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Etos  chłopski  dawniej  i  dziś  –  inspiracje  książką  Tadeusza  Chrobaka  oraz

badaniami wiejskich terenów powiatu nowosądeckiego. 

Wieś  polska  odgrywała  i  nadal  odgrywa  bardzo  ważną  rolę  w  dziejach  naszego

narodu.  Nie można rozpatrywać  kwestii  rozwoju lokalnego i  regionalnego z pominięciem

tego, co dzieje się na obszarach wiejskich. Jeszcze w niedalekiej przeszłości, zamieszkujący

wieś  chłopi  byli  dla  naukowców przeróżnej  profesji  znakomitym materiałem badawczym.

Wystarczy wspomnieć Oskara Kolberga i jego badania nad folklorem czy choćby bliskiego

pedagogom Józefa Chałasińskiego.  I  chociaż współczesna wieś znacznie  różni  się  od tej  

z czasów kiedy działali Kolberg czy Chałasiński, to nadal badania procesów społecznych tam

zachodzących mają swoje ważne miejsce w nauce. Analiza zmian, które następują na terenach

wiejskich  zarówno  w  mentalności  mieszkańców,  w  funkcjonowaniu  ról  społecznych,  

w podejściu do szeroko rozumianej edukacji może przynieść wiele ciekawych spostrzeżeń.  

W tym miejscu – spośród licznych tematów związanych z problematyką terenów wiejskich –

zwrócę uwagę na zagadnienie etosu chłopskiego.  W niniejszym artykule przedstawię jego

budowę  i  funkcję  a  także  –  posiłkując  się  badaniami  własnymi  –  zastanowię  się  nad

współczesnym funkcjonowaniem etosu chłopskiego w przestrzeni  wsi.  Jest  to  zagadnienie

ważne w kontekście rozwoju regionalnego i lokalnego. To właśnie z etosem chłopskim wiążą

się  zmiany  na  wsi,  jej  rozwój  i  specyfika  jej  mieszkańców.  Źródłem  wiedzy  o  etosie

chłopskim  jest  książka  Tadeusza  Chrobaka  Etos  chłopski  w  programach  stronnictw

ludowych.  Zawarte  w niej  informacje  o  etosie  pochodzą  z  analizy  programów stronnictw

ludowych,  publicystyki  politycznej,  literatury  propagandowej  i  czasopism  stronnictw

ludowych. Książka podejmuję tematykę, której granicą czasową jest rok 1895 - powołanie w

Rzeszowie Stronnictwa Ludowego i  lata  ’90 XX wieku – sytuacja  w Polsce po obradach

Okrągłego Stołu. Badania własne, którymi również będę się posiłkował w tekście to przede

wszystkim  badania  do  dysertacji  doktorskiej  pt. Edukacyjne  uwarunkowania  rozwoju

regionalnego  (w  świetle  badań wsi  Związku Gmin  Jeziora  Rożnowskiego) realizowane  w

latach 2007 – 2009 oraz prowadzone w 2012 roku badania pt. Optymalizacja funkcjonowania



III  sektora  

w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Na  wstępie  artykułu  zostaną  omówione  ogólne  zagadnienia  etosu  i  problematyka

związana z tym pojęciem. Następnie opisze etos chłopski wg Chrobaka.  Na końcu tekstu

zwrócę uwagę na współczesne funkcjonowanie tej kategorii.

Problematyką  etosu  zajmują  się  różne  nauki.  Jako  jeden  z  pierwszych

w literaturze  naukowej,  posłużył  się  tym terminem S.  Czarnowski  w artykule  Powstanie

nowej  kultury.  Terminem  „etos”  określa  tam  zasadnicze  cechy  powstającej  kultury

robotniczej. Kultura danego społeczeństwa będzie wtedy rozumiane jako zbiór etosów grup

tworzących to społeczeństwo.  Czarnowski  w procesie  tworzenia  się  etosu wyróżnia  etapy

negacji  i  konstrukcji.  Podstawowe  dla  danego  etosu  wartości  są  zarazem  wartościami

wyróżnionymi w jego strukturze. Z kolei w książce  Socjologia moralności Maria Ossowska

definiuje  pojęcie  etosu  jako:  jakiś  zespół  zachowań  charakteryzujących  jakąś  grupę,  

a wyznaczonych przez przyjętą w niej hierarchię wartości przy czym wierzy się na ogół, że 

w tych wartościach da się odszukać jakąś dominantę, jakiś pion, z którego dadzą się wywieść

wartości  pochodne1. Trwałość  i  doniosłość  danego  etosu  można  określić  dzięki

powtarzalności pewnej hierarchii wartości w różnych systemach społeczno-politycznych. Do

badań  Ossowskiej  nawiązuje  T.  Szawiel.  Treści  etosu  według  niego  są  w  dużej  mierze

uświadamiane przez członków grupy etosowej. Oznacza to, że zespół wartości wchodzących

w skład etosu, sam stanowi wartość. Nie można więc wybiórczo realizować poszczególnych

wartości. Wartości wchodzące w skład etosu są ze sobą powiązane. Realizacja jednej pociąga

za sobą konieczność realizacji innych. Cz. Znamierowski pisze o postawach etosowych. Przez

etos rozumie łączną postawę człowieka względem innych ludzi, płynące z niej oceny, normy

oraz działania i powściągnięcie działań.  Znamierowski wyróżnia trzy rodzaje norm będące

składnikami  etosu:  (1)  normy  moralne,  (2)  normy  techniczno-moralne,  (3)  normy  etosu.

