępowania i za
blokowali urzędnikom Ministerstwa dostęp do ich biur, zostali siłą usu
nięci przez policję z budynku.

Na lipiec przypadła kulminacja fali chłopskich protestów. 7 lipca 
około 1000 rolników przemaszerowało ulicami Warszawy, niosąc czarną 
trumnę jako symbol „zmarłego rolnictwa". Tego samego dnia rząd, od
powiadając na postulaty rolników, rozpoczął rozmowy w sprawie po
wołania Agencji Rynku Rolnego, której zadaniem miało być stabilizo
wanie cen produktów rolnych. Dla poparcia swoich rolników i jedno
cześnie chcąc okazać poziom ich determinacji, NSZZ RI „Solidarność" 
proklamował w dniu 11 lipca blokady dróg w wielu miejscach na tere
nie całego kraju. Przywódca Związku Gabriel Janowski, będący jedno
cześnie członkiem Senatu RP, został w tym samym dniu przyjęty przez 
premiera i odwołał dalsze protesty.

Pokój pomiędzy rządem a rolnikami okazał się jednak bardzo kru
chy. We wrześniu 1990 roku (podobnie jak rok wcześniej) zaprotestowali 
producenci buraków cukrowych, żądając satysfakcjonujących ich cen. 
Okazało się także, że metoda blokady dróg w efekcie letnich protestów 
stała się popularna wśród rolników. Tym razem zablokowali oni drogi 
prowadzące do cukrowni w rejonie Krosna i Lublina. W następnym 
miesiącu podobne blokady pojawiły się także w innych regionach kraju. 
Cały protest zakończył się serią negocjacji pomiędzy rolnikami i dyre
ktorami poszczególnych cukrowni, nie przybierając tym razem chara
kteru ogólnokrajowej konfrontacji z rządem. Ta seria protestów popiera
na była przez Związek Kółek i Organizacji Rolniczych i wygasła po 
osiągnięciu lokalnych porozumień.

Spokój na wsi i tym razem nie trwał długo. W styczniu bowiem wy
buchł (jedyny bodaj na taką skalę w analizowanym tutaj okresie) protest 
pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Rozpoczął się on 
26 stycznia 1991 roku w okolicach Koszalina. Wkrótce do strajków przy
stąpiły załogi niemal w jednej trzeciej spośród ogólnej liczby 1000 pań
stwowych gospodarstw w całym kraju. Protestujący utworzyli Krajowy 
Komitet Strajkowy, który uzyskał poparcie zarówno organizacji działa
jących w środowisku wiejskim (NSZZ RI „Solidarność", Krajowy Zwią
zek Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Związek Pracowników Rolnic
twa, działający w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych), jak i partii politycznych, takich jak: Socjaldemokrata 
Rzeczpospolitej Polskiej i Polskie Stronnictwo Ludowe. Strajkujący pra
cownicy PGR-ów nie ograniczyli się do jednej metody protestu. Wręcz 
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przeciwnie - zastosowali całą ich gamę w postaci strajków okupacyj
nych budynków biurowych w swoich macierzystych gospodarstwach, 
demonstracji, blokad dróg, petycji, itp. Zasadnicze żądania obracały się 
nie tylko i nie tyle w kręgu typowych także dla rolników indywidual
nych postulatów, jak np. odpowiednich cen na produkty rolne czy gwa
rancji opłacalności produkcji rolnej, ale również bardziej zasadniczych 
z punktu widzenia przekształceń całego systemu gospodarczego. Cho
dziło mianowicie o uzyskanie przez pracowników PGR-ów kredytów 
na zakup lub wydzierżawienie gospodarstw. W rozmowach, jakie 
przedstawiciele protestujących prowadzili z rządem, ustalono, że pro
ces prywatyzacji PGR-ów będzie się odbywać za pośrednictwem Agen
cji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Jednocześnie w tym samym okresie podniosła się także kolejna fala 
protestów wśród indywidualnych rolników, domagających się minimal
nych cen gwarantowanych przez państwo na podstawowe produkty 
rolne, otwarcia linii niskooprocentowanych kredytów oraz powstrzy
mania importu taniej żywności z zagranicy. Organizujący te protesty 
NSZZ RI „Solidarność" wezwał ponownie rolników do blokady dróg 
w dniu 22 marca 1991 roku. Poziom mobilizacji rolników nie dorówny
wał jednak wydarzeniom z lata poprzedniego roku. Wprawdzie bloka
dy pojawiły się na terenie niemal całego kraju (nie było ich tylko 
w dwóch województwach spośród ogólnej liczby 49 istniejących w tam
tym okresie), ale jednocześnie policja odnotowała jedynie około 500 
przypadków. Rolnicy podjęli także inne formy protestu, jak np. demon
stracje w Warszawie 5 kwietnia, a także bardziej spektakularne działa
nia. 15 kwietnia grupa rolników wdarła się do Ministerstwa Rolnictwa 
i zasypała biura kostkami masła w proteście przeciwko niespełnieniu 
przez rząd obietnic zapewnienia opłacalności produkcji mleczarskiej.

Latem do serii protestów dołączył także Krajowy Związek Kółek 
i Organizacji Rolniczych. Żądania miały i w tym przypadku podobny 
charakter: tanie kredyty dla rolników, minimalne ceny gwarantowane, 
ograniczenie importu żywności. W tym proteście pojawiło się jednak 
interesujące zjawisko. 24 września nieznany nikomu Komitet Samoob
rony Rolników zorganizował akcję protestacyjną rolników, którzy 
wpadli w pułapkę zadłużenia i nie byli w stanie poradzić sobie z jego 
spłatą. Akcja ta została zorganizowana w Darłowie, gdzie protestujący 
rolnicy zgromadzili swe traktory na głównym placu miasta i oflagowali 
je na czarno, symbolizując w ten sposób - podobnie jak uczyniono to 
w ubiegłym roku w Warszawie - pogrzeb polskiego rolnictwa.



142 PROTESTY ROLNIKÓW POLSKICH U PROGU XXI WIEKU

Sierpień 1991 roku przyniósł kolejną serię protestów. W połowie te
go miesiąca w Zamościu na skwerze przed budynkiem ówczesnego 
Urzędu Wojewódzkiego grupa zdesperowanych rolników zbudowała 
„miasteczko namiotowe". Desperację rolników spowodowało fiasko 
rozmów z przedstawicielami lokalnych banków. Były one poświęcone 
ugodzie dotyczącej spłat kredytów zaciągniętych przed rokiem 1990. 
Chodziło o grupę właścicieli gospodarstw, którzy zostali złapani w pu
łapkę zadłużenia, w związku z drastycznym podniesieniem oprocento
wania kredytów bankowych od 1 stycznia 1990 roku stanowiącym 
istotny element „planu Balcerowicza". Wzrostowi stóp procentowych 
towarzyszyło jednocześnie - jak pamiętamy - gwałtowne obniżenie 
dochodów spowodowane relatywnym spadkiem cen produktów rol
nych. Zagrożeni wizytami komorników i licytacją swoich gospodarstw 
rolnicy uciekli się zatem do spektakularnego działania. 27 września 
protest ten wszedł w kolejną fazę. Wobec braku odpowiedzi rządu na 
list protestujących 25 z nich podjęło na terenie „miasteczka namiotowe
go" strajk głodowy. Warto pamiętać, że po raz pierwszy rolnicy sięgnę
li po taką formę protestu, która - co także warto podkreślić - została 
poparta przez Polskie Stronnictwo Ludowe oraz NSZZ RI „Solidar
ność". 4 października protest ten wszedł w kolejną fazę, jako że w tym 
właśnie dniu powołano do życia Krajowy Komitet Zadłużonych Rolni
ków, który podjął negocjacje z przedstawicielami Ministerstwa Rolnic
twa. Osiągnięto częściowe porozumienie, którego wyrazem był list mi
nistra rolnictwa do dyrektorów banków, sugerujący wstrzymanie pro
cedury licytacji gospodarstw rolnych, jeśli właściciele wykorzystali 
kredyty zgodnie z zawartym z bankiem kontraktem. Niektórym bo
wiem protestującym rolnikom przedstawiciele banków zarzucali, że 
zaciągnięte kredyty wykorzystali w sposób niezgodny z zawartymi 
umowami. 18 października 1991 roku rolnicy protestujący w Warsza
wie powołali do życia Komitet Obrony Rolników. Przewodniczącym 
Komitetu został właściciel gospodarstwa z okolic Darłówka Andrzej 
Lepper, który w wywiadzie dla prasy stwierdził: „Nie jesteśmy ani 
związkiem zawodowym, ani partią polityczną, ale ruchem społecznym 
powstałym na bazie niezadowolenia rolników". Ta fala protestów zo
stała zakończona niemal w miesiąc później, tj. 15 listopada, kiedy to 
rząd zgodził się na przekazanie większej niż planowano dotacji ban
kom po to, aby odłożyć w czasie licytację zadłużonych gospodarstw.

Powyższa fala rolniczych protestów przyniosła dwa elementy istot
ne z punktu widzenia analizy chłopskich wystąpień. Z jednej strony po
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jawiła się tutaj nowa metoda protestów, niestosowana dotąd w wystą
pieniach rolników, tj. strajk głodowy. Z drugiej zaś - co ważniejsze - po
jawiła się nowa struktura organizacyjna, reprezentująca interesy rolni
ków w nowej sytuacji (chodzi o problem zadłużenia gospodarstw, typo
wy dla rolnictwa w krajach opartych na gospodarce rynkowej), która 
deklarowała swój niezależny w stosunku do istniejących partii politycz
nych i organizacji związkowych charakter.

Nowo powstała organizacja „Samoobrona" już w lutym następnego, 
tj. 1992 roku, dała znać o sobie. 14 lutego mianowicie sformułowane zo
stało pod adresem rządu ultimatum, które zawierało - zasadniczo rzecz 
biorąc - jedno podstawowe żądanie: anulowanie długów, które kładły 
się brzemieniem zarówno na funkcjonowaniu gospodarstw rodzinnych, 
jak i państwowych. Do tego dołączone zostało żądanie przygotowania 
niskooprocentowanych kredytów (chodziło o oprocentowanie poniżej 
wskaźnika inflacji, który w owym czasie wynosił około 40% w skali ro
ku), które byłyby pomocne dla rolników. W przypadku niespełnienia 
tych postulatów „Samoobrona" groziła zaprzestaniem płacenia podat
ków, obowiązkowych składek ubezpieczeniowych oraz odsetków od 
już spłacanego zadłużenia. Protest „Samoobrony" - zdaniem jej człon
ków - był uzasadniony ignorowaniem przez rząd porozumienia z 14 li
stopada 1991 roku.

Rezultatem braku - zdaniem członków „Samoobrony" - pozytywnej 
reakcji rządu na przedstawione wyżej postulaty było powołanie 
8 kwietnia 1992 roku przez Krajową Radę Związku Zawodowego „Sa
moobrona" Krajowego Komitetu Protestacyjnego i wezwanie rolników 
oraz pracowników zatrudnionych w państwowym sektorze rolnictwa 
do aktywnych działań protestacyjnych. Następnego dnia grupa około 
100 rolników wkroczyła do gmachu Ministerstwa Rolnictwa w Warsza
wie i ogłosiła podjęcie strajku okupacyjnego w celu wymuszenia na rzą
dzie realizacji postulatów. Rząd ze swej strony uznał tego typu działanie 
za nielegalne i odmówił negocjacji z uczestnikami protestu. Kilka dni 
później grupa niemal 200 rolników dołączyła do protestujących. Zarów
no NSZZ RI „Solidarność" jak i Krajowy Związek Kółek i Organizacji 
Rolniczych zadeklarowały swoje poparcie dla protestujących. Co cieka
we jednak, sami protestujący odrzucili to poparcie, określając NSZZ RI 
„Solidarność" jako część „kompleksu rządowego" (były przywódca 
związku Gabriel Janowski piastował już stanowisko ministra rolnic
twa), a KZKiOR jako „siłę postkomunistyczną".
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W tydzień po rozpoczęciu protestu, tj. 15 kwietnia, 11 spośród prote
stujących rolników zdecydowało się ponownie na drastyczną formę 
protestu, jaką był strajk głodowy. Rząd w dalszym ciągu odmawiał roz
mów z protestującymi. Natomiast sejmowa komisja ds. rolnictwa podję
ła debatę na temat strajku, zapraszając do niej przywódcę „Samoobro
ny". Minister rolnictwa Gabriel Janowski skrytykował powyższą inicja
tywę komisji parlamentarnej, przypominając, że rząd uznał odbywający 
się protest za nielegalny. W tak zarysowanej „patowej" sytuacji na arenę 
wkroczył Kościół jako mediator. Na prośbę władz kościelnych minister 
Janowski zdecydował się na spotkanie z protestującymi w obecności 
przedstawicieli Kościoła. 27 kwietnia w efekcie rozmów rząd zdecydo
wał się na powołanie do życia specjalnego funduszu na rzecz restru
kturyzacji i oddłużenia rolnictwa. Ponadto po spotkaniu 28 kwietnia 
z prezydentem Lechem Wałęsą, który obiecał powołanie specjalnej ko
misji prezydenckiej ds. wsi i rolnictwa, rolnicy zdecydowali się zakoń
czyć protest i 30 kwietnia opuścili budynek Ministerstwa.

Warto podkreślić, że to właśnie „Samoobrona" pozostawała 
w owym okresie najbardziej aktywną organizacją, wyrażającą żądania 
rolników. 11 czerwca jej przywódcy stwierdzili ponownie, że uzgodnie
nia zawarte w rezultacie kwietniowego strajku nie zostały przez rząd 
zrealizowane. Następnego dnia Andrzej Lepper, już wówczas będący 
przywódcą związku, zwrócił się do prezydenta Lecha Wałęsy z apelem 
o powstrzymanie licytacji zadłużonych gospodarstw. Mimo bowiem uz
godnień poczynionych w kwietniu - argumentował Lepper - „banki na
dal wysyłają komorników do zadłużonych gospodarstw", co jest - jak 
podkreślał - „zdradą interesów rolniczych ze strony najwyższych czyn
ników w państwie". Przywódcy „Samoobrony" wezwali rolników do 
organizowania blokad dróg oraz przybywania do Warszawy na trakto
rach i innych maszynach rolniczych po to, aby ukazać determinację 
w obliczu najwyższych władz kraju. Idea protestu została określona 
mianem „marszu gwiaździstego".

Zgodnie z wezwaniem pierwsze blokady na drogach pojawiły się 20 
i 21 czerwca w rejonie Włocławka oraz Leszna. Minister rolnictwa od
mówił rozmów z przedstawicielami „Samoobrony" i oskarżył ich o to, 
że podjęli w istocie działalność polityczną, zmierzającą do obalenia rzą
du. W odpowiedzi przywódcy „Samoobrony" zażądali wycofania 
oskarżeń oraz publicznych negoqacji transmitowanych przez telewizję. 
Rolnicy sformułowali listę swoich postulatów, która zawierała zarówno 
„stare" żądania anulowania rolnikom długów, jak i nowe domagające 
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się zmiany polityki rządu i rezygnacji z integracji z Unią Europejską 
w obliczu „dyktatu Międzynarodowego Funduszu Walutowego". Jak 
stwierdzili: „W czasach komunistycznych to Związek Radziecki naka
zywał nam Polakom, co mamy robić, obecnie zaś ta pozycja dyktatora 
została zajęta przez międzynarodowy kapitalizm".

Protest jednak nie przybrał takich rozmiarów jak ten organizowany 
dwa lata wcześniej przez NSZZ RI „Solidarność", któremu przewodził 
obecny minister rolnictwa Gabriel Janowski. 23 czerwca jedynie 10 dróg 
zostało zablokowanych, włączając w to drogę szybkiego ruchu z War
szawy w kierunku granicy wschodniej i zachodniej. Protestujący do po
stulatów przedstawionych wcześniej dorzucili także nowe, czysto poli
tyczne żądania dotyczące narodowego referendum w sprawie rozwią
zania parlamentu, nowych wyborów i nowej struktury władz w kraju. 
Rozszerzono także żądania oddłużenia na nierolnicze działy gospodar
ki, a przede wszystkim na państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe. 
Rząd jednakże je odrzucił, stwierdzając, że Fundusz Restrukturyzacji 
i Oddłużenia Rolnictwa został już utworzony.

4 lipca 1992 roku kilka grup protestujących rolników rozpoczęło 
marsz na Warszawę, używając ciężkiego sprzętu, tj. traktorów, kombaj
nów zbożowych, itp. Stopień desperacji rolników był tak wysoki, że - 
jak powiedział reporterowi telewizji jeden z nich - „Jesteśmy gotowi za
nieść naszą krzywdę przed oblicze Boga". Kolumny protestujących po
jawiły się na drogach w okolicach Łodzi, Piotrkowa, Częstochowy, Sie
radza, Kalisza, Konina, Włocławka i Przemyśla. Tym razem policja za
blokowała drogi, używając także ciężkiego sprzętu: transporterów 
opancerzonych, armatek wodnych oraz wykorzystując specjalne jedno
stki do walk ulicznych (oddziały prewencji). 6 lipca niektóre z maszeru
jących grup dotarły na przedmieścia Warszawy i zatrzymały się w wy
niku czasowego porozumienia zawartego przez Leppera z komendan
tem głównym policji. Protestujący spędzili kilka dni na drogach bloko
wani przez policję, podczas gdy Andrzej Lepper próbował uzyskać zgo
dę władz na „pokojową" demonstrację chłopską w samej Warszawie. 
Władze województwa warszawskiego odmówiły jednak udzielenia ta
kiej zgody. W związku z tym niektórzy protestujący rolnicy usiłowali 
przedrzeć się przez policyjne blokady i wprowadzić do miasta traktory. 
10 lipca grupa około 200 rolników w Morach pod Warszawą starła się 
z policją. Zniszczono kilka policyjnych samochodów oraz kilka trakto
rów. Policja użyła gazów łzawiących i armatek wodnych, rolnicy zaś ob
rzucili ją butelkami z benzyną. Kilku poligantów zostało lekko rannych, 
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a jeden z protestujących rolników został odwieziony do szpitala w wy
niku pobicia przez interweniujących policjantów.

W tym momencie w rozwój wypadków włączył się prezydent, który 
wezwał do rozmów pomiędzy rolnikami i przedstawicielami rządu. 
Jednak przywódcy „Samoobrony" wycofali się z nich, stwierdzając, że 
„z tym rządem" nigdy nie osiągną porozumienia i zapowiedzieli dal
sze protesty w przyszłości w celu „uzyskania satysfakcjonującego roz
wiązania".

Poziom mobilizacji protestujących rolników uległ jednak po „gorą
cym lecie" 1992 znacznemu obniżeniu. Jednocześnie silą wiodącą prote
stów w tym okresie stała się „Samoobrona", której działacze w listopa
dzie i grudniu tego roku zorganizowali akcję wręczania petycji, zawie
rających rolnicze postulaty lokalnym przedstawicielom władzy pań
stwowej, tj. wojewodom. W końcu grudnia 1992 roku Andrzej Lepper 
wezwał do spotkania w Warszawie nie tylko członków swojej organiza
cji, ale również przedstawicieli innych niewielkich partii i ugrupowań 
politycznych, egzystujących dotychczas na marginesie głównych nur
tów życia politycznego w Polsce. Spotkanie było poświęcone utworze
niu Krajowego Komitetu Samoobrony Społeczeństwa. Zasadniczym ce
lem tej inicjatywy było skupienie wszystkich organizacji, które odrzuca
ły istniejący system, parlament i główne ugrupowania polityczne. Ideą 
było - jak ujął to jeden z uczestników spotkania - „(...) zorganizowanie 
alternatywnego społeczeństwa, istniejącego poza oficjalnymi struktura
mi państwa". Jest zatem rzeczą zrozumiałą, że nikt ze znanych polity
ków nie przyłączył się do tej inicjatywy.

Spadający poziom mobilizacji politycznej i determinacji rolników do 
podejmowania akcji protestacyjnych ukazało także jawne niepowodze
nie rolniczych związków zawodowych, które próbowały zorganizować 
kolejną akcję w końcu 1992 roku. Przywódcy NSZZ RI „Solidarność" 
wystąpili z ideą zablokowania granic kraju w celu ograniczenia importu 
mięsa z krajów Wspólnoty Europejskiej oraz Litwy. Ta idea uzyskała na
wet poparcie ministra rolnictwa Gabriela Janowskiego. Minister liczył 
bowiem na to, że protest rolników będzie mógł zostać przez niego wy
korzystany jako forma nacisku na innych członków rządu w celu wy
muszenia zgody na realizację programu interwencji państwa w rolnic
twie. Koncepcja akcji protestacyjnej uzyskała także poparcie wielu lokal
nych działaczy KZKiOR oraz „Samoobrony". Jednakże kiedy poparcie 
takie ogłosiły także władze krajowe obydwu wspomnianych związków, 
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przywódcy NSZZ RI „Solidarność" wycofali się z uczestnictwa w akcji 
protestacyjnej, deklarując, że nie będą współpracować ani z „komuni
stami" (chodziło o KZKiOR), ani też z „terrorystami" (chodziło o „Sa
moobronę"). W rezultacie cała akcja ograniczyła się jedynie do kilku 
sporadycznych wystąpień, w których uczestniczyły niewielkie grupy 
rolników. Nie zdecydowali się oni na blokowanie przejść granicznych 
czy też kontrolowanie ładunków wjeżdżających do kraju ciężarówek, 
lecz jedynie rozdawali ulotki z apelem o wstrzymanie importu artyku
łów żywnościowych do Polski.

Rok 1993 potwierdził spadek poziomu mobilizacji politycznej rolni
ków. Można założyć, że istotny wpływ miało tu m.in. rozwiązanie przez 
prezydenta parlamentu i rozpisanie na wrzesień wcześniejszych wybo
rów. Niemniej jednak w niektórych grupach rolników skłonność do po
dejmowania akcji protestacyjnych właśnie w obliczu walki polityków 
o głosy wyborców pozostała. Należy tu przede wszystkim wskazać po
pierane przez KZKiOR protesty pracowników spółdzielni mleczarskich 
i przetwórstwa owocowego w Kielcach, jak również wystąpienia orga
nizowane przez lokalne ogniwa NSZZ RI „Solidarność" przeciwko spo
sobom restrukturyzacji zadłużenia gospodarstw rolnych. Jednak najbar
dziej spektakularna akcja stała się udziałem „Samoobrony". 3 sierpnia 
1993 roku w miejscowości Praszka w ówczesnym województwie często
chowskim kilku członków „Samoobrony" wkroczyło do urzędu gmin
nego, wyprowadziło burmistrza na ulicę i wsadziło go do taczek. Ten 
symboliczny gest przywołany z okresu Października 1956, kiedy to na 
fali destalinizacji w ten sposób rozprawiano się w niektórych zakładach 
pracy z przedstawicielami dyrekcji i władz partyjnych, został użyty po 
to, aby podkreślić charakter „Samoobrony" jako organizacji skupiającej 
w sobie tradycje walki z opresją społeczeństwa w Polsce komunistycz
nej i pokomunistycznej. Działacze „Samoobrony" w tym konkretnym 
przypadku chcieli zaprostestować „w imieniu mieszkańców Praszki" 
przeciwko bezrobociu i ubóstwu oraz „nieadekwatnej" - ich zdaniem - 
polityce władz wobec zasadniczych „problemów społecznych" miasta. 
Działacze „Samoobrony" podjęli także akcję na rzecz wymuszenia re
zygnacji członków gminnej rady.

Cała akcja uzyskała poparcie krajowych władz „Samoobrony". Jej 
przywódca Andrzej Lepper zadeklarował poparcie dla działaczy w Pra
szce, którzy w następstwie swojego czynu zostali później aresztowani 
i oskarżeni o napaść fizyczną na burmistrza i kilku członków rady. Lep
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per zadeklarował, że „Samoobrona" utworzyła narodowy trybunał, któ
ry ma osądzić niektórych członków rządu za ich „antynarodową" poli
tykę. W wypowiedzi swej lider „Samoobrony" określił także gospodar
kę rynkową jako tragedię dla całego kraju. Była to jednocześnie 
wypowiedź stanowiąca swoisty start Leppera w kampanii wyborczej do 
parlamentu. Wybory odbyły się we wrześniu 1993 roku i przyniosły to
talną klęskę „Samoobronie".

Mając w ten sposób zarysowany obraz chłopskich wystąpień w la
tach 1989-1993, chciałbym obecnie przyjrzeć się im przez pryzmat 
pewnych charakterystyk ilościowych . Poniższe tabele zawierają re
zultaty takiego opracowania, wskazujące na rozmaite charakterystyki 
chłopskich protestów, jakie można było zaobserwować w okresie lat 
1989-199310 11.

10 Wszystkie wielkości, które zostały zamieszczone w prezentowanych w tej części 
opracowania dziesięciu tabelach, pochodzą z bazy danych przygotowanej w ramach 
wspomnianych we wstępie do niniejszej monografii badań Grzegorza Ekierta i Jana Kubi
ka, realizowanych w latach 1992-1994 w Center for European Studies Uniwersytetu Har- 
varda.

11 Kompleksowe rezultaty badań dotyczące wszystkich krajach bez rozbicia na po
szczególne kategorie społeczne uczestników protestów są przedstawione w opublikowa
nym na lamach „Studiów Socjologicznych" artykule Grzegorza Ekierta i Jana Kubika 
(1997).

Przyjrzyjmy się bliżej ilościowym informacjom dotyczącym chłop
skich protestów w latach 1989-1993. W tym okresie zorganizowano

Tab. 1.5. Liczba chłopskich protestów w Polsce (1989-1993)

Rok Ogólna liczba protestów Liczba chłopskich 
protestów

1989 314 14

1990 306 34

1991 292 19

1992 314 21

1993 250 24

Razem 1476 112

Źródło: Center for European Studies, Harvard University
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w skali całego kraju blisko półtora tysiąca akcji protestacyjnych, z czego 
rolnicy uwikłani w nie byli w 112 przypadkach (por. tab. 1.5). Stanowi 
to więc nieco mniej niż 10% wszystkich protestów, jakie zostały przepro
wadzone w naszym kraju w omawianym okresie.

Tab. 2.5. Liczba protestów kierowanych przez organizacje chłopskie

Nazwa organizacji

Rok Samoobrona NSZZ RI Inne Spontaniczne

1989 0 4 2 8

1990 0 10 6 18

1991 0 7 5 7

1992 12 8 1 0

1993 8 8 6 2

Źródło: Center for European Studies, Harvard University

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że chłopskie protesty tylko 
w części były podejmowane przez istniejące w tym środowisku struktu
ry i organizacje (por. tab. 2.5). Tylko w 77 przypadkach za chłopskim 
protestem kryła się wprost jakaś, działająca w tym środowisku, organi
zacja. W pozostałych 35 przypadkach chłopi w sposób spontaniczny 
zdecydowali się na podjęcie akcji. Warto też zwrócić uwagę, że tenden
cja ta słabnie w miarę upływu czasu. Może to stanowić wskaźnik swoi
stego procesu instytucjonalizacji konfliktu na wsi, a pośrednio także do
wód dojrzewania procedur i reguł właściwych systemowi demokratycz
nemu w tym właśnie środowisku. Na uwagę zasługuje zmieniająca się 
rola NSZZ RI i „Samoobrony". Ta ostatnia w drugiej części analizowa
nego okresu wysuwa się zdecydowania na pierwsze miejsce jako głów
ny organizator akcji protestacyjnych.

Obydwie tabele (3.5 oraz 4.5) pokazują, do kogo przede wszystkim 
były adresowane żądania, zgłaszane przez protestujących chłopów. Bez
pośrednim ich adresatem były głównie naczelne organy państwa (rząd, 
parlament, prezydent, itp.). Jest to widoczne zwłaszcza w latach 1992- 
1993, kiedy przewaga postulatów adresowanych bezpośrednio do 
władz państwa była największa. Jednak i tam, gdzie jako adresat bezpo
średni pojawiały się władze lokalne czy wojewódzkie, bardzo często by-
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Tab. 3.5. Bezpośrednie obiekty chłopskich akcji protestacyjnych

Obiekt
Rok (liczba przypadków w %)

1989 1990 1991 1992 1993

Instytucje centralne 50,0 47,1 42,1 66,7 58,3

Instytucje wojewódzkie i lokalne 7,1 38,2 36,8 20,0 16,7

Kierownictwo rozmaitych instytucji 42,9 8,8 5,3 - 20,8

Źródło: Center for European Studies, Harvard University

Tab. 4.5. Docelowe obiekty chłopskich akcji protestacyjnych

Obiekt
Rok (liczba przypadków w %)

1989 1990 1991 1992 1993

Instytucje centralne 64,8 70,6 84,2 90,5 87,5

Zagraniczni właściciele i instytucje 28,6 8,7 10,5 - -

Źródło: Center for European Studies, Harvard University

ły traktowane jako przysłowiowy przekaźnik czy „pas transmisyjny", 
od którego żądano przekazania postulatów protestujących wyżej, aż do 
władz państwa.

Tendencję tę potwierdzają zresztą dane dotyczące docelowych obie
któw chłopskich postulatów. Tutaj instytucje lokalne i wojewódzkie nik
ną już zupełnie, a przewaga instytucji krajowych jest jeszcze bardziej wi
doczna. Potwierdza to generalnie hipotezę mówiącą o tym, że zasadni
czym celem chłopskich protestów było zmniejszenie braku poczucia bez
pieczeństwa i niepewności, spowodowanych rozwijającą się gospodarką 
rynkową. W tym kontekście państwo jest więc traktowane jako przeciw
waga, która powinna poddać kontroli mechanizmy rynku, prowadzące 
do wzrostu niepewności tak boleśnie doświadczanej przez rolników.

Przyjrzyjmy się teraz dynamice żądań zgłaszanych przez protestują
cych rolników (por. tab. 5.5). Kategoria rozmaitych kompensacji material
nych dominowała jedynie w roku 1989. W latach 1990-1991 odsetek tego 
typu żądań ulega wyraźnemu zmniejszeniu, na rzecz postulatów doty
czących zmiany polityki gospodarczej oraz innych rodzajów polityki wo
bec wsi i rolnictwa. Co prawda, w roku 1992 odsetek żądań o charakterze 



Pierwsza fala chłopskich protestów - lata 1989-1993 151

kompensacyjnym wzrósł ponownie, niemniej jednak można zaryzyko
wać stwierdzenie, że wiązało się to przede wszystkim z wkroczeniem 
„Samoobrony" na arenę polityczną i było konsekwencją jej populisty
cznego programu.

Tab. 5.5. Typy żądań formułowane przez protestujących rolników

Typ żądań
Rok (liczba przypadków w %)

1989 1990 1991 1992 1993

Kompensacja materialna 57,1 26,5 15,8 42,9 brak 
danych

Zmiany polityczne i ekonomiczne 42,9 47,0 63,1 52,3 brak 
danych

Zmiany w określonych typach 
polityki - 26,0 5,3 -

brak 
danych

Źródło: Center for European Studies, Harvard University

Tab. 6.5. Metody chłopskich protestów

Metoda
Rok (liczba przypadków w %)

1989 1990 1991 1992 1993

Blokada dróg 14,3 29,4 5,3 9,5 8,4

Pogotowie strajkowe, listy otwarte - 29,3 21,1 33,4 25,0

Demonstracje - 29,3 31,8 14,3 33,5

Strajki 42,9 2,9 26,5 9,6 8,4

Źródło: Center for European Studies, Harvard University

Tabela 6.5 wskazuje z kolei szeroką kombinację metod protestu, sto
sowanych przez rolników. Wbrew stereotypowemu obrazowi, kreowa
nemu w dużej mierze przez środki masowego przekazu, zdecydowana 
większość chłopskich protestów w tym okresie przybierała charakter 
ogłaszanej gotowości do akcji protestacyjnej, odezw, listów otwartych 
czy wreszcie demonstracji. Stanowiło to w sumie ponad połowę akcji 
w latach 1990, 1991 czy 1993. Najbardziej spektakularne działanie, któ
rymi w przypadku rolników są blokady dróg publicznych, stanowiły 
znaczący element chłopskich strategii protestu (niemal 30% przypad
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ków) jedynie w 1990 roku. Na uwagę zasługuje także duży odsetek 
strajków w roku 1989 (jak pamiętamy chodziło tu o powstrzymywanie 
się od odstawiania produktów np. buraków cukrowych czy mleka), co 
świadczyło o wyraźnie widocznej próbie naśladowania robotniczych 
wzorów protestu. Szybko jednak okazało się, że metody takie nie są 
skuteczne na dłuższą metę, dlatego też zrezygnowano z ich stosowania 
na taką skalę w latach następnych.

Interesujących informacji dostarcza także tabela 7.5, zawierająca in
formacje, które - jak sądzę - mogą być wskaźnikiem „klasowości" 
chłopskich protestów. Uwidocznione jest w niej napięcie pomiędzy par
tykularyzmem protestujących a prezentowanym przez nich poczuciem 
wspólnoty losu wszystkich rolników czy właśnie - jak można zakładać 
- poczuciem wspólnoty klasowej. Rok 1990 stanowi przykład okresu, 
kiedy w obliczu nowej sytuagi, spowodowanej radykalną zmianą poli
tyki ekonomicznej, wzrosło wyraźnie obejmujące wszystkich rolników 
poczucie wspólnoty losu i interesu, zagrożonego przez mechanizmy go
spodarki rynkowej. W miarę jednak upływu czasu obserwujemy spadek 
poczucia wspólnoty i wzrost partykularyzmu (wzrastający odsetek pro
testów podejmowanych w interesie „grupy protestującej"), co może być 
świadectwem coraz większego różnicowania się interesów rolniczych 
w obliczu krzepnącej gospodarki rynkowej.

Tab. 7.5. W czyim imieniu zgłaszano żądania

Kategoria
Rok (liczba przypadków w %)

1989 1990 1991 1992 1993

Grupy protestującej 57,1 20,6 36,8 52,4 58,3

Wszystkich rolników 42,9 70,6 63,2 42,8 33,3

Uwaga: W roku 1990 pewna kategoria żądań (było to 8,8% przypadków) była zgła
szana w imieniu określonych, lokalnych społeczności. W roku 1992 niewielka ich 
część (4,8%) była zgłaszana w imieniu „narodu” i/lub „społeczeństwa”, w roku 1993 
zaś 8,4% przypadków dotyczyło żądań składanych w imieniu „narodu” i/lub „społe
czeństwa” i/lub „określonej społeczności”.

Źródło: Center for European Studies, Harvard University

Z kolei tabele 8.5, 9.5 i 10.5 zawierają dane ukazujące bezpośrednio 
dynamikę chłopskich protestów. Wszystkie one dowodzą stopniowego 



Pierwsza fala chłopskich protestów - lata 1989-1993 153

słabnięcia fali protestacyjnej. W analizowanym okresie wzrasta odsetek 
protestów o zasięgu lokalnym (tab. 8.5), mających charakter pojedyn
czych protestów, a nie serii czy kampanii protestacyjnych (tab. 9.5), 
oraz tych, które skupiają relatywnie niewielką liczbę osób (tab. 10.5). 
Tendencja ta jest wyraźnie widoczna, świadcząc o wygasaniu poziomu 
mobilizacji politycznej rolników i ich gotowości do zbiorowych akcji 
protestacyjnych.

Tab. B.5. Zasięg chłopskich protestów

Źródło: Center for European Studies, Harvard University

Zasięg
Rok (liczba przypadków w %)

1989 1990 1991 1992 1993

Lokalny 42,9 73,5 52,6 47,6 79,2

Regionalny 14,2 14,8 10,6 23,8 4,2

Krajowy 35,7 11,8 36,8 23,8 16,7

Brak danych 7,1 - - 4,8 -

Tab. 9.5. Typy akcji protestacyjnych

Typ
Rok (liczba przypadków w %)

1989 1990 1991 1992 1993

Pojedyncze akcje 57,1 88,2 84,2 61,9 87,5

Serie protestów 28,6 5,9 - 9,5 4,2

Kampanie protestacyjne 14,3 5,9 15,8 28,6 8,3

Źródło: Center for European Studies, Harvard University

Tab. 10.5. Liczba uczestników protestów

Liczba 
uczestników

Rok (liczba przypadków w %)

1989 1990 1991 1992 1993

< 1000 21,4 23,5 31,6 38,1 50,0

< 10 000 - 11,8 5,3 4,8 8,3

< 50 000 - - 15,8 - -

Brak danych 78,6 64,7 47,4 57,2 41,7

Źródło: Center for European Studies, Harvard University
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4. Pierwsza faza chłopskich protestów
- próba podsumowania

Cała pierwsza fala chłopskich protestów, składająca się ze 112 przy
padków wystąpień, może być podzielona na dwa zasadnicze cykle. 
Podstawą ich wyróżnienia jest charakter organizacji, która zdecydowa
nie wysunęła się na czoło protestów jako ich animator, organizator czy 
chociażby zasadnicza siła wspierająca. W związku z tym cykle te można 
określić jako „solidarnościowy", obejmujący lata 1989-1991 oraz „post
solidarnościowy", odnoszący się do lat 1992-1993. W tym ostatnim 
przypadku chodzi o to, że rolę „lidera" chłopskich wystąpień przejęła 
„Samoobrona"12. W obydwu cyklach obserwujemy protesty zarówno 
o charakterze lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Te ostatnie nasilają się 
zwłaszcza w ich fazach szczytowych, przypadających w pierwszym cy
klu na lipiec 1990 roku, a drugim zaś - na lipiec 1992.

12 Analizę koncepcji programowych chłopskich organizacji przedstawiłem w artykule 
publikowanym na łamach „Studiów Socjologicznych" (por. Gorlach, 1995a).

Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą, jaka dokonuje się pomiędzy 
obydwoma cyklami, jest charakter zgłaszanych przez protestujących żą
dań. Towarzyszy temu także widoczna zmiana zastosowanych metod 
protestu oraz użycie odmiennych ram znaczeniowych (frames of meaning) 
w chłopskim dyskursie. W pierwszym cyklu rolnicy w swoich postula
tach poruszali częściej sprawy zapewnienia właściwych warunków do 
funkcjonowania gospodarstw. Chodziło o tanie i łatwo dostępne kredyty, 
ulgi podatkowe, gwarantowane ceny na artykuły rolne, itp. Jednak od 
roku 1992, kiedy to „Samoobrona" wysunęła się na czoło chłopskich pro
testów, gwałtownie wzrosła liczba postulatów dotyczących materialnej 
kompensacji należnej rolnikom, anulowania długów, w jakie popadła 
część gospodarstw, i stworzenia warunków zapewniających opłacalność 
produkcji rolnej każdemu rolnikowi, bez względu na potencjał i profil 
gospodarstwa. Pojawiły się także postulaty dotyczące generalnej zmiany 
polityki gospodarczej i społecznej państwa, mającej zapewnić materialną 
równość wszystkim „ciężko pracującym" ludziom.

W przypadku metod protestu najważniejsza zmiana polegała na do
minacji rozmaitych technik niezwiązanych z użyciem przemocy, takich 
jak marsze, demonstracje, strajki okupacyjne czy blokady dróg. Jeżeli 



Pierwsza faza chłopskich protestów - próba podsumowania 155

przemoc była używana, to przez władze państwowe odblokowujące dro
gi (Mława wiosną 1990 roku) czy opróżniające gmach Ministerstwa Rol
nictwa i Gospodarki Żywnościowej (lato 1990) przy użyciu sił policyj
nych. Natomiast w cyklu drugim pojawiły się drastyczne metody prote
stu chłopskiego (strajk głodowy) oraz rozmaite rodzaje konfrontacyjnej 
taktyki, łamiące wyraźnie „solidarnościowy" etos niestosowania prze
mocy, takie jak: atakowanie urzędników państwowych czy samorządo
wych, walki z policją, itp.

Te charakterystyki chłopskich działań tworzyły także zasadniczą 
transformację ram znaczeń (frame transformation) (por. Snów i in., 1986) 
oraz zbiorowej tożsamości związanej z akcjami protestacyjnymi. 
W pierwszym cyklu mamy do czynienia z wyraźną dominacją etosu 
„Solidarności". Rolnicy starali się unikać przemocy, a w swoich wystą
pieniach podkreślali wagę sprawiedliwości społecznej, której wyrazem 
miało być właśnie stworzenie odpowiednich warunków dla gospo
darstw. Nawiązywano przy tym do głębokich narodowych i religijnych 
tradycji związanych z niezależnym ruchem chłopskim po II wojnie 
światowej. Natomiast w cyklu drugim zdecydowanie dominować za
częły populistyczne postawy skierowane przeciwko państwu oraz na
stąpiło odrzucenie etosu „solidarnościowego". „Samoobrona" rozwinę
ła ideę o swoistym zjednoczeniu „aparatczyków" komunistycznych 
i solidarnościowych na szkodę „prostych ludzi", a neoliberalna polityka 
rządów solidarnościowych została przedstawiona jako swoista konty
nuacja polityki komunistów, polegającej na oszukiwaniu obywateli i le
kceważeniu ich potrzeb.

Te typy tożsamości ruchu chłopskiego znajdują także odbicie w cha
rakterze prezentowanych żądań. Większość z nich była zgłaszana 
w imieniu grupy protestujących lub co najwyżej w imieniu wszystkich 
rolników. Jest to odbicie - jak już podkreślałem - silnego klasowego po
czucia chłopskiego interesu. Widoczne to było zwłaszcza w pierwszym 
cyklu. W cyklu drugim można natomiast obserwować wzrost częstości 
pojawiania się postulatów zgłaszanych w imieniu „narodu", „społe
czeństwa", itp., stanowiących dowód rozwinięcia przez „Samoobronę" 
populistycznej i postsolidarnościowej strategii łączenia wszystkich 
„oszukanych" i „zdominowanych" „zwykłych ludzi".

Drugi cykl może stanowić próbę swoistego powtórzenia w skróconej 
skali całego okresu walki sil opozycji demokratycznej przeciw komuni
stycznemu państwu przed 1989 rokiem. Odrzucenie państwa widoczne 
w owym okresie w ideologii „Samoobrony" i rozwinięcie w końcu 1992 
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roku koncepcji budowy „alternatywnego społeczeństwa" może stano
wić swoistą reminiscencję idei Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR" 
i jego programu z końca lat siedemdziesiątych. Z kolei ideę negocjacji 
z rządem przed kamerami telewizyjnymi oraz koncepcję marszu gwiaź
dzistego (tyle że nie w obronie więźniów politycznych, ale wszystkich 
„oszukanych" przez władze) można traktować jako nawiązanie do kon
cepcji samej „Solidarności" z jej pierwszego okresu, tj. lat 1980-1981. 
Zwróćmy ponadto uwagę, że sama nazwa „Samoobrona" może odnosić 
się właśnie do nazwy, bo z pewnością nie do metod walki, KSS „KOR". 
„Samoobrona" dokonała zatem transformacji ram znaczeniowych opo
zycji demokratycznej, mającej charakter swoistej groteski.

Trzeba ponadto pamiętać o tym, że jakkolwiek drugi cykl chłopskich 
protestów miał charakter radykalnych zrywów, to jednak w trakcie jego 
trwania można było zaobserwować oznaki osłabienia potencjału mobi
lizacyjnego rolników. Wzrastająca częstotliwość krótkich pojedynczych 
akcji protestacyjnych, mających coraz częściej lokalny charakter i sku
piających coraz mniejszą liczbę uczestników mogą świadczyć na rzecz 
takiej tezy. Potwierdzają to także wyniki sondażu przeprowadzonego 
przez CBOS jesienią 1992 roku, z których wynika, że aktywny udział 
w akcjach protestacyjnych był domeną zdecydowanej mniejszości chło
pów (por. CBOS 1993d: 12), podczas gdy większość była zainteresowana 
przede wszystkim dobrym funkcjonowaniem lokalnych struktur samo
rządowych (por. CBOS 1993c: 6). Można zatem z dużą dozą pewności 
stwierdzić, że chłopskie protesty w omawianym okresie przygotowały 
na wsi solidny grunt pod zwycięstwo wyborcze PSL, które w wyborach 
parlamentarnych we wrześniu 1993 roku zdecydowanie pokonało 
(w obrębie elektoratu chłopskiego) zarówno NSZZ RI „Solidarność", jak 
i „Samoobronę", dowodząc także możliwości przekładania się prote
stów na aktywność wypełniającą instytucjonalne formy ładu demokra
tycznego. W rezultacie bowiem wyborów parlamentarnych we wrześ
niu 1993 roku PSL było w stanie utworzyć wspólnie z SLD rząd koali
cyjny, odsuwający od władzy na okres pełnych czterech lat autorów re
form podjętych na przełomie lat 1989/1990.
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5. Chłopskie protesty w latach 1998-199913

13 Niestety, nie udało mi się w tym przypadku zgromadzić podobnie systematycznej 
bazy danych, jak miało to miejsce w odniesieniu do protestów w latach 1989-1993. 
Prezentacja wydarzeń, jaką zamieszczam w tej części opracowania, jest jedynie rezultatem 
dokonanej przeze mnie analizy informacji publikowanych na temat akcji protestacyjnych 
rolników w „Gazecie Wyborczej" oraz „Rzeczpospolitej" w latach 1998-1999.

