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STRESZCZENIE

Kapitał społeczny, mimo iż jest pojęciem wieloznacznym i rozmaicie definio-
wanym, uznawany jest za jeden z ważnych zasobów rozwojowych społeczności. 
Autorka przyjmuje, że kapitał społeczny to pewna właściwość, zasób i cecha 
społeczności, która może sprzyjać efektywnym działaniom indywidualnych 
i zbiorowych aktorów społecznych. W oparciu o wyniki najnowszych badań 
socjologicznych (CBOS, Diagnoza społeczna) stara się postawić aktualną diag-
nozę stanu kapitału społecznego polskiej wsi. Rekonstruując jego stan posługuje 
się takimi wskaźnikami jak: uczestnictwo organizacyjne, zaufanie i solidarność, 
współdziałanie, informacja i komunikacja, integracja i inkluzja społeczna oraz 
poczucie podmiotowości. Dochodzi do wniosku, że zasoby kapitału społeczne-
go polskiej wsi są niskie, nie ma jednoznacznych tendencji, wskazujących na 
jego wzrost, natomiast istnieją przesłanki, pozwalające wątpić w jego szybkie 
pomnożenie.

Słowa kluczowe: kapitał społeczny, wieś, Polska.

1. O KAPITALE SPOŁECZNYM WSI I JEGO POMIARACH

Kapitał społeczny – od czasu, gdy w latach 90. wszedł do naukowego i publicz-
nego dyskursu – uznany został prawie bezdyskusyjnie za jeden z ważnych zasobów 
rozwojowych społeczności i społeczeństw. Pojawienie się tej koncepcji przyczyniło 
się wydatnie do zmierzchu paradygmatu modernizacji, a w odniesieniu do samej wsi 
wpłynęło na zmianę jej społecznej percepcji, tworzonych modeli oraz przewidy-
wanych mechanizmów jej rozwoju. Okazało się, że w efektywnym i harmonijnym 
rozwoju musi być zaangażowany nie tylko kapitał ekonomiczny, ale także ludzki, 
kulturowy, społeczny. Przez całą drugą połowę XX wieku wieś polska borykała 
się z brakiem kapitału ekonomicznego, co zaowocowało znacznym opóźnieniem 

* m.halamska@uw.edu.pl



82 MARIA HALAMSKA

jej rozwoju. O innych kapitałach wtedy nie wspominano. Na początku XXI wieku, 
gdy na wieś płyną znaczące środki ekonomiczne, dające szanse na jej daleko idące 
zmiany, zastanawiamy się, czy zasoby społeczne wsi, jej społeczny kapitał, pomogą 
w ich optymalnym wykorzystaniu, zwielokrotnią siłę ich oddziaływania, czy wręcz 
przeciwnie – część tych środków nie zostanie wykorzystana?

Jaki jest kapitał społeczny polskiej wsi? Ocena jego stanu jest trudna, prze-
de wszystkim ze względu na płynność samej koncepcji oraz wiążące się z tym 
trudności przy operacjonalizacji wskaźników służących jego pomiarowi. Stąd też 
oceny jego stanu zależą od metod pomiaru oraz przyjętych wskaźników. Zwraca 
na to uwagę Barbara Fedyszak-Radziejowska, porównując zalety i braki metod 
ilościowych i jakościowych w tym obszarze [Fedyszak-Radziejowska 2006a], 
mówi o tym Zbigniew Zagała [2006]. Jeśli przyjrzeć się ostatnim badaniom 
dotyczącym kapitału społecznego na wsi, to – chronologicznie rzecz biorąc 
– Barbara Fedyszak-Radziejowska posługuje się wskaźnikami uogólnionego 
zaufania, zaufania do sąsiadów, władz gminy i partii politycznych, gotowości 
do współpracy i poczucia wpływu na sprawy publiczne [Fedyszak-Radziejow-
ska 2006b]. Maciej Frykowski i Paweł Starosta posługują się tylko czterema 
wskaźnikami: aktywności organizacyjnej, lokalnej i ponadlokalnej aktywności 
politycznej oraz aktywności mobilizacyjnej [Frykowski i Starosta 2006], a kręgi 
zaufania i kategorie sieci prowadzą do wyróżnienia typów kapitału społecznego 
wśród mieszkańców wsi [Frykowski 2006]. Z kolei Janusz Czapiński [2007] 
przy opisie stanu kapitału społecznego posługuje się takimi wskaźnikami jak: 
zaufanie interpersonalne, dobrowolna przynależność do organizacji i pełnienie 
w nich funkcji, udział w nieprzymusowych zebraniach i zabieranie w nich głosu, 
dobrowolne działania na rzecz społeczności lokalnej, udział w wyborach samo-
rządowych oraz pozytywny stosunek do demokracji. 

Wyniki tych dociekań są dość zgodne: stan kapitału społecznego tak wsi, 
jak całego polskiego społeczeństwa, jest dość mizerny, choć opinie na ten temat 
zaczynają się różnicować. Najbardziej optymistyczne formułuje Radziejowska, 
choć – jak sama przyznaje – nie wynikają one z badań, lecz „obserwacji wielu 
widocznych symptomów zmian”. W tym optymizmie pomaga jej też swoista 
dekompozycja kapitału społecznego, której dokonuje, polegająca na wyłączeniu 
zeń zaufania społecznego: „Czy kapitał społeczny bez społecznego zaufania jest 
więc możliwy? Wydaje się, że polska wieś nie ma innego wyjścia” [Fedyszak-
Radziejowska 2007b: 144]. Rolę zaufania, jako kluczowej komponenty kapitału 
społecznego, podważają też inni, badający ten problem [Zagała 2006]. 

Najbardziej rzetelne empiryczne rozpoznanie stanu kapitału społecznego na 
terenach wsi i małych miast przyniosły badania prowadzone w 2004 roku przez 
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UŁ [Frykowski i Starosta 2006, Frykowski 2006, Mularska 2006], obejmujące 
wszystkie gminy województwa łódzkiego. Wynika z nich, że kapitał społeczny 
wsi tego regionu jest słaby, jego przestrzenne rozmieszczenie ma charakter „wy-
spowy”, a jego wartość maleje w miarę zwiększania się wielkości zbiorowości. 
Komponenty kapitału społecznego wykazują albo niezależność, albo alternatyw-
ność związków, co prowadzi do wyróżnienia dwóch odmian kapitału społecznego: 
„lokalnego” oraz „obywatelskiego”. To zjawisko (niezależności cech, albo ich 
alternatywnych związków) określone zostało jako dekompozycja cech kapitału 
społecznego i dodatkowo redukuje ono potencjał społecznego współdziałania 
[Frykowski, Starosta 2006]. Badania te doprowadziły również do wyróżnienia 
czterech typów kapitału społecznego oraz oszacowania ich rozmiarów. Najlicz-
niejszą kategorią mieszkańców wsi są ci, którzy żadnego kapitału społecznego 
nie mają (37%), niewiele mniej liczna grupa to ci, którzy dysponują tylko tzw. 
kapitałem sieciowym, „który jest w głównej mierze wykorzystywany dla indywi-
dualnych celów, gdyż nieufność wobec współmieszkańców redukuje możliwość 
wykorzystania sieci dla potrzeb społeczności lokalnej” [Frykowski 2006]. Tylko 
co dziesiąty mieszkaniec wsi legitymuje się kapitałem wiążącym (wewnątrzgrupo-
wym), a po ok. 8% dysponuje kapitałem lokalnym (komunalnym) i pomostowym. 
Towarzyszy temu, również ujawniony przez te badania, niski poziom aprobaty 
takich norm społecznych, jak: lojalność, wzajemność, podmiotowość, zaufanie 
i prawdomówność. Warto odnotować, że tylko 1,7% badanej populacji akceptuje 
wszystkie normy społeczne; najliczniejszą grupą (36,6%) są ci, którzy aprobują 
nie więcej niż dwie normy [Mularska 2006]. Tezy o relatywizmie moralnym, 
postępującym permisywizmie czy anomii moralno-obyczajowej wsi nie wydają 
się przesadzone; zwracają natomiast uwagę na moralne uwarunkowania słabości 
kapitału społecznego, czynnik dotąd mało eksplorowany.