Normy  moralne  są  normami  trwałymi  i  niezmiennymi  –  ich  treść  konkretyzuje  się  

w pozostałych normach. Te zaś są zależne od wierzeń lub uzasadnionych przeświadczeń, nie

wynikają z norm moralnych.

Warto  zwrócić  też  uwagę  na  zachodnią  literaturę.  Dla  Maxa  Schelera  punkt

odniesienia  dla  tworzenia  się  etosów ma  obiektywny,  trwały,  niezmienny  i  hierarchiczny

świat wartości. Przedmiotowy świat wartości dany podmiotowi w przeżyciach emocjonalno-

1 M. Ossowska, Socjologia moralności, Warszawa 1968, s. 255-256 [w:] Tadeusz Chrobak, Etos chłopski w 
programach stronnictw ludowych; Rzeszów 1992; s.13



poznawczych nazwany został przez Schelera etosem. Etos ten ma charakter zmienny. Zmiany

etosu zależą od hierarchii przeżywanych wartości oraz warunków historyczno-społecznych. 

W  swojej  książce  Chrobak  przytacza  różne,  zbieżne  koncepcje  etosu.  Jako

podstawowe  elementy  etosu  należy  wyróżnić  wartości,  które  uznane  i  realizowane  przez

członków danej  grupy społecznej,  odróżniają  ją od innych grup. Ważne jest  też przyjęcie

bogatej  ontologii  społeczeństwa  obejmującej  „przyrodę”,  społeczeństwo  i  wartości,  co

pozwoli  zdefiniować  pojęcie  etosu.  W  badaniach  Chrobaka  jest  to  realistyczno-

materialistyczna i pluralistyczna ontologia Józefa Lipca. Społeczeństwo jest traktowane jako

przedmiot wyższego rzędu. Składa się z elementów (i relacji między nimi) tworzących trzy

warstwy: (1) ludzi, (2) podłoże materialne, (3) kulturę. Ludzie stanowią warstwę centralną.

Podłoże  materialne  to  ogół  przedmiotów  w przyrodzie  poddanych  człowiekowi.  Kultura  

o  charakterze  „duchowym”  jako  jedyna  istnieje  w  sposób  idealny  (pochodność,

niesamoistność  i  niesamodzielność  bytowa  wobec  świadomości  ludzkiej).  Struktura

społeczeństwa jest skomplikowana. Można w niej wyróżnić „układny funkcjonalne” – klasy,

warstwy,  grupy zawodowe oraz „podsystemy funkcjonalne” – miasta,  województwa, wsie.

Tylko  społeczeństwo  posiada  samoistność  i  samodzielność  bytową.  Nie  posiadają  jej

poszczególne  jego układy.  Warstwa społeczna  to  typ  elementów,  które posiadają  tę  samą

charakterystykę bytową i związane są ze sobą więzami innego rodzaju niż wszystkie te, które

łączą je z podmiotami należącymi do innych warstw. Poszczególne warstwy, składające się na

system społeczny złożone są z elementów właściwych dla danej warstwy. Warstwę podłoża

materialnego  stanowią  przedmioty  materialne  związane  z  ludźmi  relacją  posiadania.  Na

warstwie podłoża swój byt tworzy warstwa ludzi. Elementami warstwy społecznej są realnie

istniejące jednostki ludzkie. Trudniej jest określić warstwę kultury.  Tworzą ją pozbawione

samodzielnego  istnienia  quasi-przedmioty.  Sama  warstwa  również  jest  bytowo

niesamodzielna. Elementami warstwy kultury są: język pisany i mówiony, wiedza, moralność,

ideologie, obyczaje, zwyczaje, prawo, stereotypy, sztuka itd. Lipiec dzieli elementy warstwy

kultury na bytowo uniwersalne i cząstkowe. Przyjęcie takiej ontologii bytu społecznego jest

niezbędne do pełnego zdefiniowania pojęcia etosu. 

Konsekwencją  przyjęcia  powyższej  ontologii  jest  rozwiązanie  kwestii  istnienia

wartości.  Wartości  są  elementami  sfery  kultury.  Istnieją  jako  nadbudowa  nad  relacją

zachodzącą między podmiotem a przedmiotem. Wartości są uzależnione zarówno od istnienia

i  jakości  podmiotu  jak  i  przedmiotu.  W  przyjętej  koncepcji  wartości  istnieją  idealnie  

i obiektywnie. Wartości cechuje charakter powinnościowy. Kwestia powinności związana jest

z  etyką.  Pojęcie  to  ma  różną  treść  w  poszczególnych  systemach  etycznych.  Tylko



wieloaspektowe  rozumienie  powinności  pozwala  zrozumieć  właściwą  dla  danego  etosu

strukturę wartości. Pomocne będą tu badania Wojtyły, Stycznia, Gołaszewskiej. W etyce K.