Czas od jesieni 1993 roku do jesieni 1997, kiedy władzę sprawowała 
koalicja Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludo
wego, był okresem relatywnego spadku nastrojów protestacyjnych 
wśród rolników. Wydaje się, że można wskazać przynajmniej trzy za
sadnicze przyczyny takiego stanu rzeczy. Z jednej strony trzeba podkre
ślić pozytywne efekty pierwszej fazy programu reform, przeprowadzo
nych od 1990 roku, które zaowocowały stabilizacją ekonomiczną kraju 
i dynamicznym wzrostem gospodarczym. Z drugiej strony należy też 
wskazać na czynnik polityczny, związany z podstawami polityki koali
cji, która doszła do władzy pod hasłami łagodzenia dolegliwych skut
ków społecznych reform podjętych po 1989 roku. W odniesieniu do wsi 
wyrazem tej polityki było np. dokapitalizowanie w procesie restru
kturyzacji Banku Gospodarki Żywnościowej, stworzenie systemu prefe
rencyjnych kredytów, wprowadzenie dopłat do paliwa rolniczego oraz 
rolniczych rent i emerytur, jak również polityka ograniczania importu 
artykułów rolnych. Jednocześnie w latach 1994-1996 odnotowano nie
wielki wzrost dochodów gospodarstw rolnych, który jednak uległ zała
maniu już w roku 1997. Jak wskazuje np. Jerzy Wilkin (2000b: 196): 
„W 1998 roku dochód rolniczy w przeliczeniu na jedna osobę zatrudnio
ną w rolnictwie wynosił zaledwie 40% przeciętnej płacy w gospodarce 
narodowej". Warto także zaznaczyć, że ów parytet dochodowy ukształ
tował się w końcu lat dziewięćdziesiątych na poziomie niższym aniżeli 
nawet na początku dekady w okresie pierwszej fali chłopskich prote
stów, kiedy to wynosił około 50% (por. Hausner, Marody, 2000).

Ponadto należy pamiętać, że efekty oddziaływania mechanizmów 
rynkowych dotknęły również środowisko rolników, pogłębiając zróżni
cowanie ich sytuacji, co pociągnęło za sobą rosnące rozbieżności intere
sów, nie tylko wedle klasycznych kryteriów (gospodarstwa „małe" kon
tra „duże" czy gospodarstwa „tradycyjne" kontra „nowoczesne"), ale 
też według kryteriów właściwych już nowoczesnej gospodarce rynko
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wej (np. producenci mięsa kontra producenci zboża, pasz, mleka, itp.). 
Wydaje się, że druga fala protestów rolników w latach 1998-1999 stano
wi odbicie tych właśnie nowych tendencji. Podobnie jak w fali prote
stów z lat 1989-1993, także w okresie 1998-1999 można wyróżnić dwa 
cykle, których wyróżnikiem nie są jednak wiodące czy dominujące or
ganizacje rolnicze, ale rodzaj produktu, wokół ceny którego koncentro
wały się zasadnicze żądania protestujących. W związku z tym w tymże 
okresie można wyróżnić cykl „zbożowy" (lato i jesień 1998) oraz cykl 
„wieprzowy" (zima i wiosna 1999). Poniżej postaram się zaprezentować 
najważniejsze wydarzenia składające się na te dwa cykle protestów.

Należy w tym momencie podkreślić, że pierwszych źródeł urucha
miających nową falę protestów rolników można szukać jeszcze w schył
kowym okresie rządów koalicji SLD-PSL w lecie 1997 roku. Katastrofal
na powódź, jaka nawiedziła zachodnie rejony kraju, straty w uprawach 
i podjęta decyzja o imporcie zbóż w celu wyrównania tych niedoborów, 
spowodowały zachwianie równowagi na rynku zbożowym. Kiedy jed
nak straty okazały się mniejsze niż pierwotnie przypuszczano, realizacja 
kontraktów importowych przesunęła się na rok następny. Decyzje te 
wpłynęły na obniżkę ceny zbóż w roku 1998, prowadząc właśnie do 
drastycznego spadku dochodów rolniczych.

Tymczasem wybory do parlamentu w październiku 1997 roku przy
niosły radykalną zmianę na scenie politycznej. Większość rządowa zo
stała utworzona przez dwie zasadnicze siły polityczne reprezentujące 
obóz „solidarnościowy", tj. Akcję Wyborczą „Solidarność" oraz Unię 
Wolności. Z punktu widzenia socjologa, który skupia się na analizie pro
cesów społecznych rozgrywających się w makroskali, ten fakt politycz
ny posiadał dwojakiego rodzaju konsekwenge. Z jednej strony bowiem 
sam fakt utworzenia takiej koalicji politycznej i na jej bazie większości 
parlamentarnej potwierdzał w dalszym ciągu wagę symbolicznego po
działu sceny politycznej w naszym kraju. Fakt ten chciałbym w tym 
miejscu podkreślić, gdyż - jak zamierzam to zaprezentować niżej - 
chłopski ruch protestu w analizowanym okresie doprowadził, jako 
pierwszy nurt polityczny w Polsce, do zanegowania wagi tego podzia
łu. Z drugiej natomiast strony dojście do władzy obozu „solidarnościo
wego" oznaczało jednocześnie wejście w kolejny etap reform struktural
nych. Przypomnijmy, że chodzi tu o reformę administracyjną kraju, re
formę systemu opieki i świadczeń zdrowotnych, reformę systemu eme
rytalnego oraz reformę systemu oświatowego. Nadto uruchomione zo
stały programy restrukturyzacji dwóch tradycyjnych filarów ciężkiego 
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przemysłu, tj. górnictwa oraz hutnictwa. Wywołało to kolejne spiętrze
nie kosztów społecznych i w konsekwencji - falę niezadowolenia. Na tej 
fali znaleźli się także rolnicy, niezadowoleni z pogarszających się wyni
ków opłacalności ich produkcji.

Już w lipcu 1998 roku około 15 tysięcy rolników przemaszerowało 
ulicami Warszawy, domagając się lepszych cen na zboża oraz usiłując 
wymusić na rządzie wstrzymanie importu tego produktu z innych kra
jów Europy Środkowowschodniej, przede wszystkim z Węgier, Czech 
i Słowacji. Rolnicy domagali się także, aby Agencja Rynku Rolnego roz
poczęła natychmiast interwencyjny skup zbóż w celu zrównoważenia 
niskich cen oferowanych rolnikom przez prywatnych kupców i pośred
ników. Jednocześnie rolnicy zastosowali nowe, dotychczas nieużywane 
w Polsce metody protestu. 3 sierpnia 1998 roku na przejściu kolejowym 
ze Słowacją w Muszynie grupa członków NSZZ RI „Solidarność" wysy
pała na tory ziarno znajdujące się w pociągu jadącym z Węgier. Dokład
nie tydzień później wszystkie trzy główne rolnicze organizacje związko
we, tj. NSZZ RI „Solidarność", KZKiOR oraz „Samoobrona", podjęły 
decyzje o organizacji blokad dróg na terenie całego kraju. Ta kolejna me
toda protestu została podjęta przede wszystkim dlatego, żeby - jak pod
kreślił przywódca „Samoobrony" Andrzej Lepper - „(...) pokazać naszą 
siłę, aby rząd uznał naszą pozycję na wsi". Jednak poziom mobilizacji 
rolników nie był taki, jak życzyliby sobie organizatorzy protestu. Z oko
ło 250 planowanych blokad jedynie 58 doszło do skutku, z czego wię
kszość w północnych i zachodnich rejonach kraju, czyli tam właśnie, 
gdzie znajduje się największa liczba wysokotowarowych gospodarstw 
zbożowych. Zdecydowana większość zorganizowanych blokad została 
szybko usunięta w momencie, gdy lokalne władze obiecały rozpoczęcie 
interwencyjnego skupu zboża od rolników.

Trzeba także wskazać, że latem 1998, niemal w momencie wygasza
nia blokad ustawianych przez rolników, w gospodarce światowej na
stąpiły wydarzenia, które w istotny sposób określiły sytuację polskiego 
rolnictwa. Mam tutaj na myśli kryzys finansowy w Rosji i utratę zdol
ności importowych przez rynek, na który wędrowało około 80% ekspo
rtu polskich produktów rolnych. Spowodowało to znaczną obniżkę cen 
artykułów rolnych w naszym kraju, co szczególnie dotkliwie odbiło się 
na producentach żywca wieprzowego. Nastroje wśród rolników pogor
szyły się szybko i już zimą, 22 stycznia 1999 roku, około 3 tysiące rolni
ków reprezentujących wszystkie rolnicze związki zawodowe zabloko
wało drogi dojazdowe do terminalu towarowego w Świecku na grani
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cy polsko-niemieckiej. Żądania protestujących sprowadzały się do 
dwóch zasadniczych spraw, tj. ograniczenia importu żywności do Pol
ski oraz ustalenia „opłacalnych" cen na podstawowe artykuły rolne, 
produkowane w naszym kraju. Żądaniom towarzyszyły hasła w ro
dzaju „Chłopi razem" i „Rząd pod sąd". Trzeba podkreślić, że od 1989 
była to w istocie pierwsza akcja, w której solidarnie od początku wy
stąpili członkowie wszystkich trzech związków zawodowych rolni
ków, tj. NSZZ RI „Solidarność", KZKiOR oraz „Samoobrony". Ozna
czać to także może, że rola symbolicznego wymiaru polityki, przynaj
mniej w środowisku chłopskim, utraciła na znaczeniu na rzecz polityki 
dystrybucyjnej.

W początkowej fazie kontaktów z protestującymi minister rolnictwa 
wyjaśniał, iż zasadnicze przyczyny złej sytuacji rolników i trudności 
w uzyskiwaniu przez nich odpowiednio wysokich dochodów leżą poza 
sferą decyzji rządowych. Z jednej strony wskazywał tu na kryzys finan
sowy w Rosji, z drugiej zaś - na subsydiowanie eksportu rolnego przez 
państwa Unii Europejskiej w rozmiarach, które ze względów finanso
wych w Polsce były niemożliwe do realizacji. Spowodowało to zatem 
drastyczne utrudnienia w eksporcie artykułów wyprodukowanych 
przez rolników, ich duże nadwyżki na rynku krajowym i w konsekwen
cji spadek cen. Rolnicy nie zaakceptowali jednak takich wyjaśnień, do
magając się od rządu aktywnej polityki interwencyjnej, polegającej na 
wyasygnowaniu takich środków finansowych, które umożliwiłyby do
towanie eksportu w rozmiarze i na poziomie krajów Unii Europejskiej 
oraz wstrzymania importu żywności do Polski. W rolniczym dyskursie 
siła sprawcza wszelkiego zła została upostaciowiona w ministrze finan
sów Leszku Balcerowiczu. To on właśnie - zdaniem Andrzeja Leppera - 
„ma krew rolników na swoich rękach". Protest rolników uzyskał otwar
te poparcie opozycji politycznej, tj. Polskiego Stronnictwa Ludowego 
i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Niezadowolenie rolników było - 
zdaniem opozycji - efektem błędnej, nieliczącej się z kosztami społecz
nymi polityki ekonomicznej nowego rządu i przeciwstawiane było 
„ostrożnej" i „prospołecznej" polityce rządu poprzedniego, tj. koalicji 
SLD-PSL. Cena żywca wieprzowego stała się w sporze rolników z rzą
dem bez mała symbolem całego problemu.

Blokada przejścia granicznego w Świecku podniosła ponownie po
ziom mobilizacji politycznej rolników. Na wezwanie przywódców orga
nizacji związkowych, a częściowo także z własnej inicjatywy, lokalne 
grupy protestujących zaczęły (wzorem lata poprzedniego roku) bloko
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wać drogi. Liczba blokad oraz stopień determinacji protestujących były 
tym razem znacznie większe aniżeli w trakcie „cyklu zbożowego". Blo
kadom towarzyszyły incydenty z kierowcami pojazdów, które utknęły 
na zablokowanych szosach. W niektórych miejscach policja usuwała pro
testujących siłą (jak np. w województwie katowickim czy gdańskim), na
tomiast w większości przypadków przedstawiciele władz lokalnych pró
bowali negocjować z rolnikami i nakłonić ich do usunięcia blokad. Chao
tyczna reakcja władz, odmienna w rozmaitych regionach kraju, dowo
dziła, że rząd nie miał żadnej spójnej koncepcji politycznej, w jaki sposób 
rozwiązać problem blokad. Nie było nawet jasności, czy blokady są legal
nym - w świetle prawa - działaniem, choć rolnicy powoływali się na 
ustawę o związkach zawodowych w rolnictwie, wedle której organizacje 
te miały prawo wyboru rozmaitych metod protestu.

W tej sytuacji próbowano starej polityki „kija i marchewki". Z jed
nej bowiem strony zarówno minister rolnictwa, jak i inni przedstawi
ciele rządu spotkali się z blokującymi drogi, obiecując spełnić niektóre 
ich żądania (chodziło przede wszystkim o wyasygnowanie środków 
z rezerwy budżetowej na interwencyjny skup żywca wieprzowego), 
z drugiej zaś - rzecznik rządu i niektórzy inni jego przedstawiciele od
mawiali rozmowy z krajową reprezentacją rolników, jeżeli w jej skład 
wchodzić miałby przywódca „Samoobrony" Andrzej Lepper, określa
ny mianem „terrorysty" i uznany za głównego organizatora nielegal
nych - jak określił to rzecznik rządu - blokad dróg publicznych. Zabie
gi te zostały jednak odebrane jako próba rozbicia solidarnego frontu 
rolników i w efekcie liderzy dwóch pozostałych central związkowych, 
tj. NSZZ RI „Solidarność" oraz KZKiOR nie zdecydowali się na oficjal
ne przystąpienie do formalnych negocjacji z rządem pod nieobecność 
Leppera. W rezultacie jednak po kilku dniach sporów i negocjacji 8 lu
tego zostało podpisane porozumienie, które zawierało podstawowe żą
dania protestujących rolników. Znalazły się w nim i nowe „opłacalne" 
ceny żywca wieprzowego i bardziej preferencyjne kredyty dla rolni
ków, i częściowe moratorium dla zadłużonych właścicieli gospodarstw, 
i obietnica redukcji podatku VAT od towarów rolniczych, i wreszcie ka
lendarz przyszłych negocjacji dotyczących cen innych produktów rol
nych (np. zboża czy mleka).

W tej zmierzającej już do rozwiązania fazie protestu doszło jedno
cześnie do interesującej próby sił pomiędzy związkami rolników. Pod
czas gdy przywódcy NSZZ RI „Solidarność" oraz KZKiOR zaakcepto
wali porozumienie, przywódca „Samoobrony" odmówił jego podpisa
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nia, określił swych towarzyszy rozmów mianem zdrajców i wezwał rol
ników do ponownego zorganizowania blokad. Jednak poziom mobili
zacji ruchu chłopskiego był już wyraźnie niższy i nieliczne blokady po
wstałe na wezwanie Leppera zostały szybko usunięte przez policję. Na
wet zwolennicy Leppera byli sceptyczni co do jego apelu. Jak określił to 
jeden z nich: „Lepper nie miał racji, wycofując się z negocjacji. Nam 
przecież chodzi nie o blokadę dróg, tylko o rozwiązanie problemu".

Zawarte w efekcie styczniowo-lutowych protestów porozumienie 
koncentrowało się przede wszystkim na załatwieniu bieżących spraw 
rolników. Niemniej jednak rząd podjął także zobowiązanie do przygoto
wania bardziej kompleksowego programu, który miałby charakter „pa
ktu dla rolnictwa" na wzór np. dyskutowanego wcześniej przy okazji 
problematyki przekształceń w przemyśle „paktu dla przedsiębiorstwa". 
Problematyka wsi i rolnictwa weszła tymczasem do głównego nurtu 
dyskursu politycznego w Polsce. 18 lutego 1999 roku debatę nad tymi 
sprawami podjął Sejm, a trzy tygodnie później ponad 100 polityków, 
działaczy chłopskich, liderów organizacji rolniczych uczestniczyło 
w dyskusji zorganizowanej przez prezydenta Aleksandra Kwaśnie
wskiego. Jednocześnie prezydent zdefiniował swoją rolę jako arbitra 
w sporze między związkami rolników a rządem i patrona dla wypra
cowywanej umowy społecznej dotyczącej problemów wsi i rolnictwa. 
Istotnym zatem osiągnięciem protestujących rolników było wprowadze
nie ich kwestii do publicznego dyskursu dotyczącego problemów refor
mowania gospodarki i integracji z Unią Europejską.

Liderzy rolniczych związków starali się podtrzymywać wysoki po
ziom mobilizacji politycznej na wsi. Służyły temu przeprowadzone 
w Warszawie manifestacje, mające pokazać poziom determinacji rolni
ków. 21 marca 1999 roku w demonstracji takiej, organizowanej przez 
NSZZ RI „Solidarność" i KZKiOR, uczestniczyło ponad 10 tysięcy ma
nifestantów. Kilka dni wcześniej, 17 marca, odbyła się odrębna manife
stacja członków „Samoobrony" jako kolejny element walki Andrzej Lep
pera o zdominowanie ruchu chłopskiego. W początkach maja 1999 roku 
na krajowym kongresie „Samoobrony" Andrzej Lepper zaprezentował 
populistyczny program, podkreślając że „Samoobrona" może stać się - 
jego zdaniem - siłą rządzącą w kraju. Wiosną 1999 dyskurs „Samoobro
ny" uległ radykalnej polityzacji, prezentując model gospodarki opartej 
na szerokim interwencjonizmie państwowym i elementach agrarnego 
fundamentalizmu. W ramach tego dyskursu historia Polski po 1989 ro
ku okazała się historią straconej rewolucji, której najistotniejszym rezul
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tatem było otwarcie granic dla zagranicznego kapitału, niszczącego go
spodarkę narodową. Członkowie „Samoobrony" wzywali do „jedności" 
chłopów i zgotowali gorące przyjęcie przywódcy KZKiOR, który okre
ślił politykę gospodarczą rządu jako „euroinwazję na czele z Leszkiem 
Balcerowiczem". Jednocześnie zachowali się sceptycznie wobec wez
wań przywódcy NSZZ RI „Solidarność", dotyczących potrzeby stwo
rzenia długofalowego i kompleksowego programu przeobrażeń wsi 
i rolnictwa w Polsce. Z kolei minister rolnictwa doczekał się pozytywnej 
reakcji słuchaczy, jednak tylko wtedy, kiedy mówił o potrzebie ochrony 
rodzimych producentów rolnych.

Po kongresie działacze „Samoobrony", wykorzystując wysoki po
ziom mobilizacji swoich członków, wzmogli naciski na rząd, aby 
w szybszym tempie realizował porozumienia zawarte w lutym. Andrzej 
Lepper utrzymał swoją legitymację do takiego protestu, jako że - jak 
wspomniałem wyżej - wycofał się w ostatniej fazie lutowych negocjacji. 
Teraz wystąpił z tezą, że: „Nie widać żadnych rezultatów pracy rządu". 
W połowie maja działacze „Samoobrony", wsparci także przez zniecier
pliwionych powolną pracą rządu działaczy NSZZ RI „Solidarność" oraz 
KZKiOR, podczas spotkania z członkami rządowego zespołu do spraw 
wsi i rolnictwa domagali się natychmiastowych decyzji w sprawie „op
łacalnych" cen na zboże, mleko i inne artykuły. Zgłoszono także żądanie 
większego udziału rolników w procesie prywatyzacji przemysłu rolno- 
spożywczego oraz całkowitego moratorium na spłatę długów. 27 maja 
rolnicy zaczęli ponownie ustawiać blokady na drogach. Według danych 
Komendy Głównej Policji takich przypadków w całym kraju było 90. 
W ośmiu miejscach protestujący rolnicy starli się z policją. Jednak i licz
ba uczestników, i poziom ich determinacji były znacznie niższe aniżeli 
zimą. Jak tłumaczył to jeden z rolników grupie dziennikarzy: „Mamy te
raz sporo roboty w polu i nie ma czasu na blokady". Andrzej Lepper, 
który określił postawę rolników w majowych protestach mianem zdra
dy, tym razem dołączył 30 maja 1999 roku do liderów NSZZ RI „Solidar
ność" oraz KZKiOR i podpisał porozumienie z rządem dotyczące wyłą
cznie minimalnych cen skupu zboża na bieżący rok.
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6. Druga fala chłopskich protestów
- próba podsumowania

Po czterech latach względnie niskiego poziomu mobilizacji rolników, 
druga fala ich protestów, jaka nastąpiła latem 1998 roku, ukazała zmie
nione oblicze tej kategorii społecznej. Można postawić tezę, że przynaj
mniej najbardziej aktywna część środowiska bezpośrednio uczestniczą
ca w protestach definitywnie pożegnała się z chłopskością, prezentując 
swoje ekonomiczne interesy. Różnice i podziały pomiędzy głównymi 
organizacjami związkowymi działającymi w rolnictwie stały się mniej 
znaczące, czego dowodził o wiele wyższy niż poprzednio poziom 
współpracy i zgodnego występowania obok siebie członków i sympaty
ków różnych związków. Grupa rolników, która stanowiła najbardziej 
aktywną kategorię, organizującą protesty zimą i wiosną 1999 roku, skła
dała się przede wszystkim z właścicieli dużych i wysokotowarowych 
gospodarstw. Nie przypadkiem bowiem blokad tych najwięcej było na 
obszarach północnej i zachodniej Polski, a więc tam, gdzie liczba takich 
gospodarstw jest największa. Co ciekawe, akcji tych było bardzo niewie
le w tradycyjnej kolebce ruchu ludowego, za jaki można uważać obszar 
Małopolski. Zatem nie tradycja politycznej aktywności chłopów, ale 
problemy związane z funkcjonowaniem gospodarstw wrażliwych na 
wahnięcia rynku (a taki charakter mają właśnie nie drobne, chłopskie 
gospodarstwa, ale gospodarstwa towarowe) stanowiły zasadniczy kata
lizator tej fali protestów. Jak ujął to jeden z protestujących, rozmawiając 
w lutym 1999 r. z dziennikarzami: „Panie, tu [na blokadzie - K.G.] nie 
stoją jacyś hektarowcy, co płaczą, że nie mają z czego żyć - mówi Zyg
munt Matuszczak z Sierakowa (40 ha, 600 tuczników rocznie). - Tu są 
same wielkie chłopy: Włodek Szychowiak z Jabłonowa (75 ha, 80 ma
cior, 1,6 tys. tuczników rocznie), Zbychu Gajewski z Zielomyśla (300 ha 
i stado gęsi), Benek Kowalski z Szarcza (300 ha i stado krów), jego brat 
z Głażewa (130 ha), Stelmaszyk z Nowego Gorzycka (680 ha ziemi or
nej, 4 tys. tuczników rocznie, 360 sztuk bydła)..." (Nowak, 1999).

Dyskurs rozwijany przez protestujących w latach 1998-1999 koncen
trował się na walce o ceny podstawowych produktów sprzedawanych 
przez właścicieli gospodarstw. Aby to osiągnąć, sięgali oni po metody 
przekraczające tradycyjne bariery chłopskiego myślenia i działania. 
Mam tutaj na myśli akcję niszczenia zboża importowanego do Polski 
w roku 1998, które wywołało krytykę ruchu rolników ze strony ich po
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tężnego sojusznika, jakim jest Kościół. Można bowiem potraktować ta
kie działanie jako dowód zarzucenia tradycyjnego chłopskiego podej
ścia do produktów rolnych jako swego rodzaju „świętości" wytwarzanej 
przez pracujących na roli, aby wyżywić swe rodziny oraz innych współ
obywateli. Zniszczenie importowanego zboża wskazuje na skrajnie ko
mercyjny sposób myślenia, wyrażający się w chęci usunięcia za wszelką 
cenę konkurencji i uzyskania jak najbardziej odpowiadającej ceny za 
własny produkt. W tym więc sensie jest to dowód na to, że rolnicy pol
scy zaczęli w skali masowej traktować żywność wyłącznie w katego
riach dobra posiadającego określoną wartość rynkową. Tradycyjnie 
chłopskie ujęcie żywności przez pryzmat jej wartości użytkowej zostało 
zepchnięte na dalszy plan.

W dyskursie rozwijanym przez współczesny ruch chłopski można 
odnaleźć wprawdzie elementy tradycyjnego chłopskiego układu odnie
sienia w obrębie „oddzielenia" i „przetrwania", niemniej jednak są one 
wypełnione już nową treścią. Oddzielenie nie oznacza niezależności czy 
autonomii, ale raczej specyfikę interesu grupowego. Jak ujął to jeden 
z protestujących w maju 1999 roku rolników: „Dali dużo pieniędzy gór
nikom, więc teraz nasza kolej, aby załatwić swoje sprawy". Również 
przetrwanie nie oznacza już dłużej obrony gospodarstwa za wszelką ce
nę, tak jak to było wtedy, gdy zagrażała kolektywizacja. Teraz oznacza 
to przede wszystkim obronę rodzimych producentów w obliczu świato
wej gospodarki poddanej procesom globalizacji.

7. Podsumowanie

Chłopskie protesty w latach 1989-1999 odbywały się w otoczeniu 
diametralnie odmiennym w porównaniu z sytuacją poprzednią (tj. 
z okresem państwowego socjalizmu). Upadek tego systemu spowodo
wał maksymalne poszerzenie „struktury możliwości politycznych" 
i pozwolił protestującym rolnikom na wykorzystywanie metod protestu 
właściwych demokratycznym ustrojom społeczno-politycznym. Dlate
go też można było na skalę masową obserwować takie sytuacje, jak: 
marsze i demonstracje na ulicach miast, blokady dróg i przejść granicz
nych, niszczenie produktów rolnych, nie mówiąc oczywiście o oświad
czeniach, „listach otwartych" czy wypowiedziach rozpowszechnianych 
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następnie przez środki masowego przekazu. Ważne jest także i to, że 
w miarę oddalania się od magicznej bariery roku 1989 można obserwo
wać malejącą liczbę chłopskich protestów, w trakcie których pojawiały 
się elementy właściwe dla protestów robotniczych. Chodzi o malejącą li
czbę chłopskich „strajków", przypadków „gotowości strajkowej", itp. 
Jednocześnie rolnicy polscy w coraz większym stopniu zaczęli używać 
metod protestu wzorowanych na działaniach rolników zachodnioeuro
pejskich czy amerykańskich, np. demonstrując na ulicach miast, bloku
jąc drogi, niszcząc artykuły rolne. Ponadto starcia z policją (niejedno
krotnie świadomie prowokowane głównie przez członków „Samoobro
ny") mogą stanowić wskaźnik odchodzenia od solidarnościowego etosu 
„walki bez przemocy" w ruchu chłopskim.

Można także powiedzieć, że protesty chłopskie wymykają się pew
nym ogólniejszym prawidłowościom wskazywanym przez badaczy 
problemu. Jak np. twierdzą Ekiert i Kubik (1997: 21), analizując protesty 
społeczne w różnych krajach Europy Środkowej: „(...) nie istnieje pozy
tywna korelacja pomiędzy poziomami «obiektywnej» i «subiektywnej» 
deprywacji odczuwanej przez obywateli a natężeniem i innymi cechami 
protestu (...)". Patrząc na protesty chłopskie w Polsce, można jednak 
wskazać na coś wręcz przeciwnego. Otóż obie fale tych protestów były 
związane z gwałtownym obniżeniem dochodów rolników (deprywacją 
obiektywną), która znalazła odbicie w poziomie ich niezadowolenia 
(deprywacja subiektywna). Pierwsza fala (lata 1989-1993) była efektem 
uwolnienia cen produktów rolnych i przemysłowych, co wiązało się 
z zainicjowaniem programu reform ekonomicznych, druga zaś (lata 
1998-1999) pojawiła się w rezultacie spadku cen produktów rolnych 
wywołanego zarówno importem, jak i kryzysem na rynku wschodnim 
(por. szerzej na ten temat Foryś i Gorlach, 2001).

Analiza obu fal protestów pozwoliła także stwierdzić, że zmianom 
uległy rozmaite wymiary dyskursu chłopskiego. W wymiarze racjonal
ności zaobserwować można dominację „rolniczego", a nie „chłop
skiego" sposobu myślenia. Stanowi on swoiste pomieszanie racjonalno
ści przedsiębiorcy z rozumowaniem typowym dla drobnego właściciela. 
Myślenie w kategorii zysku, kosztów, kapitału niezbędnego do przepro
wadzenia zaplanowanych operacji idzie w parze z żądaniem ochrony 
własnej działalności przez państwo, zapewnienia uzyskiwania „opłacal
nych" cen, minimalizowania kosztów i - przede wszystkim - udzielania 
„tanich" kredytów. Jak ujął to jeden z przywódców protestujących 
w maju 1999 roku rolników: „Rolnicy nie mogą ponosić strat z tytułu 
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kryzysu na rynkach światowych". Wypowiedź ta może świadczyć 
o tym, że wyobrażenie na temat globalnych procesów gospodarczych 
i działań gospodarki światowej w wymiarze ponad granicami poszcze
gólnych państw ciągle jeszcze istnieje poza układem odniesienia rolni
ków, a państwo jawi się w jego obrębie jako instytucja obarczona powin
nością zagwarantowania bezpieczeństwa rodzimym producentom. To
warzyszą temu z reguły hasła o wyjątkowości rolnictwa jako sektora go
spodarki narodowej czy o szczególnym jego znaczeniu w procesie inte
growania się z Unią Europejską, wzbogacając populistyczny typ dys
kursu uprawianego przez organizacje chłopskie o elementy agrarnego 
fundamentalizmu.

Innym wymiarem dyskursu jest kwestia zbiorowej tożsamości rolni
ków. Warto w tym miejscu przypomnieć propozycję Alberto Meluccie- 
go, który stwierdza, że: „Tożsamość zbiorowa stanowi powstałą w toku 
interakcji i zbiorowo wypracowaną definicję podzielaną przez jednostki 
(lub grupy społeczne...), dotyczącą orientacji ich działania oraz pola mo
żliwości i ograniczeń, w ramach których takie działanie ma miejsce" 
(Melucci, 1996: 70). Zjawisko to zawiera zatem trzy podstawowe ele
menty składowe: definicje poznawcze, zaangażowanie emocjonalne 
oraz odniesienie do sieci stosunków społecznych (Melucci, 1996: 71). 
Trzeba także podkreślić, że taka definicja nie ogranicza całego zagadnie
nia jedynie do pytania: „kim są działający aktorzy", lecz odnosi się do 
całej wiązki pytań dotyczących nie tylko tego - istotnego oczywiście - 
faktu: „kim są aktorzy", ale także do kwestii sposobów postrzegania 
przez aktorów otaczającej ich rzeczywistości, planów działania czy też 
sposobów używania przez nich rozmaitych zasobów, itp.

Rozważając te aspekty dyskursu chłopskiego, jakie są zawarte w wy
miarze zbiorowej tożsamości, trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę 
na - zaryzykowałbym takie twierdzenie - bezpowrotnie tym razem 
utraconą „chłopskość". Można bowiem powiedzieć, że w powojennej 
historii Polski chłopi niejeden raz próbowali uciec od „chłopskości". 
W okresie komunizmu, a zwłaszcza przyspieszonej modernizacji kraju 
od połowy lat pięćdziesiątych, pojawienie się idei „profesjonalizacji" 
pracy chłopskiej i wykształcenie koncepcji zawodu „rolnika" stanowiło 
element nie tylko oficjalnej ideologii unowocześniania kraju i wsi, ale 
też istotny aspekt przekonań młodego pokolenia chłopów. W latach sie
demdziesiątych pojawiła się także koncepcja tożsamości operująca wzo
rem „producenta rolnego". Jednak nawet wówczas „chłopskość" była 
elementem swoistego odniesienia do tradycji jako część spuścizny naro
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dowej i katolickiej zarazem, upostaciowionej w stereotypie tych, którzy 
„żywią i bronią". Ten typ tożsamości i taki układ odniesienia dał o sobie 
znać z ogromną siłą w okresie „pierwszej Solidarności" (przypomnijmy, 
że chłopską tożsamość podkreślał przede wszystkim najbardziej „upo
lityczniony" nurt rolniczej „Solidarności") (por. Gorlach, 1990), jak rów
nież w czasie pierwszego cyklu protestów już po upadku systemu 
komunistycznego. Początki „Samoobrony" stanowią w tym kontekście 
interesującą próbę wykorzystania przynajmniej pewnych elementów 
tradycyjnej tożsamości chłopów jako tych, którzy „cierpią", są traktowa
ni jako „obywatele drugiej kategorii" i w związku z tym mają prawo, 
także w sposób gwałtowny i niekoniecznie zgodnie z prawem, upomi
nać się „o swoje" albo też sięgać po dramatyczne formy protestu, jak np. 
strajk głodowy rolników w jesieni 1991 roku czy starcia z policją. W toż
samości kreowanej przez „Samoobronę" (zwłaszcza w jej pierwszym 
okresie) Odnajdziemy wyraźne ślady tradycyjnego podziału na „chło
pów" i „panów", „nas" i „ich". Przy czym owi „panowie" czy też „oni" 
są utożsamiani z rządzącym establishmentem (rząd, partie polityczne, 
parlament) oraz instytucjami międzynarodowymi (Bank Światowy, 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Unia Europejska, itp.). Nawet 
Kościół zostaje tutaj potraktowany jako część tego układu, gdy organi
zatorzy protestów krytycznie oceniają wypowiedzi przedstawicieli hie
rarchii potępiającej blokowanie dróg publicznych. Przypomina to kryty
czne wypowiedzi strajkujących w sierpniu 1980 roku robotników Stocz
ni Gdańskiej pod adresem prymasa Wyszyńskiego, po jego wypowiedzi 
wskazującej na negatywne ekonomiczne i społeczne skutki strajków.

Przedstawiona w tym rozdziale dynamika dwóch fal i czterech cykli 
chłopskich protestów pokazuje także polityczne i ideologiczne zmiany 
w ruchu chłopskim. Dowodzi to - w moim przekonaniu - nieustannego 
pojawiania się w jego ramach poszukiwań najlepszych metod obrony 
interesów. Jednocześnie obserwować można proces różnicowania tych 
interesów w miarę konsolidowania się systemu gospodarki rynkowej. 
Fragmentaryzacja ruchu „Solidarności" na obszarach wiejskich, 
w szczególności zaś rozłam pomiędzy głównym nurtem NSZZ RI „Soli
darność" a tymi ugrupowaniami, które ostatecznie weszły w skład 
Stronnictwa Ludowo-Konserwatywnego, jak również współpraca po
między „Samoobroną", KZKiOR i NSZZ RI „Solidarność" w czasie dru
giej fali protestów, pokazują wagę różnicowania materialnych interesów 
oraz strategii walki politycznej.

Odnosząc chłopskie protesty do teoretycznych koncepcji zarysowa
nych na wstępie niniejszego rozdziału, można wskazać, że przybierają 
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one zdecydowanie charakter ruchu producentów rolnych, upominają
cych się o swoje interesy. Należy zatem powiedzieć, że przemiany za
chodzące w Polsce po 1989 stanowią charakterystyczny przejaw eks
pansji stosunków rynkowych także na teren tych enklaw życia społecz
no-gospodarczego, które w poprzednim systemie w minimalnym zakre
sie stanowiły obszar oddziaływania nowoczesnej gospodarki rynkowej. 
Przeobrażenia zachodzące w Polsce po roku 1989, ujęte jako zwiększa
nie się obecności nowoczesnej gospodarki rynkowej na terenach wiej
skich i w rolnictwie, stanowią naturalny kontekst wchodzenia gospo
darstw rolnych w ten właśnie system gospodarki i w związku z tym, 
pojawiania się typowych dla tej gospodarki zachowań rolników zarów
no w obrębie swoich gospodarstw, jak i na arenie publicznej.

Wszystko to wskazuje, że krajobraz społeczny i polityczny wsi ulega 
ciągłym przemianom. W końcu lat dziewięćdziesiątych został on zdo
minowany przez poczucie zagrożenia interesu producentów rolnych, 
żądających od państwa w imię ich obrony nie tyle strategicznych roz
wiązań w polityce rolnej, ile konkretnych, technicznych bez mała decy
zji dotyczących cen na niewielką grupę wybranych towarów. Protest bę
dący manifestacją tego zagrożenia w dużym stopniu przypomina już 
wydarzenia, jakie można obserwować w krajach Unii Europejskiej. Blo
kowanie dróg, utarczki z policją, niszczenie produktów rolnych, agre
sywny i bezkompromisowy język przywódców organizacji chłopskich 
wydają się świadczyć o tym, że wzory europejskich organizacji rolników 
upominających się o zabezpieczenie swoich interesów zostały już prze
jęte przez rolników polskich. Paradoksalnie można powiedzieć, że ta 
najbardziej aktywna w walce o swoje interesy grupa rolników czuje się 
już, przynajmniej w wymiarze akcji protestacyjnych, zintegrowana 
z Unią Europejską.
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Rodzinne gospodarstwa rolne 
w Polsce 1994-1999: 
dynamika przemian

„Nie zostałbym rolnikiem. Nie ma warunków dla 
rolników. Rolnik jest na samym końcu hierarchii".

Rozmówca nr 403

1. Uwagi wstępne

łColejny rozdział niniejszej pracy jest oparty na zebranych latem 1999 

roku materiałach empirycznych, dotyczących właścicieli rodzinnych go
spodarstw rolnych oraz ich rodzin. Badania te stanowią panelowe stu
dium tej zbiorowości społecznej, której pierwszy portret socjologiczny 
prezentowałem w swojej pracy pt. „Chłopi, rolnicy, przedsiębiorcy: kło
potliwa klasa w Polsce postkomunistycznej", opublikowanej w 1995 ro
ku, a wykorzystującej wyniki badań przeprowadzonych w roku 1994 na 
ogólnopolskiej próbie kwotowej 800 indywidualnych gospodarstw rol
nych14. Podobnie jak przed pięcioma laty zebranie materiału empirycz

14 Szczegółowy opis procedury doboru badanej próby we wspomnianych badaniach 
jest zawarty w mojej publikacji Chłopi, rolnicy, przedsiębiorcy: „kłopotliwa klasa" w Polsce post
komunistycznej, 1995, Kraków: UJ, s. 18-21.
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nego zostało przeprowadzone przez Zakład Badań Naukowych Polskie
go Towarzystwa Socjologicznego, którego ankieterzy mieli za zadanie 
dotrzeć do wszystkich gospodarstw, znajdujących się na sporządzonej 
w toku poprzednich badań liście adresowej. Badania zostały przepro
wadzone przy użyciu tego samego co poprzednio kwestionariusza wy
wiadu, w którym dokonano jedynie niewielkich zmian, dotyczących 
przede wszystkim wprowadzenia nowych pytań, odnoszących się do 
opinii w sprawach integracji Polski z Unią Europejską oraz podjętych 
w latach 1998-1999 przez środowiska rolnicze protestów.

Rozważania prezentowane w tym rozdziale mają zasadniczo trojaki 
cel. Chodzi przede wszystkim o uchwycenie sytuacji właścicieli rodzin
nych gospodarstw rolnych i ich rodzin w wyjątkowym momencie doko
nujących się w ostatnim dziesięcioleciu w naszym kraju przemian. 
Szczególny charakter tego momentu polega - moim zdaniem - na 
współistnieniu dwóch charakterystycznych wyróżników. Z jednej stro
ny chodzi o drastyczny spadek poziomu dochodów gospodarstw. War
to raz jeszcze przypomnieć, że jak podkreśla Jerzy Wilkin (2000a: 81), 
parytet dochodów rolniczych, spadając w roku 1998 do 40%, osiągnął 
najniższy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat poziom. W takim więc 
sensie sytuacja rolników jest relatywnie gorsza aniżeli na początku lat 
dziewięćdziesiątych, kiedy tenże wskaźnik wynosił (por. Wilkin, 2000a: 
81) 49%. Z drugiej strony, obiektywnemu pogorszeniu sytuacji docho
dowej rolników towarzyszy istotne pogorszenie nastrojów w tym śro
dowisku społecznym. Są one - zdaniem wielu badaczy - najgorsze od 
początku okresu transformacji, a w świetle przeprowadzonych w roku 
1999 badań Instytutu Spraw Publicznych okazuje się, że obecną sytuację 
rolnictwa jako złą lub bardzo złą ocenia aż 95% (!) rolników (por. Wil
kin, 2000a: 81).

Drugim zasadniczym celem rozważań zawartych w niniejszym roz
dziale jest ukazanie dynamiki przemian, jakie w badanym środowisku 
zaszły w okresie pięciu lat, tj. od roku 1994 do roku 1999. Przy czym 
warto pamiętać, że owa dynamika może zostać poddana analizie na 
dwóch poziomach. Z jednej bowiem strony chodzi o poziom gospo
darstw, wyrażający się w zestawie charakteryzujących je cech, takich 
jak: poziom wyposażenia w środki produkcji czy cechy użytkujących jej 
rodzin; z drugiej zaś - o samych właścicieli czy rzeczywistych kierowni
ków gospodarstw, wyrażających opinie i poglądy na rozmaite tematy. 
Ten dwupoziomowy charakter analiz panelowych stanowi zasadniczy 
trzon treści prezentowanych w tym rozdziale.
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Trzecim wreszcie celem rozważań jest próba wstępnej weryfikacji hi
potez dotyczących dynamiki przeobrażeń rodzinnych gospodarstw rol
nych w naszym kraju. Mają one prowadzić do coraz większego zróżni
cowania gospodarstw rodzinnych: na gospodarstwa farmerskie silnie 
zorientowane na produkcję rynkową i ściśle uzależnione od wszelkich 
wahań koniunktury oraz na te, które ulegają procesom marginalizacji, 
tworząc masę drobnych jednostek produkujących przede wszystkim na 
potrzeby własne rodzin. Można postawić pytanie, czy pięć lat, jakie 
dzielą obydwa badania, są okresem wystarczającym, aby uchwycić 
przeobrażenia, które niejednokrotnie stają się widoczne dopiero w dłuż
szej perspektywie czasowej. Dla przykładu można wskazać na podobną 
próbę oszacowania procesu różnicowania sytuacji rodzinnych gospo
darstw rolnych w Stanach Zjednoczonych, w przypadku której odno
szono sytuacje badanych gospodarstw w perspektywie czasowej 25 lat 
(por. Gilbert i Barnes, 1995).

Wobec takiego stwierdzenia chciałbym przytoczyć dwa kontrargu
menty. Z jednej strony można wskazać fakt niesłychanie szybkiego tem
pa przemian, jakie dokonują się w Polsce po 1989 roku. W takiej sytuacji 
można byłoby założyć, że nawet w perspektywie okresu pięcioletniego 
będzie można uchwycić przynajmniej niektóre elementy zarysowują
cych się trendów przeobrażeń. Z drugiej strony warto pamiętać, że ana
liza zachowań zbiorowych rolników, zawarta w rozdziale poprzednim, 
omawiającym protesty chłopskie w latach dziewięćdziesiątych, może 
dostarczać uzasadnienia tak sformułowanej hipotezie. Wyraźna - moim 
zdaniem - „westemizacja" konfliktu na linii: rolnicy - państwo, jaką 
można zaobserwować w latach 1998-1999, stanowi ilustrację tezy o po
stępującej dezintegracji posttradycyjnej klasy chłopskiej w naszym kraju 
i o wybijaniu się na jej czoło zbiorowości typowych farmerów.

2. Procesy selekcji gospodarstw 
w latach 1994-1999

Procesy modernizacji rolnictwa w każdym przypadku wiążą się ze 
spadkiem liczby gospodarstw oraz z powiększaniem ich przeciętnego 
obszaru. W Stanach Zjednoczonych, np. w latach 1954-1987, tj. w okre
sie, kiedy dokonały się najbardziej istotne z punktu widzenia industriali
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zacji przemiany rolnictwa amerykańskiego liczba gospodarstw zmniej
szyła się z 4782 tysięcy do 2088 tysięcy jednostek (por. Gorlach, 1994: 57). 
Oznacza to, ni mniej, ni więcej, że ponad połowa gospodarstw przestała 
w tym okresie istnieć. Natomiast przeciętny obszar gospodarstwa wzrósł 
w tym samym okresie z 242 akrów (nieco poniżej 100 ha) do 462 akrów 
(nieco poniżej 200 ha) czyli niemal dwukrotnie. Tendencja ta utrzymuje 
się także obecnie po krótkotrwałych - jak się okazało - zahamowaniach 
w końcu lat osiemdziesiątych. Podobnie wygląda sytuacja w krajach 
Unii Europejskiej. Fakt ten podkreśla J. Wilkin (2000c: 43), wskazując, że 
rolnictwo krajów Unii Europejskiej mimo protekcjonistycznej polityki 
rolnej, sprzyjającej utrzymywaniu rodzinnych gospodarstw rolnych cha
rakteryzuje się szybkim spadkiem liczby gospodarstw i jednocześnie 
szybką koncentracją ziemi. Sytuację tę wspomniany autor przeciwstawia 
tendencjom obserwowalnym w rolnictwie polskim, podkreślając - dla 
odmiany - względną stabilizację liczby gospodarstw oraz stagnację 
w przypadku procesu koncentracji ziemi.