Wyróżnienie typów kapitału społecznego i określenie ich „udziałów” w spo-
łecznościach wiejskich, ważne jest z dwóch co najmniej powodów: zwraca uwagę 
na fakt, że kapitał społeczny, może mieć różne formy oraz, że w społeczeństwie 
wiejskim dominują te formy kapitału, które nie muszą służyć rozwojowi. Na to 
zjawisko zwracano w literaturze uwagę znacznie wcześniej. Do idei Banfielda 
nawiązują Frykowski i Starosta1, pisze o nim Daniel Wincenty [2004], wiele 
uwagi poświęca „złemu” czy „negatywnemu” kapitałowi Krystyna Szafraniec, 

1 „Wzór, w którym społecznej aktywności w wymiarze lokalnym towarzyszy szeroko rozpo-
wszechniona nieufność, nieodparcie kojarzy się z „etosem Montegrano”, opisanym przez Banfielda 
przykładem społecznej próżni w społecznościach lokalnych o wysokiej lokalnej aktywności poli-
tycznej, wynikającej z kliencko patronackich układów” [Frykowski, Starosta 2006: 91]. 
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komentując zresztą te same badania, na których swoje analizy opiera Fedyszak-
Radziejowska. „Budowa kapitału społecznego może prowadzić do zacieśnienia 
więzi pomiędzy członkami zbiorowości (przez co tworzy się ekskluzywna 
grupa „swoich”), może też prowadzić do kapitału społecznego pozwalającego 
„przerzucać mosty”, tj. otwierać się na nowe typy więzi, nowe wartości, nowe 
– inne, „obce” kulturowe źródła zasobów [...] Te, nawet nie tak subtelne – termi-
nologiczne rozróżnienia prowadzą nas do odkrycia, że kapitał społeczny nie ma 
tylko jednej, jasnej strony, że jest nie tylko „dobry”, ale i „zły” kapitał społeczny. 
I jakkolwiek więcej podejrzeń budzi tu ten typ więzi, który R. Putman określił 
mianem wiążącego kapitału społecznego, to nie można uznać tu a priori, że kapitał 
pomostowy jest poza podejrzeniami” [Szafraniec 2007: 16].  

Jak wykazują kolejne badania z cyklu „Diagnoza społeczna”, kapitał społecz-
ny polskiego społeczeństwa przedstawia się tak bardzo mizernie, że aż pozostaje 
w opozycji do tempa wzrostu gospodarczego w III Rzeczpospolitej. W związku 
z tym Czapiński formułuje hipotezę o tym, że Polska znajduje się w fazie wzro-
stu molekularnego, którego głównym źródłem jest przyrost kapitału ludzkiego. 
Kapitał społeczny okaże się niezbędny w fazie późniejszej, wzrostu wspólnoto-
wego, lecz jego wzmocnienie jest o wiele trudniejsze niż kapitału ludzkiego, gdyż 
wymaga długotrwałych działań publicznych. To będzie przedmiotem rozważań 
w trzeciej części tego szkicu.

2. KAPITAŁ SPOŁECZNY WSI A.D. 2008: PRÓBA DIAGNOZY

Przyjmując, że kapitał społeczny, to pewna właściwość, zasób i cecha spo-
łeczności, która sprzyja efektywnym działaniom indywidualnych i zbiorowych 
aktorów społecznych, postaramy się tu, korzystając z wielu ostatnich badań, 
postawić diagnozę jego stanu. Stoimy tu na stanowisku antyredukcjonistycznym, 
a wobec tego kapitał społeczny to pewna „właściwość syntetyczna”, na której 
powstanie i istnienie składa się wiele współwystępujących elementów. Także 
kulturowych2. Rzecz w tym, że nie wiemy, jakie elementy koniecznie muszą 
wchodzić w skład kapitału społecznego, ani też nie znamy wagi ich wpływu na 

2 Nawiązuję tu do propozycji Andrzeja Sadowskiego, który proponuje, nawiązując do Mer-
tona, kapitał społeczny definiować jako kapitał możliwy do uzyskania lub zmobilizowania przez 
‘zorganizowany zespół społecznych zależności, zaś kapitał kulturowy jako zespól tych wartości 
normatywnych, które będąc w wyposażeniu indywidualnym jednostek, wynikają z ich uczestnictwa 
w różnych procesach społecznych. Tak rozumiany kapitał społeczny pozbawiony jest jednak całej 
normatywnej sfery [Sadowski 2007].
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całość owego społecznego zasobu czy dobra społecznego, a klasyczna literatura 
przedmiotu, często w formie literackich przenośni, przypisuje im różną wagę. 

Jerzy Bartkowski, odwołując się do najszerszej znanej koncepcji Banku 
Światowego proponuje, aby kapitał społeczny analizować poprzez sześć jego 
wymiarów (komponent). Są nimi: „1) uczestnictwo organizacyjne i jego zróżni-
cowanie, charakter organizacji i zakres sieci, jakie one wytwarzają, 2) zaufanie 
i solidarność, 3) współdziałanie: gotowość i zakres działania dla społeczności 
lokalnej, definiujące potencjał aktywności dostępnej dla społecznej mobilizacji, 
4) informacja i komunikacja, np. korzystanie z prasy i innych źródeł informacji, 
5) integracja i inkluzja społeczna: wewnętrzne rozwarstwienia i napięcia, zakres 
integracji grup mniejszościowych czy marginalnych, 6) poczucie podmiotowo-
ści – odczuwany wpływ na otaczający świat, a w szczególności jego kluczowe 
instytucje” [Bartkowski 2007: 88–89]. Przyjmując ten porządek i posługując 
się wynikami najnowszych badań (Diagnoza społeczna 2007, sondaże CBOS, 
inne) opiszemy te – zaproponowane wyżej – wymiary kapitału społecznego. Jak 
okazuje się jednak, każdy z tych wymiarów można opisać przy pomocy wielu 
wskaźników, co sprawia, że obraz zjawiska staje się jeszcze bardziej złożony. 

a) Grupy i sieci 
Przynależność do organizacji najogólniej nazywanych pozarządowymi, 

sposób funkcjonowania tych organizacji oraz charakter uczestnictwa w ich dzia-
łalności, to ważny i bardzo często analizowany wskaźnik kapitału społecznego. 
Dla jego charakterystyki proponuję opis dwóch jego aspektów: uczestnictwa 
mieszkańców wsi w organizacjach pozarządowych oraz struktury organizacji 
istniejących w środowisku wiejskim i sposobów ich funkcjonowania. 

Informacje na temat członkostwa mieszkańców wsi w różnych organizacjach 
są  dość zgodne: jest ono niskie i osiąga poziom kilkunastu procent. W badaniach 
przeprowadzonych w kilku wsiach w 2002 roku [Radziejowska 2006: 87]  człon-
kostwem w jakiejś organizacji legitymowało się 12% respondentów. Na podob-
nym poziomie ustala uczestnictwo w organizacjach Diagnoza społeczna 2007. 
Przy ogólnym wskaźniku 15%, dla wsi wskaźnik ten wynosił 13%, a przynamniej 
dla owych 13% ta przynależność była na tyle znacząca, że nie zapomniano jej 
w trakcie badań zadeklarować. Podkreśla się przy tym, że rośnie ono regularnie 
wraz z wielkością miejsca zamieszkania respondentów, ich wykształceniem 
oraz wysokością dochodu. Te dwa ostatnie czynniki wpływają też dodatnio na 
pełnienie funkcji w organizacjach [Sułek 2007]. Nieco wyższe uczestnictwo 
w organizacjach odnotowują badania nad kobietami wiejskimi przeprowadzone 
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w 2007 roku. Tu przynależność do różnego typu organizacji społeczno-politycz-
nych deklaruje 15,8% badanych kobiet [Walczak-Duraj 2008]. 