Wojtyły  czy  T.  Stycznia  powinność  związana  jest  z  podmiotem,  który  ma  realizować

określone  wartości.  Powinność  bycia  w  rozumienia  H.  Elzenberga  jest  niezależna  od

podmiotu  i  jest  związana  wyłącznie  z  przedmiotem.  Styczeń,  za  M.  Shelerem  krytykuje

kantowski formalizm imperatywu kategorycznego. W postępowaniu moralnym na pierwszy

plan wysuwa się bezwzględna powinność afirmacji drugiego człowieka. Będziemy wówczas

mówić  o  absolutyzmie  powinności  moralnej.  Karol  Wojtyła  wiąże  istnienie  powinności  

z  prawdą.  To prawdziwość  dobra warunkuje przejście  od  „jest”  do  „powinien”.  Przymus

realizowania  określonego  czynu  wyzwalany  jest  w  sumieniu  poprzez  świadomość

prawdziwości dobra.  Obiektywność  prawdziwości  norm powoduje,  że powinność staje się

intersubiektywna.  Mamy  wówczas  do  czynienia  z  idealnym  i  obiektywnym  istnieniem

powinności. Inaczej jest wg H. Enzelberga. Powinność bytu jest podstawą powinności czynu.

Wartości  i  powinności w tej  koncepcji  istnieją  realnie.  Powinnościowy charakter  wartości

powodowany  jest  prze  wolę  autonomiczną  –  czyli  taką,  która  jest  niezależna  od

indywidualnych motywów, a podlega tylko ogólnoludzkim racjom. Maria Gołaszewska pisze

o „sytuacji aksjologicznej”. Powinnościowy charakter wartości związany jest z człowiekiem

jako  najważniejszym  składnikiem  sytuacji  aksjologicznej.  To  wartość  człowieczeństwa

stanowi uzasadnienie powinnościowego charakteru innych wartości. Wartości w odróżnieniu

od idei i ideałów powinny być urzeczywistniane w  postawach ludzi. 

Po zarysowaniu kontekstu,   można spróbować zdefiniować etos. Według Chrobaka

etos  to  obiektywnie  i  idealnie  istniejący  układ  wartości,  składający  się  z  wartości

fundamentalnych  o  kategorycznej  powinności  ich  uznania  i  związanych  z  nimi  wartości

moralnych oraz innych wartości towarzyszących, o różnych poziomach powinności.2 Należy

wyróżnić trzy ważne momenty: (1) sposób istnienia, (2) strukturę i (3) siłę obowiązywania

wartości.  Wartościami  fundamentalnymi  będą te,  których  zrealizowanie  jest  kategorycznie

powinne  dla  członków  danej  grupy.  Wartości  fundamentalne  różnią  się  od  wartości

towarzyszących stopniem obowiązywalności.  Wartości towarzyszące obowiązują w sposób

hipotetyczny, nie wymagają bezwzględnej realizacji. Wartości fundamentalne stanowią pion 

i rdzeń etosu. Struktura etosu wiąże się z układem wartości. Układ ten w etosie określony jest

przez  powiązania  między  wartościami  należącymi  do  jednej  grupy  i  powiązania  między

grupami wartości. Układ jest wielocentrowy i wielopoziomowy. Wielocentrowy bo wiele jest

wartości fundamentalnych etosu.  Wielopoziomowy bo istnieją  grupy wartości.  Powiązania

2 Tadeusz Chrobak, Etos... ; s.32



mogą być  poziome i  pionowe.  Powiązania  poziome to powiązania  zachodzące  w obrębie

poszczególnych  grup  wartości.  Powiązania  pionowe  zachodzę  pomiędzy  wartościami

poszczególnych grup. Powiązania te charakteryzują się sprzężeniem zwrotnym. Formułują się

one  ze  względu  na  wartości  fundamentalne,  w  stosunku  do  których  wartości  moralne  

i towarzyszące pełnią rolę ochraniającą i wzmacniającą. Realizacja wartości towarzyszących

zależy  od  ich  wpływu  na  urzeczywistnianie  wartości  fundamentalnych.  Inaczej  jest  

z powiązaniami wartości fundamentalnych z moralnymi. Jest to związek równoległy bowiem

wartości moralne są grupą wartości względnie niezależnych od innych wartości. 

Aby  w  pełni  scharakteryzować  etos  należy  opisać  jego  zawartość,  siłę,  spójność,

trwałość  i  zakres.  Na  zawartość  składa  się  to  wszystko  co  powoduje,  że  etos  może  być

traktowany jako quasi-przedmiot  (element  należący do warstwy kultury)  a więc:  wartości

fundamentalne,  moralne  i  towarzyszące  oraz  powiązania  między  wartościami  (pionowe  

i poziome). Siła etosu jest wypadkową wewnętrznej spójności, koherencji oraz struktury etosu

jak i  jego roli w stosunku do innych etosów i grup etosowych. Etos może spełniać różną rolę

w stosunku do innych etosów i grup etosowych. Wyróżniamy etosy, których realizacja tworzy

wartości  stanowiące  podstawę  egzystencji  innych  grup  etosowych  oraz  etosy,  których

realizacja  służy rozwojowi  społeczeństwa.  Spójność  etosu oznacza,  że etos  jest  określoną

funkcjonalną  całością.  Zasadniczy wpływ na spójność  mają  poziome powiązania  wartości

fundamentalnych.  Wysoki  stopień  spójności  tych  wartości  oznacza,  że  realizacja  jednej

wartości fundamentalnej pociąga za sobą realizację następnych. Jeśli zaś wartość nie może

być w pełni zrealizowana, realizowane są wartości moralne i towarzyszące, które umożliwią

realizację  danej  wartości  fundamentalnej.  Trwałość  etosu  wiąże  się  ze  sposobem  jego

istnienia. Etos istnieje w sposób niesamodzielny, zależny od członków grupy. Trwałość etosu

nie jest związana z jego zakresem, który to odnosi się do liczby podmiotów realizujących

dany etos.  Zmniejszenie  się  liczby osób realizujących  dany etos  nie  wpływa na siłę  tego

etosu. 