W rozważaniach dotyczących sytuacji w Polsce akcentuje się więc 
stabilizację przeciętnej powierzchni gospodarstw indywidualnych (por. 
np.: Halamska, 1988b: 40) oraz relatywnie niewielkie zmiany ich liczby. 
To ostatnie stwierdzenie nie jest jednak - w moim przekonaniu - do 
końca i w pełni uzasadnione. Spróbujmy przyjrzeć się bowiem wyni
kom analiz dokonanych przez Andrzeja Pilichowskiego (1994), dotyczą
cych okresu od 1950 aż po 1988 rok. Okazuje się, że w analizowanym 
okresie liczba gospodarstw rolnych w Polsce zmniejszyła się z 2968,8 
tys. do 2534 tys.15 Odnotowano więc ubytek 434,8 tys. gospodarstw, co 
stanowi ok. 14,6% wyjściowej liczby. Rozmaicie natomiast przedstawia
ją się te procesy w poszczególnych kategoriach gospodarstw. Generalnie 
bowiem mamy do czynienia ze wzrostem liczby gospodarstw najmniej
szych (w przedziale od 0,5 ha do 2 ha) i największych (10 ha i więcej). 
W tym pierwszym przypadku liczba ta wzrosła z 621,6 tys. w roku 1950 
do 709 tys. w roku 1988. Przybyło więc w tej kategorii 87,4 tys. jedno
stek, co stanowi ok. 14% wyjściowej liczby. Natomiast w kategorii go
spodarstw największych mamy do czynienia ze wzrostem ich liczby 
z 378,9 tys. w roku 1950 do 486 tys. w roku 1988. W tej kategorii zatem 
przybyło 107,1 tys. gospodarstw, co stanowi ok. 28,3% wyjściowej wiel
kości. Wzrost gospodarstw największych był znacznie bardziej dynami
czny aniżeli najmniejszych.

15 Jerzy Wilkin podaję w wątpliwość te wielkość, twierdząc, że faktycznie w roku 1988 
w Polsce istniało około 2,2 min gospodarstw rolnych.
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Tab. 1.6. Liczba gospodarstw (w tys.)

Obszar (w ha) 1950 1988 1996

do 2 ha 626,1 709,0 462,2

2-5 ha 991,8 689,0 667,6

5-10 ha 976,5 650,0 520,8

10 ha i więcej 378,9 486,0 390,8

Ogółem 2968,8 2534,0 2041,6

Źródło: Pilichowski (1994) i GUS (1998) oraz obliczenia własne

Przeciwne tendencje można natomiast zaobserwować w odniesieniu 
do dwóch pośrednich kategorii gospodarstw, tj. w przedziałach 2-5 ha 
oraz 5 do 10 ha. W pierwszym przypadku liczba ich spadla z 991,8 tys. 
w roku 1950 do 689 tys. w roku 1988, a więc o 302,8 tys., co stanowi 
ok. 30,5% wyjściowej liczby. Natomiast w drugim przypadku zaobser
wowano spadek liczby gospodarstw z 976,5 tys. w roku 1950 do 650 tys. 
w roku 1988, a więc o 326,5 tys. jednostek, co stanowi ok. 33,4% wyjścio
wej wielkości. Dynamika spadku liczby gospodarstw pozostawała za
tem w obu kategoriach na mniej więcej podobnym poziomie.

Można przyjąć założenie, że z chwilą rozpoczęcia procesu przecho
dzenia do gospodarki rynkowej i coraz silniejszego oddziaływania me
chanizmów rynkowych procesy przemian gospodarstw w poszczegól
nych kategoriach ulegną przyspieszeniu. Posiłkując się danymi zebra
nymi w trakcie ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego w roku 1996, 
spróbujmy sprawdzić, czy owe wskazane wyżej trendy zachodzą i w ja
kim tempie w latach dziewięćdziesiątych. Okazuje się, że w 1996 roku 
w Polsce zarejestrowano 2041,6 tys. gospodarstw (w roku 1988 było ich 
2534 tys.). Oznacza to spadek o 492,4 tys. jednostek, co stanowi 19,4% 
wyjściowej wielkości. Trzeba jednak pamiętać, że zasadniczy wpływ na 
spadek liczby gospodarstw w tym okresie miała zmiana urzędowej defi
nicji gospodarstwa rolnego, która za tego typu strukturę uznała wyłącz
nie jednostki nie mniejsze aniżeli 1 ha (!). W kategorii gospodarstw naj
mniejszych, tj. do 2 ha, zaobserwowano zatem znaczny spadek z 709 
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tys. jednostek do 462,2 tys.16 Oznacza to zmniejszenie liczby gospo
darstw aż o 246,8 tys., co wynosi aż 34,8% wyjściowej wielkości. 
W dwóch dalszych kategoriach przedziałowych gospodarstw, tj. w gru
pie od 2 do 5 ha oraz 5 do 10 ha także odnotowano spadek liczby jedno
stek. W pierwszym przypadku liczba ta spadła z 689 tys. w roku 1988 
do 667,6 tys. w roku 1996, a więc o zaledwie o 11,4 tys. gospodarstw, co 
stanowi tylko 1,7% wielkości wyjściowej. W drugim natomiast spadek 
ten był dużo większy. Liczba gospodarstw w kategorii od 5 do 10 ha 
zmniejszyła się bowiem z 650 tys. w roku 1988 do 520,8 tys. w roku 
1996, a więc o 129,2 tys., co stanowi niemal 20% wyjściowej liczby. Nato
miast w kategorii gospodarstw największych (tj. 10 i więcej ha) liczba 
ich także spadła (!) z 486 tys. w roku 1988 do 390,8 tys. w roku 1996. 
Spadek ten wyniósł zatem 95,2 tys. gospodarstw, co stanowi ok. 19,6% 
wyjściowej wielkości.

16 Jerzy Wilkin podaję w wątpliwość tę tezę, pisząc m.in.: „W latach 1988-1999 wzros
ła liczba i areał gospodarstw najmniejszych, w przedziale 1-2 ha. (...) Takich gospodarstw 
jest obecnie 462 tys." (por. Wilkin, 2000c: 49). Owa niezgodność może być spowodowana 
uwzględnieniem przez Pilichowskiego w odniesieniu do okresu sprzed 1990 starej defini
cji gospodarstw rolnego, uznającego za nie także jednostki poniżej 1 ha.

17 Decyzja wyróżnienia w tych rozważaniach grupy gospodarstw powyżej 10 ha jako 
„dużych" została podjęta z uwagi na fakt, że moje analizy opierają się na badaniach z roku 
1994, które stanowiły zasadniczy punkt odniesienia do badań przeprowadzonych w roku 
1999 i które operowały właśnie taką kategorią.

Częściowo odmienne wnioski formułuje natomiast w swoich rozwa
żaniach Jerzy Wilkin, pisząc: „W ostatnim dziesięcioleciu zmniejszyła 
się liczba i areał gospodarstw średnich (do 15 ha), a wydatnie zwiększy
ła liczba i znaczenie gospodarstw dużych. Obecnie ponad 35% użytków 
rolnych znajduje się w gospodarstwach powyżej 15 ha" (Wilkin 2000c: 
50). Analiza Wilkina pokazuje jak istotny jest problem wyznaczania gra
nic pomiędzy poszczególnymi klasami wielkości gospodarstw. W moim 
przypadku granica między średnimi i dużymi wynosiła 10 ha i w obu 
tych kategoriach dokonał się w analizowanym okresie spadek liczby 
jednostek. Natomiast Wilkin, przyjmując jako granicę wielkość 15 ha, 
zaobserwował przeciwstawne w obu kategoriach trendy, tj. spadek licz
by średnich (wedle jego określenia) gospodarstw oraz wzrost dużych17.

Kontrowersje, o których wyżej mowa, są - w moim przekonaniu - 
przede wszystkim rezultatem braku precyzji w określaniu kategorii 
„małe", „średnie" czy „duże" gospodarstwo. Problem ten porusza zre
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sztą sam Wilkin podkreślając konieczność wprowadzenia innych, aniże
li prosta charakterystyka dotycząca obszaru ziemi uprawnej, miar wiel
kości gospodarstwa. W szczególności wskazuje na wypracowane 
w Unii Europejskiej miary wielkości, zwane europejskimi jednostkami 
rozmiaru (ES U), bazujące na wielkości tzw. nadwyżki bezpośredniej 
(por. Wilkin 2000c: 44-46). Przy użyciu tej kategorii prawie 90% gospo
darstw rolnych w Polsce trzeba byłoby potraktować jako „małe"18.

18 Stąd też zarówno w swojej pracy dotyczącej badań z 1994 roku (por. Gorlach 1995b), 
jak i w tej monografii podjąłem próbę wypracowania kategorii poziomu wyposażenia go
spodarstw w różne typy kapitału jako podstawową miarę ich zróżnicowania.

Omawiając analizowane wyżej procesy Wilkin podkreśla, że tempo 
wypadania gospodarstw z produkcji rolnej było w Polsce kilkakrotnie 
niższe aniżeli w krajach Europy Zachodniej. Co jednak bardziej intere
sujące to fakt, że - jak piszę: „Transformacja gospodarcza w Polsce nie 
przyspieszyła procesu wypadania gospodarstw z produkcji rolnej..." 
(Wilkin, 2000d: 141). Wydaje się jednak, że tego typu opinie, podobnie 
jak wskazywana wcześniej opinia Halamskiej (1988) o stabilizacji stru
ktury agrarnej w naszym kraju są cokolwiek uproszczone i jednostron
ne. Warto przecież uświadomić sobie, że w okresie komunistycznym 
w kategoriach od 2 do 10 ha ubyło niemal 30% gospodarstw, kategoria 
zaś 10 i więcej ha powiększyła się w tym samym okresie o niewiele 
mniejszy odsetek. Po roku 1988 dynamika tych procesów była podobna, 
choć - co trzeba zdecydowanie podkreślić - w tym okresie spadek licz
by gospodarstw zaobserwowano we wszystkich, wyróżnionych wyżej 
kategoriach obszarowych. Wynosił on zarówno w kategoriach do 2 ha 
ponad 30% (choć częściowo zapewne w wyniku zmiany definicji gospo
darstwa rolnego), w kategoriach zaś od 5 do 10 ha oraz powyżej 10 ha 
niemal 20%. Co ciekawe, w okresie po 1988 roku nie obserwujemy zwię
kszania się liczby gospodarstw w żadnej z wyróżnionych kategorii, co 
stanowi odwrócenie niektórych trendów z okresu wcześniejszego, kiedy 
to obserwowano spadek liczby gospodarstw w kategoriach średnich (od 
2 do 10 ha) i zwiększanie się ich liczby w kategoriach najmniejszych (do 
2 ha) i największych (10 ha i więcej). Można powiedzieć, że w okresie 
komunistycznym, w długiej, bo niemal czterdziestoletniej perspekty
wie, można było zaobserwować klasyczny proces dualizacji struktury 
agrarnej, choć oczywiście w tempie daleko wojniejszym aniżeli w kra
jach poddanych przez cały okres po II wojnie światowej oddziaływa
niom gospodarki rynkowej. Natomiast po 1988 roku trendy w naszym 
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kraju uległy odwróceniu. Generalne (w każdej kategorii) zmniejszanie 
się liczby gospodarstw może jednak stanowić sygnał rozpoczynającego 
się procesu koncentracji ziemi i produkcji w największych i najbardziej 
dynamicznych jednostkach. Z danych zebranych w trakcie ostatniego 
spisu rolnego w roku 1996 wynika bowiem, że gospodarstwa najwię
ksze (20 ha i więcej), które stanowią tylko 4,1% wszystkich gospodarstw 
w naszym kraju, zajmują niemal jedną czwartą (23,9%) powierzchni 
użytków rolnych (por. Wilkin, 2000c: 45).

Zebrane w trakcie naszych badań w roku 1994 oraz 1999 materiały 
dają podstawę do próby analizy dynamiki struktury agrarnej w ostat
nim okresie. Należy oczywiście wziąć pod uwagę fakt, że dane te opie
rają się na informacjach zebranych przez przeprowadzających wywiady 
z użytkownikami gospodarstw i co za tym idzie, nie do końca mogą od
zwierciedlać oficjalne statystyki, będące w posiadania rozmaitych insty
tucji zajmujących się śledzeniem tych procesów. Niemniej jednak skłon
ny byłbym twierdzić, że informacje te dają pewien wgląd nie tylko 
w trendy przeobrażeń (co może prowadzić do odmiennych wniosków 
w zależności od tego, jakimi kategoriami posługujemy się w naszych 
analizach), ale i w mechanizmy selekcji gospodarstw rodzinnych, pod
danych oddziaływaniom gospodarki rynkowej.

Rozpocznijmy od najbardziej elementarnych stwierdzeń. Spośród 
800 właścicieli gospodarstw, którzy zostali przebadani w roku 1994, tym 
razem ankieterom udało się przeprowadzić 685 rozmów. Oznacza to, że 
85,7% gospodarstw w naszej próbie funkcjonuje w dalszym ciągu po 
pięciu latach i nie zaprzestało swej działalności. Co ponadto interesują
ce, w badanej zbiorowości w przeciągu ostatniego okresu pojawiły się 
zaledwie dwa (!) nowe gospodarstwa, powstałe w obu przypadkach 
z podziału istniejących poprzednio jednostek. W sumie więc odbyto 
tym razem, tj. w roku 1999, 687 rozmów z osobami zarządzającymi go
spodarstwami. Pojawienie się zaledwie dwóch nowych gospodarstw 
w całym pięcioletnim okresie, jaki upłynął pomiędzy dwoma badania
mi, można traktować jako wskaźnik całkowitego zaniku procesu roz
drabniania struktury agrarnej, charakterystycznego dla gospodarki 
chłopskiej.

Jak zatem widzimy, zdecydowana większość gospodarstw badanych 
w roku 1994 przetrwała pięć lat, jakie upłynęły od tamtego badania. Spo
śród 115, które w tym okresie przestały funkcjonować, największa grupa 
(45 jednostek) została sprzedana. Kolejnych 20 zostało wydzierżawio
nych. Oznacza to, że grupa w sumie 65 gospodarstw (8,1%) weszła
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Tab. 2.6. Losy gospodarstw badanych w roku 1994

Kategoria gospodarstw Liczba gospodarstw Odsetek gospodarstw

Istnieją nadal w 1999 r. 685 85,7

Wydzierżawione 20 2,5

Sprzedane 45 5,6

Ziemia odłogowana 25 3,1

Użytkownik niedostępny 25 3,1

Razem 800 100,0

Źródło: badania własne autora

w sposób aktywny na rynek ziemi, zmieniając właściciela lub choćby tyl
ko użytkownika. Natomiast dużo mniej, bo tylko 25 gospodarstw (3,1%), 
wybrało pasywną strategię wycofania się z produkcji rolnej w postaci od
łogowania ziemi. Ostatnią grupę tworzy kolejne 25 opuszczonych gospo
darstw, w których kontakt z użytkownikiem-właścicielem był niemożli
wy z uwagi na nieobecność jego oraz członków jego rodziny.

Przyjrzyjmy się, jak procesy selekcji gospodarstw działały w po
szczególnych kategoriach obszarowych w badanej populacji. Porównaj
my liczbę gospodarstw w poszczególnych grupach obszarowych w ro
ku 1994 (800 jednostek) oraz pięć lat później (687 jednostek). Dane na 
ten temat prezentuje tabela 3.6.

Tab. 3.6. Gospodarstwa według grup obszarowych

Źródło: badania własne autora

Wielkość w ha Liczba gospodarstw w % 
(1994 r.)

Liczba gospodarstw w % 
(1999 r.)

do 2 23,0 19,7

3-5 31,2 28,8

6-7 15,0 14,7

8-10 14,0 14,8

11-15 9,9 11,5
16 i więcej 6,9 10,5

Razem 100,0 100,0

Powyższe dane w sposób czytelny - moim zdaniem - pokazują zary
sowującą się tendencję w strukturze agrarnej naszego kraju. Polega ona 
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na tym, iż następuje relatywny wzrost liczby gospodarstw dysponują
cych powierzchnią użytków rolnych powyżej średniej, wynoszącej aktu
alnie ok. 7 ha. Podkreślić należy, że wzrost ten jest największy w grupie 
gospodarstw o największym areale użytków rolnych. Potwierdza to za
tem, ale tylko częściowo, tezę formułowaną przez J. Wilkina, który na 
podstawie wyników badań przeprowadzonych dla Instytutu Spraw 
Publicznych w roku 1999 powiada: „Dane (...) potwierdzają wyraźnie 
zarysowującą się w latach dziewięćdziesiątych tendencję do koncentracji 
i polaryzacji struktury gospodarstw rolnych, a jednocześnie niskie tempo 
całkowitego wypadania gospodarstw z produkcji rolnej oraz zmniejsza
nia ich liczby" (Wilkin, 2000d: 142). Na pewno bowiem z przeprowadzo
nych przeze mnie badań i analiz porównawczych ich rezultatów z lat 
1994 i 1999 wynika teza o koncentracji ziemi. Natomiast zmiany dotyczą
ce udziału poszczególnych kategorii obszarowych nie wydają się po
twierdzać tezy o dualizacji struktury gospodarstw. Będzie ona jeszcze 
weryfikowana w następnym rozdziale na podstawie bardziej złożonych 
charakterystyk badanych gospodarstw, dotyczących poziomu ich wypo
sażenia w różne rodzaje kapitału.

Przyjrzyjmy się jeszcze przez moment tej części tezy Wilkina, która 
mówi o powolnym procesie wypadania gospodarstw i zmniejszaniu ich 
liczby. Gdyby potraktować łącznie gospodarstwa sprzedane, wydzier
żawione i odłogujące ziemię jako jednostki wypadające z produkcji, to 
używając zebranych w naszych badaniach wielkości, można byłoby 
stwierdzić, że liczba gospodarstw zmniejszyła się o 11,2%, czyli że 
w okresie 1994-1999 ubyło w Polsce co najmniej jedno na dziesięć go
spodarstw. Gdyby następnie założyć, co jest oczywiście olbrzymim 
uproszczeniem, że ten trend utrzyma się także w przyszłości, to trzeba 
byłoby 20-25 lat, aby liczba gospodarstw spadła do mniej więcej 35-40% 
ich obecnej liczby, a więc osiągnęła pułap 700 tysięcy, które - według 
wielu ekonomistów - mogłyby stanowić optymalną wielkość w pol
skim rolnictwie.

Innym istotnym wymiarem dynamiki struktury agrarnej jest - w mo
im przekonaniu - przeobrażanie się sytuacji własnościowej gospo
darstw. Zgodnie z logiką procesów oddziaływania gospodarki rynko
wej w coraz większym zakresie powinny pojawiać się dzierżawy, powo
dujące, że to właśnie w rękach najbardziej przedsiębiorczych jednostek 
skupiać się będą zasoby produkcyjne (ziemia), niekoniecznie znajdując 
potwierdzenie w formalnym prawie własności. Można - jak sądzę - 
w sposób uprawniony postawić tezę, że zwiększanie się zakresu tego ty
pu zjawisk świadczy o elastyczności struktury agrarnej i o dużym po
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tencjale zmian. Dane dotyczące tego właśnie zagadnienia są prezento
wane w tabeli 4.6.

Tab. 4.6. Sytuacja własnościowa gospodarstw

Kategoria właściciela Liczba użytkowników 
(w %) w 1994 r.

Liczba użytkowników 
(w %) w 1999 r.

1. Właściciel-użytkownik 85,6 77,1

2. Właściciel-dzierżawca 12,6 19,8

3. Właściciel-rentier 1,8 3,1

Razem 100,0 100,0

Źródło: badania własne autora

Okazuje się, że zakres dzierżawy ziemi uległ wyraźnemu powiększe
niu (będzie jeszcze o tym mowa szerzej w rozdziale siódmym). Wpraw
dzie nadal mamy do czynienia z dominującą sytuacją użytkownika, któ
ry jest jednocześnie właścicielem całej użytkowanej przez siebie ziemi, 
niemniej jednak prawie co piąty z aktualnych rozmówców użytkuje ob
szar ziemi większy aniżeli będący w jego formalnym posiadaniu. A za
tem teza o postępującym uelastycznieniu stosunków własności pod 
wpływem oddziaływania mechanizmów gospodarki rynkowej znajduje 
- w moim przekonaniu - pełne potwierdzenie w analizie zebranych ma
teriałów.

Spróbujmy jeszcze na zakończenie wstępnych rozważań dotyczą
cych charakterystyki badanych w roku 1999 gospodarstw przyjrzeć się 
strukturze wieku ich właścicieli-użytkowników. Porównanie tej struktu
ry z obrazem, jaki uzyskaliśmy w poprzednich badaniach w roku 1994, 
pozwoli - w moim przekonaniu - odpowiedzieć na pytanie, w jakim 
stopniu prowadzenie gospodarstwa rolnego leży w perspektywicznych 
planach zawodowych przede wszystkim młodszych wiekowo kategorii 
ludności wiejskiej. Dane na ten temat są zawarte w tabeli 5.6.

Można stwierdzić, że obecnie mamy do czynienia z nieco starszą po
pulacją właścicieli. Ponad połowa z nich lokuje się w kategorii pomiędzy 
35 a 54 rokiem życia, co może oznaczać relatywnie mniejsze szanse na 
ich ewentualną mobilność zawodową. Efektem takiego stanu rzeczy mo
że być właśnie tendencja do utrzymywania gospodarstw, a tym samym 
brak szans na przyspieszenie procesów ich selekcji i eliminacji. Do podo
bnego wniosku może prowadzić analiza struktury wykształcenia właści-
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Tab. 5.6. Gospodarstw według wieku właścicieli

Liczba lat ukończonych Liczba gospodarstw (w %) 
w 1994 r.

Liczba gospodarstw (w %) 
w 1999 r.

18-34 31,5 20,4

35-54 42,8 54,1

55 i więcej 25,7 25,5

Razem 100,0 100,0

Źródło: badania własne autora

cieli. W ciągu ostatnich pięciu lat uległa ona, co prawda, pewnym zmia
nom, polegającym na zmniejszeniu odsetka właścicieli z wykształceniem 
podstawowym, a zwiększeniu tych, którzy posiadają wykształcenie za
sadnicze i średnie, a nawet ponadśrednie; niemniej jednak osoby z wy
kształceniem podstawowym i zasadniczym stanowią nadal niemal 80% 
interesującej nas kategorii. Dane na ten temat zawiera tabela 6.6.

Tab. 6.6. Wykształcenie aktualnych właścicieli-użytkowników gospodarstw

Poziom 
wykształcenia

Liczba osób (w %) 
w 1994 r.

Liczba osób (w %) 
w 1999 r.

Co najwyżej podstawowe 45,7 37,8

Zasadnicze 36,4 40,7

Średnie 16,0 18,6

Więcej niż średnie 1,9 2,9

Razem 100,0 100,0

Źródło: badania własne autora

Analizując problem czynników wpływających na to, czy dane go
spodarstwo przetrwało okres lat 1994-1999, skupiłem się przede wszy
stkim na czynnikach charakteryzujących jego użytkownika oraz przyj
mowaną przez niego strategię działania. Analiza za pomocą testu chi- 
kwadrat wskazała na istniejące zależności pomiędzy kilkoma zmienny
mi a faktem przetrwania bądź eliminacji gospodarstwa. Co może jednak 
warto zaznaczyć na wstępie, do cech właścicieli pozbawionych istotne
go związku z tym faktem należą ich płeć, wiek oraz wykształcenie. Na
leży do nich natomiast sposób myślenia o własności, gotowość do zacią
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gania kredytów czy gotowość do zwiększania wysiłku, co wskazuje na 
generalną postawę wobec własnego gospodarstwa. Przyjrzyjmy się za
tem tabelom 7.6, 8.6 oraz 9.6, obrazującym to właśnie zagadnienie.

Tab. 7.6. Sposób określenia własności przez badanych rolników
w roku 1994

Źródło: badania własne autora; p<0,01

Sposób określenia własności
Gospodarstwa, 
które przetrwały 
do 1999 r. (w %)

Gospodarstwa 
wyeliminowane 

(w %)

Odwołanie się do faktu posiadania 55 
(8,0)

10
(8,7)

Odwołanie się do tradycji posiadania, 74 14
dziedziczenia, ojcowizny, zamiłowania (10,8) (12,2)

Odwołanie się do poczucia 96 11
bezpieczeństwa, samozaopatrzenia, itp. (14.0) (9,6)

Odwołanie się do poczucia niezależności 194
(28,3)

22
(19.1)

Odwołanie się do konieczności zwiększę- 58 10
nia wysiłku, odpowiedzialności „za swoje” (8,5) (8,7)

Odwołanie się do podstaw prawnych 26
(3,8)

4
(3,5)

Brak subiektywnego poczucia własności 34 
(5,0)

18
(15,7)

Odwołanie się do przymusu, okoliczności, 148 26
„opresji” (21.6) (22,5)

Razem 685 115
(100,0) (100,0)

Trzy fakty zwracają przede wszystkim uwagę. Z jednej strony widzi
my niemal dokładnie taki sam w obu grupach odsetek osób wskazują
cych na poczucie opresji i ciężaru związanego z posiadaniem gospodar
stwa. Także, co interesujące, odwołanie się do tradycji, dziedziczenia, oj
cowizny, nie różnicuje obu kategorii właścicieli. Z drugiej strony nato
miast wyraźne różnice pojawiają się w płaszczyźnie myślenia odwołują
cego się do poczucia bezpieczeństwa, samozaopatrzenia oraz niezależ
ności. Można powiedzieć, że owo słynne w przypadku właścicieli ro
dzinnych gospodarstw rolnych poczucie „bycia na swoim" czy „bycia 
panem samego siebie", wzmocnione dodatkowo zagwarantowaniem 
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zaspokojenia własnych podstawowych potrzeb, zdecydowanie wyróż
nia myślenie właścicieli tych gospodarstw, które przetrwały okres od 
1994 do 1999 roku. Na koniec warto podkreślić, że rzucająca się w oczy 
różnica pomiędzy obydwiema kategoriami pojawia się także 
w płaszczyźnie myślenia negatywnego. Zwróćmy uwagę, że brak subie
ktywnego poczucia własności (a zaliczyliśmy do tej kategorii odpowie
dzi typu: „nie myślałem o tym, to bez znaczenia, nie przywiązuję do te
go większej wagi", itp.) występował trzykrotnie częściej wśród tych 
właścicieli, których gospodarstwa nie przetrwały do roku 1999.

Dwie kolejne tabele obrazują nam gotowość badanych w roku 1994 
właścicieli gospodarstw do podejmowania działań w sytuacji pogarsza
jącej się opłacalności gospodarstwa. Istotne różnice pomiędzy właścicie
lami gospodarstw, które przetrwały do roku 1999, i tymi, które uległy 
eliminacji, pojawiły się tylko w dwóch przypadkach, tj. gotowości do 
zaciągania pożyczek (por. tab. 8.6) oraz zwiększenia ilości pracy swojej 
i członków rodziny w gospodarstwie (por. tab. 9.6). Odsetek wypowie
dzi wskazujących na determinację w zakresie podjęcia takich właśnie 
kroków jest wyraźnie większy wśród właścicieli tych gospodarstw, któ
re przetrwały interesujący nas okres.

Tab. 8.6. Gotowość do zaciągania pożyczek w sytuacji pogarszającej się 
opłacalności gospodarstwa

Kategoria odpowiedzi

Liczba 
gospodarstw, które 

przetrwały do 
1999 r. (w %)

Liczba 
gospodarstw 

wyeliminowanych 
(w %)

Brak gotowości do zaciągania pożyczek 562
(82,0)

104
(90,4)

Gotowość do zaciągania pożyczek 123 
(18,0)

11
(9,6)

Razem 685 115
(100,0) (100,0)

Źródło: badania własne autora; p<0,05

Ale nie tylko sposób myślenia czy gotowość do podjęcia określonych 
działań różni obie kategorie badanych. Dotyczy do także ich rzeczywis
tych zachowań. Próbowaliśmy je rekonstruować, pytając w roku 1994 
właścicieli gospodarstw, na co przede wszystkim przeznaczają dochody 
uzyskiwane z pracy poza gospodarstwem oraz czy korzystają z kredy-
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Tab. 9.6. Gotowość do zwiększenia ilości pracy w sytuacji pogarszającej się 
opłacalności gospodarstwa

Źródło: badania własne autora; p<0,01

Kategoria odpowiedzi Liczba gospodarstw, które 
przetrwały do 1999 r. (w %)

Liczba gospodarstw 
wyeliminowanych (w %)

Brak gotowości do 488 98
zwiększenia pracy (71,2) (85,2)

Gotowość do 197 17
zwiększenia pracy (28,8) (14,8)

Razem 685
(100,0)

115
(100,0)

Tab. 10.6. Przeznaczanie dochodów z pracy poza gospodarstwem na 
inwestycje w gospodarstwie rolnym

Źródło: badania własne autora, p<0,05

Kategoria odpowiedzi
Liczba gospodarstw, 
które przetrwały do 

1999 r. (w %)

Liczba gospodarstw 
wyeliminowanych 

(w %)

Nieprzeznaczanie dochodów 504 96
na inwestycje w gospodarstwie (73,6) (83,5)

Przeznaczanie dochodów na 181 19
inwestycje w gospodarstwie (26,4) (16,5)

Razem 685 
(100,0)

115 
(100,0)

tów oferowanych rolnikom. Okazało się (co pokazują dane zawarte 
w tabelach 10.6 oraz 11.6), że właściciele gospodarstw, które przetrwały 
do roku 1999, relatywnie częściej przeznaczają dodatkowe dochody na 
inwestycje w gospodarstwie oraz częściej korzystają z kredytów. W tym 
ostatnim przypadku niezwykle interesujące jest to, że zarówno właści
ciele tych gospodarstw, które pomyślnie przeszły procesy selekcji w la
tach 1994-1999, jak i tych które w jej rezultacie zostały wyeliminowane, 
w niemal równym stopniu obawiali się problemów ze spłatą zaciągnię
tych kredytów. Czy oznacza to zatem, że jednak ryzyko się opłaca, 
a przynajmniej że opłaciło się w analizowanym przez nas okresie?

Jakie jeszcze inne czynniki wydawały się sprzyjać przetrwaniu go
spodarstw? Okazało się, że w grę wchodzą także wyobrażenia na temat
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Tab. 11.6. Korzystanie z kredytów w latach 1990-1994 - liczba wskazań 
(w %)

Kategoria odpowiedzi
Liczba wskazań 

w gospodarstwach, które 
przetrwały do 1999 r.

Liczba wskazań 
w gospodarstwach 
wyeliminowanych

Brał kredyt 222 25
(32,4) (21,7)

Nie brał kredytów z zasady 118
(17,2)

21 
(18,3)

Nie brał kredytów, bo nie 63 21
inwestował (9,2) (18,3)

Nie brał z obawy przed 271 46
trudnościami ze spłatą (39,6) (40,0)

Nie brał, bo nie dostał z banku 11 2
(1.6) (1.7)

Razem 685 
(100,0)

115 
(100,0)

Źródło: badania własne autora; p< 0,05

potrzeby posiadania przez właścicieli pewnych umiejętności, związa
nych z istotnym momentem charakteryzującym gospodarkę rynkową, 
tj. sprzedażą wytworzonego przez siebie produktu. Badani odpowiadali 
na pytanie: „Jakich szczególnych umiejętności od rolnika wymaga dzi
siaj sytuacja związana ze sprzedażą produktów rolnych?" Okazało się, 
że wskazania na takie cechy, jak: pewne predyspozycje osobowościowe 
(człowiek sprytny, przewidujący, myślący, przebiegły, wszechstronny, 
itp.); posiadanie odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji; bycie pra
cowitym, cwaniakiem i kombinatorem; dobrym organizatorem swojej 
pracy, posiadającym właściwie wyposażone gospodarstwo oraz dbają
cym o jakość własnych produktów - nie różnicują istotnie opinii właści
cieli obydwu kategorii gospodarstw. Różnica pojawia się tylko w odnie
sieniu do takiej cechy, jak: znajomość reguł gry rynkowej i odpowiednie 
zdolności handlowe (używano m.in. następujących określeń: zmysł 
handlowy, znajomość cen, szukanie klienta, znajomość reklamy, przewi
dywanie ryzyka, umiejętność kalkulacji, umiejętność nawiązywania 
kontaktu, itp). Jeżeli założymy, że wskazania te są także odzwierciedle
niem rzeczywiście realizowanej strategii, to można powiedzieć, że jej 
zwolennicy znacznie częściej występowali wśród właścicieli, którzy po
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myślnie przeprowadzili swoje gospodarstwa przez okres 1994-1999 
(por. tab. 12.6).

Tab. 12.6. Umiejętności rolnika potrzebne przy sprzedaży 
produktów rolnych (liczba wskazań)

Źródło: badania własne autora; p<0,001

Znajomość reguł 
gospodarki rynkowej 
i zdolności handlowe

Liczba wskazań (w %) 
w gospodarstwach, które 
przetrwały do roku 1999

Liczba wskazań (w %) 
w gospodarstwach 
wyeliminowanych

Brak wskazań 349 79
(50,9) (68,7)

Wskazania 336 36
(49,1) (31,3)

Razem 685 
(100,0)

115 
(100,0)

Kto sprzedaje, ten ma zatem większe szanse przetrwania na rynku. 
Ten bez mała banał w odniesieniu do gospodarki rynkowej potwierdził 
się także w przypadku naszych gospodarstw, co obrazuje zamieszczona 
tabela 13.6. Zwróćmy uwagę, że w grupie gospodarstw, które uległy eli-

Tab. 13.6. Problemy ze sprzedażą produktów rolnych w 1993 roku - liczba 
wskazań (w %)

Źródło: badania własne autora; p<0,001

Kategoria odpowiedzi

Liczba wskazań 
w gospodarstwach, 

które przetrwały do roku 
1999

Liczba wskazań 
w gospodarstwach 
wyeliminowanych

Nie sprzedaje - produkuje tylko 85 32
na własne potrzeby (12,4) (27,8)

Nie sprzedał wszystkiego 169
(24,7)

21
(18,3)

Sprzedał wszystko, ale z trudem 109
(15,9)

8
(7.0)

Sprzedał wszystko bez 322 54
problemów (47,0) (46,9)

Razem 685 115
(100,0) (100,0)
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minacji w okresie 1994—1999, ponaddwukrotnie częściej aniżeli wśród 
tych, które pomyślnie przebrnęły wskazany okres, występowały jedno
stki nie posiadające żadnego powiązania z rynkiem. Oznacza to zatem, 
że gospodarstwa samozaopatrzeniowe, niewystawione na bodźce ryn
kowe, niepodejmujące ryzyka gry rynkowej, wcale - wbrew wielu opi
niom - nie wydają się mieć większych szans na przetrwanie, aniżeli te, 
które angażują się w działalność rynkową. Co jeszcze bardziej interesu
jące, gospodarstwa, które przetrwały, miały znacznie częściej problemy 
ze sprzedażą swoich produktów. Z pewnością chodzi tu także o wię
kszą skalę produkcji w tej właśnie grupie, która powodowała trudności 
ze sprzedażą dużej ilości towaru. Niemniej jednak tego typu trudności 
nie stanowiły czynnika zmniejszającego istotnie szanse przetrwania 
wspomnianego okresu.

3. „Starzy" i „nowi" właściciele gospodarstw

Drugim zasadniczym, obok procesu selekcji, wymiarem przeobrażeń 
gospodarstw są zmiany dotyczące ich właścicieli. Jak pamiętamy, spo
śród 800 gospodarstw, poddanym badaniu w roku 1994,115 w taki czy 
inny sposób zostało wyeliminowanych do roku 1999. Dane na ten temat 
są zawarte w prezentowanej we wcześniejszej części rozdziału tabeli 2.6. 
W efekcie 685 gospodarstw utworzyło kategorię jednostek powtórnie 
badanych. Pojawia się jednak pytanie, czy w każdym z owych 685 przy
padków mamy po pięciu latach do czynienia z tym samym właścicie
lem? Innymi słowy, czy informacji o gospodarstwie udzielała i prezen
towała swojej opinie w każdym przypadku ta sama osoba co pięć lat 
wcześniej? Zagadnienie to posiada kilka wymiarów wymagających - 
moim zdaniem - rozważenia.

Po pierwsze, czy jest w ogóle sens identyfikować sytuacje, w których 
dokonana została zmiana właściciela gospodarstwa. Gdyby bowiem 
przyjąć bezwzględnie perspektywę, w której podstawową jednostką 
analizy jest gospodarstwo, to wtedy każdy fakt zmiany właściciela mo
że być traktowany wyłącznie jako fakt zmiany pewnych istotnych zaso
bów, w jakie to gospodarstwo jest wyposażone. Możemy je tutaj określić 
mianem zasobów społeczno-kulturowych. Na rzecz takiej opcji przema
wiałoby np. szereg elementów i twierdzeń teorii rodzinnego gospodar
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stwa rolnego (por. na ten temat np. Gorlach, 1994; 1995b), wskazujących 
na silne powiązanie gospodarstwa produkcyjnego i gospodarstwa do
mowego w ramach tej specyficznej struktury.

Takie rozwiązanie posiada jednak pewien istotny mankament. Unie
możliwia mianowicie śledzenie zmiany poglądów, opinii czy postaw sa
mych właścicieli gospodarstw traktowanych tym razem jako jednostki 
poddane badaniu. Z punktu widzenia całościowych przemian samego 
gospodarstwa jest to - być może - fakt o mniejszym znaczeniu. Sytuacja 
jest jednak inna, jeżeli chcemy odpowiedzieć np. na pytanie, w jakim 
stopniu globalne zmiany w poglądach właścicieli są efektem pojawienia 
się w ich gronie nowych osób, a w jakim rezultatem zmiany poglądów 
tych, którzy przez cały okres pięciu lat pozostali właścicielami gospo
darstw. Dlatego też, chcąc w tym opracowaniu poddać analizie zarów
no trendy przeobrażeń gospodarstw, jak i tendencje zmian w myśleniu 
ich właścicieli, zdecydowałem się na uznanie problematyki pozostania 
lub zmiany właściciela za istotny element strategii badawczej. W rezul
tacie więc analizy panelowe będą w dalszych rozważaniach prowadzo
ne na dwóch, analitycznie wyodrębnionych poziomach, tj. gospodarstw 
oraz jednostek (osób), kierujących tymi gospodarstwami.

Sformułowanie użyte w ostatnim zdaniu nie jest bynajmniej przy
padkowe, ani też nie jest żadnym przejawem zawodowego żargonu. 
Chodzi bowiem o dokładne rozpatrzenie sytuacji, w której istotne stają 
się relacje pomiędzy właścicielem gospodarstwa w sensie prawnym 
a rzeczywistym jego kierownikiem. Innymi słowy, chodzi o klasyczne 
już, z socjologicznego przynajmniej punktu widzenia, zagadnienie rela
cji pomiędzy właścicielem a menedżerem jednostki produkcyjnej. W sy
tuacji rodzinnego gospodarstwa rolnego problem ten nabiera szczegól
nego znaczenia. Wszak z racji silnego powiązania gospodarstwa produ
kcyjnego z gospodarstwem domowym relacje pomiędzy formalnym 
właścicielem a rzeczywistym kierownikiem mogą wyglądać w różnora
ki sposób. Rzadziej już bowiem mamy do czynienia z klasyczną sytu
acją obserwowaną w tradycyjnej rodzinie chłopskiej czy nawet w typo
wej rodzinie farmerskej (por. np. Errington i in., 1995), kiedy to głowa 
rodziny była jednocześnie właścicielem i kierownikiem gospodarstwa 
rolnego. Obecnie o odgrywaniu tych ról w gospodarującej rodzinie mo
gą decydować rozmaite czynniki. Na przykład do niedawna dość po
wszechną praktyką w naszym kraju było obsadzanie w rolach formal
nych właścicieli gospodarstw synów-jedynaków po to, aby uchronić ich 
od służby wojskowej. Także niejednokrotnie przedstawiciele młodszej
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generacji z racji swojego wykształcenia odgrywali role faktycznych kie
rowników i decydentów w gospodarstwach, przy boku rodziców będą
cych w świetle prawa ich właścicielami.

Tego typu skomplikowane niekiedy sytuacje chcieliśmy właśnie 
uchwycić w naszych badaniach. Ankieterzy pracujący w terenie i dys
ponujący sporządzoną w roku 1994 listą adresową 800 właścicieli go
spodarstw mieli za zadanie dotrzeć do nich i przeprowadzić rozmowy 
bądź z nimi, bądź też z osobami faktycznie kierującymi aktualnie bada
nymi gospodarstwami. W rezultacie w toku badań zidentyfikowano 
cztery typy sytuacji, a cała zbiorowość 685 gospodarstw, które przetrwa
ły okres 1994—1999 i zostały powtórnie poddane badaniom, rozpadła się 
na cztery kategorie (por. tab. 14.6).

Tab. 14.6. Typy gospodarstw badanych w roku 1999 z uwagi na relacje 
pomiędzy formalnym właścicielem a faktycznym kierownikiem

Kategoria Właściciel ten sam 
co w roku 1994

Właściciel inny 
aniżeli w roku 1994 Razem

Kierownik inny aniżeli 
obecny właściciel 119 10 129

Kierownik ten sam, co 
obecny właściciel 461 95 556

Razem 580 105 685

Źródło: badania własne autora

Okazuje się zatem, że aż 105 gospodarstw (na ogólną liczbę 685 po
nownie badanych) zmieniło - wedle deklaracji osób z którymi przepro
wadzano rozmowy - formalnego właściciela. W pozostałych przypad
kach, tj. w 580 gospodarstwach, właściciel - według informacji uzyska
nych przez ankieterów - pozostał ten sam. Jednak rozmowy nie zawsze 
prowadzono z tymi właśnie osobami. Spośród 580 przypadków pozo
stania „starego" właściciela tylko w 461 jednostkach okazał się on - we
dle ustaleń ankieterów - faktycznym kierownikiem gospodarstwa. Na
tomiast spośród 105 przypadków zmiany właściciela w przeciągu inte
resującego nas okresu aż w 95 przypadkach ów nowy właściciel okazał 
się jednocześnie faktycznym kierownikiem gospodarstwa. W rezultacie 
okazało się, że ukształtowały się trzy zasadnicze kategorie naszych ba
danych: licząca 461 osób kategoria „starych" właścicieli-kierowników 
gospodarstw, licząca 95 osób kategoria „nowych" właścicieli-kierowni- 
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ków oraz licząca 119 osób kategoria tych, którzy są faktycznymi kierow
nikami gospodarstwa, mimo że właściciel jest ten sam co w roku 1994.

Owe trzy kategorie to w istocie rzeczy trzy odmienne typy sytuacji 
społecznych. Pierwsza, najliczniejsza, to typowa sytuacja w tradycyj
nych gospodarstwach rodzinnych, w których formalny właściciel jest 
jednocześnie jego kierownikiem. Dodatkową charakterystyką tej sytu
acji jest fakt jej ustabilizowania. Osoby w tej kategorii są bowiem właści- 
cielami-kierownikami przynajmniej od 1994 roku. Drugą z kolei, pod 
względem liczebności, kategorię stanowią ci, którzy pełniąc role fakty
cznych kierowników, nie są formalnymi właścicielami gospodarstw. Jest 
to sytuacja, która może powodować określone napięcia. Z jednej strony 
może chodzić o niepewny do końca status kierownika gospodarstwa, 
niepotwierdzony przecież prawem własności, z drugiej zaś potęgować 
to może konflikty pomiędzy osobami zajmującymi obydwie pozycje. 
Trzecia wreszcie, najmniej liczna spośród branych pod uwagę, kategoria 
to „nowi" właściciele-kierownicy gospodarstw, tj. ci, którzy zajęli te po
zycje najwcześniej jesienią 1994 . Ich sytuacja jest, zasadniczo rzecz bio
rąc, tożsama z sytuacją członków pierwszej z interesujących nas katego
rii, choć może być w mniejszym stopniu ustabilizowana i jednocześnie 
także mniej zrutynizowana. Wszystkie trzy sytuacje wydają się istotny
mi wyznacznikami sposobów myślenia oraz typów opinii, jakie prezen
tować mogą zajmujące je osoby. Można np. zakładać, że „nowi", mniej 
zrutynizowani właściciele będą prezentować opinie i sposoby myślenia 
bardziej przystające do funkcjonowania gospodarki rynkowej.