Także sieć organizacji pozarządowych jest na wsi rzadsza niż w mieście. Jest 
ona także „inna”: ma specyficzne dla środowiska wiejskiego problemy, trudno 
rozgraniczyć działalność sformalizowaną od nieformalnej, gospodarczą od stricte 
społecznej. Szacuje się wg REGON [Herbst 2008], że w 2007 roku działało na 
wsi od 31.500 do 43.500 organizacji non-profit, wliczając w to spółdzielnie, pa-
rafie różnych kościołów, OSP. Wśród nich mamy: „prawie 26.000 stowarzyszeń 
– w tym 15.000 Ochotniczych Straży Pożarnych, niespełna 700 fundacji (spośród 
ponad 8.500 w całym kraju), 900 tzw. innych organizacji społecznych (przede 
wszystkim kół łowieckich, ale także kas zapomogowo pożyczkowych i nielicz-
nych zarejestrowanych komitetów społecznych), ok. 1300 jednostek związków 
zawodowych, prawie 3000 organizacji samorządu zawodowego i gospodarczego 
(w szczególności kółek rolniczych, organizacji producentów, rolniczych zrzeszeń 
branżowych), ponad 4000 spółdzielni, niemal 8000 jednostek organizacyjnych 
Kościoła katolickiego (7,6 tys.) oraz innych kościołów (ponad 300)” [Herbst 
2008]. Uwzględniając wiejską specyfikę do tych organizacji należałoby dodać 
te, które nie są zarejestrowane w systemie REGON, w tym w szczególności:  sto-
warzyszenia zwykłe (w znacznej części występujące w rejestrach powiatowych), 
organizacje i inicjatywy związane z jednostkami organizacyjnymi Kościoła kato-
lickiego, komitety społeczne, służące najczęściej budowie lokalnej infrastruktury 
technicznej, rejestrowane w gminach. Trzeba też pamiętać, że od 10% do 40% 
to organizacje martwe, już nie funkcjonujące. 

Organizacje wiejskie są stosunkowo mało liczne: co druga liczy mniej niż 
35 członków, 2/3 – mniej niż 60. Ogólna liczba sięga 750–800 tys. członków 
różnych stowarzyszeń i fundacji oraz 600–700 tys. członków OSP. Z różnego typu 
usług organizacji społecznych skorzystało w 2007 roku ok. 23% mieszkańców 
wsi. Stosunkowo niewielki jest przestrzenny zasięg działalności tych organizacji: 
70% działa na skalę lokalną, przede wszystkim na rzecz osób indywidualnych. 
Specyficzne są także obszary ich działalności. Wśród stowarzyszeń i fundacji aż 
55% to kluby sportowe. Poza sportem mamy organizacje działające na po polu 
edukacji, pomocy społecznej, rozwoju lokalnego, kultury. Odmienny profil mają 
OSP, co określa ustawa. Polem ich działalności jest przede wszystkim ochrona 
przeciwpożarowa oraz środowiska, lecz także edukacja, sport, działalność kul-
turalna, rozwój lokalny. Swoją działalność organizacje wiejskie opierają przede 
wszystkim na pracy społecznej i wolontariacie w stopniu znacząco wyższym niż 
organizacje miejskie. 
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Jeśli różnego typu organizacje rozpatrujemy jako ważną komponentę kapitału 
społecznego, tworzącego owe tak ważne sieci społeczne, trzeba także zwrócić 
uwagę na sposób funkcjonowania tych organizacji. Dla ich charakterystyki 
ważne wydają się wartości, jakimi kierują się w swoim postępowaniu, w swoim 
funkcjonowaniu. Według ich liderów, wartościami wyznaczającymi działania 
organizacji są: uczciwość (69% wskazań), troska o wspólne dobro (43%), zapał, 
zaangażowanie (39%), skuteczność (38%), zaufanie (33%). Nieco inny profil 
wartości rysuje się w OSP. Tu liczą się: skuteczność, zaufanie, uczciwość, soli-
darność i troska o wspólne dobro [Herbst 2008]. 

Wśród wiejskich organizacji pozarządowych szczególne miejsce mają spo-
łeczno-zawodowe organizacje rolników oraz ich związki zawodowe. Te pierwsze 
legitymują się długą tradycją, lecz ich dzisiejsza kondycja – poza zrzeszeniami 
branżowymi rolników – przedstawia się mizernie. Mimo, iż centrala – KZRKiOR 
– mówi o istnieniu 22 500 kółek rolniczych, w Krajowym Rejestrze Sądowym 
odnajdujemy na początku 2008 roku tylko 3300 tych zarejestrowanych organi-
zacji, do kół gospodyń wiejskich (których rzeczywistą liczbę trudno oszacować) 
nie należy 850 tys. kobiet wiejskich, ale co najwyżej czwarta część tej liczby3. 
Związkowe organizacje kółek rolniczych (GZRKiOR) istnieją wg KRS w 244, 
a nie 1700 gminach. W szczątkowym stanie znajdują się terenowe i lokalne struk-
tury związku NSZZ RI „Solidarność”; odbyty po 12 latach w 2007 roku Zjazd, 
wykazał istnienie jakichś struktur tej organizacji w 18 na 49 starych województw. 
O strukturach związku rolników „Samobrona” trudno w ogóle coś powiedzieć, 
nigdy nie było o nich informacji. Można tylko szacować liczbę jej zwolenników 
po głosach oddanych na partię o tej samej nazwie: w 2007 roku wynosiło ono 
w całej Polsce ok. 250 tys. Rolnicze organizacje społeczno-zawodowe, niegdyś 
odciskające wyraźne piętno na życiu społecznym wsi, są dziś w wyraźnej defen-
sywie,  jeśli w ogóle nie są tylko pozorem.

Inne sieci budują parafie, które są także wspólnotami terytorialnymi. Jest ich 
na wsi ponad trzykrotnie więcej niż gmin. Są to więc zbiorowości niewielkie, 
przy których mogą działać organizacje kościelne, katolickie i inne. Najczęściej 
spotykane mikrostruktury parafialne to: Koło Żywego Różańca, Rada Dusz-
pasterska, Rada Ekonomiczna, Zespół Charytatywny, ministranci, Liturgiczna 
Służba Ołtarza, struktury Caritasu. Nie wszystkie te struktury istnieją w każdej 
parafii; rady duszpasterskie czy ekonomiczne spotykane są stosunkowo rzadko. 
Ze statystyk Kościoła Katolickiego wynika, że istnieje około 340 różnych grup 
religijnych, w których działalność zaangażowane jest ok. 2,5 mln osób. Spośród 

3 Szczegółowe szacunki, oparte na badaniach reprezentacyjnych – patrz: Halamska [2008].
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tej liczby aktywnych wiele osób, tzw. aktywistów parafialnych, zaangażowanych 
jest w kilku strukturach. Z badań CBOS wynika, że w różnych wspólnotach reli-
gijnych działa 7% mieszakńców. Więź z parafią nie jest przy tym „więzią o dużej 
gęstości” [Rogaczewska 2008]. Parafia nie jest też wspólnotą obywatelską: tylko 
15% uważa, że ma poczucie wpływu na życie parafii, lecz aż 70% nie pragnie, 
by ten wpływ był większy [CBOS 2005]. W parafiach wiejskich (oraz wielko-
miejskich) działalność różnych organizacji jest słabsza niż w miastach średniej 
wielkości. Wskaźnikiem może być działalność charytatywna: prowadzi ją 90% 
parafii miejskich i 62% wiejskich. Tym niemniej, parafia na wsi pełni inne funkcje, 
które muszą być brane pod uwagę przy analizie jej „sieciotwórczych” funkcji.  
Za Marią Rogaczewską [2008] możemy przykładowo wymienić: „1) mobiliza-
cję (parafia jest na wsi dogodnym miejscem spotkania, prowadzenia zebrań nie 
tylko w sprawach religijnych, rozpoczynania lokalnych akcji); 2) przekazywanie 
informacji o tym, co dzieje się we wsi i w regionie; 3) integrowanie społeczności 
poprzez widzialne publicznie rytuały i zgromadzenia świąteczne; 4) samopomoc 
oraz funkcję terapeutyczną (kluczową w przypadku osób starszych, chorych 
i pozbawionych kontaktu z rodziną)”. 