Przykładem konkretnego etosu jest wyróżniony opisany przez Chrobaka etos chłopski.

Wartości fundamentalne w tym etosie to  ziemia i  praca. W oparciu o relację rolnik-ziemia

budowanych jest wiele wartości. Samo pojęcie ziemia przyjmuje różne znaczenie: ziemia jako

własność, jako forma kapitału, jako czynnik produkcji, źródło siły, gwarant bezpieczeństwa,

element  kultury,  składnik systemu społecznego i  wreszcie  gleba.  Tak o ziemi  pisze Józef

Chałasiński. Ziemia jest podstawą poczucia wartości chłopa. Posiadaniu ziemi przez chłopa

nadaje  się  jednak  fałszywie  znaczenie  kapitalistyczny.  W  odniesieniu  do  chłopa



obrabiającego  ziemię  własnymi  rękami,  z  jednakową  słusznością  powiedzieć  można,  że

ziemia należy do niego, jak i na odwrót, że on należy do ziemi. W tym stosunku do ziemi kryje

się  tajemnica  pokory,  równocześnie  poczucie  niezależności  chłopa.3 Ziemia  jest  wartością

autoteliczną  

i instrumentalną.  Jako byt sam w sobie, nie jest więc aksjologicznie obojętna. Dzięki niej

konstytuuje się wiele wartości, ma charakter ogólnoludzki. Autoteliczna wartości ziemi jest

podstawą biologicznego i kulturowego rozwoju narodu. Ta autoteliczność wyprowadzona jest

z  niezależności  bytowej  ziemi  jako  fundamentu  ontycznego  człowieka  i  społeczeństwa.

Człowiek  nie  stwarza  ziemi,  nie  ma  więc  prawa jej  przywłaszczać.  To  ziemia  „narzuca”

człowiekowi współpracę i „pozwala” proporcjonalnie z jej owoców korzystać. Równolegle

ziemia  powinna  być  traktowana  jako  wartość  instrumentalna.  Jest  bowiem  środkiem  do

osiągnięcia innych wartości – celów. W przypadku rolnika, posiadanie ziemi jest warunkiem

osiągania dochodów i utrzymania rodziny.  Dzięki  instrumentalnej  wartości ziemi możliwe

jest  zaspokojenie  potrzeb  żywnościowych  społeczeństwa.  Program  społeczny  PSL

nadbudowywał cały układ wartości społecznych nad relacją ziemia-rolnik. Ziemia może być

też rozpatrywana jako wartość zwyczajna i uroczysta. Wartość zwyczajna ziemi uwidacznia

się w traktowaniu ziemi jako miejsca pracy, zamieszkania i odpoczynku. Wartość uroczysta

wyraża się w różnych sytuacjach kulturowych, kiedy ziemia postrzegana jest jako przestrzeń

niecodzienna,  święta,  metafizyczna.  Zwyczajność  i  uroczystość  ziemi  są  ze  sobą  ściśle

powiązane. Uroczysta wartość ziemi często utożsamiana jest z ziemią ojczystą. 

Drugą z wartości  fundamentalnych  jest  praca.  Jest  on jedną z charakterystycznych

cech chłopa. W wielu programach politycznych stronnictw ludowych praca jest warunkiem

posiadania  ziemi.  Praca  traktowana  była  jak  ważna,  niezbywalna  wartość.  Dlatego

poszczególne  stronnictwa  walczyły  o  zmiany  warunków  pracy.  Przeszkodą  w  realizacji

innych wartości (np. kulturowych czy ekonomicznych) były alienacja i wyzysk pracy. Praca

rolnika  zostaje  oddzielona  od  pracy robotnika.  Cechami  pracy rolnika  są  współdziałanie  

i współtworzenie z przyrodą. Tym samym praca rolnika jest uzależniona od przyrody. Rolnik

nie jest jednak mechanicznie podporządkowany przyrodzie – jest jej partnerem. Współpraca

rolnika z przyrodą jest źródłem nowych wartości – duchowych i moralnych. 

Wartości  moralne  etosu  chłopskiego  to  sprawiedliwość i  równość.