Na potrzeby dalszych analiz postanowiłem jednak dokonać wyłącz
nie porównania dwóch grup, które można określić mianem kontrasto
wych, tj. liczącej 461 grupy „starych" właścicieli będących jednocześnie 
kierownikami gospodarstw oraz składającej się z 95 osób grupy „no
wych" właścicieli-kierowników. Takie zestawienie pozwoli - moim zda
niem - w sposób klarowny odpowiedzieć na pytanie, czy osoby stające 
się właścicielami i kierownikami gospodarstw w drugiej połowie lat 
dziewięćdziesiątych reprezentują już inne cechy i inne sposoby myśle
nia aniżeli ich bardziej doświadczeni w tych rolach partnerzy.

Wyniki analiz przeczą istnieniu zasadniczych różnic pomiędzy oby
dwiema badanymi kategoriami. „Nowi" właściciele nie różnią się za
sadniczo od „starych" w tak kluczowych dla nowoczesnego rolnictwa 
sprawach, jak: opinie na temat dzierżawy, sposób definiowania własno-

19 Poprzednia seria badań została wykonana latem 1994 roku. 
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ści rodzinnego gospodarstwa rolnego, opinie na temat podobieństw 
i różnic pomiędzy właścicielami rodzinnych gospodarstw rolnych 
a właścicielami innych przedsiębiorstw. Nie różnicują ich również sto
pień korzystania z kredytów, czynniki brane pod uwagę przy podejmo
waniu decyzji produkcyjnych w gospodarstwie, korzystanie z rozmai
tych źródeł informacji przy podejmowaniu owych decyzji, wskazywa
nie kategorii rolników radzących sobie w obecnej sytuacji oraz umiejęt
ności, jakie rolnikom są niezbędne przy sprzedaży ich produktów, opi
nie w kwestii ewentualnej sprzedaży gospodarstwa, wyobrażenia na te
mat optymalnego obszaru gospodarstwa czy podjęte w ostatnim okre
sie ograniczenia w wydatkach.

Jedyna istotna różnica, którą zaobserwowano w przypadku odpo
wiedzi na pytanie dotyczące gotowości do podjęcia określonych działań 
w przypadku pogarszającej się opłacalności gospodarstwa, dotyczyła 
opinii na temat potrzeby zwiększenia ilości pracy (por. tab. 15.6). Jest to 
jedyny typ opinii spośród ośmiu prezentowanych naszym badanym, 
różnicujący starych i nowych właścicieli. Okazuje się zatem, że „nowi" 
właściciele są mniej skłonni do zwiększenia ilości pracy własnej oraz 
członków rodziny w sytuacji, gdy gospodarstwo rolne przestaje być op
łacalne. Świadczyć to może o słabszym wśród członków tej kategorii ty
powo chłopskim przeświadczeniu o konieczności zwiększenia ilości 
pracy, gdy gospodarstwo przeżywa trudności.

Tab. 15.6. Zwiększenie ilości pracy jako czynnik przeciwdziałania 
pogarszającej się opłacalności gospodarstwa 
- liczba wskazań w liczbach bezwzględnych i %

Kategoria odpowiedzi „Starzy" właściciele „Nowi” właściciele Razem

Brak wskazania 368 85 453
79,8% 89,5% 81,5%

Wskazanie 93 10 103
20,2% 10,5% 18,5%

Razem 461 95 556
82,9% 17,1% 100,0%

Uwaga: W tabeli nie uwzględniono przypadków braku zdecydowanej opinii wśród 
badanych.

Źródło: badania własne autora; p<0,05

Na zakończenie tego fragmentu rozważań chciałbym dodatkowo 
przedstawić opinie przedstawicieli obu badanych kategorii w kwestii 



192 RODZINNE GOSPODARSTWA ROLNE W POLSCE 1994-1999...

fundamentalnej, tj. tego, czy ponownie zdecydowaliby się zostać rolni
kami (por. tab. 16.6). Wynik zastosowania testu chi-kwadrat pokazał, iż 
nie ma tutaj istotnych zależności między typem odpowiedzi a sytuacją 
badanych, a więc że przedstawiciele obu badanych kategorii nie różnią 
się w sposób znaczący od siebie. Niemniej jednak samo ukazanie rozkła
du opinii daje - w moim przekonaniu - podstawę do kilku interesują
cych refleksji.

Tab. 16.6. Odpowiedzi na pytanie: „Czy został/aby Pan/Pani ponownie 
rolnikiem?” - liczba odpowiedzi w liczbach bezwzględnych i %

Kategoria odpowiedzi „Starzy" 
właściciele

„Nowi” 
właściciele Razem

Tak, z uwagi na zamiłowanie 
i tradycję 49 11,4% 9 10,1% 58 11,2%

Tak, z uwagi na niezależność 
i swobodę działania 6 1,4% 6 1,4%

Tak, bo trudno o inną pracę 2 0,5% 2 2,2% 4 0,8%

Tak (inne uwarunkowania) 20 4,7% 2 2,2% 22 4,2%

Tak, ale pod warunkiem lep
szych zarobków i warunków 
gospodarowania

17 4,0% 17 3,3%

Tak, ale pod warunkiem 
połączenia z inną pracą 5 1,2% 3 3,4% 8 1,5%

Nie, bo to nieopłacalne 129 30,1% 23 25,8% 152 29,3%

Nie, z uwagi na warunki życia 
na wsi 7 1,6% 7 1,4%

Nie, chciałbym wykonywać 
inną pracę 194 45,2% 50 56,2% 244 47,1%

Razem 429 82,8% 89 17,2% 518 100,0%

Uwaga: W powyższej tabeli nie uwzględniono wypowiedzi typu: „Nie umiem powie
dzieć; nie wiem”.

Źródło: badania własne autora

Okazuje się mianowicie, że w obu przypadkach zdecydowaną wię
kszość stanowią ci, którzy - gdyby im dano obecnie taką możliwość - 
nie zdecydowaliby się ponownie zostać rolnikami i woleliby wykony
wać inną pracę. Co ciekawe, częstotliwość tego typu opinii jest wyższa 
w kategorii „nowych" właścicieli (56,2%), podczas gdy wśród „starych" 
nie przekracza ona połowy członków tej kategorii (45,2%). Z kolei 
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wśród tych ostatnich nieco częściej (30,1%) aniżeli wśród „nowych" 
(25,8%) pojawiają się negatywne opinie wskazujące na nieopłacalność 
produkcji rolnej.

4. Dynamika zmian
w myśleniu o gospodarstwie

Szczególnie interesującym wątkiem wszelkich rozważań, dotyczą
cych nie tylko wsi i rolnictwa, jest kwestia zarysowujących się trendów 
przemian. Ocena ich daje bowiem nie tylko podstawę do prognozowa
nia sytuacji, w jakiej znajdzie się w najbliższej przyszłości społeczeń
stwo polskie, ale też stwarza szansę określenia tych przemian, oszaco
wania ich kosztów i ewentualnie przeciwdziałania zawczasu pojawiają
cym się negatywnym zjawiskom. W sytuacji rolnictwa i wsi polskiej 
uchwycenie takich trendów i ich ocena nabierają jednak - jak sądzę - 
szczególnego znaczenia. Mając w pamięci wszystkie, wielokrotnie po
wtarzane ujemne cechy charakterystyczne dla polskiego systemu rolne
go i obszarów wiejskich w naszym kraju, takie jak np. rozdrobnione rol
nictwo, zbyt duża liczba zatrudnionych w nim ludzi, słabe wykształce
nie populacji wiejskiej, tradycyjny w znakomitej większości charakter 
gospodarstw rolnych, itp., warto zadać sobie pytanie, czy przemiany, ja
kie aktualnie zachodzą na polskiej wsi i w polskim rolnictwie, sprzyjają 
przezwyciężeniu tych ujemnych cech, czy też może - wręcz przeciwnie 
- ich utrwalaniu.

W analizie szczególnego znaczenia nabiera - moim zdaniem - śle
dzenie przemian świadomości właścicieli i użytkowników gospodarstw. 
To w końcu ona, ukształtowana w unikatowym w tej części Europy po 
II wojnie światowej, procesie komunistycznej, choć niekolektywistycz- 
nej, modernizacji rolnictwa i stanowiąca kulturową podstawę funkcjo
nowania chłopskich gospodarstw posttradycyjnych (por. rozważania 
w drugim rozdziale tego opracowania), staje się istotnym elementem 
współokreślającym realizowane przez właścicieli indywidualnych go
spodarstw i ich rodziny strategie odnajdywania się w nowej sytuacji. 
Dlatego też w tym fragmencie rozważań chciałbym przyjrzeć się bliżej 
niektórym aspektom przemian świadomościowych, jakie można zaob
serwować w środowisku badanych rolników. Odwołam się jedynie do 
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analiz kategorii zawierającej 461 przypadków, jakie stanowią właścicie- 
le-użytkownicy gospodarstw dwukrotnie przez nas badani w latach 
1994 i 1999. W ten sposób będzie można stwierdzić, jak w świadomości 
tych osób odcisnęły się traumatycznie - jak to określają niektórzy (por. 
np. Sztompka, 2000) - doświadczenia lat 1994-1999.

Aby ten cel zrealizować, proponuję spojrzenie na dynamikę sfery 
świadomości naszych badanych w perspektywie trzech różnych wy
miarów. Pierwszy z nich, określony mianem wizji właściciela gospodar
stwa, zawiera - w moim przekonaniu - elementarne treści dotyczące 
oceny własnej sytuacji oraz opinie na temat ewentualnej sprzedaży go
spodarstwa. Drugi wymiar nazwać można z kolei wizją sposobu pro
wadzenia gospodarstwa, ujmującą takie sprawy, jak: dzierżawa, wypo
sażenie gospodarstwa w maszyny, gotowość do korzystania z kredy
tów, wyobrażenie cech najbardziej użytecznych dla rolnika w radzeniu 
sobie z aktualnymi trudnościami oraz wykorzystanie źródeł i uwzględ
nianie rozmaitych czynników przy podejmowaniu decyzji produkcyj
nych w gospodarstwie. Wreszcie wymiar trzeci to sposób widzenia stra
tegii obrony gospodarstwa, na który składają się opinie badanych na te
mat stopnia gotowości podjęcia rozmaitych działań w sytuacji braku 
opłacalności gospodarstwa oraz informacje na temat podjętych w prze
szłości działań obronnych. Przyjrzyjmy się po kolei owym wymiarom.

Na początek weźmy tabelę obrazującą odpowiedzi badanych na za
dane im otwarte pytanie, które dokładnie brzmiało: „Gdyby miał/a P. 
możliwość rozpoczęcia życia zawodowego od nowa, to czy został/aby 
P. ponownie rolnikiem?" Analiza wielkości uwidocznionych w tabeli 
17.6 skłania do następujących wniosków. Przede wszystkim znacznie 
wzrosła liczba osób, które zdecydowanie odrzucają możliwość ponow
nego zostania rolnikiem. O ile w roku 1994 takie osoby stanowiły 21,6% 
analizowanej zbiorowości, o tyle w pięć lat później jest ich aż 45,2% (!). 
Co ciekawe jednak, nie zmienił się właściwie udział tych, którzy nie de
klarują chęci ponownego zostania rolnikiem, tłumacząc to nieopłacalno
ścią prowadzenia gospodarstwa. W roku 1994 stanowili oni 30,5% 
członków badanej kategorii, w pięć lat później zaś niemal dokładnie tyle 
samo (30,7%). Dwukrotnie natomiast zmniejszyła się liczba właścicieli 
deklarująca ponowny wybór zawodu rolnika z uwagi na zamiłowanie 
i tradycję. Takie osoby stanowiły aż 22,6% w roku 1994, natomiast już 
tylko 11,3% - w 1999. Podobnie zmniejszyła się liczba deklarujących 
chęć ponownego zostania rolnikiem, chociaż pod pewnymi warunkami, 
takimi jak: lepsze warunki gospodarowania, wyższe dochody, posiada-
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Tab. 17.6. Odpowiedzi na pytanie: „Czy ponownie został/aby Pan/Panl 
rolnikiem?” (w %)

Ka
te

go
rie

 
od

po
w

ie
dz

i

A B C D E F G H I

O
gó

łe
m

A1 21,7% 9,1% 25,0% 12,5% 7,3% 10,2% 11,3%

B1 2,2% 4,5% 9,1% 4,8% 1,2%

C1 2,2% 0,5%

D1 4,3% 18,2% 9,1% 12,5% 6,3% 2,4% 4,5% 4,7%

E1 4,3% 9,1% 22,2% 4,8% 1,1% 3,4%

F1 3,3% 0,8% 1,1% 1,2%

G1 26,1% 22,7% 45,5% 12,5% 31,3% 22,2% 39,5% 23,8% 27,3% 30,7%

H1 4,5% 6,3% 1,6% 4,8% 1,1% 1,7%

11 35,9% 40,9% 27,3% 50,0% 43,8% 55,6% 43,5% 66,7% 54,5% 45,2%

Ogółem 22,6% 5,4% 2,7% 2,0% 7,9% 2,2% 30,5% 5,2% 21,6% 100,0%

Źródło: badania wiasne
Objaśnienia do tabeli:
1) Liczba analizowanych przypadków wynosiła tylko 407 (na ogólną liczbę 461) po
nieważ odrzucono wszystkie przypadki, kiedy w odpowiedzi na zadane pytanie w ro
ku 1994 lub 1999 pojawiła się kategoria: „nie wiem, nie umiem powiedzieć, nie mam 
zdania, itp.”
2) Kategorie A-l ( w główce) oznaczają odpowiedzi w roku 1994; natomiast kategorie 
A1-I1 (w boczku) - odpowiedzi w roku 1999
3) Treść poszczególnych kategorii odpowiedzi na pytanie: „Czy ponownie zostałby 
Pan/Pani rolnikiem?”:

A, A1 - tak, z uwagi na zamiłowanie i tradycję
B, B1 - tak, z uwagi na niezależność i swobodę działania
C, C1 - tak, z uwagi na trudności ze znalezieniem innej pracy
D, D1 - tak (inne powody)
E, E1 - tak warunkowo (!) (lepsze dochody, lepsze warunki gospodarowania, itp.)
F, F1 - tak, ale pod warunkiem połączenia z inną pracą
G, G1 - nie, bo to nieopłacalne
H, H1 - nie, z uwagi na warunki życia na wsi
I, 11 - nie, chciałby wykonywać inną pracę 
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nie większego gospodarstwa, itp. Takie osoby w roku 1994 stanowiły je
szcze 7,9% interesującej nas kategorii, podczas gdy w pięć lat później 
grupa ta zmniejszyła się do 3,4%.

Przyjrzyjmy się teraz przesunięciom opinii, jakie nastąpiły w róż
nych grupach badanych. Generalnie można powiedzieć, że odsetek 
tych, którzy w ciągu pięciu lat nie zmienili swojej opinii wynosi 29,3% 
wszystkich analizowanych przypadków. A zatem ponad 70% badanych 
zmieniło swoje opinie, co - jak sądzę - może dobitnie świadczyć o do
świadczeniach obalających uprzednie preferencje i wartości lub - jak 
chcą niektórzy - o wysokim stopniu traumatyczności sytuacji właścicie
li gospodarstw w analizowanym okresie. Bardziej stabilne aniżeli 
w przypadku całej badanej zbiorowości okazały się jedynie opinie 
w grupach wskazujących na brak opłacalności pracy rolnika (39,5% 
właścicieli pozostało przy tej opinii w omawianym okresie) oraz tych, 
którzy woleliby wykonywać inną pracę (54,5%). W tej ostatniej kategorii 
zaobserwowano też największy przyrost opinii. Ich udział wzrósł bo
wiem z 21,6 do 45,2% w całej badanej zbiorowości.

Do podobnych wniosków wydają się także skłaniać wyniki analizy 
przemian sposobów definiowania roli właściciela rodzinnego gospodar
stwa rolnego. Wyróżnione w tabeli 18.6 trzy typy sposobów definiowa
nia tej roli zostały skonstruowane na podstawie ośmiu empirycznych 
typów, zbudowanych w oparciu o zebrane odpowiedzi badanych na 
otwarte pytanie, które brzmiało: „Proszę nam powiedzieć, co dla Pa- 
na/Pani osobiście znaczy, że jest Pan/Pani właścicielem gospodar
stwa?"20 Odpowiedzi operujące takimi wątkami, jak: kontynuacja, bez
pieczeństwo, posiadanie czegoś na własność stały się podstawą wyod
rębnienia typu „posiadacza". Wypowiedzi posługujące się takimi tre
ściami, jak: niezależność, wysiłek, aktywność, odpowiedzialność oraz 
możliwość aktywnego dysponowania gospodarstwem stały się z kolei 
podstawą wyodrębnienia typu określonego mianem „przedsiębiorcy". 
Wreszcie te, które bazują na braku poczucia własności, negatywnym 
stosunku do gospodarstwa, poczuciu przegranej, itp., stworzyły typ 
„zmarginalizowanego". Autodefinicje badanych - podobnie jak ich opi
nie analizowane w poprzedniej tabeli - charakteryzują się relatywnie 
wysokim stopniem zmienności, co także - moim zdaniem - może do
wodzić, że doświadczenia z lat 1994-1999 podważyły istniejące wcześ-

20 Szczegółowy opis konstrukcji typów definicji jest zawarty w: Gorlach (1995b: 76 
i nast.).
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Tab. 18.6. Sposoby definiowania roli właściciela - liczba wskazań w %

Kategoria 
odpowiedzi

Posiadacz - 
liczba 

wskazań 
w 1994 r.

Przedsiębiorca 
- liczba 
wskazań 
w 1994 r.

Zmarginalizo
wany - liczba 

wskazań 
w 1994 r

Ogółem

Posiadacz - liczba 
wskazań w 1999 r. 34,9% 24,6% 24,0% 27,8%

Przedsiębiorca - 
liczba wskazań 
w 1999 r.

27,5% 36,7% 28,9% 32,5%

Zmarginalizowany 
- liczba wskazań 
w 1999 r.

37,6% 36,6% 47,1% 39,7%

Ogółem 32,3% 41,4% 26,2% 100,0%

Źródło: badania własne autora

niej wyobrażenia. Tylko 39,8% badanych posłużyło się tymi samymi 
autodefinicjami co pięć lat wcześniej. Największą stabilność wykazały 
tu zresztą definicje w typie „zmarginalizowanym" (47,1%). Od razu też 
rzuca się w oczy wzrost tej właśniej kategorii. W roku 1994 dominowała 
ona w myśleniu 26,2% właścicieli gospodarstw, podczas gdy w pięć lat 
później już w 39,7% przypadków. Jest to zresztą jedyna kategoria spo
śród trzech wyróżnionych, w której nastąpił wzrost liczby wypowiedzi. 
W tym samym okresie obniżył się bowiem odsetek „posiadaczy", a w je
szcze większym stopniu „przedsiębiorców".

Dynamika zmian definiowania własności jest także relatywnie wyso
ka, jeżeli badamy przepływy między poszczególnymi kategoriami. Na 
przykład 36,6% dawnych „przedsiębiorców" poczuło się „zmarginalizo- 
wanymi" po pięciu latach doświadczeń prowadzenia gospodarstwa, na
tomiast w przeciwnej sytuacji znalazło się 28,9% dawnych „zmargina- 
lizowanych". Z kolei 37,6% dawnych „posiadaczy" określiło swą aktu
alną sytuację jako przypadek „zmarginalizowania", podczas gdy prze
ciwne doświadczenie przeżyło 24% dawnych „zmarginalizowanych". 
Można zatem stwierdzić, że zmiany sposobu definiowania roli właści
ciela skupiają się w obrębie kategorii „zmarginalizowanych". W obu sy
tuacjach porównanie wielkości przepływów w stosunku do ogólnej licz
by analizowanych przypadków wskazuje, że w mamy do czynienia nie- 
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mai dwukrotnie częściej ze zmianą definicji z „posiadacza" czy „przed
siębiorcy" na „zmarginalizowanego" aniżeli z sytuacją odwrotną.

Tab. 19.6. Odpowiedzi na pytanie dotyczące sprzedaży gospodarstwa

Kategorie odpowiedzi

Sprzeciw - 
liczba 

wskazań 
w 1994 r.

Sprzedaż jako 
konieczność - 
liczba wskazań 

w 1994 r.

Akceptacja - 
liczba 

wskazań 
w 1994 r.

Ogółem

Sprzeciw - liczba 
wskazań w 1999 r. 62,3% 51,2% 50,6% 58,9%

Sprzedaż jako ko
nieczność - liczba 
wskazań w 1999 r.

19,7% 25,6% 24,1% 21,1%

Akceptacja - liczba 
wskazań w 1999 r. 18,0% 23,3% 25,3% 20,0%

Ogółem 70,4% 10,1% 19,5% 100,0%

Uwaga: Liczba analizowanych przypadków wynosi tylko 426, ponieważ dla potrzeb 
analizy odrzucono wszystkie te sytuacje, w których w roku 1994 lub 1999 rozmówcy 
nie byli w stanie podać jednoznacznej odpowiedzi.

Źródło: badania własne autora

Okazuje się, że zmniejsza się także obecność w myśleniu badanych 
typowo chłopskiego przeświadczenia, że ziemi nie należy sprzedawać 
pod żadnym pretekstem. Tabela 19.6 w sposób jasny pokazuje bowiem, 
że wśród naszych badanych odsetek tych, którzy są przeciwni sprzeda
ży ziemi, spad! z 70,4% w roku 1994 do 58,9% w roku 1999. Co jednak 
interesujące, na właściwie niezmienionym poziomie pozostał odsetek 
tych, którzy taką sprzedaż akceptują - odpowiednio 19,5% w roku 1994 
oraz 20,0% w pięć lat później. Okazuje się natomiast, że zauważalny 
wzrost nastąpił w kategorii tych, którzy dopuszczają sprzedaż jako ko
nieczność. Odsetek prezentujących takie stanowisko wynosił bowiem 
tylko 10,1% w roku 1994 i aż 21,1% w roku 1999. W przeciągu zatem 
pięciu lat liczba badanych dopuszczających sprzedaż ziemi jako konie
czność wzrosła dwukrotnie (!).

Okazuje się ponadto, że sprzeciw wobec sprzedaży ziemi tworzącej 
gospodarstwo rolne jest opinią najbardziej ustabilizowaną. Aż 62,3% 
wyrażających taką opinię w roku 1994 podtrzymało ją pięć lat później. 
Oznacza to jednocześnie, że aż 43,9% wszystkich badanych nie zmieniło 
tej właśnie opinii w przeciągu interesującego nas okresu. Natomiast 
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dwa pozostałe typy deklaracji nie okazały się tak stabilne. Tylko 25,6% 
skłonnych w razie konieczności do sprzedania ziemi podtrzymało tę 
opinię pięć lat później. Niemal taki sam odsetek (25,3%) podtrzymuje 
swoją opinię w grupie osób deklarujących gotowość do sprzedaży. W tej 
ostatniej jednak aż 50,6% zmieniło w ciągu pięciu lat zdanie, deklarując 
sprzeciw wobec sprzedaży, a 24,1% zaakceptowało ten fakt, ale tylko je
śli byłaby taka konieczność. Podobnie również ponad połowa tych, któ
rzy w 1994 dopuszczali sprzedaż ziemi jako konieczność, w roku 1999 
deklaruje sprzeciw wobec takiego rozwiązania. Wszystkie przepływy 
wskazują na znaczną dynamikę zmian opinii badanych w interesującej 
nas kwestii.

Problemy związane z prowadzeniem gospodarstwa rozpoczynamy 
od opinii na temat dzierżawy. Badanym przedstawiono na karcie sie
dem takich opinii, prosząc o wybranie tych, które odpowiadają ich po
glądom w tym względzie. Zestawienie wyników wyborów w roku 1994 
i 1999 zawiera tabela 20.6.

Okazuje się, że w przypadku pierwszych trzech opinii, wyrażających 
- jak widzimy - pozytywne aspekty sytuacji dzierżawienia ziemi, całko
wite rozkłady opinii pozostały w ciągu interesujących nas pięciu lat pra
wie niezmienione. Generalnie zdecydowana większość badanych nie 
zgadzała się z nimi zarówno w roku 1994, jak i 1999. Świadczyć to może 
o ciągle utrzymujących się pokładach ostrożności wobec zjawiska dzier
żawy. Jednak za tymi globalnymi wielkościami kryją się interesujące 
procesy przeobrażeń opinii poszczególnych właścicieli. Pewne zmiany 
opinii nastąpiły w przypadku stwierdzenia o pozytywnym wpływie 
dzierżawy na proces powiększania produkcji. Jednak swoją pozytywną 
opinię na ten temat sprzed pięciu lat podtrzymało 42,3% badanych. Na
tomiast w przypadku opinii negatywnej odsetek ten wyniósł 77,4%. 
W przypadku opinii wskazującej na pozytywny wpływ dzierżawy na 
komasację gruntów aż 88,9% tych, którzy nie zgodzili się z tą opinią 
w roku 1994, pozostało tego samego zdania, wśród tych zaś, którzy 
wówczas aprobowali tego typu opinię, obecnie potwierdziło ją zaledwie 
15,6% (!). Z kolei w przypadku opinii upatrującej w dzierżawie szansy 
dla młodych rolników 75,9% właścicieli, którzy nie zgadzali się z nią 
w roku 1994, pozostało przy swoim zdaniu. W grupie zaś tych, którzy 
pięć lat temu zgodzili się z tą opinią, swoje zdanie utrzymało tylko 
29,9%. Widzimy zatem, że generalnie niezgadzający się z powyższymi 
opiniami znacznie częściej pozostawali przy swoim zdaniu, natomiast 
ci, którzy je przed pięcioma laty aprobowali, wykazywali większą ten
dencję do ich zmiany.
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Tab. 20.6. Opinie badanych w sprawie dzierżawy (liczba wskazań w %)

Opinia Kategoria 
odpowiedzi 1994-Nie 1994-Tak Ogółem

Dobre rozwiązanie, bo można 
zwiększać produkcję

1999-Nie 77,4% 57,7% 71,4%

1999-Tak 22,6% 42,3% 28,6%

Ogółem 69,2% 30,8% 100,0%

Dobre rozwiązanie, bo można 
komasować grunty

1999-Nie 88,9% 84,4% 88,5%

1999-Tak 11,1% 15,6% 11,5%

Ogółem 90,2% 9,8% 100,0%

Dobre rozwiązanie, bo ułatwia 
start młodym

1999-Nie 75,9% 70,1%; 74,4%

1999-Tak 24,1% 29,9% 25,6%

Ogółem 74,6% 25,4% 100,0%

Złe rozwiązanie, bo lepiej jest 
być właścicielem

1999-Nie 82,2% 69,4% 80,5%

1999-Tak 17,8% 30,6% 19,5%

Ogółem 86,6% 13,4% 100,0%

Złe rozwiązanie, bo jest się 
uzależnionym od kontraktu

1999-Nie 92,8% 86,7% 92,6%

1999-Tak 7,2% 13,3% 7,4%

Ogółem 96,7% 3,3% 100,0%

Złe rozwiązanie, bo może 
prowadzić do zadłużenia

1999-Nie 85,8% 82,6% 85,7%

1999-Tak 14,2% 17,4% 14,3%

Ogółem 95,0% 5,0% 100,0%

Złe rozwiązanie, bo dzierżawcy 
nie dbają o ziemię

1999-Nie 88,6% 78,8% 87,9%

1999-Tak 11,4% 21,2% 12,1%

Ogółem 92,8% 7,2% 100,0%

Źródło: badania własne autora

Co ciekawe, częściowo podobne zależności można zaobserwować 
w przypadku czterech kolejnych opinii, wskazujących - dla odmiany - 
negatywne konsekwencje dzierżawy. Tutaj także ci badani, którzy nie 
zgadzają się z zaprezentowanymi stwierdzeniami, wykazują zdecydo
wanie większą stabilizacje swych opinii (odpowiednio 82,2, 92,8, 85,8 
oraz 88,6%). Natomiast ci, którzy zgadzali się w roku 1994 z tymi stwier
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dzeniami, wykazali dużo większą skłonność do zmiany opinii po 5 la
tach (odsetki tych, którzy pozostali przy swoim zdaniu wynoszą w każ
dej kategorii odpowiednio: 30,6, 13/3 (!), 17,4 (!), 21,2%). Zdecydowana 
większość badanych, zarówno w roku 1994, jak i 1999, nie zgadzała się 
z zaprezentowanymi stwierdzeniami. Sytuację tę różni - moim zdaniem
- w porównaniu z opiniami dotyczącymi trzech pozytywnych twier
dzeń na temat dzierżawy, tendencja do bardziej widocznych zmian 
w całkowitych rozkładach opinii. Generalnie we wszystkich czterech 
przypadkach można bowiem stwierdzić wzrost liczby badanych, którzy 
zgadzają się z prezentowanymi twierdzeniami, a więc są gotowi po
twierdzić opinię o negatywnych skutkach dzierżawy. Wzrost tej katego
rii przebiega: a) od 13,4% w roku 1994 do 19,5% w roku 1999 w odnie
sieniu do opinii wskazującej na dzierżawę jako na złe rozwiązanie, bo 
przeczące zasadzie własności całej użytkowanej przez siebie ziemi; 
b) od 3,3 do 7,4% w przypadku opinii o dzierżawie jako przyczynie 
skrępowania warunkami kontraktu; c) od 5 do 14,3% w przypadku opi
nii o dzierżawie jako możliwej przyczynie zadłużenia gospodarstwa; 
wreszcie d) od 7,2 do 12,1% w przypadku opinii o dzierżawie jako czyn
niku sprzyjającym niedbaniu dzierżawców o ziemię. Tendencje te mogą
- moim zdaniem - świadczyć na rzecz tezy, iż ostatnie lata przyniosły 
przede wszystkim negatywne doświadczenia w tym względzie, osadza
jące się właśnie w świadomości badanych.

Doświadczenia lat dziewięćdziesiątych wpłynęły także, i to w spo
sób bardzo jednoznaczny, na zmiany myślenia w kwestii wyposażenia 
gospodarstwa. Badanym przedstawiono do wyboru cztery powyższe 
twierdzenia, prosząc jednocześnie o wskazanie tylko tego (jednego), 
które jest najbardziej zgodne z ich poglądami. Rezultaty tego zabiegu 
przedstawione są w tabeli 21.6. Jeżeli dla jasności rozważań pominiemy 
kwestię stwierdzenia typu D, stanowiącą margines wyborów badanych, 
to dynamika rozkładów opinii dotyczących trzech pozostałych stwier
dzeń prowadzi do następujących konkluzji.

Należy przede wszystkim odnotować spadek opinii prezentujących 
najbardziej tradycyjną i nieracjonalną wizję rolnika posiadającego na 
własność wszystkie maszyny bez względu na to, w jakim stopniu i jak 
często je wykorzystuje. Odsetek takich opinii wynosił w roku 1994 
55,2%; po czterech latach zaś spadł do poziomu 43,9%. Można zatem po
wiedzieć, że wielokrotnie wskazywana w innych moich publikacjach 
(Gorlach, 1995a) tzw. psychoza posiadania, będąca swoistym rezultatem 
doświadczeń okresu komunistycznego, zaczyna powoli zanikać. Jedno-
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Tab. 21.6. Opinie na temat posiadania maszyn przez rolników 
(liczba wskazań w %)

Kategoria 
odpowiedzi

1994- 
Odpowiedź 

typu A

1994- 
Od powiedź 

typu B

1994- 
Odpowiedź 

typu C

1994- 
Odpowiedź 

typu D
Ogółem

1999 - Odpowiedź 
typu A 53,9% 25,6% 44,1% 35,7% 43,9%

1999 - Odpowiedź 
typu B 26,0% 51,9% 25,4% 28,6% 33,5%

1999 - Odpowiedź 
typu C 18,1% 19,5% 30,5% 28,6% 20,4%

1999 - Odpowiedź 
typu D 2,0% 3,0% 7,1% 2,2%

Ogółem 55,2% 28,9% 12,8% 3,0% 100,0%

Źródło: badania własne autora
Opinie przedstawione do wyboru badanym:
A. Rolnik powinien posiadać na własność wszystkie maszyny, nawet jeśli używa ich 
tylko od czasu do czasu.
B. Rolnik powinien posiadać na własność tylko te maszyny, których używa na co 
dzień, natomiast pozostałe kupować i użytkować wspólnie z innymi rolnikami.
C. Rolnik powinien posiadać na własność tylko te maszyny, których używa na co 
dzień, pozostałe zaś wynajmować od innych rolników.
D. Rolnik nie powinien posiadać na własność żadnych maszyn, a wszystkie usługi 
zlecać innym.

cześnie obserwujemy wzrost znaczenia dwóch innych typów opinii, 
wskazujących na bardziej racjonalne zachowania, zwracających uwagę 
na konieczność posiadania jedynie codziennie używanych maszyn, 
wspólnego zaś nabywania i użytkowania pozostałych bądź wręcz wy
najmowania od innych rolników. W pierwszym przypadku (dotyczy to 
opinii B) odsetek opowiadających się za takim rozwiązaniem wzrósł 
z 28,9% w roku 1994 do 33,5% w roku 1999; w drugim zaś (opinie ty
pu C) - z 12,8 do 20,4% w omawianym okresie. Tendencje te potwier
dzają - jak sądzę - zarówno rosnącą akceptację stosunków rynkowych 
pomiędzy samymi rolnikami (wynajem maszyn), jak i zainteresowanie 
zbiorowymi przedsięwzięciami, umożliwiającymi racjonalizację wyko
rzystania posiadanego sprzętu.

Okazuje się jednak, że zmienność opinii w poszczególnych katego
riach badanych jest relatywnie wysoka. W przypadku opinii A i B tylko 
nieco ponad 50% uznających je za swoje w roku 1994 powtórzyło ten 
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wybór pięć lat później. Można co prawda wskazywać, że przepływy 
z kategorii A zgodne z ogólną tendencją są spore, jako że 26% spośród 
osób reprezentujących ten typ opinii zmieniło swoje zdanie, wybierając 
B, a 18,1% - opinię C, ale nie można nie dostrzegać, że mamy też do czy
nienia z procesem przeciwnym ogólnej tendencji. Analiza wielkości pre
zentowanych w tabeli 21.6 pokazuje również, że jedna czwarta (25,6%) 
właścicieli, którzy w roku 1994 wskazywali na stwierdzenie mówiące 
o wspólnym kupnie i użytkowaniu niektórych maszyn, w roku 1999 
zmieniła zdanie i wybrała stwierdzenie dotyczące posiadania na włas
ność wszystkich maszyn, bez względu na intensywność ich wykorzy
stywania. Odsetek ten jest jeszcze większy i wynosi aż 44,1% (!) w przy
padku tych, którzy w roku 1994 uznawali za swoje opinie mówiące 
o możliwości wynajmowania maszyn od innych rolników.

Kolejnym analizowanym czynnikiem, związanym ściśle z prowa
dzeniem gospodarstwa, jest gotowość do korzystania z kredytów. Tym 
razem nie badaliśmy opinii właścicieli na ten temat, lecz po prostu zada
liśmy im pytanie, czy korzystali z kredytów w ciągu kilku ostatnich lat. 
W przypadku roku 1994 dotyczyło to okresu 1990-1994; zaś w przypad
ku roku 1999 - okresu 1995-1999. Odpowiedzi na to pytanie zawiera ta
bela 22.6.

Tab. 22.6. Odpowiedzi na pytanie: „Czy korzystali z kredytu?” - liczba 
wskazań w %

Kategoria 
odpowiedzi 1994-Nie 1994-Tak Ogółem

1999- Nie 70,0% 22,6% 53,1%

1999-Tak 30,0% 77,4% 46,9%

Ogółem 64,4% 35,6% 100,0%

Źródło: badania własne autora

Analiza zawartych w niej wielkości skłania do sformułowania 
dwóch zasadniczych konkluzji. Po pierwsze, widoczna jest tendencja do 
wzrostu odsetka rolników korzystających z tego źródła finansowania 
gospodarstwa. O ile bowiem w roku 1994 z kredytów korzystało 35,6% 
badanych, o tyle po pięciu latach odsetek ten wzrósł do 46,9%. Po dru
gie, wyraźna jest także tendencja do stabilizacji tego wzoru zachowań. 
Aż 70% badanych, którzy nie korzystali z kredytów w pierwszej poło
wie lat dziewięćdziesiątych, kiedy na pewno oferta kredytowa była 
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mniej atrakcyjna, nie uczyniło tego także w drugiej połowie dekady. 
I odwrotnie - aż 77,8% tych, którzy w niepewnej sytuacji początku de
kady korzystali z kredytów, czyniło tak również w drugiej połowie lat 
dziewięćdziesiątych. Tak niskie odsetki przepływów mogą świadczyć 
o stabilizacji wzorów zachowania w poszczególnych kategoriach bada
nych i małej ich zmienności w porównaniu z wieloma analizowanymi 
wyżej typami opinii. Ogólna zaś tendencja wzrostowa kategorii korzy
stających z kredytów może ponadto świadczyć o powolnym procesie 
upowszechniania tego typowego dla gospodarki rynkowej zachowania 
w całym środowisku właścicieli gospodarstw rolnych.

Kolejnym elementem obrazującym zmiany w podejściu do prowa
dzenia gospodarstwa są czynniki, jakie właściciele zwykli brać pod 
uwagę w procesie podejmowania decyzji produkcyjnych oraz źródła in
formacji przez nich wykorzystywane. Informacje dotyczące tych proble
mów zawiera tabela 23.6.

Tab. 23.6. Czynniki uwzględniane w procesie podejmowania decyzji 
produkcyjnych przez badanych

Zestawienie czynników według odsetka 
wskazań „w dużym stopniu” w 1994 r.

Zestawienie czynników według odsetka 
wskazań „w dużym stopniu” w 1999 r.

Opłacalność produkcji (68,1%) Możliwości sprzedaży (60,7%)

Możliwość sprzedaży (64%) Opłacalność produkcji (60,3%)

Zasoby pracy w rodzinie (45,3%) Umowa kontraktacyjna (41,4%)

Jakość żywności (40,1%) Zasoby pracy w rodzinie (37,7%)

Umowa kontraktacyjna (38,2%) Jakość żywności (37,5%)

Lokalne i rodzinne zwyczaje w produk
cji (29,7%)

Możliwość zatrucia środowiska (29,7%)

Możliwość zatrucia środowiska (27,3%) Lokalne i rodzinne zwyczaje 
w produkcji (24,3%)

Wydarzenia w rodzinie (20,8%) Wydarzenia w rodzinie (23%)

Źródło: badania własne autora

Zestawienie to wskazuje, że w stopniu najwyższym (największy od
setek deklarujących branie pod uwagę danego czynnika „w dużym sto
pniu") w roku 1999 liczą się te czynniki, które są związane z perspekty
wą stabilizacji sytuacji gospodarstwa, powiązane silnie z różnymi ele
mentami gospodarki rynkowej (pewność sprzedaży, opłacalność produ
kcji, umowa kontraktacyjna). Są one teraz w sposób bardziej zdecydo
wany obecne na szczycie hierarchii aniżeli pięć lat wcześniej. Najbar
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dziej zyskała na znaczeniu „umowa kontraktacyjna", która awansowała 
z piątej lokaty w roku 1994 na trzecią pozycję w roku 1999. Relatywnie 
zyskały także na znaczeniu takie czynniki, jak: „możliwości sprzedaży" 
oraz „możliwość zatrucia środowiska". Straciły natomiast: „zasoby pra
cy w rodzinie", „lokalne i rodzinne zwyczaje w produkcji" oraz - co cie
kawe - „jakość żywności".

Zestawienie odsetków wskazania „w dużym stopniu" w odniesieniu 
do poszczególnych czynników oraz ich pozycji w hierarchii w obydwu 
badanych momentach czasowych daje podstawy do interesujących ob
serwacji. Przede wszystkim niekoniecznie awans danego czynnika 
w hierarchii był związany ze wzrostem odsetka jego wskazań. Przykła
dem tego może być chociażby „możliwość sprzedaży". Jednocześnie 
można zauważyć, że różnica pomiędzy odsetkiem wyborów pierwszego 
i ostatniego czynnika w ukształtowanej hierarchii w roku 1999 jest mniej
sza, aniżeli pięć lat wcześniej. Świadczyć to zatem może o zarysowującej 
się tendengi do uwzględniania w wysokim stopniu przez rolników róż
norodnych czynników i mniejszych skłonności do preferowania jednych 
kosztem innych. Oznaczać to może - jak sądzę - potwierdzenie hipotezy 
o wzrastającej złożoności procesu podejmowania decyzji produkcyjnych 
przez właścicieli gospodarstw (Podedwoma, 2000).

Przyjrzyjmy się na koniec stabilności wskazań badanych. Porównu
jąc tę cechę deklaracji właścicieli wśród tych, którzy nie biorą w ogóle 
danego czynnika pod uwagę, oraz tych, którzy uwzględniają go w du
żym stopniu, wśród branych pod uwagę w naszych badaniach czynni
ków decyzyjnych można wyróżnić dwie kategorie. Do pierwszej propo
nuję zaliczyć te czynniki, w przypadku których stabilność deklaracji 
wskazujących na niebranie ich pod uwagę jest większa aniżeli w przy
padku deklaracji wskazujących na uwzględnianie „w dużym stopniu". 
Są to: „umowa kontraktacyjna", „lokalne i rodzinne zwyczaje w produ
kcji", „wydarzenia w życiu rodziny" oraz „możliwość zatrucia środowi
ska". Do drugiej kategorii natomiast zaliczam te, które wykazują wię
kszą stabilność deklaracji mówiących o braniu pod uwagę „w dużym 
stopniu". Do tej kategorii należą: „opłacalność produkcji" i „możliwość 
sprzedaży". Dwa pozostałe czynniki, tj. „jakość żywności" oraz „zasoby 
pracy w rodzinie" reprezentują swoistą sytuację równowagi, tzn. odset
ki w obu interesujących nas tu kategoriach wskazań wahają się na po
ziomie 44-46%. Można - jak się wydaje - zatem założyć, że właściciele 
badanych gospodarstw doświadczyli w interesującym nas okresie od
działywania szeregu przeciwstawnych uwarunkowań. Znalazło to od
zwierciedlenie w relatywnie dużej liczbie przypadków deklarowania 
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zmiany czynników branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji 
produkcyjnych.

Swoistym uzupełnieniem prezentowanej wyżej problematyki jest 
analiza zmian wypowiedzi badanych, dotyczących źródeł informacji, 
wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji produkcyjnych. Wyni
ki badań dotyczących tej kwestii, zamieszczone w tabeli 24.6, wydają się 
upoważniać do sformułowania następujących wniosków. Przede wszy
stkim pozycja sąsiadów czy przyjaciół jako źródeł informacji pozostała 
właściwie niezmieniona. Podobnie wygląda sprawa w przypadku ko
rzystania z porad fachowców ze służby rolnej oraz fachowych czaso
pism, prasy i książek. Tylko w przypadku radia i telewizji możemy za
obserwować nieco odmienną tendencję. Tutaj następuje przesunięcie 
opinii od tych, którzy z nich nie korzystają (ta kategoria ulega zmniej
szeniu), w kierunku tych, którzy stale korzystają z tych źródeł (ta kate
goria ulega powiększeniu). Kategoria pośrednia, tj. ci, którzy korzystają 
tylko czasami, jest taka sama w roku 1999 i w 1994.

Analiza zmian liczby odpowiedzi w poszczególnych kategoriach po
kazuje także pewne wspólne prawidłowości w przypadku trzech pierw
szych źródeł informacji. Zarówno bowiem w przypadku sąsiadów 
(przyjaciół), fachowców ze służby rolnej czy fachowych czasopism 
i książek badani wskazujący na fakt niekorzystania z nich w roku 1994 
częściej wykazywali tendencję do udzielania takiej samej odpowiedzi 
pięć lat później. Tylko w przypadku radia i telewizji mamy do czynienia 
z dokładnie odwrotną sytuacją. Tutaj znacznie większą stabilnością wy
kazali się ci, którzy deklarowali stałe ich wykorzystywanie.