Obraz organizacji, tworzących owe, tak ważne dla kapitału społecznego sie-
ci, jest trochę zagmatwany: mamy tu organizacje formalne, z których część nie 
działa, organizacje nieformalne jakoś działające, organizacje pozorne. Pewien 
syntetyzujący obraz daje niewysoki wskaźnik przynależności do tych organizacji 
oraz poczucie więzi i identyfikacji z tymi organizacjami. Ten drugi wskaźnik jest 
jeszcze niższy niż pierwszy: brak poczucia jakiegokolwiek związku z organizacja-
mi społecznymi deklaruje 88% Polaków, silny związek – 8% [CBOS 2008/24]. 

b) Zaufanie i solidarność.
Polska nie jest krajem kultury zaufania. Według porównawczych danych 

europejskich Polacy od wielu lat zajmują najniższe miejsca w rankingach, a tzw. 
uogólnione zaufanie jest u nas trzykrotnie niższe niż przeciętne w UE i sześ-
ciokrotnie niższe niż w krajach o najwyższych wskaźnikach. Według Diagnozy 
społecznej 2007 wynosi ono na wsi prawie 13% i jest nieznacznie wyższe niż 
w mieście. Bardziej optymistyczne dane podaje CBOS: 26% badanych jest zdania, 
że większości ludzi można ufać. W stosunku do badań sprzed 2 lat odnotowano 
tu  wzrost o 7 punktów procentowych. Wart odnotowania jest także inny wynik: 
o zaufaniu (raczej jednak ograniczonym) do spotkanych w różnych sytuacjach 
nieznajomych mówi prawie 2/5 badanych i w stosunku do poprzednich badań 
także ono wzrosło. Polacy mają przy tym różne kręgi zaufania, a ufają przede 
wszystkim najbliższej rodzinie (99%), krewnym (90%), znajomym (88%), sąsia-
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dom (76%), swojemu proboszczowi (71%), choć we wszystkich kręgach, poza 
rodziną, dominuje zaufanie ograniczone [CBOS 2008/30]. Zaufanie do władz 
lokalnych jest już znacznie niższe: pełnym lub dużym zaufaniem cieszą się u 31% 
mieszkańców wsi, podczas gdy w mieście o 6 pp. niższym. Co drugi mieszkaniec 
wsi ufa bankom, lecz ZUS tylko 28% [Diagnoza ... 2007].

Poziom tzw. uogólnionego zaufania jest ciągle niski, lecz tak Diagnoza 
społeczna 2007, jak i systematycznie prowadzone od 2002 badania CBOS, od-
notowują lekki jego wzrost. Wieś nie jest tu wyjątkiem. Ów deficyt społecznego 
zaufania istniejący w Polsce tłumaczony jest specyficzną, dramatyczną historią ze 
stygmatyzującym okresem PRL oraz bieżącymi posunięciami władz publicznych4. 
W przypadku wsi dodaje się traumatyczny wpływ kolektywizacji i ponawiane 
próby uspołecznienia rolnictwa [Perepeczko 2003]. Warto też zwrócić uwagę na 
chłopskie cechy społeczeństwa, obecne zwłaszcza na wsi. W chłopskiej kulturze 
istniał wyraźny podział na świat wewnętrzny – znany i świat zewnętrzny – obcy, 
orbis interior i orbis exterior. Mieszkańcy wsi ufają przede wszystkim tym, którzy 
do tego wewnętrznego, subiektywnie wydzielonego świata, należą. Zasadniczej 
jednak przyczyny niskiego poziomu zaufania upatruję w atrofii norm moralnych, 
na co zwracał uwagę Lucjan Kocik [Kocik 2002]. Pierwszym grzechem jest tu 
amoralny familizm, wywodzący się z owego podziału na swoich i obcych. Lecz 
także naruszanie takich norm jak uczciwość, lojalność, wzajemność. Znakomicie 
ilustrują to badania, przeprowadzone przez zespół z Uniwersytetu Łódzkiego na 
wsi w woj. łódzkim. Monika Mularska analizuje w oparciu o te badania normy: 
lojalności, wzajemności, podmiotowości, zaufania i prawdomówności. Stwierdza, 
że normy te są wzajemnie powiązane, co oznacza, że akceptacja jednej z nich 
sprzyja akceptacji innych, lecz „badani najczęściej (36,6%) aprobują nie więcej 
niż dwie z badanych norm społecznych, są też tacy, którzy nie akceptują żadnej 
normy (2,3%). Tylko śladowy odsetek osób aprobuje normę podmiotowości, 
lojalności, zaufania, prawdomówności jak i wzajemności (1,7)”.  Ogólny poziom 
akceptacji norm jest więc niski i potwierdza także tezę o relatywizacji norm moral-
nych, gdyż to, co jest normą dla jednych, nie zawsze musi być normą dla innych. 
„Z relatywizacją norm społecznych wiąże się zasada kontekstualnej obowiązy-
walności, według której istnieją pewne reguły określające, w jakich sytuacjach 
norma obowiązuje, a w jakich może, a nawet powinna być łamana” [Mularska 
2008: 7–8]. Wobec tak powszechnego permisywizmu moralnego, także wsi, trud-

4 Sztompka [2007] wśród przyczyn wymienia cztery traumy: homo sovieticus, reform systemo-
wych i ich ubocznych skutków, słabości elit politycznych albo nieprzystosowanych do rządzenia, 
albo cynicznych socjotechników oraz traumę IV Rzeczpospolitej.
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no się dziwić, że poziom zaufania do ludzi jest tak niski i nawet w najbliższym 
otoczeniu (poza najbliższa rodziną) ma przede wszystkim charakter warunkowy. 
Kropkę na „i” stawiają tu wyniki Diagnozy społecznej 2007, wskazujące, że tego 
stanu rzeczy nawet się nie dostrzega. O zadowoleniu z funkcjonowania norm 
moralnych w swoim otoczeniu mówi 69% mieszkańców wsi.

Solidarność grupowa „jest funkcją dwóch niezależnych czynników: zakresów 
zbiorowych obligacji występujących w grupie oraz stopnia, w którym indywi-
dualni członkowie respektują owe zobowiązania” [Hetcher 1987; za Starosta 
2007: 114]. Norma wzajemności, na co zwracają uwagę tak Kocik jak Mularska, 
jest ciągle na wsi dość powszechnie aprobowana. Potwierdzałaby to opinia, że 
„ludzie tacy jak ja, działając wspólnie z innymi mogą pomóc potrzebującym lub 
rozwiązać niektóre problemy swojego środowiska ...”, z którą zgadza się 68% 
mieszkańców wsi (wskaźnik ten od 2002 roku wzrósł o 22 p.p.) [CBOS 2008/14]. 
2/3 Polaków jest przy tym zdania, że obecnie trzeba być bardziej wrażliwym 
i gotowym do pomocy innym. To prospołeczne nastawienie rośnie od 2004 
roku. W praktyce solidarność dotyczy przede wszystkim rodziny i znajomych. 
Z pomocy rodziny i sąsiadów korzysta 37% gospodarstw domowych, w tym 
co drugie gospodarstwo osoby samotnej, 2/5 gospodarstw samotnych rodziców 
z dziećmi, co trzecia rodzina wielodzietna. Pomoc finansowa i rzeczowa jest 
znacznie rzadsza: otrzymało ją w 2007 roku 15% rodzin [CBOS 2008/24]. Te 
dość powszechne przejawy i deklaracje solidarności społecznej należałoby skon-
frontować z innymi wskaźnikami, ukazującymi stosunek do dobra wspólnego, 
co pośrednio także trzeba uznać za przejaw solidarności społecznej. Aby dobro 
wspólne powstało, trzeba solidarnie ponieść koszty, aby wszystkim służyło, 
trzeba powściągnąć indywidualny egoizm do jego nadużywania [por. Czapiński 
2007: 235]. Według Diagnozy społecznej 2007 stosunek mieszkańców wsi do 
następujących kwestii był jak niżej: 