W  programach  stronnictw  ludowych  ważne  miejsce  zajmuje  sprawiedliwość  społeczna

związana ściśle z równością. Gwarantem tej równości jest wartość egzystencjalna człowieka,

wyrastająca  z  przynależności  ludzi  do  jednego  gatunku.  Tę  równość  nazwać  możemy

3 J. Chałasiński; Młode pokolenie chłopów; t.1; Warszawa 1938; s.42; [w:] Tadeusz Chrobak; Etos...; s. 38



podstawową. Można mówić też o równości pochodnej, związanej z posiadaniem. Będzie to

m.in. równość szans, miar i obowiązków. To właśnie równość pochodną M. Ossowska uznaje

za rdzeń sprawiedliwości społecznej. Podmiotem sprawiedliwości społecznej są naród i chłopi

– jako jednostka społecznie upośledzona.  Poszczególne stronnictwa w swoich programach

domagają  się  równości  obywateli,  walki  o  równe  prawa,  reform  z  tym  związanych.

Sprawiedliwość społeczna utożsamiana była z równością praw politycznych – co spotykało

się z dużą krytyką innych warstw. W czasach zaborów od rozszerzenia praw i przywilejów na

warstwę  chłopską  uzależniano  włączenie  się  chłopów  do  walki  o  niepodległość.  Często

przedmiotem  sporu  stawała  się  kwestia  praktycznego  urzeczywistniania  sprawiedliwości

społecznej.  Wiele  sporów  toczono  o  sprawiedliwą  strukturę  agrarną.  Na  różne  sposoby

stronnictwa  starały  się  tę  sprawiedliwość  osiągnąć.  Z  jednej  strony  dążono  do  parcelacji

gruntów, do oddawania (za opłatą lub bez) ziemi chłopom, którzy rzeczywiście ją uprawiają.

Z drugiej dążono do kolektywizacji rolnictwa. Równie ważna jak sprawiedliwość społeczna

na  forum  całego  narodu  ważna  jest  sprawiedliwość  w  obrębie  poszczególnych  warstw.

Istotnym jest organizowanie się chłopów wokół poszczególnych wartości społecznych – np.

oświaty. Ważną rolę w tym względzie odrywają różnego rodzaju organizacje działające na

terenie  wsi  oraz  samorządy.  Inne  ważne  formy  związane  ze  osiąganiem sprawiedliwości

społecznej  w  mikroskali  to  spółdzielnie,  banki,  różne  formy  ubezpieczenia  i  związki

zawodowe.  Z  największą  krytyką  stronnictw  ludowych  jeśli  chodzi  o  sprawiedliwość  

w mikroskali spotyka się biurokracja. 

Najliczniejszą i najbardziej  zróżnicowaną grupą w etosie są wartości towarzyszące.

Wartości te wspomagają urzeczywistnianie wartości fundamentalnych i moralnych. To jakie

wartości  towarzyszące  są  w  danym  momencie  pożądane  zależy  od  realiów  społecznych.

Analizując  programy  stronnictw  ludowych  Chrobak  zwraca  uwagę  na  następujące  grupy

wartości:  

1) Poznawcze - trzon tych wartości tworzą, wg Marii Gołaszewskiej, prawda, poznanie 

i  wiedza.  Wartości  te  mogą  przyjmować  różną  modalność.  Są  więc  przedmiotem

różnego  rodzaju  aktywności  ludzkiej.  Przykładem  propagowania  tych  wartości  

w  programach  stronnictw  ludowych  jest  likwidacja  analfabetyzmu  i  zmiany

oświatowe. Urzeczywistnianie tych wartości pociągało za sobą duże zmiany w etosie

chłopskim. 



2) Religijne - realizacja tych wartości związana była z zaangażowaniem kleru w sprawy

chłopskie. Stronnictwa nie podważały kwestii wiary i religii natomiast występowały 

z krytyką przeciwko ograniczający ruch ludowy postawom księży.

3) Pokój - w czasach zaborów jedną z podstawowych wartości była niepodległość kraju,

odzyskanie wolności. Po 1918 roku ważną kwestią było posiadanie sił zbrojnych ale

tylko  do  obrony granic.  Wojna  była  potępiana.  W pełni  wszystkie  wartości  etosu

można realizować tylko w czasie pokoju. Mimo potępienia wojny chłopi gotowi byli

jednak włączyć  się w działanie  zbrojne mające na celu odzyskanie niepodległości.

Pokój  związany  jest  też  ściśle  ze  sprawiedliwością  społeczną.  Wartość  pokoju

powiązana  jest  z  wartościami  fundamentalnymi  etosu  chłopskiego.  Pokój  jest

wartością podstawową. 

4) Witalne - wartości te związane są z życiem człowieka. W przypadku chłopów będą się

one  przede  wszystkim  wiązać  z  kwestią  zaspokojenia  głodu.  Stanem

uniemożliwiającym realizację  wartości  witalnych  jest  ubóstwo.  Nieodpowiedni  jest

również  stan  zbytku  kiedy  to  wartości  witalne  stają  się  wartościami  centralnymi.

Stanem  optymalnym  jest  stan  dostatku.  Wiele  przykładów  nędzy  i  ubóstwa,

uniemożliwiających realizację innych wartości znaleźć można w pamiętnik chłopskich

zbieranych  przez  Józefa  Chałasińskiego.  Inne  kwestie  związane  z  wartościami

witalnymi to ochrona zdrowia, higiena pracy, opieka nad chorymi, niepełnosprawnymi

itd. Urzeczywistnianie wartości witalnych zawsze pozostawało na relatywnie niskim

poziomie. Wynika to z realnych warunków życia i pracy rolników.  