Obie zarysowane wyżej tendencje mogą potwierdzać proces rozpa
du zbiorowości rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce na te, które 
ulegają procesowi marginalizacji i koncentrują się co najwyżej na prze
trwaniu, oraz te, które aktywnie włączają się w grę rynkową. Można za
łożyć, że deklaracja niekorzystania z różnych źródeł informacji byłaby 
charakterystyczna dla tych pierwszych, stałe zaś ich wykorzystywanie - 
dla tych drugich. Zjawisko większej stabilizacji deklaracji charakterysty
czne dla tych pierwszych gospodarstw może potwierdzać tezę, że pro
cesy marginalizacji i funkcjonowania poza rynkiem, a w każdym razie 
na jego obrzeżach, dotyczą większej części gospodarstw w Polsce. Przy
padek radia i telewizji z kolei potwierdza jedynie - moim zdaniem - 
fakt, że jest to źródło informacji tak powszechne, iż w sposób niejako 
naturalny może być wykorzystywane przez wszystkie kategorie właści
cieli gospodarstw.
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Tab. 24.6. Odpowiedzi na pytanie o korzystanie z różnych źródeł informacji 
przy podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarstwa - liczba 
wskazań w %

Źródło: badania własne autora

Źródło Kategoria 
odpowiedzi

1994- 
Nie

1994- 
Tak, 

czasami

1994- 
Tak, 
stale

Ogółem

Porady sąsia
dów, przyjaciół, 
itp.

1999- Nie 57,2% 27,1% 25,0% 37,7%

1999 - Tak, czasami 36,7% 58,3% 47,9% 49,5%

1999 - Tak, stale 6,0% 14,6% 27,1% 12,8%

Ogółem 36,0% 53,6% 10,4% 100,0%

Porady i opinie 
fachowców

1999- Nie 67,4% 42,3% 26,0% 50,5%

1999 - Tak, czasami 27,7% 45,4% 34,0% 37,1%

1999-Tak, stale 4,9% 12,3% 40,0% 12,4%

Ogółem 39,9% 49,2% 10,8% 100,0%

Czasopisma, 
książki, prasa

1999-Nie 63,7% 28,4% 16,2% 40,1%

1999-Tak, czasami 30,7% 53,4% 40,5% 42,5%

1999-Tak, stale 5,6% 18,3% 43,2% 17,4%

Ogółem 38,8% 45,1% 16,1% 100,0%

Programy 
radiowe 
i telewizyjne

1999- Nie 29,3% 21,4% 7,2% 20,8%

1999-Tak, czasami 60,3% 58,0% 48,2% 56,8%

1999 - Tak, stale 10,3% 20,6% 44,6% 22,3%

Ogółem 25,2% 56,8% 18,0% 100,0%

Kolejnym elementem rekonstruowanej zmiany sposobu myślenia ba
danych rolników są ich wyobrażenia co do obszaru gospodarstwa, na 
którym - zgodnie z przedstawionym im pytaniem: „przeciętna rodzina 
może pracować i tylko z tej pracy żyć godziwie". Wyobrażenia dotyczą
ce tego właśnie problemu są - moim zdaniem - dobrym wskaźnikiem 
ogólnej wizji dotyczącej modelu rolnictwa, jaka pojawia się w świado
mości właścicieli. Wyobrażenia te bowiem spełniają dwojaką funkcję. 
Z jednej strony stanowią swoisty układ odniesienia do oceny sytuacji 
czy to własnego gospodarstwa, czy też szerzej - całego rolnictwa w kra
ju; z drugiej zaś - mogą stanowić istotny czynnik motywujący do podej
mowania określonych strategii działania wobec swego gospodarstwa.



208 RODZINNE GOSPODARSTWA ROLNE W POLSCE 1994-1999...

Dane zawarte w tabeli 25.6 skłaniają do sformułowania wniosku, że 
obszar optymalnego gospodarstwa powiększa się w świadomości bada
nych. Obserwujemy bowiem wyraźny spadek liczby wskazań w katego
riach najmniejszych, tj. do 10 ha (z 31,% w roku 1994 do 18,5% w roku 
1999) i w przedziale od 11 do 25 ha (z 40,3% w roku 1994 do 35,3% pięć 
lat później). Natomiast w kategoriach zawierających wizję większego 
gospodarstwa tendencje są przeciwne. Wyjątek stanowi tu, co prawda, 
kategoria od 51 do 99 ha, jednak z uwagi na jej marginalną liczebność 
(6 przypadków w roku 1994 i tylko 3 w roku 1999) proponuję nie 
uwzględniać jej w rozważaniach. Na przykład w kategorii operującej 
wizją gospodarstwa w przedziale 26-50 ha obserwujemy wzrost liczby 
wskazań z 24,4 do 35,3%, w kategorii zaś powyżej 100 ha (także, co 
prawda, mało licznej) z 2 do 7,3% (najbardziej dynamiczny wzrost).

Tab. 25.6. Optymalny obszar gospodarstwa - liczba wskazań w %

Kategoria 
odpowiedzi

1994- 
do 10 ha

1994- 
11-25 ha

1994-
26-50 ha

1994- 
51-99 ha

1994- 
100 ha 
i więcej

Ogółem

1999-do 10 ha 27,4% 13,9% 13,5% 16,7% 33,3% 18,5%

1999- 11-25 ha 34,7% 45,9% 23,0% 16,7% 35,3%

1999-26-50 ha 25,3% 36,9% 54,1% 50,0% 50,0% 38,0%

1999-51-99 ha 1,1% 0,8% 16,7% 1,0%

1999-100 ha 
i więcej 11,6% 2,5% 9,5% 16,7% 7,3%

Ogółem 31,4% 40,3% 24,4% 2,0% 2,0% 100,0%

Uwaga: w tabeli uwzględniono tylko te wypowiedzi, w których badani podali konkret
ne liczby odnoszące się do obszaru gospodarstwa (w sumie 303 przypadki).

Źródło: badania własne autora

Analizując przemieszczenia wskazań dokonanych przez badanych 
w interesującym nas okresie, trzeba przede wszystkim wskazać na domi
nujący trend w kierunku kategorii większych gospodarstw. Mianowicie 
34,7% właścicieli, którzy w 1994 roku uważali gospodarstwo do 10 ha za 
optymalne dla rolniczej rodziny w Polsce, w roku 1999 zmieniło zdanie, 
wskazując na gospodarstwa w przedziale od 11 do 25 ha. Z kolei 1/4 tej 
kategorii poszła - jeśli można to tak określić - jeszcze dalej, wskazując na 
gospodarstwa w przedziale od 26 do 50 ha. Podobną tendencję zaobser
wować można wśród tych, którzy w 1994 roku wskazywali na gospodar
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stwa o wielkości od 11 do 25 ha. Wprawdzie aż 45,9% spośród nich pozo
stało przy swoim zdaniu po pięciu latach, ale jednak druga pod wzglę
dem liczebności ich grupa, obejmująca 36,9% tej kategorii, wskazała 
w roku 1999 na gospodarstwa większe aniżeli poprzednio, tj. w prze
dziale 26-50 ha. We wszystkich tych przypadkach odsetki właścicieli 
zmieniających swoje poglądy na optymalny obszar gospodarstwa i uwa
żających, że powinno ono wzrosnąć, były większe aniżeli tych, którzy 
wskazywali na gospodarstwa mniejsze. Tendencję do wskazywania wię
kszych aniżeli poprzednio gospodarstw potwierdza także fakt, iż stabil
ność opinii wzrasta w kategoriach badanych wskazujących na większe 
gospodarstwa. Jeżeli tylko pominiemy mało liczne grupy badanych wy
bierających gospodarstwa powyżej 50 i 100 ha21, to prawidłowość tę po
twierdzają nam następujące wielkości: 27,4% w kategorii do 10 ha, 45,9% 
w kategorii od 11 do 25 ha oraz 54,1% w kategorii od 26 do 50 ha.

21 Zwróćmy uwagę, że te wielkości są powyżej średniej obszaru gospodarstwa w kra
jach Unii Europejskiej.

Na zakończenie rozważań dotyczących sposobów myślenia bada
nych w kwestii prowadzenia gospodarstwa przyjrzyjmy się wskaza
niom dotyczącym tych kategorii rolników, którzy lepiej - zdaniem ba
danych - radzą sobie z przeżywanymi trudnościami. Opinie dotyczące 
tego zagadnienia mogą być - moim zdaniem - traktowane jako wskaź
nik wyobrażeń na temat modelu pożądanego gospodarstwa, lepiej zno
szącego trudności, jakie niosą ze sobą perturbacje na rynku. Informacje 
na ten temat zawiera tabela 26.6, której analiza sprzyja sformułowaniu 
kilku ważnych - jak sądzę - generalizacji. Przede wszystkim należy 
zwrócić uwagę, że tylko jedna charakterystyka uzyskuje w obu - co na
leży podkreślić - badanych okresach pozytywne wskazania na pozio
mie przekraczającym 10% zbiorowości „starych" właścicieli. Chodzi 
o kategorię posiadaczy dużych i zmechanizowanych gospodarstw. Jed
nocześnie trzeba zwrócić uwagę na to, że odsetek tych, którzy wybierają 
tę kategorię rolników, zmalał w ciągu interesujących nas pięciu lat z 34,1 
do 22,6%. Podobnie rzecz się ma z dwiema innymi kategoriami odpo
wiedzi, w przypadku których jeszcze w 1994 roku odsetek wskazują
cych je oscylował wokół 10% członków badanej kategorii. Chodzi z jed
nej strony o wskazanie na osoby przedsiębiorcze i skłonne do ryzyka 
(10,8%), z drugiej zaś - na prowadzących produkcję specjalistyczną. 
W roku 1999 odsetki wskazujących ponownie na tego typu rolników by
ły już jednak mniejsze i wynosiły odpowiednio 6,3% oraz 6,5%. Ponadto 
należy zauważyć, że we wszystkich kategoriach zdecydowanie (z regu-
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Tab. 26.6. Liczba wskazań na poszczególne kategorie rolników 
postrzeganych jako lepiej radzący sobie z trudnościami

Kategoria 1994 1999

Młodzi, zdrowi, wytrzymali 33 (7,2%) 20 (4,3%)

Posiadający tradycje rodzinne 8 (1,7% 1 (0,2%)

Posiadający odpowiednią liczbę 
pracowników 17 (3,7%) 5 (1,1%)

Posiadający odpowiednią klasę ziemi 26 (5,6%) 12 (2,6%)
Posiadający duże i zmechanizowane 
gospodarstwa 157 (34,1%) 104 (22,6%)

Startujący w okresie PRL 27 (5,9%) 12 (2,6%)

Więcej pracujący i produkujący 31 (6,7%) 10 (2,2%)

Przedsiębiorczy i skłonni do ryzyka 50 (10,8%) 29 (6,3%)

Kombinatorzy i mający znajomości 23 (5,0%) 20 (4,3%)

Prowadzący produkcję specjalistyczną 43 (9,3%) 30 (6,5%)

Łączący produkcję z przetwórstwem 3 (0,7%) 7 (1,5%)

Podejmujący pracę poza gospodarstwem 37 (8,0%) 73 (15,1%)

Źródło: badania własne autora.

Uwaga: Badani mieli możliwość wskazywania więcej niż jednej kategorii. Liczba bada
nych wynosi 461 osób.

ły na poziomie 90% i więcej) dominują opinie negatywne, tj. niewskazu- 
jące na daną grupę rolników jako tych, którzy lepiej sobie radzą z trud
nościami. Można zatem powiedzieć, że w świadomości badanych zde
cydowanie dominuje przeświadczenie o tym, iż trudności są udziałem 
wszystkich bez wyjątku rolników i że takie przeświadczenie uległo nie
wielkiemu wzmocnieniu w okresie pomiędzy 1994 a 1999 rokiem. Po
twierdza to także bardzo wyraźny wzrost liczby wskazań na rolników 
podejmujących prace poza gospodarstwem jako tych, którzy radzą so
bie lepiej w istniejącej sytuacji.

Ostatni wymiar zmiany świadomości właścicieli gospodarstw, jaki 
poddany został analizie w tym rozdziale, dotyczy rozmaitych działań 
mających na celu obronę gospodarstwa. Przyjrzyjmy się zatem, czy 
przeżywane trudności, które jawią się jako sytuacja powszechna, cho
ciażby w świetle uprzednio analizowanych wypowiedzi, wymusiły na 
badanych rozmaite działania ograniczające wydatki ich samych oraz ich 
rodzin. Wypowiedzi badanych w tej kwestii zawiera tabela 27.6.
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Tab. 27.6. Odpowiedzi na pytanie: „Czy w obliczu trudności był/a Pan/Pani 
zmuszony/a podjąć działania ograniczające wydatki?” - liczba 
wskazań w %

Źródło: badania własne autora

Typ ograniczeń Kategoria 
odpowiedzi

1994- 
Absolutnie 
konieczne

1994- 
Ograniczenie 

konieczne

1994- 
Nie Ogółem

Wydatki na 
modernizację 
domu 
mieszkalnego

1999- 
Absolutnie 
konieczne

63,6% 50,0% 37,6% 54,2%

1999- 
Ograniczenie 
konieczne

24,1% 25,6% 25,9% 24,9%

1999-Nie 12,3% 24,4% 36,5% 20,8%

Ogółem 47,7% 33,8% 18,4% 100,0%

Wydatki na 
sprzęt 
gospodarstwa 
domowego

1999- 
Absolutnie 
konieczne

64,0% 52,6% 38,0% 55,3%

1999- 
Ograniczenie 
konieczne

20,9% 23,4% 21,5% 21,9%

1999-Nie 15,2% 24,0% 40,5% 22,8%

Ogółem 45,8% 37,1% 17,1% 100,0%

Wydatki na 
potrzeby dzieci

1999- 
Absolutnie 
konieczne

33,0% 25,2% 15,6% 21,7%

1999- 
Ograniczenie 
konieczne

24,2% 29,9% 23,9% 25,6%

1999-Nie 42,9% 44,9% 60,5% 52,7%

Ogółem 19,7% 27,5% 52,7% 100,0%

Wydatki na 
podstawowe 
potrzeby całej 
rodziny

1999- 
Absolutnie 
konieczne

29,0% 22,8% 19,5% 23,0%

1999- 
Ograniczenie 
konieczne

36,0% 39,6% 31,4% 36,0%

1999-Nie 35,0% 37,6% 49,1% 41,0%

Ogółem 21,7% 43,8% 34,5% 100,0%
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Już brzegowe wielkości zamieszczone w tej tabeli świadczą, że wię
kszość badanych absolutnie koniecznie musiała ograniczyć wydatki na 
modernizację domu mieszkalnego. Przy czym trzeba podkreślić, że gru
pa ta wzrosła z 47,7% w roku 1994 do 54,2% w roku 1999. Niemal iden
tycznie rzecz wygląda w przypadku ograniczeń wydatków na sprzęt 
gospodarstwa domowego. Tutaj kategoria wskazujących na ten fakt ja
ko absolutną konieczność także wzrosła z 45,8% w roku 1994 do 55,3% 
pięć lat później. Inaczej to wygląda w przypadku dwóch innych typów 
ograniczeń związanych z zaspokojeniem potrzeb dzieci oraz podstawo
wych potrzeb całej rodziny. Oczywiście, należy zwrócić uwagę, że są 
one związane, w odróżnieniu od dwóch poprzednich, z daleko bardziej 
posuniętymi wyrzeczeniami, będącymi efektem znacznie gorszej sytu
acji rodziny. Zgodnie z przewidywaniem odsetki osób wskazujących na 
tego typu ograniczenia są znacznie mniejsze, choć - co warto podkreślić 
- minimalnie wzrastają w interesującym nas okresie. Ograniczenie wy
datków na potrzeby dzieci jako absolutną konieczność deklarowało 
mianowicie 19,7% badanych w roku 1994 i 21,7% w roku 1999. Nato
miast ograniczenie wydatków na zaspokojenie podstawowych potrzeb 
rodziny jako absolutną konieczność potwierdziło 21,7% rozmówców 
w roku 1994 i 23,6% w roku 1999. Inną tendencją, jaka rzuca się w oczy 
we wszystkich czterech przypadkach, jest zmniejszanie odsetka osób 
wskazujących na dane działanie jako ograniczoną konieczność. Nato- 
miat tylko w jednej sytuacji i w jednym przypadku mamy do czynienia 
ze stabilizacją odsetka wskazań. W przypadku konieczności ogranicze
nia wydatków na potrzeby dzieci 52,7% badanych w roku 1994 i 1999 
wskazuje, że „nie było takiej konieczności".

Przyjrzyjmy się jeszcze dynamice przemieszczeń badanych. Można za
łożyć, że wszyscy ci, którzy wskazując w roku 1994 absolutną lub ogra
niczoną konieczność podjęcia któregoś ze wskazanych typów ograni
czeń, a pięć lat później byli zdania, że nie ma konieczności albo istnieje 
tylko ograniczona konieczność, doświadczyli relatywnej poprawy swej 
sytuacji. I odwrotnie, ci, którzy w roku 1994 uważali, że nie ma konie
czności podjęcia ograniczeń lub jest tylko ograniczona konieczność, 
a w roku 1999 wskazali na ograniczoną lub też absolutną konieczność, 
doświadczyli relatywnego pogorszenia swej sytuacji. Jeżeli w przypad
ku każdego z czterech wskazanych w tabeli 27.6 typów ograniczeń po
łączymy w jedną kategorię wszystkie osoby, które w roku 1999 udzieli
ły innej odpowiedzi aniżeli pięć lat wcześniej, to będziemy mogli oce
nić rozmiary kategorii tych, którzy oceniają lepiej lub gorzej swoją sytu
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ację22. Okazuje się zatem, że w przypadku ograniczenia wydatków na 
modernizację domu mieszkalnego 25,6% rozmówców zadeklarowało swą 
sytuację jako lepszą aniżeli pięć lat temu, 28,6% zaś-jako gorszą. W przy
padku wydatków na zakup sprzętu gospodarstwa domowego sytuacja 
okazała się odwróceniem poprzedniej. Tu ci (25,3%), którzy ocenili swą 
sytuację jako lepszą, przeważali na tymi (19,9%), którzy ocenili ją jako 
gorszą. W dwóch kolejnych przypadkach, dotyczących - jak pamięta
my - typów ograniczeń wskazujących na krańcowo trudną sytuację ba
danych i ich rodzin, ci, którzy twierdzą, że sytuacja ich uległa pogor
szeniu, przeważają nad tymi, którzy oceniają ją jako lepszą. W przy
padku ograniczenia wydatków na potrzeby dzieci 29% naszych roz
mówców oceniło mianowicie gorzej swą sytuację aniżeli 5 lat temu, 
25,7% zaś - lepiej. Natomiast jeśli idzie o ograniczenia dotyczące za
spokojenia podstawowych potrzeb rodziny, wskazujący na pogorsze
nie sytuacji stanowili aż 34,9% badanych, wskazujący zaś na jej pole
pszenie - 31,9%.

22 Liczba osób w poszczególnych kategoriach jest wyrażona w postaci odsetka w sto
sunku do liczby wszystkich członków badanej zbiorowości „starych" właścicieli (N=461).

Uzupełnieniem powyższego wątku rozważań jest analiza gotowości 
badanych właścicieli do podjęcia rozmaitych kroków w sytuacji pogar
szającej się opłacalności produkcji rolnej. Naszym rozmówcom w obu 
badaniach zadaliśmy to samo pytanie, podając im jednocześnie listę 
ośmiu typów działań i prosząc o odpowiedź, czy byliby gotowi je pod
jąć. Wyniki zamieszczone są w tabeli 28.6. Analiza ich pozwala zaobser
wować pewne interesujące tendencje.

Przede wszystkim warto zauważyć, że wzrosła liczba osób, które by
łyby gotowe w takiej sytuacji sprzedać lub wydzierżawić część gospo
darstwa. Odsetek ich wzrósł bowiem z 22,1% w roku 1994 do 29,1% 
w roku 1999, choć oczywiście stanowi to w dalszym ciągu znaczną 
mniejszość w badanym środowisku. Stało się to jednak w dużej mierze 
dzięki tym, którzy w ciągu tego okresu zmienili swoje zdanie. Aż jedna 
czwarta właścicieli, którzy pięć lat wcześniej nie deklarowali takiej goto
wości, obecnie byłaby skłonna to uczynić. Co ciekawe, jednak mniej niż 
połowa (42,2%) spośród tych, którzy już w 1994 roku byli skłonni to 
uczynić, w ciągu interesującego nas okresu zmieniła zdanie i obecnie nie 
deklaruje gotowości do sprzedaży bądź wydzierżawienia części gospo
darstwa w sytuacji jego nieopłacalności. Ten z kolei fakt może - jak sądzę 
- świadczyć o różnorodności i przeciwstawności doświadczeń właścicieli
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Tab. 28.6. Odpowiedzi na pytanie: „Czy w warunkach braku opłacalności 
byliby gotowi podjąć następujące działania?” - liczba wskazań 
w %

Źródło: badania własne autora

Typ działania Kategoria odpowiedzi 1994-Brak 
wskazania

1994- 
Wskazanie Ogółem

Sprzedaż lub 
dzierżawa części 
gospodarstwa

1999-Brak 
wskazania 74,7% 57,8% 70,7%

1999 - Wskazanie 25,3% 42,2% 29,1%
Ogółem 77,9% 22,1% 100,0%

Ograniczenie 
zakupów rodziny do 
niezbędnego 
minimum

1999-Brak 
wskazania 80,5% 75,0% 78,7%

1999 - Wskazanie 19,5% 25,0% 21,3%
Ogółem 67,9% 32,1% 100,0%

Rezygnacja 
z kształcenia dzieci

1999-Brak 
wskazania 99,3% 100,0% 99,3%

1999 - Wskazanie 0,7% 0,7%
Ogółem 97,2% 2,8% 100,0%

Sprzedaż części 
maszyn i urządzeń 
gospodarskich

1999-Brak 
wskazania 90,4% 95,7% 90,7%

1999 - Wskazanie 9,6% 4,3% 9,3%
Ogółem 95,0% 5,0% 100,0%

Sprzedaż części 
wyposażenia domu 
mieszkalnego

1999-Brak 
wskazania 99,1% 100,0% 99,1%

1999-Wskazanie 0,9% 0,9%
Ogółem 95,0% 5,0% 100,0%

Zaciągnięcie 
pożyczki

1999-Brak 
wskazania 90,2% 76,2% 87,6%

1999 - Wskazanie 9,8% 23,8% 12,4%
Ogółem 81,8% 18,2% 100,0%

Zwiększenie pracy 
swojej i członków 
rodziny

1999-Brak 
wskazania 80,4% 78,4% 79,8%

1999 - Wskazanie 19,6% 21,6% 20,2%
Ogółem 69,8% 30,2% 100,0%

Podjęcie dodatkowej 
pracy poza 
gospodarstwem

1999-Brak 
wskazania 46,2% 24,6% 34,9%

1999 - Wskazanie 53,8% 75,4% 65,1%
Ogółem 47,9% 52,1% 100,0%
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rodzinnych gospodarstw rolnych oraz o znacznych przewartościowa
niach ich opinii w interesującej nas kwestii. Podobne tendencje można 
także zaobserwować w przypadku działań polegających na sprzedaży 
maszyn i urządzeń gospodarskich. I tutaj odsetek deklarujących goto
wość do ich podjęcia wzrósł w badanym okresie (z 5,0 do 9,3%), choć 
oczywiście jest to jeszcze bardziej znikoma mniejszość aniżeli w przy
padku sprzedaży lub wydzierżawienia gospodarstwa. Ponadto w oczy 
rzuca się fakt, że niemal wszyscy badani, którzy w roku 1994 deklarowali 
gotowość podjęcia tych działań, nie ponowili tej deklaracji w roku 1999. 
Zatem ogólny wzrost liczby tych, którzy obecnie deklarują taką goto
wość, jest - w gruncie rzeczy - efektem zmiany deklaracji tych, którzy 
pięć lat wcześniej nie byli skłonni podejmować tego typu działań.

Kolejne typy działań dotyczą kwestii związanych nie z gospodar
stwem, ale z rodziną. W tych przypadkach obserwujemy spadek liczby 
właścicieli deklarujących gotowość do ich podjęcia. W przypadku ogra
niczenia zakupów rodziny do niezbędnego minimum odsetek ten zma
lał z 32,1 do 21,3% w interesującym nas okresie. Warto też zauważyć, że 
tylko 25% spośród tych, którzy zadeklarowali gotowość do tego typu 
działań w roku 1994, ponownie złożyło taką samą deklarację w roku 
1999. Jeszcze bardziej wyraźny trend pojawił się w przypadku gotowo
ści do rezygnacji z kształcenia dzieci. W roku 1999 nikt (!) spośród bada
nych właścicieli nie zadeklarował gotowości do tego typu działania. 
Z dokładnie takim samym obrazem sytuacji mamy też do czynienia 
w przypadku działań polegających na sprzedaży części wyposażenia 
domu mieszkalnego.

Spada także wśród badanych gotowość do zaciągania pożyczki 
w przypadku trudności spowodowanych brakiem opłacalności gospo
darstwa (z 18,2 do 12,4%). Podobny trend obserwujemy także w przy
padku gotowości do zwiększenia ilości pracy właściciela i członków je
go rodziny (z 30,2 do 20,2%). W obu przypadkach zdecydowana wię
kszość (odpowiednio 76,2 oraz 78,4%) badanych, którzy w roku 1994 
deklarowali gotowość do podejmowania tego typu działań, obecnie 
zmieniła zdanie. Inaczej natomiast wygląda sprawa z gotowością podję
cia dodatkowej pracy poza gospodarstwem. Tutaj odsetek skłonnych do 
podjęcia tego typu działania wzrósł z 52,1% w roku 1994 do 65,1% pięć 
lat później. Jest to także - co warto podkreślić - działanie cieszące się 
największym stopniem uznania wśród badanych w obu momentach 
czasowych i jedyne, gdzie liczba deklarujących gotowość do jego podję
cia jest większa aniżeli tych, którzy takiej deklaracji nie składają. Warto 
też zaznaczyć, że aż 75,4% spośród tych, którzy deklarowali taką goto
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wość w roku 1994, podtrzymało tę deklarację w roku 1999, ponad poło
wa zaś spośród tych, którzy tej deklaracji nie złożyli pięć lat wcześniej, 
obecnie zmieniła zdanie.

5. Podsumowanie

Przeobrażenia, jakie zachodzą w badanej zbiorowości gospodarstw 
i ich użytkowników, nie potwierdzają do końca tezy o polaryzacji stru
ktury agrarnej. Świadczą raczej na rzecz twierdzenia o koncentracji zie
mi i powiększaniu się liczby gospodarstw dużych. Sama zbiorowość 
użytkowników prowadzących gospodarstwa wykazuje tendencje do 
lekkiej poprawy struktury wykształcenia oraz stabilizacji, jeśli chodzi 
o strukturę wieku. Okazuje się, że w badanym okresie (lata 1994—1999) 
nie nastąpiła żadna zasadnicza pokoleniowa zmiana właścicieli czy 
użytkowników gospodarstw rodzinnych. Co jednak także warte pod
kreślenia, w zbiorowości tej nie zaobserwowano dominacji kategorii 
osób starych, w wieku poprodukcyjnym.

Okazuje się również, że o przetrwaniu gospodarstwa w badanym 
okresie decydowała w dużej mierze strategia przyjęta przez prowadzą
cych. Branie kredytów, ryzyko, walka o sprzedanie swoich produktów 
stanowiły czynniki wzmacniające szanse owego przetrwania. A zatem 
nie chłopska strategia przeczekiwania niekorzystnych uwarunkowań, 
ale podejmowanie ryzyka i niektórych przynajmniej elementów gry 
rynkowej mogą decydować o utrzymaniu substancji gospodarstwa. Od
chodzenie od chłopskości jest ponadto widoczne w zmieniającym się 
stosunku użytkowników gospodarstw do pracy. Okazuje się bowiem, że 
nowi prowadzący gospodarstwa (tj. osoby, które pojawiły się w tej roli 
właśnie w latach 1994-1999) są mniej skłonni do zwiększania wysiłku 
(większego obciążenia pracą) w przypadku napotykanych przez gospo
darstwo trudności. Świadczyć to może - w moim przekonaniu - 
o utrwalaniu się wizji powodzenia gospodarstwa od wielu różnorakich 
czynników, a nie tylko od poziomu wysiłku jego użytkowników. Taki 
proces stanowiłby dowód na modernizację mentalności użytkowników 
gospodarstw. Przeświadczenie takie wzmacniają również zaobserwo
wane zmiany w treści deklaracji o ponownym wyborze zawodu rolnika. 
Spada bowiem w sposób istotny odsetek osób deklarujących ponowny 
wybór zawodu rolnika z uwagi na zamiłowanie czy rodzinną tradycję. 
Okazuje się także, iż w badanym okresie wzrósł odsetek osób skłonnych 
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do sprzedaży gospodarstwa, co dodatkowo - w moim przekonaniu - 
może dowodzić tezy o zanikającej chłopskości w zbiorowości badanych. 
Staje się wreszcie wiadomym, że następują pewne zmiany w przypadku 
opinii dotyczących dzierżawy ziemi czy sposobu posiadania i użytko
wania maszyn. Zwiększenie odsetka pozytywnych opinii na temat 
dzierżawy, jak również wyraźny spadek poziomu tzw. psychozy posia
dania również świadczą o powolnym procesie unowocześniania myśle
nia rolników. Tego samego dowodzi większe w latach 1994-1999 aniżeli 
w okresie poprzednim (1989-1994) korzystanie przez badanych z roz
maitych kredytów.

Interesującej ewolucji ulegają także poglądy w kwestii optymalnego 
obszaru gospodarstwa. Jest on bowiem w roku 1999 większy, aniżeli 
pięć lat wcześniej. W dalszym też ciągu jest on (jak również nowoczesny 
charakter gospodarstwa) postrzegany jako najważniejszy czynnik uła
twiający radzenie sobie w trudnej sytuacji, choć - co należy podkreślić - 
odsetki osób wskazujących na tę ostatnią kwestię są jednak obecnie niż
sze aniżeli w roku 1994. Ta swoista sprzeczność tkwiąca w świadomości 
badanych może stanowić - jak sądzę - podstawę do twierdzenia o bar
dziej kompleksowym (aniżeli pięć lat temu) sposobie postrzegania 
źródeł powodzenia gospodarstwa. Także doświadczenia ostatniego 
okresu pokazały z pewnością naszym rolnikom, że kłopoty właściwe 
gospodarce rynkowej są także udziałem dużych i nowocześnie wyposa
żonych gospodarstw.

Prezentowane w tym rozdziale wyniki badań ukazują nam zatem 
obraz intensywnych przeobrażeń, jakie zachodzą na wsi. Z jednej strony 
ukazane zostały procesy przeobrażeń struktury agrarnej, które - chociaż 
celowe jest ostrożne posługiwanie się tezą o dualizacji struktury gospo
darstw - dowodzą jednak wyraźnie procesów koncentracji ziemi. 
Z drugiej natomiast strony otrzymujemy panoramę swoiście sprzecz
nych procesów dokonujących się w świadomości badanych rolników. 
W wielu wymiarach tej świadomości otrzymujemy - co trzeba podkre
ślić - obraz relatywnej stabilizacji jej treści. Jednak w niektórych newral
gicznych aspektach analizowany przez nas obraz nabiera intensywnej 
dynamiki. Tak jest chociażby w kwestii autodefinicji roli właściciela, sta
nowiącej - wedle przyjętej tu koncepcji - fundament świadomości bada
nych. Obraz zmian, jaki tutaj otrzymujemy, jest bezspornym dowodem 
na traumatyczny charakter doświadczenia, które stało się udziałem na
szych rozmówców w latach 1994-1999.



Rozdział siódmy

Rynek - kapitał - gospodarstwo: 
dynamika rozwarstwiania 
klasy chłopskiej

„Mnie te blokady nie dotyczyły, bo z rolnictwa nie 
żyjf".

Rozmówca nr 660

1. Uwagi wstępne

Ostatni rozdział niniejszego opracowania dotyczy najbardziej newral

gicznego problemu. Jest mianowicie próbą uchwycenia zarówno kie
runków, jak i tempa procesów dezintegracji klasy chłopskiej w naszym 
społeczeństwie. Wykorzystując przytaczane już na tych łamach określe
nie Marii Halamskiej (1991a) o ostatnich chłopach w Europie, można 
sformułować pytanie o zakres i tempo zaniku właśnie tej kategorii spo
łecznej. Aby w miarę precyzyjnie przygotować odpowiedź na tak posta
wione pytanie, należy uściślić podstawę teoretyczną wyznaczającą za
kres rozważań. Nawiązuje ona w sposób oczywisty do rozstrzygnięć 
przedstawionych w rozdziale trzecim, w którym próbowano naszkico
wać proces wchodzenia określonych kategorii gospodarstw na wyróż
nione trajektorie rozwojowe. Można jednak żywić obawy, czy ów proces 
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rozwarstwienia rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce jest już na 
tyle zaawansowany, że będzie możliwy do uchwycenia za pomocą okre
ślonych wskaźników empirycznych. Literatura przedmiotu ukazuje ra
czej stosunkowo niewielki i niezbyt głęboki zakres owej restrukturyza
cji. Wystarczy wspomnieć tutaj stwierdzenia formułowane np. przez Je
rzego Wilkina (2000a, 2000c, 2000d) i Andrzeja Rosnera (2000). Co 
ponadto ciekawe, niektórzy ekonomiści uważają obecnie taki właśnie 
proces za wręcz niepożądany, widząc swoistą szansę na złagodzenie 
bezrobocia i innych dotkliwych problemów społecznych wsi polskiej 
w zachowaniu chłopskiego charakteru istniejących gospodarstw. Chara
kterystyczną opinią tego typu jest np. stwierdzenie A. Wosia: „Nową 
«jakość strukturalną» osiągnąć w Polsce można również przy chłopskim 
rolnictwie pod warunkiem, że głęboko zmieni się jego otoczenie, 
a w konsekwencji tego zmieni się również samo gospodarstwo, ale nie 
przestanie być ono gospodarstwem chłopskim" (Woś, 2000: 298). Prob
lem jednak w tym, że takie stwierdzenia nie wyjaśniają absolutnie, na 
czym miałby polegać ów chłopski charakter zmieniających się jednak 
gospodarstw.

Powyższe sformułowania, jak również inne wypowiedzi o podo
bnym wydźwięku, doskonale pokazują także polityczną wagę analizo
wanego w tym rozdziale problemu. Mając zatem pełną świadomość cię
żaru gatunkowego tych zagadnień, chciałbym podkreślić, że omawiane 
procesy będą analizowane wyłącznie z perspektywy przeobrażeń, jakie 
zachodzą w strukturze społeczności rolników w Polsce. Oceny, czy 
i w jakim stopniu procesy te sprzyjają rozwiązywaniu rozmaitych pro
blemów społecznych w naszym kraju bądź je utrudniają, w szczególno
ści na obszarach wiejskich, w tym momencie pomijamy.

Punktem wyjścia rozważań dotyczących dezintegracji klasowej chło
pstwa jest założenie wiążące ten proces z oddziaływaniem gospodarki 
rynkowej na funkcjonowanie rodzinnych gospodarstw rolnych. Łączy 
się to z próbą odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie obserwujemy 
obecnie swoisty proces odrodzinnienia gospodarstw chłopskich (por. na 
temat koncepcji „odrodzinnienia": Gorlach, 1995b). Można założyć, że 
im większy zakres i intensywność „odrodzinnienia", tym silniej gospo
darstwa są uwikłane w ekonomiczne i społeczne mechanizmy gospo
darki rynkowej i tym bardziej stają się wrażliwe na właściwe jej procesy 
różnicowania sytuacji poszczególnych jednostek, prowadzące do ujaw
niania się zróżnicowanych sytuacji klasowych ich właścicieli.
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Kolejnym krokiem przybliżającym do kwestii dezintegracji klasowej 
chłopstwa w Polsce jest ukazanie pozycji rynkowej badanych gospo
darstw. Zgodnie z przyjętą w trakcie badań wykonywanych w 1994 ro
ku koncepcją wyrażenia pozygi poprzez wskazanie na wyposażenie go
spodarstw w kapitał ekonomiczny i kapitał kulturowy (por. Gorlach 
1995b: 113 i nast.), spróbujemy pokazać, jakie w latach 1994-1999 zaszły 
w badanej zbiorowości zmiany w wyposażeniu w kapitał i - przede 
wszystkim - jak dalece można obserwować proces rozchodzenia się sy
tuacji poszczególnych gospodarstw i ich użytkowników. Można zało
żyć, że taką miarą będzie wielkość grupy gospodarstw znajdujących się 
w sytuacji określanej mianem średniego poziomu wyposażenia w kapi
tał czy - trawestując nieco klasyczny termin Maxa Webera - średnio 
uprzywilejowanej pozycji rynkowej. Zmniejszenie się w badanej zbioro
wości rozmiarów tej właśnie kategorii, co powoduje w konsekwencji 
wyraźniejszą obecność z jednej strony gospodarstw znajdujących się 
w pozycji pozytywnie uprzywilejowanej, z drugiej zaś - negatywnie 
uprzywilejowanej, można traktować jako wskaźnik procesu dezintegra
cji klasowej i rozchodzenia się dróg gospodarstw, wstępujących z jednej 
strony na trajektorie farmeryzacji i kapitalizacji, z drugiej zaś - margina
lizacji i wykluczenia.

Dodatkową charakterystyką tego procesu są zmiany zachodzące 
w świadomości klasowej badanych właścicieli. I tutaj również odwoła
my się do idei sformułowanych w trakcie poprzednich badań (por. Gor
lach 1995b), charakteryzujących sposób myślenia badanych, zarówno je
śli chodzi o porównanie własnej sytuacji jako właścicieli gospodarstw 
z sytuacją innych osób prowadzących działalność na własny rachunek, 
jak i w kwestiach relacji pomiędzy właścicielem i zatrudnionymi przez 
niego pracownikami. Zróżnicowanie tych treści w grupach pozytywnie 
i negatywnie uprzywilejowanych będzie dodatkowym (bo właśnie 
w wymiarze świadomościowym) potwierdzeniem postępującego proce
su różnicowania wewnątrzgrupowego chłopstwa i jego dezintegracji 
klasowej.

Wszystkie trzy scharakteryzowane wyżej obszary problemowe, tj. 
kwestia stopnia odrodzinnienia gospodarstw, ich pozycji rynkowej oraz 
typu świadomości klasowej użytkowników będą omówione w poszcze
gólnych częściach niniejszego rozdziału. Zanim jednak zostaną przed
stawione, czytelnikowi należy się jeszcze kilka uwag dotyczących sensu 
tak zaprojektowanej analizy. Przede wszystkim procesy zróżnicowania 
klasowego użytkowników gospodarstw rolnych nie są traktowane jako
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raz na zawsze określone prawidłowości o stałym tempie przemian. 
Wręcz przeciwnie - mogą ulegać przyspieszeniom lub spowolnieniom 
w zależności od czynników oddziałujących na zbiorowość użytkowni
ków rodzinnych gospodarstw rolnych. Można postawić hipotezę wiążą- 
cą tempo tego procesu z zakresem i siłą polityki interwencyjnej pań
stwa, która łagodząc np. bezpośrednie oddziaływanie mechanizmów 
rynkowych, może sprzyjać jego spowolnieniu. I odwrotnie - uwolnienie 
nieskrępowanego oddziaływania tych mechanizmów może sprzyjać 
przyspieszeniu różnicowania się sytuacji gospodarstw.

Inną sprawą jest powiązanie przemian społeczno-ekonomicznych 
gospodarstw ze sposobem myślenia ich użytkowników. I tutaj także nie 
zakłada się żadnej bezpośredniej i jednoznacznej relacji. Jeśli pamiętać 
o powszechnie wskazywanej w socjologii zależności, i to w rozmaitych 
kontekstach teoretycznych - jak np. różne aktywistyczne (tj. kładące na
cisk na relatywną autonomię sfery świadomości) nurty w marksizmie 
i neomarksizmie (Gramsci, Lukacs, Wright), hipoteza opóźnienia kultu
rowego (Ogbum, 1975) czy koncepcje cywilizacji wskazujące na powol
ny proces przeobrażeń norm, wartości i sposobów postrzegania rzeczy
wistości (por. szerzej na ten temat: Sztompka, 1999) - to trudno oczeki
wać, że wszelkie zmiany sytuacji gospodarstw odnajdą natychmiast 
swoje odzwierciedlenie w typie klasowej świadomości ich użytkowni
ków. Zważywszy ponadto, że okres, jaki upłynął pomiędzy dwiema se
riami badań, nie jest długi (pięć lat), można żywić uzasadnione obawy, 
czy dokonujące się zmiany zostały już osadzone w świadomości bada
nych. A zatem każda, nawet najmniejsza i statystycznie nieistotna, 
zmiana może stanowić w tym kontekście ważny wskaźnik dokonują
cych się przeobrażeń.

2. Dynamika procesu odrodzinnienia 
gospodarstw rolnych

Próbując konceptualizować procesy przeobrażeń gospodarstw rol
nych, warto - jak sądzę - przyjrzeć się rozmaitym procesom, które pro
wadzą do odchodzenia przez nie od typowego modelu rodzinnego. Po
lega to na wzrastającej penetracji w samym gospodarstwie czy w rela
cjach między rodziną i gospodarstwem i wreszcie w samej rodzinie roz
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maitych elementów kapitalistycznej gospodarki rynkowej, co prowadzi 
do zróżnicowania sytuacji gospodarstw rodzinnych. Proces ten nie jest 
jednokierunkowy, a gospodarstwa rodzinne posiadają szereg właściwo
ści sprzyjających zachowaniu ich charakteru i umożliwiających elasty
czne przystosowywanie się do wymogów otoczenia rynkowego bez 
istotnej zmiany cech wewnętrznych, co spowalnia czy wręcz ogranicza 
w rezultacie proces ich kapitalizacji (por. Friedmann 1981; Mooney 1988; 
Gilbert i Bames 1995; Gorlach 1994:131 i nast.).

Analiza gospodarstw będzie przeprowadzona w odniesieniu do mo
delu rodzinnego gospodarstwa rolnego, jaki został skonstruowany 
w rozdziale trzecim na bazie definicji Erringtona i Gasson (1993). Pierw
szy wskazywany przez nich wymiar tego modelu dotyczy - jak pamię
tamy - struktury własnościowej. Zgodnie z logiką procesów oddziały
wania gospodarki rynkowej w coraz większym zakresie powinna poja
wiać się dzierżawa, powodująca, że to właśnie w rękach najbardziej 
przedsiębiorczych jednostek będą się skupiać zasoby produkcyjne (zie
mia), niekoniecznie znajdując potwierdzenie w formalnym prawie 
własności. Można w każdym razie - jak sądzę - w sposób uprawniony 
postawić tezę, że zwiększanie się zakresu tego typu zjawisk świadczy 
o elastyczności struktury agrarnej i o dużym potencjale zmian. Z dru
giej strony może to także wprowadzać bardziej złożoną strukturę sto
sunków zależności pomiędzy różnymi kategoriami członków zbioro
wości użytkowników gospodarstw rodzinnych. Dane dotyczące tego 
właśnie zagadnienia są prezentowane w tabeli 1.7.

Okazuje się zatem, że zakres dzierżawy ziemi uległ wyraźnemu po
większeniu. Wprawdzie nadal mamy do czynienia z dominującą sytu
acją użytkownika, który jest jednocześnie właścicielem całej uprawianej 
przez siebie ziemi, niemniej jednak prawie co piąty z aktualnych użyt
kowników gospodarstw wykorzysuje obszar ziemi większy aniżeli bę
dący w jego formalnym posiadaniu. A zatem teza o postępującym uela
stycznieniu stosunków własności pod wpływem oddziaływania mecha
nizmów gospodarki rynkowej znajduje - w moim przekonaniu - pełne 
potwierdzenie w analizie zebranych materiałów.

Na podobne zjawisko odchodzenia pewnej części gospodarstw od 
typu idealnego gospodarstwa rodzinnego wskazują także dane dotyczą
ce korzystania przez nie z kredytów (por. tab. 2.7). Szczególnie zaś 
wzrost odsetka tych, którzy korzystali z kredytu w okresie 1994-1999, 
w porównaniu z tymi, którzy zdecydowali się na ten krok w latach 
1990-1994, wskazuje na - zgodne z logiką gospodarki rynkowej -
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Tab. 1.7. Sytuacja własnościowa gospodarstw

Kategoria właściciela Liczba użytkowników 
(w %) w 1994 r.

Liczba użytkowników 
(w %) w 1999 r.