– 34% obchodziło, że ktoś płaci mniejsze podatki niż powinien;
– 33%, że nie płaci za przejazdy komunikacją publiczną;
– 39%, że nie płaci za światło;
– 43%, że niesłusznie pobiera zasiłek dla bezrobotnych;
– 33%, że nie płaci czynszu za mieszkanie;
– 27%, że nie płaci cła za towary.
Nie ulega wątpliwości, że na tak niskie zainteresowanie wpływ miała tu owa 

zasada kontekstualnej obowiązywalności, o której wspominaliśmy wyżej. Warto też 
nadmienić, że wszystkie te wskaźniki są na wsi niższe lub wyraźnie niższe niż w 
mieście. „Zarówno w 2005 roku, jak i 2007 najmniej wrażliwi są ludzie mieszkający 
na wsi, najbiedniejsi, z najniższym wykształceniem”. Także i to, że w stosunku do 
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badania z 2005 roku nastąpił ich istotny spadek. „Różnice są znaczące statystycz-
nie i dramatyczne w swojej wymowie. Po 18 latach budowania państwa o ustroju 
wolnorynkowym, ale także demokratycznym, w ciągu zaledwie dwóch lat spada 
cena tego, co jest jednym z fundamentów demokracji: tworzenia i korzystania ze 
wspólnie wytworzonych dóbr publicznych!” [Czapiński 2007: 236].

Zaufanie i solidarność należą do podstawowych komponent kapitału spo-
łecznego. Polacy ufają przede wszystkim własnej, najbliższej rodzinie. To krąg 
zaufania pierwotnego. Zaufanie do ludzi w ogóle, zaufanie uogólnione ma bardzo 
niski poziom. Przyczyna tego leży przede wszystkim w stosunku do norm moral-
nych, z których wiele nie jest przestrzeganych, a jeśli są, to są one dopasowywane 
do kontekstu sytuacyjnego. Oznacza to, że nigdy na pewno nie wiemy, czy dana 
norma w tej akurat sytuacji będzie respektowana. Ta sytuacyjna kontekstualność 
norm odbija się w stosunku do dobra wspólnego, a znajduje wzmocnienie w ciągle 
istniejącym podziale na moralność prywatną i moralność publiczną. 

c) Działania zbiorowe i współpraca 
Wieś od dawna była obszarem wielu działań zbiorowych. W okresie PRL 

były to osławione, quasi dobrowolne czyny społeczne, po reformie samorządo-
wej w 1990 roku wiele urządzeń infrastrukturalnych i innych obiektów powstało 
dzięki zaangażowaniu mieszkańców i ich współpracy z władzą samorządową. 
Jak pokazują badania CBOS, od 2002 roku rośnie przekonanie, że działając 
wspólnie, można pomóc wielu potrzebującym i rozwiązać niektóre problemy 
swojego środowiska. Z taką opinią zgadza się, co sygnalizowaliśmy wyżej, 65% 
mieszkańców wsi. To samo badanie [CBOS 2008/14] mówi, że 57% mieszkańców 
wsi zdarzyło się kiedyś dobrowolnie i nieodpłatnie pracować na rzecz swojego 
środowiska. Jest to więcej niż w mieście, ale znacząco mniej (o 7 p.p.) niż w 2004 
roku. Rzeczywisty udział w działaniach zbiorowych, w przeciwieństwie do opi-
nii o ich pożyteczności i skuteczności, spada, co dokumentują systematycznie 
prowadzone badania CBOS.

TABELA 1.  Zaangażowanie w pracę społeczną w 2007 roku

Rodzaj aktywności społecznej
Wieś Rolnicy

2004 2008 2004 2008
1. Pracujący społecznie na rzecz swojego środowiska 

i potrzebujących
2. Pracujący w organizacjach obywatelskich
3. Zbiorczy wskaźnik aktywności

33
23
39

27
19
38

51
22
53

39
21
47

Źródło: CBOS 2008/20
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Według badań CBOS, w 2007 roku na rzecz swojej społeczności lokalnej 
lub potrzebujących pracowało 27% mieszkańców wsi, w różnych organizacjach 
obywatelskich – 19%5. W sumie zbiorczy wskaźnik aktywności społecznej 
mieszkańców wsi wynosi 38%. Oznacza to, że 2/5 mieszkańców wsi pracowało 
społecznie. Jest to aktywność wyższa niż przeciętna w Polsce, której łączny 
wskaźnik wynosi 31%. Z badań wynika, że o zaangażowaniu decyduje wcześ-
niejsze doświadczenie w pracy społecznej, styczność z innymi społecznikami, 
gotowości do współpracy z innymi. 

Te wysokie wskaźniki społecznej aktywności niestety nie znajdują potwier-
dzenia w innych badaniach. W Diagnozie społecznej 2007 twierdzącą odpowiedź 
na pytanie o działania na rzecz społeczności lokalnej w ciągu ostatnich dwóch 
lat znajdujemy u 16% mieszkańców wsi (wobec 14% w całym społeczeństwie) 
oraz 25% rolników. I te wskaźniki wydają się bardziej prawdopodobne, zwłaszcza 
przy pomiarze kapitału społecznego, tu mierzonego poprzez działania zbiorowe 
i współpracę. Wesprzeć to możemy wskaźnikiem udziału w innym zbiorowym 
przedsięwzięciu: podpisywaniu petycji. W ciągu ostatnich dwóch lat jakąś petycje 
podpisało 9% mieszkańców Polski i 5,8% mieszkańców wsi. Wobec powyższego 
warto zauważyć, że nawet przy pomocy tych samych wskaźników, pochodzących 
z tych samych badań, trudno porównywać kapitał społeczny dwóch segmentów 
społeczeństwa, jakimi są miasto i wieś, gdyż każdy z nich zdaje się mieć swoiste 
formy jego ekspresji.       

Szczególnie aktywni byli rolnicy; według zbiorczego wskaźnika aktywności 
w 2007 roku co drugi rolnik w Polsce pracował społecznie, według Diagnozy… 
– co czwarty. Jak natomiast przedstawia się ich umiejętność kooperacji w grupie? 
Niestety, nie wydaje się ona zbyt duża, o czym świadczą przykłady z przeszłości 
i teraźniejszości. Jeszcze w PRL spontanicznie upadła idea zespołowego użytko-
wania maszyn, choć zawiązały się liczne małe grupy, które maszyny nabywały. 
Dzisiaj kuleje inna inicjatywa: Grupy Producentów Rolnych, idea i instytucja 
sprawdzona w Unii Europejskiej, pozwalająca drobnym producentom kontro-
lować rynki określonych produktów. Od pojawienia się w 2000 roku ustawy 
regulującej te kwestie, przy intensywnej pomocy doradztwa rolniczego, w ciągu 
roku powstały 753 takie grupy. Jednak do końca 2004 roku dotrwało tylko 58, 

5 Tak wysokie wskaźniki aktywności społecznej są najpewniej efektem sposobu zadania pytania, 
gdzie połączone zostały dwie kategorie: działalność na rzecz społeczności oraz  potrzebujących, 
która to kategoria mogła być przez rozmówców bardzo szeroko traktowana. Warto tu również 
odnotować, że wg Diagnozy społecznej 2007 członkami organizacji jest 13% ludności wiejskiej. 
Oznaczałoby to, że w różnych organizacjach pracują także jej nie-członkowie, co teoretycznie jest 
możliwe, lecz praktycznie mało prawdopodobne...
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gdyż z różnych względów rolnicy nie mieli zaufania do ich funkcjonowania. Teraz 
grupy te powoli się odradzają – w połowie 2007 było ich około 200.