Wartości etosu chłopskiego istnieją nadbudowane nad relacją ziemia – rolnik. Etos ten

różni  się  od  etosu  narodowego  czy  etosu  ludowego.  Dążenie  do  podmiotowości  chłopa

znajduje  swoje  odzwierciedlenie  w  programach  stronnictw  ludowych.  Nosicielami  etosu

chłopskiego są ci chłopi, których praca na roli jest głównym źródłem utrzymania. Chłopów

tych różnicuje ilość posiadanej ziemi. Wartości fundamentalne etosu chłopskiego włączane są

do  nieprzemijających  wartości  ruchu  ludowego.  Momentem  przełomowym  w  rozwoju

programów  stronnictw  ludowych  były  obrady  Okrągłego  Stołu.  Odrzucono  wówczas

całkowicie socjalistyczne próby kolektywizacji wsi. Po tym wydarzeniu głównym źródłem

programów stronnictw ludowych była idea agraryzmu -  doktryna powstała na przełomie XIX

i XX wieku, której rozkwit nastąpił właśnie w Europie Środkowej (Czechosłowacji, Bułgarii,

Rumuni,  Jugosławii,  Polsce).  Właśnie  agraryzm zwracał  dużą  uwagę na  wartości  kultury

ludowej,  uprawę  roli  i  życie  na  wsi.  Podkreślano  w  nim  znaczenie  pracy  na  roli,



samodzielnego  prowadzenia  gospodarstwa  oraz  życie  we  wspólnocie.  Można  więc

powiedzieć, że ludzi żyjących ideą agraryzmu łączył  jeden etos – etos chłopski. Agraryści

byli zdania, że etos chłopski powinien stać się podstawą etosu narodowego. O filozoficznych

przesłankach  agraryzmu  pisze  Tadeusz  Chrobak  w  książce  Filozoficzne  przesłanki

agraryzmu.  Oprócz agraryzmu stronnictwa ludowe wciąż czerpały z nauki  Kościoła,  choć

odniesienie to było często tylko deklaratywne. W programach stronnictw ludowych istotną

rolę zaczęła też odgrywać tradycja solidarnościowa.

Sytuacja na początku XXI wieku wygląda znacznie inaczej. Liczne przykłady życia na

wsi pokazują jak zmienił  się etos chłopski  – jeśli  w ogóle taki jeszcze istnieje.  Na temat

funkcjonowanie  etosu  chłopskiego można  znaleźć  różnorodne wypowiedzi:  Marek Tracz  

w  opisie  do  wykładów  „chłopskie  gospodarowanie:  ekonomia  i  etos”  prowadzonych  na

Uniwersytecie  Jagiellońskim  zauważa […]  Wraz  z  zanikaniem  drobnych  gospodarstw

rodzinnych etos chłopski utracił swoją moc. Nostalgicznie wspominany przez ludzi starych  

i rekonstruowany przez uczonych stał się dla współczesnego mieszkańca Polski fenomenem

wręcz  "egzotycznym",  przywoływanym w pozakontekstowej  i  często  karykaturalnej  formie,

podczas  folklorystycznych inscenizacji  kultury ludowej.4 Pozostałości  etosu chłopskiego są

przez  niektórych  postrzegane  jako  bariery  w  procesie  integracji  europejskiej.  W  takim

kontekście  o  etosie  chłopskim –  uznając  go  za  antyintegracyjną  cechę  polskości  –  pisze

Kazimierz Łastawski.  […] W Polsce występują dalej specyficzne treści etosu chłopskiego,  

z  których  najważniejsze  jest  przywiązanie  do  ziemi  i  indywidualny  stosunek  do  pracy.  

Z  etosem  tym  wiąże  się  także  –  silniej  aniżeli  w  zurbanizowanych  społeczeństwach

zachodnioeuropejskich  –  potrzeba  uczestnictwa  w  obrzędach  religijnych.  Kościół  na  wsi

tworzy  poczucie  wspólnoty,  wyzwala  przeżycia  emocjonalne  przez  bogaty  ceremoniał  

i przepych liturgiczny.  Potwierdza to znaną tezę Maksa Webera,  że ograniczoność wiedzy

religijnej  wśród  społeczności  wiejskiej  wpływa  na  preferencje  dla  bogatej  obrzędowości

religijnej […]5. O dogorywającym etosie chłopskim mówi też Roch Sulima: […] na prowincji

dogorywa  coś,  co  nazwać  można  etosem  chłopskim,  etosem  szlacheckim.  Załamał  się

odwieczny  rytm życia  prowincji,  jednorodny styl  bytowania,  na co zwracał  kiedyś  uwagę

Stanisław Vincenz.  Dziś  wszystko  się  wymieszało,  jest  chaos.  Chaos  w  świecie  wartości,

chaos w stylach życia. Widzę, że ludzie nie potrafią odorać skiby od miedzy, co było za moich