1. Właściciel-użytkownik 85,6 77,1

2. Właściciel-dzierżawca 12,6 19,8

3. Właściciel-rentier 1,8 3,1

Razem 100,0 100,0

Źródło: badania własne autora

zwiększone wykorzystanie zewnętrznego kapitału do funkcjonowania 
gospodarstw. Co ponadto interesujące, dużo mniejszy był w ostatnim 
okresie odsetek użytkowników gospodarstw, którzy nie decydowali się 
na branie kredytu z obawy przed kłopotami z ich spłatą. Natomiast od
setki niebiorących kredytów „z zasady" (nie ma takiej tradycji, preferen
cje dotyczące wykorzystania własnych środków finansowych) oraz 
tych, którzy nie biorą kredytów, bo nie planują rozwoju gospodarstwa, 
pozostały w zasadzie bez zmian.

Pamiętajmy, że w roku 1999 funkcjonowało tylko 685 gospodarstw 
spośród 800, które były badane pięć lat wcześniej. Co jednak istotne, 
przede wszystkim przetrwały te gospodarstwa, których właściciele czę
ściej - według deklaracji złożonych w 1994 roku - decydowali się na za
ciąganie kredytu w latach 1990-1994. W grupie tej deklarowało takie 
działania 32,4% właścicieli, podczas gdy wśród tych, którzy nie dotrwa
li do 1999 roku, odsetek ten wynosił 21,7%23. Można zatem założyć, że 
ci, którzy mieli w zwyczaju korzystanie z takiej formy pozyskiwania ka
pitału finansowego, czynili to również w latach 1994-1999, przyspiesza
jąc w ten sposób pozytywną selekcję gospodarstw. Dodatkowym po
twierdzeniem tej tendencji jest fakt, że zdecydowana większość bada
nych nie zmieniła swej opinii na temat wykorzystywania kredytów. Da
ne zawarte w tabeli 3.7 dotyczą porównania odpowiedzi osób, będą
cych właścicielami gospodarstw zarówno w 1994, jak i 1999 roku. Oka
zało się, że 70% spośród tych, którzy w 1994 roku deklarowali niekorzy- 
stanie z kredytów, pięć lat później udzieliło takiej samej odpowiedzi, na-

23 Różnica ta jest statystycznie istotna (p<0,05).



224 RYNEK - KAPITAŁ - GOSPODARSTWO...

Tab. 2.7. Korzystanie z kredytów

Kategoria odpowiedzi Odsetek odpowiedzi 
w 1994 r.

Odsetek odpowiedzi 
w 1999 r.

Nie bierze kredytów z zasady 17,4% 18,9%

Nie bierze kredytów, bo nie rozwija 
gospodarstwa 10,5% 10%

Nie bierze kredytów w obawie 
przed trudnościami ze spłatą 39,6% 25,3%

Nie brał kredytów, bo ich nie dostał 1,6% 2,5%

Wziął kredyt 30,9% 43,3%

Razem 100,0% 100,0%

Źródło: badania własne autora

tomiast w przypadku tych, którzy deklarowali korzystanie, odsetek ten 
był jeszcze wyższy (77,4%).

Tab. 3.7. Zaciąganie kredytów (liczba wskazań %)

Kategoria odpowiedzi Odpowiedzi 
„nie” w 1994 r.

Odpowiedzi 
„tak" w 1999 r. Ogółem

Odpowiedzi „nie” w 1999 r. 70,0% 22,6% 53,1%

Odpowiedzi „tak w 1999 r. 30,0% 77,4% 46,9%

Ogółem 64,4% 35,6% 100,0%

Źródło: badania własne autora

Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda siła robocza wykorzystywana 
w rodzinnych gospodarstwach, która stanowi - według modelu Erring- 
tona i Gasson - kolejną płaszczyznę analizy rodzinnego charakteru go
spodarstwa. Tabela 4.7 pokazuje, że w ciągu pięciu lat, jakie upłynęły 
pomiędzy terminami obydwu badań, nie zaszły istotne zmiany w obsa
dzie badanych gospodarstw. Można natomiast zaobserwować zmiany 
dotyczące angażowania siły roboczej. Zmniejszyła się bowiem w sposób 
zauważalny liczba gospodarstw, w których nie wykorzystuje się naje
mnych pracowników (por. tab. 5.7).
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Tab. 4.7. Liczba osób pracujących w gospodarstwie

Liczba osób obok 
właściciela

Odsetek gospodarstw 
w 1994 r.

Odsetek gospodarstw 
w 1999 r.

Sam właściciel 2,4% 2,6%

Jedna osoba 10,4% 9,9%

Dwie osoby 29,7% 31,7%

Trzy osoby 23,1% 21,7%

Cztery osoby 20,8% 19,8%

Pięć i więcej osób 13,6% 14,3%

Razem 100,0% 100,0%

Źródło: badania własne autora

Tab. 5.7. Pracownicy najemni w gospodarstwach

Liczba pracowników Odsetek gospodarstw 
w 1994 r.

Odsetek gospodarstw 
w 1999 r.

0 80,6% 75,7%

1 6,4% 8,7%

2 6,3% 6,8%

3 i więcej 6,7% 8,7%

Razem 100,0% 100,0%

Źródło: badania własne autora

Tab. 6.7. Liczba dni pracy pracowników najemnych w gospodarstwach

Liczba dni w roku Odsetek gospodarstw 
w 1994 r.

Odsetek gospodarstw 
w 1999 r.

0 80,6% 75,8%

14 i mniej 9,2% 15,7%

15-30 6,1% 5,5%

30 i więcej 4,1% 3,1%

Razem 100,0% 100,0%

Źródło: badania własne autora
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Najemną siłę roboczą należy traktować jako ważny wskaźnik pozio
mu penetracji stosunków międzyludzkich w rodzinnych gospodar
stwach rolnych przez kapitalistyczną gospodarkę rynkową. Jest to zna
czące zwłaszcza w gospodarce rodzinnej o silnej tradycji chłopskiej, 
gdzie typowym sposobem uzupełniania bilansu siły roboczej w gospo
darstwach była pomoc sąsiedzka. Czy zatem istnieje to zjawisko dzisiaj? 
Jaki jest jego zasięg? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć, analizu
jąc dane zawarte w tabelach 5.7 i 6.7.

Zwróćmy uwagę, że wzrasta odsetek gospodarstw zatrudniających 
pracowników najemnych. Natomiast rzecz wygląda już inaczej, jeżeli 
weźmiemy pod uwagę liczbę dni przepracowanych przez nich w go
spodarstwach. Tutaj odnotowujemy jedynie wzrost odsetka tych gospo
darstw, które wykorzystują pracowników najemnych nie dłużej niż dwa 
tygodnie w ciągu całego roku. Oznaczać to może z jednej strony tenden
cję do poszerzania udziału tego typu siły roboczej w bilansie zasobów 
pracy gospodarstwa, z drugiej zaś - ograniczanie jej do prac typowo se
zonowych, krótkoterminowych. Potwierdza to tendencje do wykształ
cania się modelu nowoczesnego gospodarstwa rodzinnego, w którym 
najemna siła robocza stanowi wyłącznie uzupełnienie podstawowych 
zasobów siły roboczej mającej charakter rodzinny.

Rosnącej pozycji najemnej siły roboczej w polskich gospodarstwach 
rodzinnych towarzyszy względna stabilizacja tradycyjnego systemu 
odrobku sąsiedzkiego (por. tab. 7.7). Jak wykazały badania, odsetek go
spodarstw wykorzystujących ten typ zasobów pracy jest dokładnie taki 
sam w roku 1999 i pięć lat wcześniej, tj. kształtuje się na poziomie 
35,2%.

Tab. 7.7. Liczba pracowników w systemie odrobku sąsiedzkiego

Liczba pracowników Odsetek gospodarstw 
w 1994 r.

Odsetek gospodarstw 
w 1999 r.

0 64,8% 64,8%

1 10,7% 12,8%

2 15,8% 13,2%

3 i więcej 8,7% 9,2%

Razem 100,0% 100,0%

Źródło: badania własne
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Pewne różnice pojawiają się tylko w przypadku liczby pracujących 
w tym systemie osób oraz okresu, w jakim ich praca jest wykorzystywa
na. Odnotować należy wzrost odsetka gospodarstw, w których w takim 
systemie pracy jest zatrudniana 1 osoba lub przynajmniej 3 osoby. Nato
miast zmniejszył się odsetek gospodarstw (z 15,7 do 13,2%) zatrudniają
cych dwie osoby w ramach pomocy sąsiedzkiej. Co ciekawe, podobne 
tendencje można zaobserwować w przypadku czasu pracy (tab. 8.7). 
Otóż powiększył się odsetek gospodarstw korzystających co najwyżej 
przez dwa tygodnie z pomocy sąsiedzkiej (z 18,3 do 23,7%), podobnie 
jak tych, które korzystają z niej przynajmniej przez jeden miesiąc (z 2,8 
do 3,6%). Zmalał natomiast odsetek gospodarstw, które wykorzystują 
system odrobku sąsiedzkiego przez dłużej niż dwa tygodnie, ale krócej 
niż miesiąc w ciągu całego roku.

Tab. 8.7. Liczba dni pracy w systemie sąsiedzkiego odrobku

Liczba dni w roku Odsetek gospodarstw 
w 1994 r.

Odsetek gospodarstw 
w 1999 r.

0 64,8% 64,8%

14 i mniej 18,3% 23,7%

15-30 14,1% 7,9%

30 i więcej 2,8% 3,6%

Razem 100,0% 100,0%

Źródło: badania własne autora

Z kolei materiały zamieszczone w tabeli 9.7 ukazują trendy dotyczą
ce liczby gospodarstw wykorzystujących rozmaite typy siły roboczej. 
Okazuje się, że odsetek bazujących wyłącznie na rodzinnym typie siły 
roboczej w nieznacznym stopniu zmalał z 53,1 do 51,7%. Podobna ten
dencja jest widoczna w przypadku gospodarstw korzystających z pracy 
rodzinnej uzupełnionej systemem odrobku sąsiedzkiego. I tutaj odsetek 
uległ zmniejszeniu z 27,5 do 24,5%. Natomiast tam, gdzie w grę wcho
dzi praca najemna, odsetki gospodarstw wzrastają, z 11,7 do 14% 
w przypadku tych, które tylko uzupełniają rodzinne zasoby pracy pra
cownikami najemnymi, i z 7,7 do 9,8% w kategorii tych, gdzie praca na
jemna występuje obok rodzinnej i sąsiedzkiej.
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Tab. 9.7. Gospodarstwa według typów używanej siły roboczej

Typ siły roboczej Odsetek gospodarstw 
w 1994 r.

Odsetek gospodarstw 
w 1999 r.

Tylko rodzinna 53,1% 51,7%

Rodzinna i najemna 11,7% 14,0%

Rodzinna i sąsiedzka 27,5% 24,5%

Wszystkie trzy typy 7,7% 9,8%

Razem 100,0% 100,0%

Źródło: badania własne autora

Badania przeprowadzone w roku 1994 wykazały ponadto, że około 
3/4 właścicieli gospodarstw, z którymi przeprowadzono wówczas roz
mowy, nie akceptowało lub też akceptowało warunkowo sytuację, 
w której ktoś z ich rodziny podejmowałby pracę za pieniądze u innych 
rolników. Dokładnie zaś 56,4% badanych nie akceptowało jej pod żad
nymi warunkami. Dało to wówczas (por. Gorlach, 1995b: 104-105) pod
stawę do sformułowania tezy, że niewielki relatywnie udział najemnej 
siły roboczej był nie tylko rezultatem wystarczającej liczby rąk do pracy 
w przeważającej części rodzin rolniczych24, ale też efektem oddziaływa
nia swoistej tradycji kulturowej, wedle której pracownik zatrudniony 
u gospodarza był zawsze widziany jako ktoś gorszy, o niskim prestiżu 
społecznym, jako ten, którego nie stać na prowadzenie własnego gospo
darstwa. Czy zatem po upływie pięciu lat i po sporej porcji solidnych 
doświadczeń związanych z funkcjonowaniem kapitalistycznej gospo
darki rynkowej, niosącej z jednej strony wizję pracy jako specyficznego 
towaru podlegającego jak każdy inny na rynku prawom popytu i poda
ży, z drugiej zaś - dolegliwość bezrobocia, myślenie rolników ulega 
w tym względzie zmianie? Odpowiedź na nie kryje się w poniższym ze
stawieniu wyników badań, zawierającym odpowiedzi na pytanie, które 
brzmiało podobnie jak pięć lat wcześniej, tj.: „Czy zgodził/aby się 
Pan/i, aby ktoś z Waszej rodziny podejmował pracę za pieniądze u in
nych rolników?"

24 A. Rosner (2000: 94) na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego z 1996 
roku udowadnia, że w gospodarstwach chłopskich znajduje sie 827 tysięcy osób, których 
praca w rzeczywistości jest zbędna.
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Tab. 10.7. Ocena pracy najemnej w rolnictwie

Kategoria odpowiedzi Odsetek odpowiedzi 
w 1994 r.

Odsetek odpowiedzi 
w 1999 r.

Tak - uzasadnienia ekonomiczne 24,3% 29,8%

Tak - uzasadnienia 
pozaekonomiczne 5,8% 2,3%

Tak, ale w sytuacji ekstremalnej 3,4% 4,3%

Tak, gdy jest „wolna siła robocza” we 
własnym gospodarstwie 2,8% 2,8%

Tak, gdy jest to „odpowiednia praca” 7,5% 7,2%

Nie, z uwagi na poczucie godności 7,6% 6,8%

Nie, z uwagi na charakter pracy 
najemnej 8,4% 10,8%

Nie, mamy dość pracy u siebie 36,7% 34,8%

Inne 3,5% 1,2%

Razem 100,0% 100,0%

Źródło: badania własne autora

Z analizy zawartości tabeli 10.7 wynika, że mamy do czynienia jedy
nie z niewielkimi przesunięciami opinii w tym względzie. Uderza jed
nak fakt, że w sposób widoczny wzrósł odsetek wypowiedzi akceptują
cych tego typu sytuację, a motywowanych względami ekonomicznymi. 
W kategorii tej znalazły się takie uzasadnienia, jak np.: „gdy brak pie
niędzy"; „można zarobić na indywidualne potrzeby", „zawsze, gdy jest 
okazja" czy „tylko odpłatnie". O ile bowiem w roku 1994 tak odpowia
dało 24,3% badanych, o tyle w roku 1999 odsetek ten wzrósł do 29,8%. 
Inna rzucająca się w oczy zmiana to wzrost odsetka wypowiedzi nie- 
akceptujących takiej sytuacji, ale powołujących się na pewne szczególne 
cechy sytuacji pracownika najemnego, jak np. „brak ubezpieczenia", 
„nieopłacalne", „praca zbyt ciężka", „wykorzystują ludzi", itp. W tym 
przypadku odsetek rozmówców prezentujących tego typu wypowiedź 
wzrósł z 8,4% w roku 1994 do 10,8% w roku 1999.

Te dwie tendencje świadczą - w moim przekonaniu - o wzrastającej 
wadze zjawiska pracy najemnej w świadomości badanych. Z jednej bo
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wiem strony praca ta w coraz większym zakresie bywa postrzegana ja
ko źródło uzupełnienia dochodów; z drugiej zaś - także w coraz wię
kszym stopniu wskazywane są jej negatywne strony, wynikające z sy
tuacji podległości i uzależnienia od pracodawcy. Warto także zazna
czyć, że brak akceptacji dla sytuacji pracownika najemnego z uwagi na 
poczucie godności rolnika czy gospodarza traci na znaczeniu w bada
nym środowisku. Jak wskazują powyższe dane, w roku 1994 pogląd 
ten podzielało 7,6% rozmówców. W pięć lat później było ich 6,8%.

Ostatnia wreszcie kwestia należąca do kompleksu charakteryzujące
go rodzinny charakter gospodarstwa to sposób przejęcia go przez aktu
alnego właściciela użytkownika (por. tab. 11.7). Cechą wyróżniającą ro
dzinny model gospodarstwa jest - jak pamiętamy - międzygeneracyjny 
jego transfer odbywający się w obrębie rodziny. Gospodarstwa badane 
w roku 1994 wyraźnie potwierdziły ten wzór. Trzy czwarte właścicieli 
przejęło gospodarstwa po rodzicach. Kupno i dzierżawa, czyli sposoby 
przejmowania charakterystyczne dla modelu kapitalistycznej gospodar
ki rynkowej, pojawiły się wówczas tylko w 11,5% przypadków. Zwróć
my uwagę, że ten rodzinny wzór transferu gospodarstw był w sposób 
jeszcze bardziej wyraźny kontynuowany w latach 1994-1999. Aż 80% 
przypadków zmiany właściciela gospodarstwa, jakie dokonały się 
w tym właśnie okresie, to najbardziej klasyczny dla modelu rodzinnego 
typ przejęcia po rodzicach. Kupno i dzierżawa pojawiły się tylko 
w przypadku niecałych 5% gospodarstw.

Tab. 11.7. Sposób wejścia w rolę wtaściciela-użytkownika

Sposób przejęcia Odsetek gospodarstw 
w roku 1994

Odsetek gospodarstw 
w roku 1999*

Przejęcie po rodzicach 75,1% 80,0%

Przejęcie po krewnych 4,4% 11,4%

Małżeństwo 9,0% 3,8%

Kupno 9,1% 1,0%

Dzierżawa 2,4% 3,8%

Razem 100,0% 100,0%

'Odsetki te dotyczą tylko tych, którzy stali się właścicielami gospodarstw między 1994 
a 1999 rokiem. Takich przypadków w badanej przez nas populacji było 105.

Źródło: badania własne autora
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3. Kapitał kulturowy i kapitał ekonomiczny
- dwa filary pozyqi rynkowej gospodarstwa

Przyjąłem w tym opracowaniu, że rynkowa pozycja gospodarstwa 
jest najistotniejszym czynnikiem strukturalizującym szanse życiowe 
właściciela i jego rodziny, czyli - nawiązując do rozstrzygnięć Maxa 
Webera - wyznacznikiem jego pozycji klasowej. Z kolei czynniki wy
znaczające pozycję rynkową (a więc i sytuację klasową) mogą być - 
w moim przekonaniu - lokalizowane w dwóch obszarach, które wy
wierają największy wpływ na zasoby posiadane przez użytkownika 
gospodarstwa. Z jednej strony jest to kapitał ekonomiczny, z drugiej - 
kapitał kulturowy będący w dyspozycji użytkownika. Każdy z nich 
jest - nieco inaczej aniżeli zakładałem to w poprzednim opracowaniu 
(por. Gorlach, 1995b) - całością złożoną z trzech odrębnych komponen
tów składowych.

Na zmienną określaną mianem kapitału ekonomicznego składają się 
mianowicie, oprócz obszaru gospodarstwa, także poziom jego wyposa
żenia w urządzenia do produkcji roślinnej (maszyny do rozmaitych 
prac polowych) oraz do hodowli. Ten ostatni czynnik nie był traktowa
ny jako element kapitału ekonomicznego w poprzednim opracowaniu. 
Decyzja dotycząca jego uwzględnienia została podjęta w związku z po
stępującym procesem specjalizacji gospodarstw towarowych w Polsce, 
które są obecnie mniej skłonne aniżeli jeszcze parę lat temu łączyć wyso
ką intensywność produkcji roślinnej i zwierzęcej. Stąd konieczność 
uwzględnienia poziomu gospodarstw w obu tych wymiarach, jako że - 
jak należy zakładać - coraz częściej mogą pojawiać się sytuacje, w któ
rych wysokiemu poziomowi wyposażenia, np. w zakresie produkcji ro
ślinnej, nie towarzyszy podobny poziom wyposażenia w zakresie pro
dukcji zwierzęcej. Ponadto wprowadzenie dodatkowego komponentu 
do charakterystyki kapitału ekonomicznego przyczyni się z pewnością 
do bardziej precyzyjnego szacowania jego poziomu w odniesieniu do 
konkretnego gospodarstwa. Wreszcie w tak skonstruowanym wskaźni
ku kapitału ekonomicznego zmniejszona zostaje waga obszaru ziemi ja
ko wyznaczającego go czynnika. Jest to niezwykle - jak sądzę - ważne 
w sytuacji, w której obszar ziemi w coraz mniejszym stopniu staje się 
czynnikiem towarowości gospodarstwa, decyduje o skali jego produkcji 
i - tym samym - wyznacza jego pozycję rynkową.
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Podobny zabieg został zastosowany do konstrukcji zmiennej okre
ślonej mianem kapitału kulturowego. W poprzednim opracowaniu 
zmienna ta została utożsamiona z typem racjonalności. Obecnie nato
miast typ racjonalności (który sam w sobie jest złożoną zmienną kon
struowaną) został uzupełniony dwiema innymi zmiennymi, chara
kteryzującymi - w moim przekonaniu - w sposób istotny poziom kapi
tału kulturowego właściciela gospodarstwa. Są nimi jego wykształce
nie oraz wiek. Wykształcenie w sposób oczywisty jest syntetyczną mia
rą, wyznaczającą poziom kompetencji jednostki na rynku pracy 
i w społeczeństwie. Wykształcenie zaczyna odgrywać coraz większą 
rolę jako czynnik produkcji w rolnictwie, umożliwiając wykorzystywa
nie efektów nie tylko mechanizacji czy chemizacji, ale także rewolucji 
biologicznej i informatycznej. Można założyć zatem, że z biegiem cza
su waga wykształcenia w wyznaczaniu szans rynkowych właściciela 
gospodarstwa będzie rosła. Podobnie można rozważać komponent 
wieku, chociaż jego wkład w poziom kapitału kulturowego użytkow
nika gospodarstwa rolnego wydaje się niejednoznaczny. Zaawansowa
ny wiek może być bowiem zarówno atutem, jak i czynnikiem - jeśli 
można użyć takiego sformułowania - obniżającym poziom kapitału. 
Sprawa wymaga zatem sprecyzowania założeń przyjętego rozumowa
nia. Bez wątpienia w tradycyjnej gospodarce rolnej bardziej zaawanso
wany wiek można traktować jako wskaźnik zakumulowanego do
świadczenia. W tej perspektywie stanowi on czynnik wzmacniający 
poziom posiadanego kapitału kulturowego, jednak w nowoczesnej go
spodarce rynkowej teza ta wydaje się nie do utrzymania. Wręcz prze
ciwnie - można przyjąć założenie, że właśnie mniej zaawansowany 
wiek staje się dzisiaj atutem, przed wszystkim z tej racji, że może być 
traktowany jako czynnik wzmacniający tendencję do rozwijania gospo
darstwa, do budowania jego pozycji, do podejmowania ryzyka. A te 
właśnie elementy kapitału kulturowego wydają się zasadniczymi czyn
nikami sukcesu w nowoczesnej gospodarce rynkowej. Takie też założe
nie przyjęte zostało na użytek tych rozważań.

Kolejną kwestią jest przypisanie określonych rang wartościom po
szczególnych zmiennych. W odniesieniu do kapitału ekonomicznego 
każda z nich przybrała w ramach przyjętej koncepcji trzy wartości. 
W przypadku obszaru gospodarstwa wyróżnione zostały trzy katego
rie, tj. „małe" (2-5 ha), „średnie" (6-10 ha) oraz „duże" (11 i więcej ha). 
Takiej kategoryzacji dokonano zarówno na podstawie istniejącej w lite
raturze przedmiotu tradycji, jak i - przede wszystkim - w związku z fa- 



Kapitał kulturowy i kapitał ekonomiczny - dwa filary pozycji rynkowej... 233

kłem, że przeciętny obszar rodzinnego gospodarstwa rolnego w Polsce 
wynosi aktualnie ok. 7 ha. Z tego powodu gospodarstwa posiadające 11 
i więcej ha znajdują się zdecydowanie powyżej takiej średniej, podczas 
gdy gospodarstwa o obszarze 2-5 ha - zdecydowanie poniżej. Gospo
darstwa zajmujące miejsce powyżej średniej otrzymały rangę 2, nato
miast te plasujące się zdecydowanie poniżej - rangę 0. Rangę 1 zarezer
wowano dla gospodarstw o obszarze zbliżonym do średniej (6-10 ha).

W przypadku dwóch pozostałych komponentów kapitału ekono
micznego dokonano podobnej kategoryzacji, wyróżniając w ich obrębie 
trzy wartości. W przypadku poziomu mechanizacji gospodarstwa 
w odniesieniu do produkcji roślinnej wyróżniono te kategorie gospo
darstw, które: a) nie posiadają w ogóle żadnych maszyn; b) posiadają 
ciągnik oraz ewentualnie inne maszyny i urządzenia towarzyszące, c) 
posiadają jakiś typ kombajnu. Tak wyróżnione kategorie odnoszą się do 
kolejnych progów mechanizacji. Nabywając ciągnik oraz ewentualnie 
inne towarzyszące mu urządzenia, gospodarstwa osiągają pierwszy po
ziom mechanizacji. Natomiast posiadanie kombajnu jest już wskaźni
kiem pokonania drugiego progu, związanego z wyposażeniem w bar
dziej zaawansowane maszyny i urządzenia. Zakup odpowiednich ma
szyn zwiększa wartość majątku gospodarstwa oraz stwarza szanse na 
uzyskiwanie dodatkowych dochodów z tytułu wykonywania odpłatnie 
usług na rzecz innych. W konsekwencji gospodarstwom nieposiadają- 
cym żadnych maszyn i urządzeń przypisano rangę 0, gospodarstwom 
posiadającym przynajmniej ciągnik - rangę 1, natomiast gospodar
stwom wyposażonym w kombajn - rangę 2.

Podobne rozumowanie przeprowadzono i podobny zabieg wykona
no w przypadku trzeciego komponentu kapitału ekonomicznego, czyli 
wyposażenia w urządzenia do prowadzenia hodowli. Tutaj także wy
różniono dwa progi mechanizacji. Jeden oddzielający gospodarstwa, 
które nie posiadają żadnego z wymienionych urządzeń, takich jak: wó
zek paszowy, spychacz obornika, dojarka elektryczna, przyczepa do za
dawania pasz, półautomatyczny ładowacz pasz, automatyczne poidła, 
taśmociąg do obornika oraz rurociąg do udoju mleka, od tych gospo
darstw, które posiadają przynajmniej jedno z czterech wymienionych 
w pierwszej kolejności urządzeń. Natomiast drugi próg oddziela te 
właśnie gospodarstwa od tych, które posiadają przynajmniej jedno 
z urządzeń wymienionych na miejscach od piątego do ósmego, tj. które
kolwiek z mających półautomatyczny lub wręcz automatyczny chara- 
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kler. Tak wyróżnionym kategoriom przypisano odpowiednio rangi 0, 1 
oraz 2.

Taką samą procedurę zastosowano w przypadku komponentów ka
pitału kulturowego. Najbardziej skomplikowanym zabiegiem okazała 
się konstrukcja komponentu pod nazwą „typ racjonalności". Sposób je
go konstrukcji nie był prostym powtórzeniem operacji wykonanej w ra
mach poprzedniego opracowania (por. Gorlach, 1995b: 82 i nast.), ana
lizującego wyniki badania przeprowadzonego w roku 1994. Obecnie za
stosowano procedurę zmodyfikowaną, polegającą - najogólniej rzecz 
biorąc - na następujących operacjach. Przede wszystkim ograniczono li
czbę zmiennych pierwotnych do trzech. Dotyczyły one kolejno: opinii 
na temat dzierżawy, opinii na temat wyposażenia gospodarstwa w ma
szyny i urządzenia do produkcji rolnej oraz sposobu definiowania roli 
właściciela gospodarstwa. Przyjęto założenie, że każda z tych zmien
nych przyjmuje dwie wartości, tj. tzw. chłopski lub farmerski typ myśle
nia. W przypadku pierwszym wszelkie opinie podkreślające pozytywne 
efekty dzierżawy uznane zostały za „farmerski" typ myślenia, te zaś 
podkreślające jej negatywne następstwa - za wskaźniki myślenia 
„chłopskiego". W przypadku drugim opinie wskazujące na konieczność 
posiadania przez rolnika wszystkich maszyn, nawet jeżeli wykorzystuje 
je tylko sporadycznie, zostały uznane za wskaźnik tradycyjnego, „posia- 
daniowego", „chłopskiego" sposobu myślenia. Natomiast opinie wska
zujące na rozmaite racjonalne warianty posiadania maszyn (posiadanie 
tylko tych, które są najczęściej użytkowane, wspólne zakupy i wspólne 
posiadanie czy wręcz ich nieposiadanie, a jedynie zlecanie wykonywa
nia usług innym podmiotom) zostały potraktowane jako przejawy my
ślenia „farmerskiego", właściwego nowoczesnemu rolnictwu. I wreszcie 
w przypadku trzecim wszelkie określenia właściciela gospodarstwa ja
ko przedsiębiorcy zostały uznane za wskaźnik „farmerskiego" typu my
ślenia, podczas gdy określenia w konwencji „posiadacza" czy osoby 
„zmarginalizowanej" za przejaw „chłopskiego" sposobu widzenia swej 
sytuacji. W każdym przypadku wartość określona mianem „chłop
skiego" typu myślenia otrzymywała rangę „0", ta zaś którą określono 
„farmerskim" typem myślenia - rangę 1.

Dalszy tryb postępowania polegał na skonstruowaniu na bazie 
trzech wyróżnionych wyżej komponentów zmiennej składowej kapitału 
kulturowego, określonej jako „typ racjonalności". Należy zwrócić uwa
gę, że suma powyższych rang może przyjmować wartości od 0 do 3. 
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W skrajnej sytuacji, gdy we wszystkich trzech przypadkach pojawia się 
„chłopski" typ myślenia, suma rang przybiera wartość 0, natomiast gdy 
we wszystkich przypadkach mamy do czynienia z „farmerskim" typem 
myślenia - suma rang przybiera wartość 3. Sumowanie rang prowadzi 
do uzyskania wyniku obrazującego natężenie obu typów myślenia (obu 
typów racjonalności) w badanej zbiorowości. W efekcie uzyskano trzy 
kategorie. Pierwszą stanowią ci, którzy reprezentują typowo „chłopski" 
typ myślenia, czyli każda zmienna pierwotna posiada według przyję
tych tutaj oznaczeń wartość 0. W skład drugiej kategorii wchodzą wszy
stkie te przypadki, w których suma rang zmiennych pierwotnych wy
nosi 1. Oznacza to, że tylko w jednym przypadku pojawia się typ myśle
nia „farmerskiego", natomiast w dwóch pozostałych - myślenie „chłop
skie". I wreszcie kategorię trzecią tworzą wszystkie te przypadki, w któ
rych typ myślenia „farmerskiego" pojawia się przynajmniej w dwóch 
sytuacjach. Mamy zatem tutaj zarówno tych, którzy we wszystkich sy
tuacjach wykazują „farmerski" typ myślenia (czyli suma rang zmien
nych pierwotnych wynosi 3), jak i tych, u których on tylko przeważa, 
pojawiając się w dwóch rodzajach opinii. W tym ostatnim przypadku 
suma rang zmiennych pierwotnych wynosi oczywiście 2. Są to więc 
mentalnie „typowi farmerzy" lub też ci, u których „farmerski" typ my
ślenia dominuje nad „chłopskim".

Ostatnim krokiem w procedurze konstruowania zmiennej składowej 
„typ racjonalności" jest zabieg zdefiniowania powyższych kategorii oraz 
przypisania im rang, które będą odzwierciedlały trzy wartości, jakie bę
dzie ona przybierać w procesie tworzenia zmiennej pod nazwą „kapitał 
kulturowy". A zatem pierwszą kategorię (oznaczoną rangą 0) stanowi 
„chłopski" typ racjonalności. Kategorię drugą, oznaczoną rangą 1, stano
wi tzw. mieszany typ racjonalności. I wreszcie kategorię trzecią, której zo
staje przypisana ranga 2, stanowi „farmerski" typ racjonalności.

Z kolei w przypadku wykształcenia dokonano także wyróżnienia 
trzech kategorii. W obrębie pierwszej zgrupowano wszystkich tych, któ
rzy legitymują się jedynie wykształceniem podstawowym, uzupełnio
nym ewentualnie jakimiś kursami. Takie osoby stanowiły w 1999 roku 
37,8% badanej populacji. Trzeba wskazać, że odsetek ich uległ pewnej 
redukcji w stosunku do sytuacji z roku 1994, kiedy to właściciele i użyt
kownicy gospodarstw, legitymujący się takim poziomem wykształcenia, 
stanowili 45,5% badanej zbiorowości. Drugą kategorię tworzyły osoby 
legitymujące się zasadniczym wykształceniem zawodowym, których 
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odsetek uległ zwiększeniu w stosunku do sytuacji sprzed pięciu lat (od
powiednio 36,5% w roku 1994 oraz 40,6% w roku 1999). Ostatnią trzecią 
wyróżnioną kategorię stanowili ci, którzy legitymowali się przynajmniej 
średnim wykształceniem. I tutaj również ich odsetek uległ zwiększeniu 
w stosunku do sytuacji z 1994 (z 17,9% do 21,5%). Decydując się na do
konanie takiego podziału, przyjęto założenie, że są to zasadnicze progi 
wyróżniające poziomy wykształcenia wśród właścicieli gospodarstw. 
Nie bez znaczenia był tu także fakt, że wyodrębnienie takich trzech ka
tegorii wykształcenia dzieli cała badaną zbiorowość na trzy odpowie
dnio liczne grupy, które ewentualnie mogą stać się przedmiotem porów
nań. Rangi zostały przypisane w sposób następujący: 0 - kategorii po
siadających wykształcenie podstawowe; 1 - wykształcenie zasadnicze 
zawodowe oraz 2 - wykształcenie przynajmniej średnie.

Natomiast w przypadku trzeciego komponentu kapitału kulturowe
go, czyli wieku, przyjęto zasadę wyróżnienia tylko dwóch wartości. 
Punktem wyjścia kategoryzacji badanej populacji z uwagi na wiek wła
ścicieli uczyniono, podobnie jak w poprzednim opracowaniu (por. Gor- 
lach, 1995b: 64 i nast.), wyróżnione w literaturze demograficznej katego
rie wieku poszukiwania (exploration stage), wieku stabilizacji (stabiliza
tion stage), wieku dojrzałości (mature stage) oraz wieku pogodzenia się ze 
swoim losem (reconciliation stage). Następnie dwie pierwsze kategorie, 
obejmujące w sumie osoby liczące nie więcej niż 44 lata, zakwalifikowa
no jako „młodych", podczas gdy dwie następne, obejmujące wszy
stkich, którzy skończyli przynajmniej 44 lata, zakwalifikowano jako 
„starych". Podobnie jak w poprzednim opracowaniu przyjęto: „(...) za
łożenie, że właściciele «młodzi» (w wieku przed kryzysem «środka ży
cia», który psychologia sytuuje właśnie gdzieś w okolicach połowy pią
tej dekady życia człowieka) to ci, którzy patrzą jeszcze na swoje gospo
darstwo jako otwartą pulę szans i możliwości. Natomiast osoby powy
żej tej granicy traktować mogą swoje gospodarstwo przede wszystkim 
jako czynnik stabilizacji sytuacji życiowej swojej oraz swojej rodziny" 
(Gorlach, 1995b: 65). Tak rozumiana „młodość", sprzyjająca aktywnej, 
ekspansywnej postawie wobec gospodarstwa, wydaje się zatem czynni
kiem podnoszącym poziom kapitału kulturowego, „starość" zaś - do
kładnie odwrotnie, wydaje się raczej stanowić czynnik obniżający ten 
poziom. Stąd pierwszej z wyróżnionych kategorii zdecydowano się 
przypisać rangę 2, podczas gdy drugiej - 0. Warto zwrócić uwagę, że 
„wiek" jako jedyna zmienna spośród sześciu zmiennych-komponentów 
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jest zmienną dwuwartościową. Nie posiada kategorii pośredniej, której 
zwykle przypisywano w powyższej procedurze rangę 1.

Analiza komponentów składowych stanowiła pierwszy etap w kon
strukcji syntetycznej zmiennej określanej mianem rynkowej pozycji go
spodarstwa. Obecnie chciałbym przedstawić drugi etap tej procedury, 
polegającyh na sporządzeniu na podstawie przedstawionych wyżej 
komponentów dwóch zmiennych konstruowanych, określanych mia
nem kapitału ekonomicznego oraz kapitału kulturowego. Należy w tym 
miejscu podkreślić, że podobne zabiegi tworzenia zmiertnych-kompo- 
nentów oraz konstruowanych wykonano w odniesieniu do bazy da
nych z 1994 roku, aby umożliwić dokonanie analiz porównawczych. 
Zabiegi te były konieczne, jako że procedury tworzenia i konstruowania 
zmiennych zostały - o czym już wspominałem - w toku badań przepro
wadzonych w roku 1999 częściowe zmienione.

Zmienna „kapitał ekonomiczny" jest - zgodnie z przyjętym rozumo
waniem - zmienną konstruowaną w oparciu o trzy komponenty: a) „ob
szar gospodarstwa" - przybierający trzy wartości, tj. „mały", „średni", 
„duży"; b) „poziom mechanizacji I" (dotyczący wyposażenia w maszy
ny do prac polowych), przybierający trzy wartości, tj. „brak", „ciągnik", 
„kombajn" oraz c) „poziom mechanizacji II" (dotyczący wyposażenia 
w urządzenia do prowadzenia hodowli), przybierający także trzy war
tości, tj. „brak", „mechanizacja" i „automatyzacja". W każdym przypad
ku pierwszej wartości przypisano rangę 0, drugiej - 1, trzeciej zaś - 2. 
Zabieg konstruowania zmiennej pod nazwą kapitał ekonomiczny pole
ga na sumowaniu rang w przypadku każdego badanego gospodarstwa. 
Suma rang może przyjąć wartość maksymalną 6 (w sytuacji, gdy dane 
gospodarstwo charakteryzują wszystkie te wartości zmiennych-kompo- 
nentów, którym przypisano rangę 2), wartość zaś minimalną 0 (w przy
padku, gdy charakteryzują je wszystkie te wartości zmiennych, którym 
przypisano rangę 0). Przyjęto ponadto założenie o wyróżnieniu trzech 
poziomów kapitału ekonomicznego, charakteryzującego sytuację bada
nych gospodarstw, tj. „niskiego", „średniego" i „wysokiego", którym 
odpowiadają odpowiednie sumy rang: 0 i 1 (niski poziom kapitału eko
nomicznego), 2, 3, 4 (średni poziom kapitału ekonomicznego) oraz 5 i 6 
(wysoki poziom kapitału ekonomicznego). Rozkład tak skonstruowanej 
zmiennej w badanej zbiorowości gospodarstw w obu przekrojach czaso
wych obrazuje tabela 12.7.
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Tab. 12.7. Wyposażenie w kapitał ekonomiczny badanych gospodarstw

Poziom wyposażenia Liczba gospodarstw 
w roku 1994 (w %)

Liczba gospodarstw 
w roku 1999 (w %)

Niski 53,1 48,2

Średni 40,1 40,0

Wysoki 6,8 11,8

Razem 100,0 100,0

Źródło: badania własne autora

Porównanie wartości zamieszczonych w tabelach 12.7 i 13.7 wskazu
je na zmiany proporcji poszczególnych kategorii gospodarstw w anali
zowanej zbiorowości, jaka dokonała się w ciągu pięciu lat, tj. okresu 
dzielącego oba momenty badania. W roku 1994 grupa gospodarstw 
legitymująca się wysokim (wedle przyjętej tu konwencji) poziomem ka
pitału ekonomicznego stanowiła niecałe 7% badanej populacji, pięć lat 
później zaś już niemal 12%. Tendencja ta dowodzi przede wszystkim - 
w moim przekonaniu - zachodzącego właśnie procesu polaryzacji, 
o którym piszę Jerzy Wilkin (por. 2000a, 2000c, 2000d). Polega on jednak 
nie tyle na „wypłukiwaniu" gospodarstw średnioobszarowych, ile na 
pojawianiu się w coraz bardziej wyraźny sposób gospodarstw o wyso
kim lub niskim poziomie kapitału ekonomicznego. Prawidłowość ta po
twierdza także tezę o restrukturyzagi rodzinnych gospodarstw w efe
kcie oddziaływania mechanizmów rynkowych. Dodatkowo znajduje to 
potwierdzenie w porównaniu poziomu wyposażenia w kapitał ekono
miczny gospodarstw, które przetrwały wspomniany okres pięciu lat, 
i tych, które przestały funkcjonować (por. tab.13.7).

Zawarte w niej wielkości pokazują, żw w przypadku 115 gospo
darstw, które zostały wyeliminowane ze zbiorowości działających pod
miotów gospodarczych, niemal 62% stanowiły te, które charakteryzo
wały się niskim poziomem kapitału ekonomicznego. W kategorii gospo
darstw, które przetrwały ten okres, ów odsetek lokuje się poniżej 52%. 
Z kolei kategoria o wysokim poziomie kapitału ekonomicznego stanowi 
wśród tych, które przetrwały, ponad 7%, w przypadku zaś tych gospo
darstw, które przestały funkcjonować - 4.4%. W sumie różnice w wypo
sażeniu w kapitał ekonomiczny pomiędzy obydwiema grupami gospo-
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Tab. 13.7. Poziom wyposażenia w kapitał ekonomiczny gospodarstw, które 
przetrwały od roku 1994 do 1999, i tych, które zaprzestały 
działalności

Poziom wyposażenia Liczba gospodarstw, 
które przetrwały (w %)

Liczba gospodarstw, które 
zaprzestały działalności (w %0

Niski 51,7 61,8

Średni 41,2 33,8

wysoki 7,1 4,4

Razem 100,0 100,0

Źródło: badania własne autora

darstw są statystycznie istotne na poziomie p<0,05. Świadczy to zatem - 
w moim przekonaniu - dowodnie na rzecz tezy, że wbrew niektórym 
opiniom wygłaszanym np. przez liderów organizacji rolniczych sytu
acja rynkowa gospodarstw lepiej wyposażonych w kapitał ekonomicz
ny jest także lepsza.

Z kolei zmienna „kapitał kulturowy" jest - zgodnie z przyjętą proce
durą analizy - także zmienną konstruowaną w oparciu o trzy kompo
nenty: a) „typ racjonalności" - przybierający trzy wartości, tj. „racjonal
ność farmerska", „racjonalność mieszana" i „racjonalność chłopska"; 
b) wykształcenie - przybierające trzy wartości, tj. „przynajmniej śred
nie", „zasadnicze", „podstawowe"; c) „wiek" - przybierający dwie war
tości, tj. „młody" i „stary". Sporządzenie zmiennej konstruowanej polega 
- analogicznie jak w przypadku „kapitału ekonomicznego" - na sumo
waniu rang wartości zmiennych komponentów. Suma rang może przyjąć 
wartość maksymalną 6 (w każdym z trzech komponentów dane gospo
darstwo charakteryzuje się cechami, którym przypisano rangę 2), mini
malną zaś - 0 (w każdym z trzech komponentów dane gospodarstwo 
charakteryzuje się cechami, którym przypisano rangę 0). Jednocześnie 
przyjęto założenie o wyróżnieniu trzech poziomów kapitału kulturowe
go, określanych mianem „niskiego", „średniego" i „wysokiego", którym 
odpowiadają - podobnie jak w przypadku „kapitału ekonomicznego" - 
odpowiednie sumy rang, tj. 0 i 1 (niski poziom kapitału), 2, 3, 4 (średni 
poziom kapitału) oraz 5 i 6 (wysoki poziom kapitału). W rezultacie wy
różniono trzy kategorie gospodarstw charakteryzujących się różnym po
ziomem kapitału kulturowego. Proporcje wyróżnionych kategorii w gru
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pie badanych gospodarstw w roku 1994 oraz 1999 przedstawia tabela 
14.7.

Tab. 14.7. Wyposażenie w kapitał kulturowy badanych gospodarstw

Poziom wyposażenia Liczba gospodarstw 
w roku 1994 (w %)

Liczba gospodarstw 
w roku 1999 (w %)

Niski 22,8 24,3

Średni 50,8 52,1

Wysoki 26,4 23,6

Razem 100,0 100,0

Źródło: badania własne autora

Porównanie wielkości w obu powyższych tabelach wydaje się wska
zywać, że poziom kapitału kulturowego odgrywa jednak mniejszą rolę 
w przemianach zachodzących w zbiorowości rodzinnych gospodarstw 
rolnych. Świadczą o tym przede wszystkim - jak sądzę - bardzo niezna
czne (w stopniu w każdym razie mniejszym aniżeli w przypadku kapi
tału ekonomicznego) różnice w obecności poszczególnych kategorii go
spodarstw w obu momentach czasowych. Potwierdza to także fakt, że 
różnice w wyposażeniu w kapitał kulturowy pomiędzy gospodarstwa
mi, które przetrwały interesujący nas pięcioletni okres, a tymi, które 
w jego trakcie zaprzestały działalności, nie są statystycznie istotne.