Wieś i rolnicy są skłonni do uczestnictwa w zbiorowych działaniach, najlepiej 
zresztą takich, gdy ktoś – samorząd, sołtys lub powołany komitet – je zorganizu-
je6. Tym chętniej w nich uczestniczą, jeśli ich uczestnictwo w wyraźnym stopniu 
przyczynia się do podniesienia zbiorowych standardów życia: założenia wodo-
ciągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, gazu. To wynika z wiejskiej tradycji, 
do której nawiązywały peerelowskie czyny społeczne; do tej tradycji nawiązały 
odrodzone w 1990 roku samorządy lokalne. Istniała ciągłość tej tradycji, która 
przez III Rzeczpospolitą nie została zakwestionowana. Inaczej ze współpracą 
grupową, gdzie w grę wchodzą własne interesy i środki. Tu idea takiej współpracy, 
połączonej często z samopomocą, została przez „socjalistyczną spółdzielczość” 
skompromitowana. Odradzanie się zinstytucjonalizowanych form kooperacji, 
jeśli weźmie się pod uwagę niskie zaufanie do ludzi, do prawa oraz stosunek do 
norm moralnych, napotyka na wiele przeszkód. 

d) Stan sieci komunikacyjno-informacyjnych
Społeczności wioskowe zwolna przestają być societés interconnaissaces 

[Mendras 1976], gdzie każdy wiedział wszystko o każdym, a informacje przeka-
zywane były de bouche a l’oreil, z ust do ucha. W społeczeństwie informacyjnym 
sieci komunikacyjne są podstawą pozyskiwania informacji, wspólnych działań 
i kooperacji. Łączność z tzw. społeczeństwem globalnym zapewnia powszechny 
dostęp do radia i telewizji, których posiadanie w badaniach społecznych przestaje 
być już czynnikiem różnicującym. Chyba nie do końca słusznie, gdyż powinno 
być to korelowane ze zdolnością rozumienia przekazywanych treści, skalą tzw. 
funkcjonalnego analfabetyzmu. 

Szczególną rolę w systemie informacji i komunikacji zajmuje prasa lokalna. 
Oprócz informacyjnych pełni też ona wiele innych funkcji, sprzyjających budo-
wie kapitału społecznego: sprzyja integracji środowiska lokalnego, kształtuje 
lokalną opinię publiczną, pełni funkcje edukacyjne, co sprzyja wzmocnieniu 
tożsamości lokalnej. Prasa ta jest bardzo zróżnicowana, a jej wydawcami są 
instytucje polityczne, ekonomiczne, kulturalne i religijne. Szybki rozwój prasy 
lokalnej nastąpił po 1989 roku; Marian Gierula szacuje, że w 2004 roku maksy-
malna liczba wszystkich pism lokalnych wynosiła 3000 i stanowiły one około 
połowy ogółu gazet i czasopism wydawanych w Polsce [Gierula 2005: 25]. Jeśli 

6 Wg Diagnozy społecznej 2003 tymi organizatorami działań zbiorowych na terenach wiejskich 
byli: ktoś z miejscowych władz 57,7%, ksiądz, parafia – 41,8%, nauczyciele, szkoła – 29,3%, 
organizacje społeczne, stowarzyszenia – 14,5%, ja sam – 8,1%. [Bartkowski 2005: 177].
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idzie o zasięg prasy lokalnej na terenach wiejskich, to lokalny tytuł ukazuje się 
w 27% gmin wiejskich oraz w co drugim mieście, zwłaszcza mniejszym. Istnieje 
też duże zróżnicowanie regionalne nasycenia prasą lokalną. Duże jest na Śląsku, 
Mazowszu, w Wielkopolsce i Małopolsce. Jeśli średnia liczba tytułów przypa-
dająca na 10 tys. mieszkańców wynosi w Polsce 0,63, to waha się ona od 0,46 
w województwie łódzkim po 0,86 w województwie małopolskim. Te lokalne 
pisma są bardzo zróżnicowane, tak co do nakładu, jak i częstotliwości ukazywania 
się. Pism lokalnych o zasięgu większym niż powiat i spełniających kryterium 
realnego informowania i komunikowania (dzienniki i tygodniki) przypada 0,79 na 
powiat, a pisma sublokalne, nie przekraczające zasięgu jednego powiatu, ukazują 
się w 42% gmin. Ważną ich cechą jest także to, że są to miesięczniki lub pisma 
ukazujące się jeszcze rzadziej, a więc ich funkcja informacyjna jest niewielka.  
Jak wykazują badania [Gierula 2005], stan wiedzy o sprawach lokalnych oceniają 
ludzie jako niezadowalający. Stąd rozwój lokalnego komunikowania się sprzyja 
upublicznieniu informacji istotnych dla wspólnych przedsięwzięć i rozwoju 
społeczności lokalnych. 

Następnym wskaźnikiem istnienia sieci informacyjno-komunikacyjnej jest 
dostępność internetu. Z komputera i dostępności do internetu korzysta co trzeci 
mieszkaniec wsi (i co czwarty rolnik), a przeciętny czas jego użytkowania to 8 
godzin tygodniowo. Internet wykorzystywany jest na wiele sposobów, ale 42% 
mieszkańców wsi poszukuje w internecie informacji, 29% - kontaktu z inny-
mi ludźmi. Z rodziną kontaktuje się 31%, z przyjaciółmi i znajomymi – 28%, 
z innymi, poznanymi przez internet – 22%. Internet służy nie tylko podtrzymy-
waniu kontaktu z osobami już znanymi, ale także nawiązywaniu kontaktów, 
co przeciwdziała wiejskiemu osamotnieniu. Służy także kontaktom z różnymi 
instytucjami: pobieraniu formularzy, poszukiwaniu informacji na stronach insty-
tucji publicznych, a także czytaniu gazet (29% wiejskich internautów) [Diagnoza 
2007]. Internet do także wzmocnienie komunikacji i przepływu informacji na 
szczeblu lokalnym. Teoretycznie każda gmina ma swoją stronę internetową, choć 
nie wszystkie funkcjonują, jak należy. Na dobrze prowadzonych stronach można 
znaleźć nie tylko informacje o historii gminy i jej położeniu, funkcjonowaniu 
urzędu i służb komunalnych, ale plany rozwoju, składy ciał kolegialnych, ogło-
szenia o przetargach etc. Swoje strony internetowe ma wiele parafii, spotyka się 
strony organizacji społecznych. 

Nie oznacza to, że zanikają konwencjonalne metody komunikacji i informacji, 
jak zebranie. W różnego typu zebraniach uczestniczył co czwarty mieszkaniec 
wsi, a co drugi – zabrał na nim głos. Tradycyjnym miejscem informacji jest także 
parafia oraz związane z uczestnictwem w nabożeństwach spotkania parafian.
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Jeśli popatrzeć na możliwości komunikacji i przekazywania informacji w śro-
dowisku wiejskim, to są one zróżnicowane. Także w poszczególnych sieciach 
wymiany informacji uczestniczy znaczna liczba mieszkańców wsi. Tu jednak 
trzeba zwrócić uwagę na fakt, że najprawdopodobniej znaczna część uczestników 
poszczególnych sieci pokrywa się, a znaczna część wiejskich społeczności do 
żadnej z tych lokalnych sieci (może poza parafią) nie należy. 

e) Społeczna spójność
Na ile wieś, wiejskie społeczności lokalne są społecznymi całościami, 

połączonymi więzią społeczną? Takie pytanie postawiła wiele lat temu Maria 
Wieruszewska [1991]. Jest ono tym bardziej zasadne, że przemiany wsi wyraźnie 
nabrały tempa, a w ich konsekwencji zmienia się także charakter więzi społecznej 
i charakter przynależności do społeczności wiejskiej. Istnieją przesłanki, by for-
mułować tezę, że wieś ciągle można traktować jako strukturę o znacznej spójności 
społecznej. Przemawia za tym fakt, że mimo obserwowanej od pewnego czasu 
fali migracji na wieś, jest ona ciągle siedliskiem „ludzi tutejszych”: w 2007 roku 
88% mieszkańców wsi mieszkało 14 lat w tej samej miejscowości lub nie dalej 
niż 20 km od niej. Zadowolenie z faktu zamieszkiwania w swej miejscowości 
deklarowało również 88% mieszkańców, a 71% mieszkańców nigdy nie obawiało 
się tu przestępczości, narkomanii i chuligaństwa. Tę społeczną spójność powinna 
wzmacniać silniejsza i poparta częstszymi praktykami religijność i stosunkowo 
niska konfliktowość mieszkańców: deklarację, że problemy z sąsiadami nigdy 
nie zatruwały im życia złożyło prawie 3/4 badanych [Diagnoza społeczna 2007]. 
Także – poczucie więzi z własną miejscowością, o której mówi prawie 4/5 Po-
laków [CBOS 2008/24]. 