4https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?
_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:WH.IEiAK-0-446); dane na grudzień 2012
5Łastawki Kazimierz; Polskość i europejskość w procesie integracji kontynentu; Studia Europejskie 1/2008; 
dostęp on-line na grudzień 2012: http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-2008_Lastawski.pdf



młodych  lat  nie  do  pomyślenia.  Kultura  rzeczy,  kultura  przedmiotów,  tworzących  kiedyś

względnie  jednorodną  całość,  uległa  głębokiej  dysharmonii.  Niski  jest  stan  tego,  co

nazwałbym  kulturą  bytu.  Te  podstawy  życia,  które  wyznaczało  uprawianie  ziemi,  a  więc

wszystkie obowiązki wobec pola, wobec Boga, wobec Kosmosu, wobec innych ludzi – zniknęły

[…] A przecież nie tak dawno ludzie wstawali ze świtem, czy mieli coś do roboty, czy nie, Bóg

wzywał, bo słońce już na niebie. I właśnie ten etos umarł. Ale my tworzymy, moim zdaniem,

pożyteczną kulturową fikcję, że gdzieś indziej, poza metropolią, istnieje jakiś świat uładzony,

świat przedustawnych wartości, i że to będzie dla nas jakieś miejsce ocalenia […].6  Wśród

współczesnych  wypowiedzi  na temat  etosu chłopskiego,  na łamach tygodnika  „Przegląd”,

Anna  Tatarkiewicz  stwierdza:  […]  Wyodrębniałam  dwa  najważniejsze  dla  Polski  etosy:

rycerski – etos walki oraz chłopski – etos trudu. Podkreśliłam ścisły związek między chłopem

a otaczającą go przyrodą. Ziemia musi być starannie uprawiana, a zwierzęta zadbane, by

gospodarstwo  mogło  zapewnić  utrzymanie  rodzinie  gospodarza.  Stąd  pracowitość,

systematyczność,  rzetelność,  wytrwałość,  które  składają  się  na  etos  chłopski  […]7 Nad

współczesnym etosem chłopskim zastanawiają  się  nie  tylko  publicyści  czy ludzie  nauki,  

w wywiadzie z Maciejem Szajkowskim, liderem grupy „Kapela ze wsi Warszawa” czytamy:

[…] Dzisiaj, jak zauważył Myśliwski, etos chłopski nie istnieje. Pewnie widziałeś dokument

"Czekając  na  sobotę"  HBO  o  polskiej  wsi.  Zdegenerowane,  rozpijaczone,  wykorzenione

chłopstwo,  upojone  disco  polo.  Z  drugiej  strony,  mamy  też  oazy,  na  Kurpiach,  na

Suwalszczyźnie,  na  Podhalu,  ludzi  świadomych  swych  korzeni,  gdzie  nadal  funkcjonuje

przekaz  pokoleniowy  i  gdzie  silna  jest  więź  od  rodziny  przez  społeczność  oraz  poczucie

tożsamości. Tyle, że takich miejsc jest zdecydowanie mniej. [...]8 

Jak ukazują powyższe cytaty nawet jeśli etos chłopski nie funkcjonuje już na wsi to

nadal jest żywy w wypowiedziach ludzi kultury, nauki, polityki. Wracając do poszczególnych

elementów składowych etosu, warto się zastanowić w jaki sposób są one widoczne w życiu

współczesnych mieszkańców wsi. W moim przypadku,  refleksja na ten temat  zrodziła  się

podczas badań jakie prowadziłem do dysertacji doktorskiej. Nie dotyczyły one bezpośrednio

etosu chłopskiego – jednak rozmowy z sołtysami, przedstawicielami samorządów lokalnych

oraz mieszkańcami nowosądeckich wsi na temat rozwoju regionalnego i lokalnego terenów

wiejskich,  analiza  szeroko  rozumianych  działań  edukacyjnych  na  wsi,  przedsięwzięć

aktywizujących mieszkańców wsi mają bezpośredni związek z tematem etosu chłopskiego. 
6Ludzie potrzebują inności, rozmowa z prof. Rochem Sulima; Tygodnik „Przegląd”; nr 34/2009; dostęp on-line 
na grudzień 2012: http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/ludzie-potrzebuja-innosci
7Chłopofobia – rozmowa z Anną Tatarkiewicz; Tygodnik „Przegląd”; nr 38/2012; dostęp on-line na grudzień 
2012: http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/chlopofobia-rozmowa-anna-tatarkiewicz
8Pozłacany wiek; Onet Muzyka; dostęp on-line na grudzień 2012: http://m.onet.pl/rozrywka/muzyka,mc0d9



Wartości  fundamentalne  etosu  chłopskiego  to  ziemia i  praca.  Ziemia  na  wsi

funkcjonuje obecnie głównie jako własność, jako forma kapitału. Dużo rzadziej jako czynnik

produkcji, źródło siły, gwarant bezpieczeństwa. Ziemia w regionie Sądecczyzny częściej jest

traktowana jako miejsce zamieszkania i odpoczynku, niż jako miejsce pracy. Wydaj się, że

całkowicie  zaniknęła  wartość uroczysta  ziemi.  Dużym zmianom uległa też wartość pracy.

Współdziałanie  i  współtworzenie  z  przyrodą,  uzależnienie  od  przyrody,  partnerstwo  ze

środowiskiem  naturalnym  są  charakterystyczne  jedynie  dla  modnych  gospodarstw

ekologicznych,  czy  niewielkich  gospodarstw  przydomowych.  Wprowadzanie  odmian

genetycznie modyfikowanych, nadmierne nawożenie upraw nie są zgodne z wartością pracy

etosu chłopskiego.