Trzeba pamiętać, że obie zmienne konstruowane są jedynie instru
mentem do utworzenia podstawowej zmiennej syntetycznej obrazującej 
pozycję gospodarstwa na rynku i jednocześnie - zgodnie z przyjętymi 
założeniami - pozycję klasową właściciela. Zmienna syntetyczna utwo
rzona w procesie sumowania wartości obu zmiennych konstruowanych 
przyjmuje wartość w przedziale od 0 do 12. W przypadku 0 mamy do 
czynienia z gospodarstwem o skrajnie niskim poziomie kapitału (za
równo ekonomicznego, jak i kulturowego), w przypadku zaś 12 - z go
spodarstwem o poziomie skrajnie wysokim. Położenie pierwszego jest 
przykładem skrajnie negatywnie uprzywilejowanej pozycji rynkowej, 
podczas gdy sytuacja drugiego - skrajnie pozytywnie uprzywilejowa
nej. W takiej sytuacji, dysponując trzynastoma kategoriami (sumy rang 
od 0 do 12), zdecydowano o podziale badanych gospodarstw na trzy za
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sadnicze grupy. Wszystkie te przypadki, których suma rang odzwier 
ciedlających poziom wyposażenia w obydwa interesujące nas typy ka 
pitału mieści się w przedziale od 0 do 4, zostały uznane za charaktery 
zujące się negatywnie uprzywilejowaną pozycją rynkową. Z kolei wszy 
stkie te, których suma rang mieści się w przedziale od 5 do 8, zostały po 
traktowane jako gospodarstwa o średnio uprzywilejowanej pozycji ryn 
kowej. I wreszcie wszystkie te, których suma rang zawiera się w prze 
dziale od 9 do 12, tworzą kategorię gospodarstw o pozytywnie uprzy 
wilejowanej pozycji rynkowej. Udziały poszczególnych kategorii w ba 
danej populacji w obu momentach czasowych ukazuje tabela 15.7.

Tab. 15.7. Wyposażenie w kapitał (łącznie ekonomiczny i kulturowy) 
badanych gospodarstw

Poziom wyposażenia Liczba gospodarstw 
w roku 1994 (w %)

Liczba gospodarstw 
w roku 1999 (w %)

Niski 47,9 45,8

Średni 44,3 42,4

Wysoki 7,8 11,8

Razem 100,0 100,0

Źródło: badania własne autora

Porównanie rozkładów w dwóch okresach, tj. w roku 1994 oraz 1999, 
wskazuje na pewne charakterystyczne zmiany zachodzące w badanej 
zbiorowości. Okazuje się bowiem, że w omawianym okresie relatywnie 
zmniejszyła się liczba gospodarstw o niskim (spadek z 47,9 do 45, 9%) 
oraz średnim (spadek z 44,3 do 42,4%) poziomie kapitału, natomiast 
wzrósł odsetek o wysokim poziomie kapitału (z 7,8 do 11,8%). Potwier
dza to tezę o eliminacji gospodarstw charakteryzujących się słabymi (ni
ski poziom kapitału) lub ograniczonymi (średni poziom kapitału) mo
żliwościami przystosowania do sytuacji rynkowej. Ale tak ujęta chara
kterystyka ukazuje jedynie końcowy niejako efekt zachodzących zmian 
społeczno-ekonomicznych. Obecnie podejmę próbę bardziej wnikliwego 
przyjrzenia się mechanizmom, decydującym o tych procesach. W tym 
celu konieczne będzie prześledzenie losów poszczególnych gospo
darstw i zidentyfikowanie poziomu kapitału, czyli - innymi słowy - 



242 RYNEK - KAPITAŁ - GOSPODARSTWO...

zmiany ich pozycji rynkowej w przeciągu interesującego nas pięciolet
niego okresu.

Chcąc dokonać analizy tej właśnie kwestii, zdecydowałem się ogra
niczyć rozważania tylko do tej części badanej zbiorowości gospodarstw, 
która przetrwała pięcioletni okres. Dotyczyło to 685 gospodarstw, które 
zostały przebadane dwukrotnie, tj. w 1994 oraz 1999 roku. W tym przy
padku analiza nie została zawężona jedynie do tych przypadków, 
w których w ciągu owego pięcioletniego okresu nie zmienił się właści
ciel czy główny użytkownik. Jednostką analizy stało się tu gospodar
stwo, fakt zaś ewentualnej zmiany jego głównego użytkownika został 
potraktowany jako zmiana w wymiarze kapitału kulturowego. Wszak 
to właśnie główny użytkownik (właściciel) jest przecież nośnikiem 
komponentów kapitału kulturowego, a wszelkie zmiany w cechach 
charakteryzujących go w trakcie interesującego nas pięcioletniego okre
su stanowią - wedle przyjętej tutaj koncepcji - zmiany w poziomie kapi
tału kulturowego badanego gospodarstwa.

Wychodząc z tak przyjętych założeń, dokonano charakterystyki po
ziomu kapitału kulturowego i ekonomicznego 685 gospodarstw bada
nych w dwóch przekrojach czasowych w celu wyznaczenia ich pozycji 
rynkowej w każdym z badanych okresów. Oznaczając w każdym przy
padku niski poziom kapitału za pomocą rangi 0, średni - za pomocą 
rangi 1, wysoki zaś - za pomocą rangi 2, dokonano wyznaczenia ich po
zycji rynkowej poprzez sumowanie rang we wszystkich 685 przypad
kach i w obu badanych okresach. Gospodarstwa o sumie rang 0 lub 1 
zostały uznane za te, które mają negatywnie uprzywilejowaną pozycję 
rynkową, czyli charakteryzujące się słabymi zdolnościami przystosowa
nia do sytuacji rynkowej. Te przypadki, w których suma rang wyniosła 
2, zostały określone jako gospodarstwa mające średnio uprzywilejowa
ną pozycję rynkową i charakteryzujące się ograniczonymi możliwościa
mi przystosowania do sytuacji rynkowej. I wreszcie te gospodarstwa, 
w przypadku których suma rang wynosiła 3 lub 4, zostały określone ja
ko mające pozytywnie uprzywilejowaną pozycję rynkową i charaktery
zujące się w związku z tym dużymi możliwościami przystosowania do 
sytuacji rynkowej (por. tab. 16.7).

Analiza tabeli 16.7 wskazuje w sposób zdecydowany na zachodzenie 
procesu, o jakim mówi podstawowa, przedstawiona w rozdziale trze
cim, hipoteza, tj. procesu rozwarstwienia gospodarstw, co może być tra-
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Tab. 16.7. Pozycja rynkowa gospodarstw

Pozycja gospodarstwa Liczba gospodarstw 
w roku 1994 (w %)

Liczba gospodarstw 
w roku 1999 (w %)

Negatywnie uprzywilejowana 47,9 48,2

Średnio uprzywilejowana 34,5 30,7

Pozytywnie uprzywilejowana 17,6 21,2

Razem 100,0 100,0

Źródło: badania własne autora

ktowane jako wskaźnik dezintegracji klasy chłopskiej. Tabela wskazuje 
bowiem, że generalnie w obu skrajnych zbiorowościach, tj. gospodar
stwach o małych możliwościach przystosowania do sytuacji rynkowej 
oraz o dużych możliwościach przystosowania do niej, nastąpił wzrost 
odsetka, podczas gdy w kategorii pośredniej, tj. o średnich możliwo
ściach przystosowania - spadek. Tendencję tę można traktować jako 
przejaw wielokrotnie opisywanego w literaturze przedmiotu procesu 
tzw. znikającego środka (disappearing middle), ale właśnie ujmowanego 
z perspektywy kompleksowej charakterystyki gospodarstw, niesprowa- 
dzonej wyłącznie do rozmiarów posiadanych przez nie obszarów ziemi. 
W sposób bardziej dokładny można ten proces zilustrować, analizując 
tabelę przepływów (por. tab. 17.7).

Tabela 17.7 ukazuje rzeczywiste zachodzenie procesu polaryzacji. 
Okazuje się bowiem, że odpływ z kategorii pośredniej (średnio uprzy
wilejowana pozycja rynkowa) jest znacznie większy (wynosi 50,2%) ani
żeli odpływ z kategorii skrajnych (kategoria negatywnie uprzywilejo
wanej pozycji rynkowej - 25,7% oraz kategoria pozytywnie uprzywile
jowanej pozycji rynkowej - 36,7%). Dane zawarte w tabeli pokazują też, 
że 439 gospodarstw (co stanowi 64,1% analizowanej w tym przypadku 
zbiorowości 682 jednostek) utrzymało swoją pozycję rynkową w ciągu 
całego pięcioletniego okresu, jaki upłynął pomiędzy dwoma wykonany
mi badaniami. Proces awansu, czyli poprawienia swojej pozycji rynko
wej, nastąpił w przypadku 130 gospodarstw (co stanowi 19% analizo
wanej zbiorowości), natomiast proces degradacji, czyli osłabienia pozy
cji rynkowej, stał się udziałem 116 gospodarstw (16,9% zbiorowości).
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Tab. 17.7. Dynamika zmian pozycji rynkowej gospodarstw w latach
1994-1999 (liczba gospodarstw w liczbach bezwzględnych i %)

Pozycja rynkowa
Negatywnie 

uprzywilejowa
na w 1994 r.

Średnio 
uprzywilejowa
na w 1994 r.

Pozytywnie 
uprzywilejowa

na w 1994 r.

Ogółem 
w 1999 r.

Negatywnie uprzywi
lejowana w 1999 r. 243 74,3% 72 30,6% 15 12,5% 330 48,4%

Średnio uprzywilejo
wana w 1999 r. 63 19,3% 117 49,8% 29 24,2% 209 30,6%

Pozytywnie uprzywi
lejowana w 1999 r. 21 6,4% 46 19,6% 76 63,3% 143 21,0%

Ogółem w 1994 r. 327 47,9% 235 34,5% 120 17,6% 682 100,0%

Uwaga: Liczba gospodarstw poddanych tej analizie wynosiła 682 jednostki.
Z powodu niekompletnych danych zdecydowałem o wyeliminowaniu 3 gospodarstw. 

Źródło: badania własne autora

Okazuje się, że procesy awansu bądź degradacji, a więc procesy ruchli
wości gospodarstw, dotyczyły mniejszości, stanowiącej 35,9% zbiorowo
ści. Można powiedzieć, że procesy zarówno awansu, jak i degradacji 
występowały w analizowanym okresie w zbliżonym natężeniu. Z kolei 
jednak porównanie liczby gospodarstw, które utrzymały swoją pozycję 
w kategorii negatywnie uprzywilejowanych (74,3%) oraz pozytywnie 
uprzywilejowanych (63,3%), sugeruje, że stabilizacja na tym ostatnim 
poziomie jest bardziej zagrożona.

Jak wyglądały procesy owej ruchliwości w poszczególnych katego
riach? Okazuje się, że w przypadku gospodarstw legitymujących się po
zycją negatywnie uprzywilejowaną niemal 3/4 z nich (74,3%) nie zdoła
ło poprawić swojej sytuacji. Z kolei niemal 1/5 (19,3%) awansowała do 
kategorii średnio uprzywilejowanych, a tylko 6,4% wykonało rzeczywi
sty skok, zmieniając swoją pozycję zasadniczo i przechodząc do katego
rii pozytywnie uprzywilejowanych.

Interesująca jest sytuacja gospodarstw zajmujących w roku 1994 po
zycję średnio uprzywilejowaną o ograniczonych możliwościach dosto
sowania do sytuacji rynkowej. Tutaj procesy degradacji były w analizo
wanym pięcioleciu silniejsze aniżeli procesy awansu. Dotyczyły one 
30,6% tych gospodarstw, które spadły do kategorii negatywnie uprzy
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wilejowanych, podczas gdy tylko co piąte z tej kategorii (dokładnie 
19,6%) zdołało dokonać przesunięcia do kategorii pozytywnie uprzy
wilejowanych. A zatem pozycja środka częściej stała się punktem wyj
ścia do degradacji gospodarstwa.

Ze sporymi kłopotami wiązało się także utrzymanie pozycji w kate
gorii gospodarstw pozytywnie uprzywilejowanych. Zdołało tego doko
nać co prawda aż 63,3% gospodarstw znajdujących się w tej kategorii 
w roku 1994, niemniej jednak stabilizacja w tej właśnie grupie okazała 
się niższa aniżeli wśród negatywnie uprzywilejowanych (74,3%). Dwie 
trzecie gospodarstw doświadczających degradacji doznało jej w umiar
kowanym rozmiarze, przechodząc do kategorii średnio uprzywilejowa
nych (dokładnie 24,2% całej grupy znajdującej się w kategorii pozytyw
nie uprzywilejowanych w roku 1994), 1/3 zaś (12,5%) - w rozmiarze za
sadniczym, spadając aż do kategorii negatywnie uprzywilejowanych. 
Porównując zatem procesy awansu w przypadku negatywnie uprzy
wilejowanych w roku 1994 oraz degradacji w przypadku pozytywnie 
uprzywilejowanych (także w 1994 roku), można stwierdzić, że te ostat
nie dotyczyły proporcjonalnie większej części wyjściowej kategorii.

4. Czy klasy chłopskie?

Ostatnim elementem prowadzonej w tym rozdziale analizy będzie 
próba odpowiedzi na pytanie, czy w świetle wypowiedzi badanych rol
ników można wnioskować, że pojawiające się w zbiorowości właścicieli 
rodzinnych gospodarstw rolnych kategorie przybierają w jakimś przy
najmniej wymiarze charakter klas społecznych. Spróbuję tego dokonać, 
zwracając uwagę na kilka wymiarów świadomości badanych rolników, 
dotyczących takich kwestii, jak: sposób ujęcia własności, ujęcie własnej 
pozycji społecznej, wykazanie tzw. prowłaścicielskich lub propracowni- 
czych postaw, identyfikacje organizacji broniących interesów grupo
wych oraz opinie na temat działań zbiorowych podejmowanych na 
rzecz obrony owych interesów. Na zakończenie spróbuję ukazać, jak da
lece owe kategorie mogą się także różnić w najważniejszej - jak się wy
daje obecnie - kwestii, tj. integracji Polski z Unią Europejską.
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Dobór wyżej wskazanych zagadnień opisujących stan świadomości 
społecznej badanych rolników nie jest przypadkowy. Punktem wyjścia 
jest sformułowana swego czasu przez Giddensa (1973: 112 i nast.) kon
cepcja genezy świadomości klasowej. Zasadniczym jej elementem jest 
kwestia tożsamości klasy, którą należy rekonstruować poprzez określe
nie tożsamości jej członków. Jednocześnie tożsamość winna być rekon
struowana niejako w dwóch wymiarach, tj. z jednej strony poprzez 
określenie rozumienia podstawowej wartości, jaka wyznacza sytuacje 
określonej kategorii społecznej, z drugiej zaś - w perspektywie relacyj
nej, tj. poprzez odniesienie ich sytuacji do przedstawicieli innych kate
gorii. W tym przypadku zdecydowano, aby - chcąc zrekonstruować 
tożsamość w pierwszym wymiarze - odwołać się do idei własności go
spodarstwa rolnego, w drugim zaś - aby sięgnąć do układu odniesień 
właścicieli rodzinnych gospodarstw rolnych porównujących swoją sytu
ację z właścicielami innych przedsiębiorstw. W celu wzmocnienia tego 
obrazu odwołano się ponadto do relacji pomiędzy właścicielem a pra
cownikiem, zakładając fundamentalne znaczenie tej relacji w gospodar
ce rynkowej i funkcjonującym na tej podstawie społeczeństwie klaso
wym. Relacja ta została skonceptualizowana na podstawie wzorów za
czerpniętych z literatury przedmiotu (por. Wright, 1989: 31 i nast.), 
w postaci baterii trzech pytań, dotyczących trzech różnych aspektów tej 
relacji. I wreszcie, pamiętając o tym, że wszelkie kolektywne działania 
wyrastające na bazie wspólnoty interesu klasowego stanowią istotne 
uzupełnienie charakterystyki uczestników życia społecznego, w podję
tej analizie zdecydowano się wziąć pod uwagę sposoby postrzegania 
rozmaitych organizacji reprezentujących interesy rolników.

Przeprowadzona analiza dowiodła, że doświadczenia w zmaganiu 
się z rynkiem i działania na rzecz zachowania pozycji gospodarstwa 
w obliczu surowych reguł gospodarki kapitalistycznej znalazły od
zwierciedlenie w zmianach sposobu definiowania własności przez ba
danych rolników. W badanej kategorii 685 gospodarstw, w których 
uchwycenie tego aspektu świadomości właściciela-użytkownika było 
możliwe zarówno w 1994, jak i 1999 roku, nastąpiło niezwykle wyraźne 
przesunięcie akcentów (por. tab. 18.7).

W analizie danych w tabeli 18.7 uderza przede wszystkim znaczny 
przyrost odsetka właścicieli postrzegających swoją sytuację w katego
riach zmarginalizowania, tj. wskazywanie na posiadanie gospodarstwa 
jako na swoisty przymus, konieczność, obciążenie, itp. Tego typu myślę-
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Tab. 18.7. Sposoby definicji roli właściciela w badanych gospodarstwach

Sposób definicji roli Liczba wskazań w roku 
1994 (w%)

Liczba wskazań w roku 
1999 (w%)

Posiadacz 32,8 29,5

Przedsiębiorca 40,6 29,3

Zmarginalizowany 26,6 41,2

Razem 100,0 100,0

Źródło: badania wiasne autora

nie było udziałem tylko 26,6% badanych w roku 1994 i aż 41,2% (!) roz
mówców pięć lat później. Podobnie znaczące zmiany odnotowano 
w przypadku wypowiedzi wskazujących na sposób postrzegania roli 
właściciela gospodarstwa jako przedsiębiorcy, czyli tych, w których 
podkreślano lub operowano takimi wątkami, jak: poczucie niezależno
ści, praca na własny rachunek, stwarzanie sobie warunków do rozwoju, 
podkreślanie samowystarczalności, itp. Takich wypowiedzi udzieliło 
40,6% właścicieli badanych w roku 1994. Do tych treści pięć lat później 
odwołało się jednak już tylko 29,3% właścicieli powtórnie badanych go
spodarstw. Niewielkim zmianom uległ natomiast odsetek postrzegają
cych własność gospodarstwa przez pryzmat roli posiadacza, odwołują
cych się do bardziej tradycyjnych ujęć kontynuacji ojcowizny, dziedzi
czenia, zamiłowania, itp. Takie wypowiedzi pojawiły się w roku 1994 
w 32,8% przypadków, w roku 1999 zaś - w 29,5%. Jednak co najistotniej
sze, zróżnicowanie w obu okresach jest w sposób istotny uzależnione 
od pozycji rynkowej gospodarstwa, czyli - innymi słowy - od sytuacji 
klasowej właściciela (p<0,001) (por. tab. 19.7 oraz 20.7).

Analiza tabel 19.7 oraz 20.7 pokazuje, że różnice w sposobie definio
wania własności utrzymują się wyraźnie w czasie, zwłaszcza pomiędzy 
tzw. kategoriami skrajnymi, tj. właścicielami gospodarstw o niskich mo
żliwościach przystosowania (negatywnie uprzywilejowana pozycja/sy- 
tuacja klasowa) oraz właścicielami gospodarstw o dużych możliwo
ściach przystosowania (pozytywnie uprzywilejowana pozycja/sytuacja 
klasowa). W obu momentach czasowych użytkownicy gospodarstw zaj
mujący pozycję klasową pozytywnie uprzywilejowaną w zdecydowanej 
większości definiują własność gospodarstwa przez pryzmat roli przed-
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Tab. 19.7. Sposób definiowania roli właściciela w zależności od pozycji 
rynkowej gospodarstwa w roku 1994

Źródło: Badania własne autora

Sposób 
definiowania roli

Pozycja 
negatywnie 
uprzywilejo

wana

Pozycja 
średnio 

uprzywilejo
wana

Pozycja 
pozytywnie 
uprzywilejo

wana

Ogółem

Posiadacz 137 64 23 224
41,9% 27,2% 19,2% 32,8%

Przedsiębiorca 81
24,8%

113 
48,1%

82 
68,3%

276 
40,5%

Zmarginalizowany 109
33,3%

58 
24,7%

15 
12,5%

182
26,7%

Razem 327 235 120 682
47,9% 34,5% 17,6% 100,0%

Tab. 20.7. Sposób definiowania roli właściciela w zależności od pozycji 
rynkowej gospodarstwa w roku 1999

Źródło: Badania własne autora

Sposób 
definiowania roli

Pozycja 
negatywnie 
uprzywilejo

wana

Pozycja 
średnio 

uprzywilejo
wana

Pozycja 
pozytywnie 
uprzywilejo

wana

Ogółem

Posiadacz 107 
32,4%

63 
30,0%

32
22,1%

202 
29,5%

Przedsiębiorca 66 72 63 201
20,0% 34,3% 43,4% 29,3%

Zmarginalizowany 157 
47,6%

75 
35,7%

50 
34,5%

282 
41,2%

Razem 330 210 145 685
48,1% 30,7% 21,2% 100,0%

siębiorcy, natomiast ci, których sytuację klasową można określić mia
nem negatywnego uprzywilejowania, przywołują w pierwszym rzędzie 
wizję posiadacza (w roku 1994) lub wizję marginalizacji (w roku 1999). 
Należy także podkreślić w obu przypadkach wzrost częstotliwości 
przywoływania roli zmarginalizowanego użytkownika. Wśród zajmują
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cych pozycję negatywnie uprzywilejowaną wynosił on 14,3%, natomiast 
wśród zajmujących pozycję pozytywnie uprzywilejowaną - 22%. Obie 
tendencje należy traktować - co podkreślano już parokrotnie w tym 
opracowaniu - jako wskaźnik traumatyczności doświadczeń, jakie stały 
się udziałem właścicieli rodzinnych gospodarstw rolnych w latach 
1994-1999.

Istotnym elementem charakterystyki świadomości badanych jest 
postrzeganie swojej pozycji/sytuacji w kontekście pozyqi/sytuacji wła
ścicieli prywatnych przedsiębiorstw. Chodzi przede wszystkim o wydo
bycie, w jakim stopniu właściciele gospodarstw rolnych postrzegają 
swoją sytuacjęjako typową dla szerszej kategorii społecznej, w jakim zaś 
mogą podkreślać w dalszym ciągu specyfikę sytuacji rolników. Zagad
nienie to jest także istotne, gdy przyjmujemy wyjściowe założenie o ty
pie pozycji klasowej, charakteryzującej położenie rolników. W rozdziale 
trzecim została rozwinięta koncepcja ujęcia tej pozycji z perspektywy 
teorii sprzecznego położenia klasowego, co oznacza konieczność szcze
gólnego zwrócenia uwagi na rozmaite przeciwstawne charakterystyki 
położenia i przeciwstawne presje, jakich doświadczają rolnicy i jakie 
mogą znajdować odbicie w ich świadomości. Czynniki te mogą wy
kształcać pewne typy, które można określić mianem niejednoznacznej 
świadomości klasowej, zawierającej zarówno komponenty „właściciel
skie", jak i „pracownicze".

Zagadnienie to starano się uchwycić, pytając badanych właścicieli 
i użytkowników gospodarstw o wskazanie zarówno podobieństw, jak 
i różnic pomiędzy ich sytuacją a sytuacją właścicieli przedsiębiorstw, 
sklepów, firm, itp. Obydwa pytania miały charakter otwarty. Efekty 
kategoryzacji wypowiedzi badanych ukazują tabele 21.7 oraz 22.7

Analiza danych zawartych w tych tabelach upoważnia do pewnych 
generalizacji. Okazuje się np., że w ciągu interesującego nas pięcioletnie
go okresu wzrósł odsetek badanych wskazujących na brak podobieństw 
pomiędzy sytuacją rolników a innego typu właścicieli. Natomiast 
w przypadku różnic tendencję tę potwierdza niemal dwukrotny spadek 
odsetka właścicieli niepotrafiących wskazać takowych. Okazuje się 
ponadto, że w sposób zauważalny wzrósł odsetek tych, którzy wskazu
ją na poczucie upośledzenia z uwagi na sytuację materialną właścicieli 
gospodarstw rolnych oraz na ich lepszą sytuację z uwagi na charakter 
pracy. Zmalały natomiast - co szczególnie interesujące - odsetki bada
nych wskazujące na specyfikę pracy rolnika oraz na swoisty „kompleks
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Tab. 21.7. Postrzeganie podobieństw między sytuacją właściciela 
gospodarstwa a sytuacją właściciela innego typu 
przedsiębiorstwa

Postrzeganie 
podobieństw

Wskazania w roku 1994 
(w %)

Wskazania w roku 1999 
(w %)

Nie ma podobieństw 56,5 64,2

Są podobieństwa 43,5 35,8

Razem 100,0 100,0

Źródło: Badania własne autora

Tab. 22.7. Postrzeganie różnic pomiędzy sytuacją właściciela 
gospodarstwa a sytuacją właściciela innego typu 
przedsiębiorstwa

Postrzeganie 
różnic

Wskazania w roku 
1994 (w %)

Wskazania w roku 
1999 (w %)

Brak różnic 10,4 5,7

Wskazania na specyfikę rolnictwa 38,1 25,4

Poczucie niższości 47,9 67,0

Poczucie wyższości 3,6 1,9

Razem 100,0 100,0

Źródło: badania własne autora

chłopskości". Można zatem wnioskować, że odmienność sytuacji wła
ścicieli gospodarstw rolnych od właścicieli firm z branży pozarolniczej 
wynika nie tyle ze specyfiki pracy w rolnictwie czy jakichś stereotypo
wych wyobrażeń dotyczących chłopów, ile z ograniczeń związanych 
z prowadzeniem szczególnego typu przedsiębiorstwa, jakim jest gospo
darstwo rolne. Poczucie deprywacji - w sposób znacznie bardziej 
wyraźny obecne wśród właścicieli gospodarstw rolnych - jest rezulta
tem nie tyle „kompleksu chłopskości", ile postrzegania jako gorszych 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej w rolnictwie w po
równaniu z innymi działami gospodarki.

Interesujących informacji dostarcza także analiza wypowiedzi bada
nych w powiązaniu z zajmowaną przez nich pozycją klasową (por. tab. 
23.7 oraz 24.7).
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Tab. 23.7. Postrzeganie podobieństw między sytuacją właściciela 
gospodarstwa a właściciela innego typu przedsiębiorstwa 
w zależności od pozycji klasowej badanych rolników w roku 
1994 i 1999 (liczba wskazań w %)

Postrzeganie 
podobieństw

Pozycja 
negatywnie 
uprzywilejo

wana

Pozycja 
średnio 

uprzywilejo
wana

Pozycja 
pozytywnie 
uprzywilejo

wana

Ogółem

Brak podobieństw 66,1 73,6 52,3 60,0 38,3 49,0 56,5 64,2

Są podobieństwa 33,9 26,4 47,7 40,0 61,7 51,0 43,5 35,8

Ogółem 47,9 48,2 34,5 30,7 17,6 21,2 100,0 100,0

Uwaga: W każdym polu tabeli liczba znajdująca się po lewej stronie oznacza wielko
ści dla roku 1994; po prawej zaś - dla roku 1999.

Źródło: badania własne autora

Tab. 24.7. Postrzeganie różnic między sytuacją właściciela gospodarstwa 
a właściciela innego typu przedsiębiorstwa w zależności od 
pozycji klasowej badanych rolników w roku 1994 i 1999 
(liczba wskazań w %)

Postrzeganie różnic

Pozycja 
negatywnie 
uprzywile

jowana

Pozycja 
średnio 

uprzywile
jowana

Pozycja 
pozytywnie 
uprzywile

jowana

Ogółem

Brak różnic 11.0 6,4 11,1 6,2 7,5 3,4 10,4 5,7

Wskazywanie na 
specyfikę rolnictwa 33,9 22,4 40,0 23,8 45,0 34,5 38,0 25,4

Poczucie niższości 52,0 69,7 44,3 23,8 44,2 59,3 47,9 67,0

Poczucie wyższości 3,1 1,5 4,7 1.9 3,3 2,8 3,7 1,9

Ogółem 47,9 48,2 34,5 30,7 17,6 21,2 100,0 100,0

Uwaga: W każdym polu tabeli liczba znajdująca się po lewej stronie oznacza wielko
ści dla roku 1994; po prawej zaś - dla roku 1999.

Źródło: badania własne autora
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Okazuje się mianowicie, że zdecydowanie częściej wskazują na po
dobieństwa ci właściciele, którzy zajmują pozycję określaną wedle przy
jętych kryteriów mianem pozytywnie uprzywilejowanej. Zależność ta 
jest statystycznie istotna w obu badanych momentach czasowych, cho
ciaż - co warto podkreślić - we wszystkich trzech kategoriach właścicie
li gospodarstw rolnych (tj. pozytywnie, średnio i negatywnie uprzy
wilejowanych) znajduje potwierdzenie wspomniana wyżej tendencja 
polegająca na zwiększaniu się odsetka tych, którzy nie dostrzegają po
dobieństw. Natomiast w przypadku odpowiedzi na pytanie o różnice 
nie występują istotne statystycznie zależności. Zarówno wśród nega
tywnie, jak i pozytywnie uprzywilejowanych można zaobserwować 
zmniejszenie się odsetków wypowiedzi wskazujących na specyfikę oraz 
poczucie wyższości właścicieli gospodarstw rolnych w odniesieniu do 
innych właścicieli. Przeciwną tendencję - także we wszystkich katego
riach badanych - można zaobserwować w odniesieniu do tych, którzy 
wskazują na gorszą sytuację rolników.

Następny element charakterystyki treści składających się na świado
mość klasową badanych stanowią ich wizje dotyczące różnych aspe
któw relacji pomiędzy właścicielami a pracownikami. Do rekonstrukcji 
tej warstwy świadomości badanych użyto ich odpowiedzi na trzy nastę
pujące pytania: 1. Czy właściciele przedsiębiorstw powinni zarabiać 
więcej aniżeli zatrudnieni w nich pracownicy? 2. Czy pracownicy po
winni mieć takie samo prawo jak właściciele do decydowania o losach 
przedsiębiorstw? 3. Czy właściciele przedsiębiorstw objętych strajkiem 
powinni mieć prawo zwalniania strajkujących pracowników i zatrud
niania w ich miejsce innych? Pytania te miały charakter zamknięty, 
a odpowiedzi były lokowane na pięciostopniowej skali od zdecydowa
nej akceptacji danej sytuacji aż po jej zdecydowane odrzucenie. Rozkład 
opinii badanych właścicieli gospodarstw w tych kwestiach przedsta
wiają tabele 25.7, 26.7 oraz 27.7.

Jak pokazują dane, rozkłady opinii są niemal identyczne w pierw
szym przypadku (por. tab. 25.7). Może to świadczyć o silnie utrwalo
nych przekonaniach co do relacji pomiędzy dochodami właściciela 
i pracowników. Jednak już w dwóch pozostałych wymiarach (tab. 26.7 
oraz 27.7) dają się zauważyć różnice. W 1999 roku (w porównaniu 
z okresem sprzed pięciu lat) nastąpiła wyraźna polaryzacja opinii 
w sprawie prawa decydowania o losach przedsiębiorstw. Przede wszy
stkim niemal dwukrotnie zmalała w tym okresie liczba niezdecydowa-
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Tab. 25.7. Rozkład opinii na pytanie: „Czy właściciele przedsiębiorstw 
powinni zarabiać więcej niż pracownicy zatrudnieni w tych 
przedsiębiorstwach?” (w %)

Źródło: badania własne autora

Odpowiedzi 1994 r. 1999r.

Zdecydowanie tak 50,8 50,8

Raczej tak 32,4 31,9

Nie mam zdania 7,7 6,9

Raczej nie 5,7 6,6

Zdecydowanie nie 3,4 3,8

Razem 100,0 100,0

Tab. 26.7. Rozkład opinii na pytanie: „Czy pracownicy zatrudnieni 
w przedsiębiorstwach powinni mieć takie samo prawo 
decydowania o ich losach jak właściciele tych 
przedsiębiorstw?” (w %)

Źródło: badania własne autora

Odpowiedzi 1994 r. 1999 r.

Zdecydowanie tak 11,5 14,5

Raczej tak 28,5 28,6

Nie mam zdania 17,7 9,9

Raczej nie 26,4 29,9

Zdecydowanie nie 15,9 17,1

Razem 100,0 100,0

nych w tej właśnie kwestii. Zmniejszenie odsetka niezdecydowanych 
zaowocowało niemal proporcjonalnym zwiększeniem zarówno akcep
tujących, jak i odrzucających to rozwiązanie. Natomiast inną tendencję 
można zaobserwować w przypadku trzeciego typu opinii, dotyczących 
kwestii zastępowania strajkujących innymi pracownikami. W tym przy
padku należałoby mówić o wyraźnym przesunięciu opinii w kierunku 
typu korzystnego dla strajkujących. Rzuca się bowiem w oczy dwukrot
ny wzrost odsetka badanych odrzucających prawo właściciela do za-
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Tab. 27.7. Rozkład opinii na pytanie: „Czy właściciel przedsiębiorstwa, 
w którym trwa strajk, powinien mieć prawo zatrudnienia kogoś 
w miejsce strajkujących pracowników?” (w %)

Odpowiedzi rok 1994 rok 1999

Zdecydowanie tak 10,4 3,4

Raczej tak 12,3 8,3

Nie mam zdania 27,7 23,4

Raczej nie 34,4 34,5

Zdecydowanie nie 15,2 30,4

Razem 100,0 100,0

Źródło: badania własne autora

do zatrudniania „łamistrajków". W tym więc przypadku, inaczej aniżeli 
w roku 1994, w świadomości rolników zaczęły obecnie dominować opi
nie antywłaścicielskie.

Spójrzmy teraz na kluczową - w świetle naszej koncepcji - kwestię. 
Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czy na poziomie świadomości od
noszącej się do relacji między właścicielem a pracownikiem widoczne są 
wyraźne różnice pomiędzy przeciwstawnymi kategoriami klasowymi, tj. 
zbiorowością negatywnie i pozytywnie uprzywilejowanych? Wskaźni
kiem są tutaj średnie wartości rang przypisanych poszczególnym typom 
odpowiedzi na stawiane badanym trzy pytania. Rezultaty tej analizy za
wierają tabele 28.7, 29,7 oraz 30.725.

25 Odpowiedzi na pytania były uszeregowane w pięć kategorii: zdecydowanie tak, ra
czej tak, trudno powiedzieć, raczej nie, zdecydowanie nie. Pierwszej przypisano wartość 1, 
ostatniej zaś - wartość 5.

Wyniki wskazują na utrzymywanie się zauważalnych różnic w typie 
świadomości badanych kategorii. Rzecz interesująca, iż tam, gdzie są 
one największe, tj. w kwestii opinii na temat wysokości zarobków wła
ściciela oraz pracowników, uległy one w ciągu interesującego nas pię
cioletniego okresu niewielkiemu zmniejszeniu. A więc w tym przypad
ku nie można mówić o zachodzącym procesie polaryzacji. Obie intere
sujące nas kategorie są w tym przypadku zdecydowanie prowłaściciel- 
skie w swoim myśleniu, przy czym zarówno w roku 1994, jak i 1999 po
zytywnie uprzywilejowani są - co nie stanowi zaskoczenia - bardziej 
prowłaścicielscy aniżeli negatywnie uprzywilejowani.
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Tab. 28.7. Charakter opinii badanych w dwóch przeciwstawnych 
kategoriach klasowych na temat relacji pomiędzy zarobkami 
właścicieli i pracowników przedsiębiorstw

Źródło: badania własne autora

Kategoria 
klasowa

Średnia 
w roku 1994

Odchylenie 
standardowe 
w roku 1994

Średnia 
w roku 1999

Odchylenie 
standardowe 
w roku 1999

Negatywnie 
uprzywilejowani 1,9205 1,1377 1,8758 1,0700

Pozytywnie 
uprzywilejowani 1,6417 1,0108 1,6414 0,9255

Tab. 29.7. Charakter opinii badanych w dwóch przeciwstawnych 
kategoriach klasowych na temat prawa decydowania o losach 
przedsiębiorstw przez pracowników i właścicieli

Źródło: badania własne autora

Kategoria 
klasowa

Średnia 
w roku 1994

Odchylenie 
standardowe 
w roku 1994

Średnia 
w roku 1999

Odchylenie 
standardowe 
w roku 1999

Negatywnie 
uprzywilejowani 2,9511 1,2200 2,9939 1,3594

Pozytywnie 
uprzywilejowani 3,1250 1,4352 3,3034 1,3402

Tab. 30.7. Charakter opinii badanych w dwóch przeciwstawnych 
kategoriach klasowych na temat prawa zatrudniania przez 
właścicieli „łamistrajków”

Źródło: badania własne autora

Kategoria 
klasowa

Średnia 
w roku 1994

Odchylenie 
standardowe 
w roku 1994

Średnia 
w roku 1999

Odchylenie 
standardowe 
w roku 1999

Negatywnie 
uprzywilejowani 3,3578 1,0897 3,8394 1,0173

Pozytywnie 
uprzywilejowani 3,3333 1,3679 3,7655 1,1119
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Proces polaryzacji jest natomiast wyraźnie zauważalny w przypad
ku opinii dotyczących praw decydowania przez właściciela i pracowni
ków o losach przedsiębiorstwa. Różnica między średnią wartości w ka
tegorii negatywnie uprzywilejowanych i pozytywnie uprzywilejowa
nych uległa w interesującym nas okresie powiększeniu. Także i w tym 
przypadku ci ostatni są bardziej prowłaścicielscy.

Natomiast w trzecim przypadku, czyli w kwestii opinii dotyczącej 
prawa do zatrudniania łamistrajków, nie daje się zaobserwować tak za
uważalnych tendencji. Warto rozpocząć od stwierdzenia, że w roku 
1994 w zasadzie nie ma różnicy pomiędzy obiema interesującymi nas 
kategoriami właścicieli gospodarstw. Pewne różnice (ale bardzo niezna
czne) pojawiły się w roku 1999, co może sugerować zaledwie pewne oz
naki rozpoczynającego się procesu polaryzaqi świadomości. Także 
i w tym układzie pozytywnie uprzywilejowani stają się bardziej prowła
ścicielscy, chociaż należałoby może powiedzieć - mniej antypracowni- 
czy, jako że wszystkie trzy kategorie właścicieli w tym względzie lokują 
się bliżej propracowniczego (antywłaścicielskiego) końca skali.

Wspomniano wyżej, iż rozkłady poszczególnych zmiennych, stano
wiących zestaw opinii, wyglądają odmiennie, wskazując na nieco od
mienne sposoby myślenia o stosunku: właściciel - pracownik wśród na
szych badanych. Fakt ten potwierdzają słabe korelacje pomiędzy po
szczególnymi zmiennymi. W przypadku roku 1994 stwierdzono jedynie 
korelację (na poziomie p<0,001) pomiędzy opiniami w sprawie zarob
ków właścicieli i pracowników oraz prawa do ich wpływu na losy 
przedsiębiorstwa. Natomiast pięć lat później okazało się, że taka korela
cja istnieje pomiędzy dwoma innymi członami triady, tj. pomiędzy opi
niami dotyczącymi prawa do decydowania o losach przedsiębiorstwa a 
prawem do zatrudniania łamistrajków. Generalnie trzeba więc stwier
dzić, że treści świadomości badanych nie układają się w spójne wzory, 
co - jak sądzę - można uznać za efekt oddziaływania dwóch czynników. 
Z jednej strony jest to rezultat słabego jeszcze relatywnie zaawansowa
nia procesów restrukturyzacji zbiorowości właścicieli rodzinnych go
spodarstw rolnych. Jeśli dodatkowo pamięta się, że treści świadomo
ściowe, normy i wartości kulturowe, itp. ulegają jeszcze wolniej zmia
nom aniżeli tzw. obiektywne wartości wyznaczające pozycję społeczną 
czy sytuację klasową, to słaba krystalizacja treści świadomościowych 
jest zjawiskiem zupełnie naturalnym. Z drugiej strony należy też pamię
tać o specyfice sytuacji klasowej właścicieli-użytkowników rodzinnych 
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gospodarstw rolnych. Jeżeli - jak sugeruje np. Patrick H. Mooney (1988) 
- sytuacja ich jest przykładem szczególnie sprzecznego położenia klaso
wego, to poddanie oddziaływaniom właśnie takich kontrfaktycznych 
czynników sprzyjać wręcz może wytwarzaniu się koegzystencji sprze
cznych elementów w świadomości przedstawicieli tej kategorii. 
W związku z tym w pewnych wymiarach świadomości „czują się" oni 
bardziej właścicielami, w innych zaś - bardziej pracownikami.

Pamiętając więc o wszystkich powyższych uwarunkowaniach, pro
ponuję przyjrzeć się kompleksowej charakterystyce świadomości bada
nych użytkowników gospodarstw. Pamiętając, że odpowiedź na każde 
z trzech pytań była możliwa w jednym z z pięciu wariantów, tj. od zde
cydowanej akceptacji określonego rozwiązania do jego zdecydowanego 
odrzucenia, każdej z tych odpowiedzi przyporządkowano wartości od 1 
do 5, przy czym wartość 1 oznaczała w każdym przypadku opinię skraj
nie prowłaścicielską, 5 zaś - skrajnie propracowniczą. W rezultacie obli
czenia średnich dla badanych zajmujących w obu momentach badania 
negatywnie uprzywilejowane oraz pozytywnie uprzywilejowane pozy
cje klasowe otrzymano następujące wielkości (por. tab. 31.7).

Tab. 31.7. Charakter zbiorczych opinii badanych w dwóch 
przeciwstawnych kategoriach klasowych

Kategoria 
klasowa

Średnia 
w roku 1994

Odchylenie 
standardowe 
w roku 1994

Średnia 
w roku 1999

Odchylenie 
standardowe 
w roku 1999

Negatywnie 
uprzywilejowani 2,7757 0,7329 2,9071 0,7715

Pozytywnie 
uprzywilejowani 2,6167 0,8486 2,7011 0,7635

Źródło: badania własne autora

W obu przypadkach zaobserwowano różnice pomiędzy badanymi 
kategoriami. W roku 1994 wynosiła ona 0,14, a pięć lat później już 0,21. 
Analiza za pomocą t-testu istotności owej różnicy pokazała, że w pierw
szym przypadku była ona jedynie bliska istotności (p = 0,07), natomiast 
w drugim - już zdecydowanie istotna (p<0,01). Można zatem - jak są
dzę - przywołać ten wynik jako potwierdzenie hipotezy o postępującej 
polaryzacji także w wymiarze świadomości.
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Kolejnym istotnym - wedle przyjętej tu koncepcji - elementem świa
domości klasowej jest miejsce w niej organizacji reprezentujących intere
sy danej kategorii społecznej. Badania potwierdziły, że w roku 1994 
i 1999 znacząco więcej rolników zdecydowanie wskazywało na rozmai
te organizacje, które broniły ich interesów (por. tab. 32.7). Odsetek ten 
wzrósł bowiem z 13,6 do 41,1%. Szczególnie zauważalne w tym kontek
ście są dwie organizacje, tj. pośród związków zawodowych „Samoobro
na", pośród zaś partii politycznych - Polskie Stronnictwo Ludowe. Oka
zuje się też, że rozpoznanie roli organizacji jest uzależnione obecnie od 
pozycji klasowej badanych właścicieli. Pozytywnie uprzywilejowani 
znacznie częściej aniżeli negatywnie uprzywilejowani postrzegają orga
nizacje jako broniące ich interesów (por. tab. 33.7). Podobną tendencję 
można zaobserwować w przypadku konkretnych organizacji, tj. „Samo
obrony" oraz PSL. W obu przypadkach to właśnie pozytywnie uprzy
wilejowani częściej aniżeli negatywnie uprzywilejowani wskazują je ja
ko organizacje broniące grupowych interesów rolników (por. tab. 34.7 
oraz 35.7). Oznacza to, że obie organizacje - wbrew niejednokrotnie ste
reotypowym opiniom - stają się reprezentantami rolników aktywnie 
działających w gospodarce rynkowej, nie zaś reprezentantami margi
nalizowanej biedoty.