Ale są też przesłanki, by sformułować tezę przeciwną: przez społeczności 
wioskowe przechodzi wiele linii podziałów, a część ich mieszańców dotknął 
proces społecznego wykluczenia. Zacząć wypada od struktury społeczno-zawo-
dowej wsi, gdyż na naszych oczach dokonuje się jej znacząca rekompozycja. 
Ważne są w niej trzy mechanizmy. Pierwszy to zanikanie chłopów – robotników, 
specyficznej i dominującej przez długi okres w strukturze społecznej wsi grupy 
społeczno-zawodowej. Według obliczeń Andrzeja Kalety w 1975 roku mieliśmy 
30% rolników dwuzawodowych, w 2002 – tylko 5%, a proces ich zanikania 
nasilił się w okresie transformacji [Kaleta 2005]. Równolegle pojawia się drugi 
mechanizm: mechanizm wielozawodowości, polegający na szukaniu dodatko-
wych dochodów, tak przez ludność rolniczą, jak i nierolniczą. Wynika to z tzw. 
wielofunkcyjnego rozwoju wsi (lokalizacja różnej drobnej wytwórczości oraz 
usług) oraz wielofunkcyjności rolnictwa, mającego pełnić nie tylko produkcyjne 
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funkcje. Trzecim mechanizmem o bardzo doniosłych konsekwencjach jest kurcze-
nie się grupy rolników. To kurczenie ma dwa wymiary: fizyczny, przejawiający 
się zmniejszeniem bezwzględnego i względnego wkładu w strukturę społeczną 
oraz symboliczny, polegający na tym, że rolnik, odarty z mitu żywiciela narodu, 
przestaje być centralną figurą wsi. Krótko mówiąc, nadszedł czas, że wieś prze-
staje być definiowana przez rolnictwo i rolników. Wszystkie te procesy, pomijając 
na razie zagraniczne migracje zarobkowe, poważnie naruszyły dotychczasową 
strukturę społeczną wsi i istniejące hierarchie. Nowa postać struktury społecznej 
jest w trakcie wykluwania się, czemu musi towarzyszyć poczucie niepewności 
i zerwania.

Drugim ważnym aspektem naruszającym spójność społeczną są bardzo 
szybkie zmiany poziomu wykształcenia ludności wiejskiej. Szybko rośnie grupa 
ludzi z wykształceniem średnim i wyższym niż średnie. Choć ciągle najpo-
wszechniejsze jest wykształcenie podstawowe (prawie 2/5 mieszkańców wsi), 
już niedługo co trzeci mieszkaniec wsi będzie legitymował się wykształceniem 
średnim i wyższym niż średnie. Ponieważ wykształcenie jest czynnikiem bardzo 
silnie wpływającym na opinie, postawy i zachowania, na wsi nasilą się te inne, 
wyłamujące się z wiejskich norm i standardów. To naruszenie spójności jest tym 
silniejsze, że na podział wg poziomu wykształcenia nakłada się podział genera-
cyjny: wykształcenie zdobywają ludzie młodzi. 

Wieś zawsze była społecznością zróżnicowaną majątkowo. Nie inaczej 
i teraz, choć podstawowym zróżnicowaniem jest zróżnicowanie między miastem 
a wsią: przeciętne dochody na wsi to 2/3 przeciętnych dochodów w mieście. To 
perspektywa, w której przedstawimy zróżnicowanie dochodowe wsi w 2007 roku. 
Dochody netto na wiejskie gospodarstwo domowe – wg Diagnozy społecznej 2007 
– wynosiły 2195 zł, na osobę – 677 zł. Wysokie było przy tym zróżnicowanie 
dochodów wewnątrz wsi: proporcje między dziewiątym a pierwszym decylem 
wynosiły tu aż 5,15 i wyższy wskaźnik – 5,5 – osiągnęło ono w miastach powy-
żej 500 tys. mieszkańców. Warto tu też odnotować bardzo wysokie, najwyższe 
spośród wyróżnionych grup społeczno-zawodowych, zróżnicowanie dochodów 
wśród rolników, które osiągnęło wskaźnik 7,61, a przeciętne dochody na gospo-
darstwo domowe były wyższe miesięcznie o 300 zł od przeciętnych dochodów 
na wsi. Takie rosnące zróżnicowanie (w 2005 roku wynosiło ono 3,40) musi 
spotykać się z dezaprobatą przynajmniej części mieszkańców wsi, wśród których 
aż 74% w formie mniej lub bardziej kategorycznej, jest zwolennikiem poglądu, 
ze dochody powinny być wyrównane. Tu warto dodać, że 64% mieszkańców wsi 
uważa się za ludzi ubogich [Panek 2007: 292]. 
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Dość często stosowaną syntetyczną miarą braku spójności społecznej jest za-
kres wykluczenia społecznego. Janusz Czapiński wyróżnia trzy typy wykluczenia 
społecznego: strukturalne, fizyczne i normatywne. Tu szczególnie interesujące 
jest – najbardziej trwałe – wykluczenie strukturalne, które definiują takie czynniki 
jak „miejsce zamieszkania (wieś), niskie wykształcenie własne i ojca, a także 
skorelowane – i prawdopodobnie zależne od tych zmiennych – dochody na osobę 
poniżej granicy ubóstwa” [Czapiński 2007: 316–319). Wieś jest więc bez mała 
definicyjnie związana ze społecznym wykluczeniem, o czym decyduje przede 
wszystkim czynnik wykształcenia i dochodów. Zbiorowość wykluczonych, zde-
finiowanych przez wszystkie trzy czynniki: strukturalne, fizyczne i normatywne, 
nie jest w społeczeństwie polskim zbyt liczna (10,7%), wielokrotnie liczniejsza 
jest zbiorowość zagrożonych wykluczeniem (31,7%). Poziom wykluczenia spo-
łecznego i zagrożenia wykluczeniem na wsi zdaje się znacznie wyższy7, co jest 
konsekwencją jej struktury społecznej i znacznego udziału w niej grup szczególnie 
podatnych na wykluczenie: rencistów (54.9% zagrożonych wykluczeniem i 23,3% 
wykluczonych), utrzymujących się z niezarobkowych źródeł (54,8% i 23,8%), 
emerytów (39,3% i 13,6), rolników (46,1% i 7,6%), pracowników użytkujących 
gospodarstwo rolne (42,2% i 9,4%).

A więc, mimo przejawów spójności, wieś nie jest spójną całością społeczną, 
o czym decyduje dokonująca się rekompozycja jej struktury społecznej, rosnące 
zróżnicowanie dochodów oraz duży udział grup wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem.  

f) Upodmiotowienie i potencjał działania politycznego
Przy analizie tej komponenty kapitału społecznego można posługiwać się 

wieloma wskaźnikami, o czym niżej. Analizując ten aspekt, zacznę od wskaźnika 
w moim przekonaniu podstawowego: wiary w demokrację, która taką podmio-
towość i wpływ na sprawy publiczne przynajmniej teoretycznie zapewnia. Jak 
pokazuje Diagnoza społeczna 2007 , przekonanie, że demokracja jest najlepszą 
formą rządów wyraża 17% mieszkańców wsi, wobec 24% w całym społeczeń-
stwie. I ta, wymowna na tyle, że nie potrzebująca żadnego komentarza informacja, 
powinna być filtrem dla innych, przytaczanych tu wskaźników cząstkowych. 
W tym kontekście niewiary w demokrację poczucie wpływu na sprawy publiczne 
wcale nie wydaje się niskie. W 2008 roku o własnym poczuciu wpływu na sprawy 
kraju mówi 23% mieszkańców wsi (wobec 30% w skali kraju), 2/5 ma poczucie 
wpływu na sprawy lokalne [CBOS 2008/15]. 