Sprawiedliwość i  równość  to  wartości  moralne  składające  się  na  etos  chłopski.  

W tym kontekście walka o równe prawa chłopów, sprawiedliwość społeczną, równość praw

politycznych została zamieniona na szkolenia z równości szans kobiet i mężczyzn szeroko

propagowane przez instytucje unijne i walkę o dostęp do funduszy unijnych. Grunty, o które

w  minionym  wieku  walczono,  dzisiaj  wystawiane  są  na  sprzedaż  w  agencjach  lub  na

portalach internetowych.   

Transformacji  uległy  także  wartości  towarzyszące,  których  zadaniem  było

wspomaganie  urzeczywistniania  wartości  fundamentalnych  i  moralnych.  Na  przełomie

XX/XXI wieku nastąpił duży rozwój wartości poznawczych i chociaż nadal wiejska szkoła

często przegrywa ze szkołą miejską to jednak mieszkańcy terenów wiejskich mają możliwość

kształcenia się na każdym szczeblu. Wieś nie jest już zacofana pod względem edukacyjnym.

Wraz z  poprawą kształcenia  zmniejszyło  się  zaangażowanie  kleru w sprawy wsi,  chociaż

nadal – co potwierdziły moje badania – jedną z osób znaczących w każdej wsi jest proboszcz.

Warto zauważyć,  że w wielu miejscowościach inicjatywy podejmowane przez księży,  lub

razem  z  księżmi  mają  pozytywny  wydźwięk  i  w  znacznej  mierze  wpływają  na  rozwój

regionu.  Ciekawie  przedstawia  się  wartość  pokoju.  Chłopi  zawsze  gotowi  byli  do

spontanicznych zrywów. Współcześnie, kiedy Polska odzyskała pokój, nie tylko mieszkańcy

wsi  ale  i  miast  nadal  gotowi  są  do  różnorodnych  zrywów.  Mogłem  to  obserwować  na

Sądecczyźnie podczas kilku dużych powodzi czy w trakcie wizyt Jana Pawła II (np. Stary

Sącz). Wreszcie zmianie uległo urzeczywistnianie wartości witalnych. Byt mieszkańców wsi

uległ poprawie. Liczne przykłady, historie rolników poznane podczas badań wskazują jednak

na to,  że to  nie  praca na roli,  ale  dochody z pracy za granicą czy z  lokalnych biznesów

przyczyniły się do bardziej dostatniego życia. Negatywnym następstwem poprawy bytu jest



coraz większe oderwanie młodych ludzi od pracy na roli. Większość młodych ludzi nie wiąże

swojej przyszłości z pracą na roli – wyjątkami są wspomniane już gospodarstwa ekologiczne.

Nawet modna dziś agroturystyka  nie zawsze wiąże się z pracą na roli.  Posiłki  oferowane

turystom są przygotowywane  z  produktów nabytych  w sklepie  a  o  wiejskich  zwyczajach

można tylko posłuchać lub obejrzeć na festynie a nie zobaczyć w rzeczywistości. Efektem

oderwania  od  roli  są  hektary  ciągnących  się  nieużytków  widoczne  także  na  terenie

Sądecczyzny.

Podsumowując,  etos chłopski  charakteryzowany przez Chrobaka to dzisiaj  historia.

Nie  można  jednak  kategorycznie  stwierdzić,  że  taki  etos  już  nie  funkcjonuje.  Chrobak

zauważył,  że trwałość etosu nie jest  związana z jego zakresem odnoszącym się do liczby

podmiotów realizujących dany etos. Na pewno zmieniła się liczba osób realizujących etos

chłopski,  jednak  ta  zmiana  nie  wpłynęła  na  siłę  tego  etosu.  Mimo  silnych  ośrodków

wiejskich, gdzie kultywuje się tradycje, wieś z jej bogatym folklorem staje się powoli tylko

atrakcją turystyczną. Mieszkańcy wsi często podejmują pracę w oddalonych o nawet 100 km

miastach,  traktując  wieś  jako azyl,  cichą  i  spokojną  przystań.  Podczas  prowadzonych  na

Sądecczyźnie badań przedstawiciele samorządów lokalnych sąsiadujących z Nowym Sączem

stwierdzali, że wsie otaczające miasto są tylko jego „noclegownią”. Należy jednak pamiętać,

że w tej rzeczywistości nadal funkcjonują tradycyjne gospodarstwa, mieszkańcy przywiązani

do ziemi, żyjący zgodnie z jej rytmem. Takie przykłady są jednak odosobnione. Jaki zatem

etos można przypisać dzisiejszym mieszkańcom terenów wiejskich? Czy zostali oni zrównani

z mieszkańcami miasta? Czy może na wsiach funkcjonują róże grupy mieszkańców – takie,

którym bliżej do etosu chłopskiego, który nadal ma silną pozycję i inne, bardziej „miastowe?

Odpowiedzi na te pytania wymagają dalszych badań, które mam nadzieję, będę mógł podjąć

w  przyszłości.  Należy  jednak  podkreślić,  że  „wiejskie”  wcale  nie  musi  być  synonimem

czegoś gorszego a etos chłopski ma swoje ważne i godne uwagi miejsce w historii Polski.  
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