Tab. 32.7. Odsetek badanych wskazujących na istnienie organizacji 
broniących interesów rolników

Kategoria odpowiedzi Rok 1994 Rok 1999

Wskazuje przynajmniej jedną organizację 13,6 41,1

Wskazuje na PSL 7,4 9,1

Wskazuje na „Samoobronę” 0,6 27,0

Źródło: badania własne autora

Badania wydają się także potwierdzać tezę o aktywności w obronie 
swoich interesów wśród zajmujących pozycję pozytywnie uprzywilejo
waną oraz o wycofaniu się z aktywnej obrony interesów przez margina
lizującą się grupę właścicieli (czyli zajmujących pozycję negatywnie 
uprzywilejowaną). Świadczą o tym różnice (wyrażane co prawda w de
klaracjach) dotyczące uczestnictwa w akcjach protestacyjnych organizo
wanych w latach 1998-1999 (por. tab. 36.7). Na podobną zależność
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Tab. 33.7. Wskazywanie na organizację broniącą interesów rolników 
w zależności od pozycji klasowej użytkownika gospodarstwa 
(1999 r. - w %)

Źródło: badania własne autora

Kategoria Negatywnie 
uprzywilejowani

Średnio 
uprzywilejowani

Pozytywnie 
uprzywilejowani Ogółem

Wskazanie 33,6 42,4 56,3 41,1

Brak wskazania 66,4 57,6 43,8 58,9

Razem 48,2 30,7 21,1 100,0

Tab. 34.7. Wskazywanie na PSL jako organizację broniącą interesów 
rolników w zależności od pozycji klasowej użytkownika 
gospodarstwa (1999 r. - w %)

Źródło: badania własne autora

Kategoria Negatywnie 
uprzywilejowani

Średnio 
uprzywilejowani

Pozytywnie 
uprzywilejowani Ogółem

Wskazanie 7,3 8,1 14,5 9,1
Brak wskazania 92,7 91,9 85,5 90,9
Razem 48,2 30,7 21,1 100,0

Tab. 35.7. Wskazywanie na „Samoobronę" jako organizację broniącą 
interesów rolników w zależności od pozycji klasowej 
użytkownika gospodarstwa (1999 r. - w %)

Źródło: badania własne autora

Kategoria Negatywnie 
uprzywilejowani

Średnio 
uprzywilejowani

Pozytywnie 
uprzywilejowani Ogółem

Wskazanie 22,1 30,0 33,8 27,0

Brak wskazania 77,9 70,0 66,2 73,0

Razem 48,2 30,7 21,1 100,0

wskazują też deklaracje badanych dotyczące najbardziej - ich zdaniem - 
skutecznych metod walki o własne interesy. Porównanie wyborów do
konanych przez pozytywnie i negatywnie uprzywilejowanych (por. tab. 
37.7) wskazuje, że stwierdzenia typu: „nie ma sensu robić cokolwiek 
i tak zrobią z nami, co chcą" cieszą się zdecydowanie większym „powo
dzeniem" wśród tych ostatnich.
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Tab. 36.7. Deklarowany udział w akcjach protestacyjnych w zależności od 
pozycji klasowej badanych (1999 r. - w %)

Źródło: badania własne autora

Kategoria Negatywnie 
uprzywilejowani

Średnio 
uprzywilejowani

Pozytywnie 
uprzywilejowani Ogółem

Udział w więcej 
niż jednej akcji 3,6 5,8 15,2 6,7

Udział w jednej 
akcji 1,5 5,8 13,1 5,3

Nie brał udziału 94,8 88,5 71,1 88,0

Razem 48,3 30,5 21,2 100,0

Tab. 37.7. Preferencje dla różnych form walki rolników o własne interesy 
w zależności od pozycji klasowej badanych (1999 r. - w %)

Źródło: badania własne autora

Kategoria
Negatywnie 
uprzywile

jowani

Średnio 
uprzywile

jowani

Pozytywnie 
uprzywile

jowani
Ogółem

Blokady, demonstracje, 
okupacja budynków 15,2 12,9 22,1 16,0

Naciski na posłów, senatorów 16,1 20,3 13,8 16,9

Samoorganizowanie się przez 
rolników 30,0 35,6 46,2 35,2

Nie ma sensu robić cokolwiek 38,7 31,2 17,9 31,9

Razem 48,3 30,1 20,6 100,0

Na zakończenie rozważań można postawić naturalne w dzisiejszej 
sytuacji pytanie. Czy owe obserwowane różnice widoczne są także w ty
pach myślenia o integracji Polski z Unią Europejską, jakie odnaleźć moż
na wśród przedstawicieli badanych kategorii właścicieli gospodarstw. 
Nie jest zaskoczeniem stwierdzenie, że dominują w tym względzie oba
wy. 56,7% zapytanych w roku 1999 właścicieli gospodarstw stwierdziło, 
że na wejściu Polski do Unii stracą wszyscy, ponieważ „zaleje nas tania 
i dotowana żywność". Trzeba jednak podkreślić, że aż 40,4% zgłosiło 
obawy innego typu, a mianowicie, że na wejściu tym skorzystają tylko ci, 
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którzy będą mogli sprostać wymogom Unii, tj. posiadacze dużych i no
woczesnych gospodarstw. Co jednak ciekawe, nie zaobserwowano za
sadniczych różnic w tym względzie w myśleniu przedstawicieli poszcze
gólnych kategorii (por. tab. 38.7).

Tab. 38.7. Stan wiedzy na temat możliwości uzyskiwania przez polskich 
rolników pomocy z funduszy Unii Europejskiej w zależności 
od pozycji klasowej badanych (1999 r. - w %)

Kategoria
Negatywnie 
uprzywile

jowani

Średnio 
uprzywile

jowani

Pozytywnie 
uprzywile

jowani
Ogółem

Różne formy wiedzy 
subiektywnej 5,5 5,7 11,0 - 6,7

Roztrwonienie funduszy 
przez administrację 5,5 6,2 4,8 5,5

Dostępność tylko dla 
dużych gospodarstw 6,7 5,7 3,4 5,7

Brak informacji 8,5 7,1 15,2 9,5

Sceptycyzm i krytyka 
funduszy 0,9 2,4 2,1 1,6

Brak zainteresowania 73,0 72,9 63,4 71,0
Razem 48,1 30,7 21,2 100,0

Źródło: badania własne autora

Od pozyqi klasowej właścicieli nie jest też zależny charakter ich wie
dzy na temat programów pomocy Unii dla polskiego rolnictwa. Najlicz
niejsza kategoria badanych (71% w całej populacji) nic na ten temat nie 
wie, choć prawdą jest także, iż kategoria ta wśród pozytywnie uprzy
wilejowanych jest najmniej liczna (por. tab. 38.7). Wydaje się, że powy
ższe tendencje, wskazujące na brak istotnych zależności wiedzy i roze
znania badanych od ich pozycji klasowej, potwierdzają generalnie niski 
poziom wiedzy naszych rolników na temat różnych aspektów integracji 
Polski z Unią Europejską (por. na ten temat np. Roguska, 2000). Teza ta 
dodatkowo - jak sądzę - uzyskuje potwierdzenie w fakcie, iż wpływ po
zycji klasowej możemy już zaobserwować w momencie, kiedy pytamy 
nie o wiedzę, ale o oczekiwania - będące jakimś rodzajem projekcji do
tyczącym własnej sytuacji badanych. Okazuje się bowiem, że odpowie
dzi na pytanie dotyczące oczekiwań właścicieli gospodarstw kierowa
nych pod adresem państwa w perspektywie integracji z Unią Europej-
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Tab. 39.7. Oczekiwania rolników pod adresem państwa w perspektywie 
integracji z Unią Europejską w zależności od pozycji klasowej 
badanych (1999 r. - w %)

Kategoria
Negatywnie 
uprzywile

jowani

Średnio 
uprzywile

jowani

Pozytywnie 
uprzywile

jowani
Ogółem

Potrzeba nowej polityki rolnej 27,0 29,0 20,0 26,1

Stosowanie klasycznych 
instrumentów interwencyjnych 40,3 41,9 48,3 42,5

Potrzeba profersjonalnego 
przygotowania zjednoczenia 8,5 6,2 17,2 9,6

Brak oczekiwań 12,1 7,6 4,8 9,2

Obawy przed zjednoczeniem 4,8 7,6 4,8 5,7

Trudno powiedzieć 7,3 7,6 4,8 6,9

Razem 48,1 30,7 21,2 100,0

Źródło: badania własne autora

ską w interesujący sposób podlegają zróżnicowaniu (por. tab. 39.7). 
Przedstawiciele kategorii pozytywnie uprzywilejowanych częściej ani
żeli negatywnie uprzywilejowani wskazują na konieczność stosowania 
wzorowanych właśnie na Unii typowych mechanizmów polityki inter
wencyjnej oraz odpowiedniego przygotowania tego procesu, rzadziej 
natomiast wyrażają w tym kontekście opinie świadczące o rezygnacji 
czy rozczarowaniu.

5. Podsumowanie

Rozważania zawarte w tym rozdziale świadczą o zarysowującym się 
procesie dezintegracji zbiorowości właścicieli rodzinnych gospodarstw 
rolnych w naszym kraju. Ważnym wskaźnikiem różnicowania się sytu
acji gospodarstw, traktowanego - jak pamiętamy - jako zasadniczy 
czynnik dezintegracji klasy chłopskiej, jest postępujący proces ich „od- 
rodzinnienia". Szereg analizowanych przez nas danych, dotyczących 
badanej populacji gospodarstw w dwóch przekrojach czasowych, tj. 
w roku 1994 i 1999, wskazuje na postępujące w tej kwestii zmiany. 
Zmniejsza się odsetek sytuacji (choć oczywiście nadal charakteryzuje 
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dominującą większość przypadków), w których formalny właściciel jest 
jednocześnie jedynym użytkownikiem posiadanej przez siebie ziemi. 
Zwiększa się odsetek tych, którzy prowadzą swe gospodarstwa przy 
użyciu także zewnętrznych źródeł finansowania. Zwiększa się zakres 
użycia najemnej siły roboczej, choć stanowi ona nadal jedynie uzupeł
nienie podstawowych rodzinnych zasobów. Nie nasila się natomiast zja
wisko wchodzenia w posiadanie gospodarstwa przez kupno czy dzier
żawę, co sprawia, że podstawowy sposób międzygeneracyjnego trans
feru własności dokonuje się w obrębie rodziny.

Analizowane dane wskazują także na silną - w dalszym ciągu - obe
cność czynników, które spowalniają proces odchodzenia od modelu ro
dzinnego gospodarstwa. Ciągle jeszcze przynajmniej 50% badanych nie 
byłoby w stanie - wedle własnych deklaracji - zaakceptować członków 
własnej rodziny w roli pracowników najemnych u innych rolników. 
Ciągle też jeszcze spore miejsce w bilansie siły roboczej gospodarstw 
zajmuje tradycyjny system sąsiedzkiego odrobku. Wszystko to powodu
je, że także i w tym wymiarze proces różnicowania sytuacji rodzinnych 
gospodarstw w naszym kraju, choć wyraźny, jest jeszcze względnie sła
bo zaawansowany.

W przytaczanych w tym rozdziale materiałach można ponadto 
znaleźć potwierdzenie wysuniętej hipotezy, dotyczącej procesów roz
warstwiania się klasowego zbiorowości chłopskiej w naszym kraju. 
Świadczą o tym zarówno obiektywne charakterystyki pozycji użytkow
ników gospodarstw, jak i - co należy podkreślić - różnicujący ich spo
sób myślenia. W okresie lat 1994-1999 zmniejszyła się przede wszystkim 
kategoria określania przez nas mianem „średnio uprzywilejowanych". 
Ponadto okazało się, że różnice dotyczące sposobów widzenia relacji 
pomiędzy właścicielem a pracownikiem, jak również sposoby postrze
gania organizacji broniących interesów rolników, preferowanych metod 
walki o swoje interesy, czy wreszcie ujęcia różnych aspektów procesu 
integracji naszego kraju z Unią Europejską (pamiętajmy, że w perspe
ktywie naszych założeń jest to „polska wersja" procesu globalizacji) są 
już w takim stopniu widoczne (niektóre z nich na poziomie statystycz
nie istotnych zależności), że stwierdzenie o różnych klasach chłopskich 
nie jest formułowaną na wyrost tezą ideologiczna, lecz odzwierciedle
niem obserwowanych aktualnie w naszym społeczeństwie procesów.



„Najbardziej radykalną i najdalej sięgającą zmia
ną w drugiej połowie tego [dwudziestego - 
K.G.] stulecia, zmianą, która odcina nas na zawsze 
od minionego świata, jest zagłada chłopstwa".

Erie Hobsbawm (1999: 270)

Ostatnią część niniejszej pracy chciałbym potraktować jako swoiste 

wyznanie wiary. Stwierdzenie takie może budzić opór, i to z dwóch od
miennych nieco, chociaż powiązanych ze sobą w jakimś sensie, powo
dów. Zwolennicy naturalistycznego czy pozytywistycznego modelu na
uki, charakteryzującego się dużą dozą restryktywności i kategoryczno- 
ści, będą wskazywać na niedopuszczalność jakichkolwiek tego typu 
ekstrawagancji na łamach publikacji, mającej - czego nie da się przecież 
ukryć - ambicje naukowe. Wyznawcy antynaturalistycznych i antypo- 
zytywistycznych rozwiązań w tej kwestii będą - co najwyżej - wyrażali 
zdziwienie, że owego wyznania dokonuje się na końcu monografii, a nie 
we wstępie do niej.

Takie postawienie sprawy nie jest jednak dziełem przypadku. Gene
ralnie uważam bowiem, że wprawdzie w pracach naukowych jest miej
sce na swoiste wyznanie wiary autora, jednak: po pierwsze - nie może 
ono występować zamiast (!) prezentacji analiz dotyczących określonego 
problemu, oraz po drugie - nie powinno ono, umieszczone właśnie na 
początku pracy, narzucać perspektywy jej odczytywania. Innymi słowy, 
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nie powinno narzucać ram interpretacyjnych rozmaitych poglądów wy
rażanych na łamach danego opracowania oraz rozstrzygnięć, które tam 
zapadają. Zamieszczenie owego wyznania wiary właśnie na końcu po
zwala - w moim przekonaniu - uniknąć wskazanych wyżej pułapek. 
W takiej bowiem sytuacji może być traktowane przede wszystkim jako 
postawienie przysłowiowej „kropki nad i", umieszczonej na mniej lub 
bardziej solidnym (to już zależy od oceny Czytelnika) fundamencie 
zaprezentowanych na łamach monografii rozwiązań i twierdzeń. 
W tym też sensie może stanowić dodatkowe uzasadnienie wybranych 
przez autora rozwiązań określonych problemów, czyli pełnić funkcję 
klamry spinającej całość wywodów.

Powyższa monografia ma dwa wyraźne plany prowadzenia zasad
niczego wywodu, który jest skoncentrowany na przeobrażeniach ro
dzinnych gospodarstw rolnych w naszym kraju. Plan pierwszy, history
czny, prezentuje zmagania pomiędzy właścicielami-użytkownikami go
spodarstw a państwem. Gra toczyła się o przetrwanie gospodarstw, za
grożonych mniej lub bardziej wyrafinowanymi metodami kolektywiza
cji i pozostawiła trwałe ślady zarówno w charakterze samych gospo
darstw, jak i we wzorach myślenia oraz działania ich właścicieli. 
Ukształtowała zatem - by użyć rozpowszechnionego w literaturze okre
ślenia Ervinga Goffmana - określone „ramy" (Jrames), w obrębie których 
postrzegany jest problem relacji między właścicielami gospodarstw i ich 
rodzinami a państwem i jego agendami. Natomiast plan drugi ma cha
rakter bardziej współczesny i dotyczy przeobrażeń ostatniego dziesię
ciolecia naznaczonego przez przełom polityczny i procesy transformacji 
społeczno-ekonomicznej. W tej perspektywie prezentowane są nowe 
wyzwania, zagrożenia i zarazem szanse rodzinnej gospodarki rolnej, 
znajdujące swoje źródło w naturze zasadniczego procesu społecznego, 
jaki reorganizuje współczesne społeczeństwa, tj. procesu globalizacji, 
przybierającego - co szczególnie starałem się podkreślać na łamach 
opracowania - w przypadku naszego społeczeństwa postać integrowa
nia się z taką ponadnarodową strukturą, jaką jest Unia Europejska.

Obydwa plany analizy splatają się ze sobą, zgodnie z deklarowaną 
na wstępie perspektywą socjologii historycznej. Walka o przetrwanie ro
dzinnych gospodarstw stanowi istotny element podłoża historycznego, 
na bazie którego dokonuje się w ostatnim dziesięcioleciu proces szybkiej 
zmiany społecznej. W tym więc sensie przeszłość zapisana w ludzkiej 
pamięci i doświadczeniach wpływa na aktualnie podejmowane działa
nia i strategie przystosowania do nowej sytuacji. Przywołanie koncepcji 



266 ZAKOŃCZENIE

podłoża historycznego jest świadectwem tożsamości badawczej autora 
niniejszego opracowania, której korzenie sięgają do tradycji analizy 
etnograficzno-socjologicznej, związanej przede wszystkim z nazwi
skiem Kazimierza Dobrowolskiego. Istota tej koncepcji - jak piszę Wła
dysław Kwaśniewicz - sprowadza się do przeświadczenia, że: „(...) 
wszelka rzeczywistość społeczna winna być odzwierciedlana w postaci 
żywej, konkretnej, a zarazem wolnej od problemów pozornych, będą
cych wytworem imaginacji badacza i jego spekulatywnych nastawień" 
(Kwaśniewicz, 1984: 24). Trzeba pamiętać, że przeświadczenie o wadze 
przeszłości w sposobie kształtowania aktualnie zachodzących zjawisk 
i procesów jest obecne w rozmaitych koncepcjach. Wskazanie na szcze
gólną tradycję intelektualną w tym względzie - jaką jest w tym przy
padku wspomniana wyżej tradycja etnograficzno-socjologiczna - jest 
umiejscowieniem się w szerokim nurcie współczesnej socjologii, okre
ślanym mianem socjologii historycznej. Jest opowiedzeniem się po stro
nie wszystkich tych, którzy prowadząc analizy przeobrażeń współczes
nego społeczeństwa polskiego, nawiązują do rozpropagowanej przez 
Davida Starka koncepcji path dependence, czyli uzależnienia przebiegu 
rozwoju danych zjawisk i procesów od charakteru, przebiegu i powią
zań ich wcześniejszych etapów.

Nie mniej ważna jest też warstwa metodologiczna monografii. W jej 
obrębie pojawiają się - zgodnie z ideami prezentowanymi przez przed
stawicieli socjologii historycznej - nawiązania do rozmaitych metod ba
dawczych i różnych sposobów analizy. Mamy przede wszystkim odwo
łania do informacji prasowych dotyczących protestów środowisk chłop
skich w okresie 1989-1999. Warto podkreślić, że tego rodzaju źródło 
szczególnie ceni sobie wspomniany już na wstępie tego zakończenia 
Erie Hobsbawm, podkreślając, że: „Historyk XX wieku, będąc tak blisko 
związany ze współczesnością, staje się uzależniony od dwóch rodza
jów źródeł: codziennej i periodycznej prasy oraz od okresowych rapor
tów, statystyk i innych publikacji ogłaszanych przez rządy i między
narodowe instytucje" (Hobsbawm, 1999: 7). W tej sytuacji całkiem natu
ralne wydaje się zatem sięganie po tego rodzaju źródła przez socjologa 
piszącego o wydarzeniach sprzed kilku czy w najlepszym razie kilkuna
stu lat. Jest to zresztą dość powszechne w tym środowisku (por. np. 
Ekiert i Kubik, 1999 i cytowana tam literatura), gdzie treści prasowe za
równo stanowią źródło materiału poddawanego analizom ilościowym, 
jak i zawierają szczegóły umożliwiające niekiedy opis różnych cech 
szczególnych, charakteryzujących analizowane wydarzenia. W tym 



ZAKOŃCZENIE 267

więc sensie mogą stanowić punkt wyjścia rozważań prowadzonych 
przy użyciu zarówno metod ilościowych, jak i jakościowych. Ale to nie 
jedyny rodzaj materiałów, na jakich opiera się nasze opracowanie.

W prezentowanej pracy obok źródeł zastanych, jakimi są właśnie 
materiały prasowe, pojawiają się także źródła wywołane, czyli wypo
wiedzi badanych właścicieli i użytkowników gospodarstw, powstałe 
w rezultacie rozmów prowadzonych w oparciu o przygotowany kwe
stionariusz wywiadu. Czytelnik bez trudu dostrzeże, że choć zebrany 
w ten sposób materiał stał się podstawą analiz statystycznych, to jednak 
poziom ich wyrafinowania nie jest - wbrew tendencjom obserwowa
nym aktualnie w socjologii polskiej i nie tylko - zbyt zaawansowany. 
Jest to rezultatem świadomie zaprojektowanego charakteru samego na
rzędzia badawczego, którym dokonywano nie tyle pomiarów natężenia 
rozmaitych opinii i postaw rozmówców, ile starano się rejestrować ich 
wypowiedzi, następnie poddawane zabiegom kategoryzacji i typologi- 
zacji. W związku z tym zdecydowana większość zmiennych używa
nych do tego typu analiz ma charakter nominalny, nienadający się do 
zaawansowanych analiz statystycznych.

Przyjęcie takiej strategii gromadzenia i analizy danych jest wyrazem 
świadomych teoretycznych i metodologicznych preferencji autora opra
cowania. Preferencje te znowu stanowią element tożsamości badawczej, 
ulokowanej we wspomnianej już wyżej tradycji intelektualnej, w której 
istotnym elementem jest troska o prezentację możliwie pełnego obrazu 
analizowanej rzeczywistości, niezredukowanej jedynie do wiązki 
zmiennych, poddanych statystycznym procedurom i testom. W tym 
więc sensie przyjęta perspektywa metodologiczna wychodzi na przeciw 
tradycyjnej dyskusji, podejmowanej w naukach społecznych, dotyczącej 
relacji pomiędzy tym co „jednostkowe" a tym co „społeczne". Dyskusję 
tę w sposób interesujący odświeżył ostatnio autor opracowania o społe
cznych reprezentacjach polityki (por. Trutkowski, 2000), zwracając uwa
gę na negatywne skutki dominujących technik zbierania danych (sonda
że) oraz procedur ich analizy (opracowania ilościowe), które jednostron
nie ograniczają analizę życia społecznego do „tego co indywidualne", 
czyli tego, co znajduje swój wyraz właśnie w opiniach i postawach jed
nostek. Wskazując na taki właśnie fakt, autor ten proponuje zasadniczą 
reorientację perspektywy badawczej i w miejsce - jak to określa - „psy
chologicznej psychologii społecznej", czyli tej skoncentrowanej - zgod
nie z klasycznymi już dzisiaj wskazówkami braci Allportów - na anali
zie indywidualnych postaw, proponuje „socjologiczną" psychologię 
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społeczną, skupioną - w nawiązaniu do idei Durkheima i teorii Mosco- 
viciego - na analizie „reprezentacji społecznych", tj. sposobów widzenia 
i rozumienia świata wyrażanych w sytuacjach naturalnych, czyli w toku 
dyskursu społecznego.

Taki sposób rozumowania budzi - w moim przekonaniu - zasadni
cze wątpliwości, jako że w miejsce jednej perspektywy badawczej pro
ponuje inną, w miejsce jednego jednostronnego ujęcia proponuje inne, 
równie jednostronne podejście, w miejsce swoistego „zwichnięcia" psy
chologicznego, indywidualistycznego podsuwa „zwichnięcie" socjo
logiczne i kolektywistyczne. Tymczasem pełny ogląd rzeczywistości 
wymaga zupełnie innego podejścia. Nie zastępowanie jednej perspekty
wy drugą, ale - wręcz przeciwnie - próba ich syntezy czy chociażby jed
noczesnego uwzględnienia winna stanowić podstawę nowo przyjętej 
strategii. To właśnie przeświadczenie legło u podstaw połączenia na ła
mach tej monografii zarówno statystycznych analiz, jak i analizy treści 
wypowiedzi badanych oraz uwzględnienia materiału zebranego meto
dą wywiadu socjologicznego z jednoczesnym użyciem materiałów pra
sowych. Podjęto w ten sposób próbę przedstawienia przemian zacho
dzących w ostatnim dziesięcioleciu w zbiorowości właścicieli i użyt
kowników indywidualnych gospodarstw rolnych zarówno w perspe
ktywie ich zbiorowych wystąpień publicznych (protestów), jak i indy
widualnych charakterystyk i wypowiedzi. Taką próbę można określić 
mianem swoistego integralnego podejścia do badanych problemów.

Stanowi ono kolejny moment, w którym odwołuję się do swojej toż
samości badacza wyrastającego z tradycji wspomnianej już szkoły etno- 
graficzno-historycznej. Jest to bowiem odwołanie się do kanonu metody 
integralnej, stanowiącej ważny fragment koncepcji sformułowanej przez 
Kazimierza Dobrowolskiego. Zasadniczym jej elementem jest przekona
nie o konieczności wielostronnego oglądu opisywanych i wyjaśnianych 
zjawisk. Pojawienie się takiej koncepcji wynika - moim zdaniem - prze
de wszystkim ze szczególnej interpretacji, jaką nadaje Dobrowolski 
przejętej od Ludwika Krzywickiego koncepcji podłoża historycznego. 
Jak piszę Dobrowolski (1967: 10): „Podłoże historyczne obejmuje cało
kształt wytworów kulturowych, które ogarniają wszelkie dziedziny 
działalności minionych generacji nie wyłączając życia społecznego i cią
żą w sposób mniej lub więcej wyraźny na aktualnych zachowaniach ży
jących pokoleń, względnie mogą wywierać na nie potencjalny wpływ". 
Tak ujęta integralna struktura życia społecznego wymaga jednocześnie 
odpowiedniej perspektywy metodologicznej, leżącej u podstaw strategii 
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badania. Podstawą takiej perspektywy staje się koncepcja integralnego 
oświetlania badanej rzeczywistości, która - co trzeba wyraźnie podkre
ślić - jest formułowana bardziej jako pewien ideał czy wzorzec aniżeli 
jako zwyczajny standard możliwy do realizacji w rutynowej praktyce 
badawczej. Zasada ta zawiera kilka postulatów, które zostały sformuło
wane przez autora w następujący sposób: „Zasada integralnego oświet
lenia badanej rzeczywistości wyraża się: a. w pełnym, o ile możności, 
zebraniu wszelkich kategorii źródeł, które mogą zabezpieczyć jak naj
bardziej wszechstronne odtworzenie i wyjaśnienie danych zagadnień; b. 
w integralnym wyzyskaniu wszelkich metod i technik badawczych, 
o ile są one przydatne, celowe i wykonalne i mogą przyczynić się do po
głębienia i udoskonalenia poznania badanej rzeczywistości; c. w wykry
waniu wszelkich uwarunkowań wpływających na powstanie badanej 
rzeczywistości, w szczególności uwarunkowań pozaspołecznych (...); d. 
w integralnym ujmowaniu sił wywołujących dynamikę przeobrażeń ze 
szczególnym naciskiem na ścieranie się starych i nowych elementów 
(...); e. w dążeniu, aby wyodrębnione dziedziny rzeczywistości społecz
nej i kulturowej (...) ujmować zawsze w powiązaniu z całokształtem in
nych dziedzin, innych procesów i w ten sposób ustalać jednostronne 
względnie dwustronne zależności; f. w integralnym wykrywaniu cało
kształtu funkcji badanej instytucji, badanego wytworu, zjawiska (...); g. 
w określeniu historycznej pozycji danej rzeczywistości w większym łań
cuchu rozwojowym (...)" (Dobrowolski, 1966: 65).

Koncepcja ta doczekała się na gruncie socjologii polskiej rozwinięcia 
w dwóch przynajmniej kierunkach. Mam tutaj na myśli z jednej strony 
rozważania Władysława Kwaśniewicza (por. np. Kwaśniewicz, 1990), 
traktującego tę metodą jako zasadniczy element koncepcji badań histo- 
ryczno-terenowych; z drugiej zaś - wskazywaną przez Piotra Sztompkę 
(1973) jedną ze strategii budowy teorii, określanej mianem krzyżowania 
indywidualizującego i generalizującego kąta widzenia. W tym więc sen
sie jedna linia kontynuacji prowadzi do rozważań dotyczących strategii 
badania rzeczywistości, druga zaś - do konstrukcji określonej strategii 
jej wyjaśniania.

Istotą metody badania historyczno-terenowego jest przede wszy
stkim konfrontowanie różnych źródeł informacji na temat poznawanej 
rzeczywistości. Ważny jest także bezpośredni kontakt badacza z obie
ktem badań, a w szczególności z osobami, których pamięć stanowi dla 
niego podstawowe źródło danych. Jak piszę Kwaśniewicz: „Badacz, to
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warzysząc rozmówcy w jego wspomnieniach czy też przyglądając się je
go zachowaniu, stoi wobec możliwości wychodzenia poza ramy do
tychczasowej wypowiedzi rozmówcy stawiając mu dodatkowe pytania. 
Jeśli się do tego doda, iż w obrębie społeczności będącej przedmiotem 
badań przeprowadza się wiele wywiadów i obserwacji, powstaje możli
wość porównań uzyskanych wyników, a także znacznie poprawniejszej 
ich weryfikacji (...)" (Kwaśniewicz, 1990: 160). Tak zebrane materiały 
stanowią podstawę do rekonstrukcji badanego wycinka rzeczywistości. 
Jednak taka rekonstrukcja musi prowadzić do całościowego i komple
ksowego obrazu rzeczywistości, gdyż tylko taki jej opis jest uważany za 
poprawny. Z tym przeświadczeniem wiązało się też przekonanie o ko
nieczności - wedle określenia Dobrowolskiego - krzyżowania rozmai
tych metod badawczych. Zmuszały one do analizy zarówno źródeł za
stanych, jak i wywołanych przez badacza. Do tych pierwszych zaliczo
no rozmaite materiały archiwalne, statystyki urzędowe, istniejące już 
opracowania na temat danej rzeczywistości, pamiętniki, listy, itp. Z ko
lei źródła wywołane to wszystkie te materiały, które powstały w wyni
ku przedsięwzięć samego badacza. Tutaj inwencja była ograniczona tyl
ko zamiarami badawczymi. Dowodziło to uznania potrzeby elastyczno
ści badacza, a jednocześnie znajomości rozmaitych metod, technik i pro
cedur badawczych oraz umiejętności posługiwania się nimi. Ciekawe, 
że jakkolwiek - jak podkreśla Kwaśniewicz - Dobrowolski z rezerwą 
odnosił sięnp. do technik ankietowych, to jednak dostrzegał możliwości 
ich stosowania. Badacz winien stosować poszczególne metody i techni
ki w efekcie rzetelnego namysłu i dopasowywania ich do rodzaju pro
blemu badawczego oraz charakteru swoich badań. Jak podkreśla Kwaś
niewicz, podstawowym wymogiem formułowanym przez Dobrowol
skiego wobec badaczy społeczeństwa było posiadanie przez nich „(...) 
szerokich kompetencji metodologicznych" (Kwaśniewicz, 1990:166).

W innym zasadniczo kierunku idzie rozwinięcie idei metody inte
gralnej zaproponowane przez Piotra Sztompkę. Opracowana przez nie
go w oparciu o rekonstrukcję poglądów Dobrowolskiego strategia bu
dowy teorii polegająca na krzyżowaniu indywidualizującego i generali
zującego kąta widzenia polega na uwzględnieniu pięciu zasadniczych 
etapów tego procesu. Należą do nich: 1) zebranie rzetelnego materiału 
źródłowego, dotyczącego danego fragmentu rzeczywistości, 2) zespole
nie tak zebranych faktów jednostkowych, jeśli są one powtarzalne i jed
norodne w typie i określaniu relacji pomiędzy nimi, 3) wydobycie wnio
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sków uogólniających w oparciu o skonstruowane kategorie typologicz
ne, 4) porównanie tych wniosków, odnoszących sie do danego fragmen
tu rzeczywistości, a więc posiadających określone wyznaczniki czaso- 
wo-przestrzenne, z wnioskami wypływającymi z badania innych frag
mentów rzeczywistości, a tym samym o innych parametrach czasowo- 
przestrzennych, 5) zbudowanie w oparciu o mające różny zasięg histo- 
ryczno-przestrzenny wnioski integralnego opisu rzeczywistości, dające
go następnie podstawę do konstruowania teorii o różnym zasięgu 
(Sztompka, 1973: 106-108). Istotą tak ujętej integralności całej koncepcji 
jest połączenie opisu empirycznego z szerszą refleksją uogólniającą i na
cisk na stałą interakcje obu tych elementów. Refleksja teoretyczna two
rzy ramy orientacyjne empirycznych poszukiwań, ich wyniki zaś stano
wią stały czynnik weryfikujący zgromadzoną wcześniej i usystematyzo
waną wiedzę.

Obydwa scharakteryzowane wyżej rozwinięcia koncepcji metody in
tegralnej stanowią - w moim przekonaniu - jednostronne, ale przez to 
niewykluczające się sposoby jej interpretacji. O ile w interpretacji Kwaś- 
niewicza mamy do czynienia z naciskiem na sposób badania rzeczywi
stości, o tyle w przypadku Sztompki - z rozwinięciem sposobu kon
struowania wyjaśnień dotyczących zjawisk i procesów przebiegających 
w tej właśnie rzeczywistości. W pierwszym rozumieniu integralność ma 
polegać na konfrontowaniu wiedzy uzyskiwanej z różnych źródeł za 
pomocą urozmaiconego instrumentarium metod i technik badawczych, 
w drugim zaś - na konfrontowania wiedzy uzyskanej w oparciu o em
piryczne badanie z założeniami teoretycznymi i położeniu nacisku na 
procedury uogólniania wniosków. Jednak - w moim przekonaniu - ist
nieje jeszcze jeden przynajmniej wątek zawarty w koncepcji metody in
tegralnej, na który warto zwrócić uwagę, szczególnie w kontekście 
przywołanych wcześniej rozważań, dotyczących tego co „indywidual
ne" i tego co „społeczne".

Warto zatem wskazać, że wielość metod może służyć konfrontowa
niu rozmaitych zebranych materiałów i wykorzystywaniu w celu wery
fikacji różnych źródeł w dwojakim sensie. Z jednej strony chodzi o sam 
fakt weryfikacji czy konfrontowania prawdziwości i istotności uzyska
nych informacji. Jeżeli np. pewne zdarzenie funkcjonuje w świadomości 
badanych, a jednocześnie odnajdujemy jego ślady w dokumentach 
zgromadzonych w archiwach albo rozproszonych w badanej społeczno
ści, to na tej postawie jesteśmy w stanie z większym prawdopodobień
stwem określić, że kwestie, jakie w obu typach źródeł się pojawiają, sta
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nowią istotny składnik rzeczywistości. Jednak z drugiej strony wielość 
stosowanych metod i wykorzystywanych źródeł może sprzyjać kon
frontowaniu treści tego co „indywidualne" z treścią tego co „społecz
ne". Jednoczesne uwzględnienie różnej klasy faktów (jednostkowych 
i społecznych) prowadzi - w moim przekonaniu - do integralnej anali
zy rzeczywistości. Stąd rekonstruowanie za pomocą dokumentów czy 
zapisów prasowych określonych faktów (np. zbiorowych zachowań ja
kiejś kategorii społecznej) jest niezmiernie ważne, jako że polega na 
wykorzystywaniu zapisu zbiorowego losu i tradycji danego społeczeń
stwa. Ale i jednostkowe fakty są ważne, bo poprzez nie przejawia się to 
co społeczne. Wbrew temu, co wydaje się w swojej pracy twierdzić Trut- 
kowski (2000), ważna jest także powszechność czy - mówiąc inaczej - 
ilościowe natężenie występujących opinii i postaw, które może być tra
ktowane jako wskaźnik siły i znaczenia faktów jednostkowych. Po
wszechność informuje nas np. o tym, jaka jest społeczna (!) waga treści 
funkcjonujących w świadomości badanych. Stąd konieczność stosowa
nia metod ilościowych, czego - co warto jeszcze raz podkreślić - Dobro
wolski nie wyklucza, a co dezawuuje w swoich wywodach Trutkowski. 
W moim przekonaniu uchwycenie tego co istotne społecznie jest możli
we w daleko lepszy sposób nie tyle poprzez porzucenie metod ilościo
wych na rzecz jakościowej analizy treści wypowiedzi uzyskanych np. za 
pomocą różnych odmian metody zogniskowanego wywiadu grupowe
go, ile poprzez skonfrontowanie rozpowszechnienia określonych opinii 
i postaw oraz występujących w nich konfiguracji treściowych i znacze
niowych z przejawami działań zbiorowych. Stąd sięgnięcie do rozmai
tych metod badawczych w tej monografii.

Dlatego właśnie skupiłem się na procesach przeobrażeń zbiorowości 
właścicieli rodzinnych gospodarstw rolnych w obliczu zachodzących 
w naszym kraju przeobrażeń. Procesy wyznaczające los właścicieli go
spodarstw były analizowane w wieloaspektowej, integralnej - by przy
wołać określenie Dobrowolskiego - perspektywie. Z jednej strony pod
dane zostały oglądowi zbiorowe zachowania rolników w toku akcji pro
testacyjnych w latach dziewięćdziesiątych, z drugiej zaś - dokonana zo
stała analiza procesów pojawiania się zróżnicowania w interesującej nas 
zbiorowości. W pierwszym przypadku analizie poddano publikacje 
prasowe, zawierające informacje i komentarze dotyczące protestów rol
ników, natomiast w drugim - obiektem analiz stały się wypowiedzi 
użytkowników rodzinnych gospodarstw rolnych, traktowane jako od
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zwierciedlenie zarówno stanu świadomości badanych, jak i sytuacji pro
wadzonych przez nich gospodarstw. W pierwszym przypadku - zwła
szcza w odniesieniu do lat 1998-1999 - nacisk został położony na jako
ściowy opis sytuacji, w których zaistniały protesty rolników. Z kolei, 
w drugim przypadku ilościowej przede wszystkim analizie poddano 
opinie rolników oraz rozmaite elementy charakterystyki gospodarstw. 
Obie perspektywy ukazują pogłębiający się proces dezintegracji zbioro
wości chłopskiej. W przypadku zachowań protestacyjnych uwidoczniło 
się to w latach 1998-1999, kiedy na czele ruchu chłopskiego znaleźli się 
przede wszystkim użytkownicy dużych i towarowych gospodarstw. 
Z kolei szereg wskaźników w analizie ilościowej w latach 1994-1999 
ukazuje procesy polaryzacji opinii rolników w powiązaniu z rozwar
stwianiem się ich zbiorowości, mierzonym zróżnicowaniem w poziomie 
wyposażenia w kapitał zarówno ekonomiczny, jak i kulturowy. Można 
zatem zaryzykować twierdzenie, że w perspektywie takiego integralne
go oglądu widoczne są procesy dezintegracji klasy chłopskiej w Polsce.

Całokształt ukazanych w prezentowanej pracy zagadnień kieruje 
myśl ku stwierdzeniu jednego z najwybitniejszych historyków współ
czesnych - Erica Hobsbawma, stanowiącemu motto rozważań w tym 
zakończeniu. Zwraca on uwagę na najbardziej istotny - jego zdaniem - 
proces społeczny, jaki miał miejsce w drugiej połowie XX wieku. Proces 
ten przybrał na naszym kontynencie zróżnicowaną postać. W najbar
dziej ogólny sposób można powiedzieć, że jego wariantem w Europie 
Zachodniej była modernizacja gospodarki rolnej, unowocześnianie wsi 
i postępująca farmeryzacja chłopów. W rezultacie w miejsce chłopstwa 
pojawiła się dużo mniej liczna kategoria producentów rolnych. Nato
miast w Europie Wschodniej ekwiwalentem tego procesu była kolekty
wizacja rolnictwa, której towarzyszyła administracyjna likwidacja chło
pstwa. W rezultacie w miejsce chłopów pojawili się pracownicy zatrud
nieni w upaństwowionych lub formalnie uspołecznionych gospodar
stwach, funkcjonujących w ramach nakazowo-rozdzielczego systemu 
gospodarki państwowej. Na tym tle przeobrażenia, jakie zaszły w Pol
sce, charakteryzują się wyraźną specyfiką. Nie dokonał się tutaj ani pro
ces pełnej farmeryzacji i wtopienia gospodarstw rolnych w system go
spodarki rynkowej, ani też nie została (mimo podjętych prób) przepro
wadzona kolektywizacja, w rezultacie której rolnictwo zostałoby zdomi
nowane przez wielkoobszarowe gospodarstwa, zarządzane faktycznie 
przez państwo. Procesy - by użyć sformułowania Hobsbawma - zagła
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dy chłopstwa zostały niejako spowolnione czy wręcz zatrzymane, owo
cując wykształceniem się - jak chce Kochanowicz - „posttradycyjnych 
gospodarstw chłopskich" i trwaniem - jak mówi Halamska - „ostatnich 
chłopów w Europie". Jak się wydaje, dopiero w ostatnim dziesięcioleciu 
XX wieku, w ramach przeobrażeń naszego społeczeństwa po załamaniu 
się systemu komunistycznego, uruchomione zostały procesy ostatecznej 
zagłady „ostatnich chłopów w Europie", zagłady, która jest przede 
wszystkim efektem ostatecznego złamania izolacji społeczności lokal
nych i chłopskich rodzin. W tym sensie globalizacja dociera na sam 
próg chłopskiego domu, zmuszając jego mieszkańców do podjęcia de
cyzji co do dalszych ich losów. Wszystko wskazuje więc na to, że w po
czątkach nowego XXI wieku będziemy w naszym kraju świadkami owej 
„radykalnej", „najgłębszej" i „odcinającej nas na zawsze od przeszłości" 
zmiany. Przyczynkiem do takiego właśnie świadectwa niech będzie ta 
monografia.
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The World in My Backyard:
Polish Family Farms 
in the Face of Globalisation

Dummary

The problem of restructuration among Polish family farms is dis

cussed in the book. The statement about globalisation as a decisive fac
tor of such a process has been put as a major theoretical framework 
under the consideration. The author argues that globalisation takes vari
ous forms in different regions of the contemporary world. Thus the pro
cess of European integration might be perceived as a form of globalisa
tion in the case of Poland and other Central and Eastern European coun
tries. The process of farm restructuration leads to major changes in the 
rural class structure in Poland, with the disintegration of peasant class 
as a major change that might be observed. The author takes a perspec
tive of historical sociology in order to describe and explain the pecu
liarity of such a process in Poland.

The whole book has been divided into seven chapters focusing on 
particular issues forming the line of argument. First three chapters form 
main elements of theoretical approach. In the first one the author dis
cusses the problems of globalisation with a special stress on its particu
lar characteristics in the area of agriculture. Globalisation has been per
ceived here as the latest phase in the process of agricultural modernisa
tion, causing significant diversification both cross-national as well as in
side particular societies, and changing the role of the nation-state. In 
turn, the peculiar form of globalisation i.e. European integration has 
been considered in the second chapter, in which the present state of Pol
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ish post-traditional peasant farming, and its major recent challenges 
have been presented. Consequently, in the third chapter the theoretical 
framework focusing on disintegration of peasant class in Poland has 
been sketched. Basing on neo-Marxist concept of contradictory class lo
cations the author examines various factors changing the nature of re
cent Polish peasant family farms, and pushing them either towards 
capitalist and farmer trajectories or towards marginalisation, fossilisa
tion or exclusion ones

Chapters four, five, six, and seven have contained the portion of em
pirical analysis examining peasant class' strategies of action in the face 
of various external phenomena and processes. Using the framework of 
historical sociology the strategies of defence of peasants' interest under 
the communism as well as in the post-communist transformation are 
analysed in the chapters four and five respectively. Polish peasants' vic
tory over the collectivisation policy in communist Poland has been per
ceived as a major cause preventing the full-scale and complete moderni
sation of family farms in the second half of the twentieth century. It 
formed a peculiar post-traditional peasant farming, different both from 
Western farmer-type agriculture as well as collectivised one in the other 
countries of the Soviet bloc. Peasant protests against government 
policies in the 1990s seem to be an indicator of major change among the 
family farms. Comparative analysis of two waves of peasant protests in 
1989-1993 and 1998-1999 leads to the conclusion, that modem and mar
ket-oriented farmers who led the latter actions, have become the leading 
force inside the former peasant class.

Moreover, such changes have been confirmed by the results of two 
research undertaken by the author in the years of 1994 and 1999, which 
are presented in the chapters six and seven. Using the results of inter
views with the same farm owners and operators from 1994 and 1999, the 
author has been able to prove that growing disintegration among family 
farms and their owners has taken place. First of all, it has been shown in 
the sphere of growing differences in farms' market position, measured 
by the levels of their economic and cultural capital. Moreover, it has 
been supplemented by the analysis of some significant differences in 
opinions between farmers running modernised farms as well as margi
nalised ones. The results of such an investigation have helped to form 
the basic conclusion of the book. The author claims that the most signifi
cant of the second half of the twentieth century (in the words of a British 
historian Eric Hobsbawm) process of depeasantisation, finally has been 
started in contemporary Poland.
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