7 Autor nie podaje (ani w 2007, ani 2005 roku) rozkładu wg miejsca zamieszkania. 
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Podstawowym mechanizmem wpływu w systemach demokratycznych jest 
uczestnictwo w wyborach, tak parlamentarnych, jak samorządowych. Przedsta-
wimy tu udział mieszkańców wsi w dwóch ostatnich wyborach parlamentar-
nych i samorządowych. W wyborach do sejmu w 2005 roku frekwencja na wsi 
wyniosła 36,2% (wobec 43% w miastach) i wtedy też na wsi walne zwycięstwo 
odniosły partie populistyczne („Samoobrona”, PSL i LPR) zbierając 45% głosów; 
w wyborach w 2007 roku frekwencja na wsi wyniosła 45,3% (wobec 58,8% 
w mieście). W wyborach samorządowych, w obwodach do 20 tys. mieszkańców, 
a więc głównie wiejskich, frekwencja w 2002 roku wynosiła 52,6%, w 2006 
roku – 45,9%. Poczynając od 1990 roku, udział mieszkańców wsi w wyborach 
samorządowych był zawsze wyższy niż w wyborach parlamentarnych, zgodny 
z powszechniejszym poczuciem wpływu na lokalne sprawy. Mimo więc gene-
ralnej niewiary w demokrację, znaczna część mieszkańców wsi czuje się zobo-
wiązana do uczestnictwa w demokratycznych procedurach wyborczych, a pewna 
część spośród tych, którzy w nich nie uczestniczą, nie chce się do tego przyznać: 
na pytanie, czy uczestniczył w ostatnich wyborach samorządowych 66% miesz-
kańców wsi odpowiedziała twierdząco [Diagnoza ... 2007]. Ta rozbieżność jest 
dość często obserwowana w badaniach socjologicznych. Tu traktowałabym ją 
także jako wyraz rodzącego się poczucia powinności obywatelskiej. 

Istotą demokratycznego ładu są specyficzne dla niego instytucje i sposób 
ich funkcjonowania. Jak odnotowują badania CBOS [CBOS 2008/30], zaufanie 
w sferze publicznej (do różnych instytucji) jest wysokie, choć w stosunku do 
poszczególnych instytucji bardzo zróżnicowane. Stałym i wysokim zaufaniem 
(85% – 79%) cieszą się organizacje charytatywne: WOŚP, Caritas, PCK. Wy-
sokim i rosnącym – organizacje międzynarodowe (73% – 68%): UE, ONZ, 
NATO. Także wojsko (84%), Kościół Katolicki (70%), policja (75%), której 
notowania wzrosły. Na szarym końcu skali zaufania, z przewagą nieufności, 
lokują się instytucje podstawowe dla funkcjonowania demokratycznego ładu: 
Sejm, Senat, partie polityczne. Zapewne w części zasłużyły one sobie na te ocenę 
opinii publicznej, lecz w moim przekonaniu na tę ocenę ma także wpływ logiki 
ich funkcjonowania, gdzie podstawą jest spór, debata i trudne osiąganie kom-
promisu. Te hipotezę potwierdzają organizacje, które opinia publiczna obdarza 
największym zaufaniem, organizacje stricte publiczne (poza charytatywnymi 
i międzynarodowymi): wojsko, policja i Kościół Katolicki nie są organizacjami 
funkcjonującymi według demokratycznego porządku, są organizacjami hierar-
chicznie zbudowanymi, w których wewnętrzna debata nie istnieje lub ma bardzo 
ograniczony zakres. W świetle przytoczonych opinii o demokracji jako ustroju 
politycznym jest to zrozumiałe. 
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Ocena stanu tej komponenty kapitału społecznego jest dość jednoznaczna: 
mamy tu bowiem dość niski poziom partycypacji politycznej, osłabiony jeszcze 
skłonnością do oddawania głosów na partie populistyczne, słabe poczucie pod-
miotowości politycznej, co z kolei wytłumaczalne jest niską oceną demokracji, 
jako systemu politycznego.  

Analiza stanu kapitału społecznego wsi, choć oparta na wielu wskaźnikach, 
potwierdza wyniki wielu wcześniejszych analiz, opartych na badaniach empi-
rycznych o różnym zasięgu: kapitał społeczny polskiej wsi jest niewielki. Szcze-
gólnej wymowy nabiera to stwierdzenie w kontekście niewiary w demokrację, 
jej procedury i instytucje, co ogranicza nadzieję na jego szybkie wzmocnienie. 
Jeśli byśmy przyjęli za Frykowskim i Starostą rozróżnienie na „kapitał lokalny” 
i „kapitał obywatelski”, to kapitał społeczny wsi ma więcej cech lokalnych, a jest 
o wiele mniej obywatelski. Bardzo duże znaczenie dla stanu kapitału społecznego 
ma zaufanie. To niskie zaufanie, ukształtowane przez wiele niesprzyjających 
okoliczności, nie ma oparcia nie tylko w trwale ukształtowanych strukturach 
i procedurach, ale w normach moralnych, regulujących życie społeczne, które 
mają inną moc regulującą zachowania w stosunku do swoich i obcych. My 
Polacy, i także oczywiście mieszkańcy wsi, ufamy rodzinie, trochę sąsiadom, 
bo wiemy, że będą w stosunku do nas uczciwi, lojalni, że możemy liczyć na ich 
wzajemność i pomoc. Raczej nie ufamy innym, bo nie jesteśmy pewni ich uczci-
wości, lojalności, wzajemności. Zapewne oznacza to także i to, że w stosunku do 
nich czujemy się zwolnieni z respektowania tych norm. I z takiego stanu rzeczy 
jesteśmy dość zadowoleni. To tylko tyle i aż tyle. Wiąże się z tym inna cecha 
kapitału społecznego wsi: względna siła kapitału wiążącego, skierowanego do 
wewnątrz grupy; wieś ufa rodzinie i swoim, tu istnieje dość silna więź społeczna, 
lokalna solidarność i współdziałanie, formalne i nieformalne struktury współpra-
cy. Taki kapitał społeczny może jednak łatwo przekształcić się w kapitał ujemny 
czy negatywny, na co wskazywało wielu badaczy także w Polsce. Taki kapitał 
może być bardzo użyteczny w funkcjonowaniu małej grupy, lecz szkodliwy dla 
rozwoju całego systemu społecznego. I pewna część owych skromnych zasobów 
społecznych wsi ma właśnie takie ujemne cechy.   

Każda z analizowanych tu komponent kapitału społecznego jest mniej lub 
bardziej zróżnicowana regionalnie. Jeśli idzie o organizacje pozarządowe, to 
liniami podziału są ciągle linie zaborów: region b. Królestwa kongresowego, to 
region o najniższych wskaźnikach ‘klasycznych’ organizacji pozarządowych (7–9 
organizacji na 10 tys. mieszkańców); tu natomiast stosunkowo często spotykamy 
OSP. Region Ziem Zachodnich i Północnych, lecz także Wielkopolska, Pomorze 
i Małopolska ( 10 i więcej), to region o wyższych wskaźnikach pozarządowych 
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organizacji nowego typu. Wydaje się, że ma to dość wyraźny związek z rolniczoś-
cią danego regionu, mierzoną odsetkiem zatrudnionych w rolnictwie, ale też jest 
wskaźnikiem istnienia odmiennej kultury społecznej i politycznej. Pierwsza to 
wg Herbsta „Polska gospodarzenia”, druga – Polska „aktywności obywatelskiej”. 
Te wzory niestety nie zbliżają się do siebie, na co wskazuje tempo powstawania 
nowych organizacji: powstają one najczęściej w Polsce północnej i zachodniej. 
Czy zatem – co podnosi Bartkowski [2007] – mamy do czynienia z jednym, czy 
z wieloma kapitałami społecznymi? 

3. O TENDENCJACH I MOŻLIWOŚCIACH ZMIAN 

Jak przedstawia się dynamika, postrzeganego tak wieloaspektowo kapitału 
społecznego wsi? Możemy ją zrekonstruować dla ostatnich 4–6 lat, śledząc tam 
gdzie jest to możliwe, dynamikę jego komponent. Jeśli idzie o przynależność 
do organizacji, to od 2003 roku następuje niewielki, ale systematyczny wzrost. 
W skali całego kraju wyniósł on ok. 3 punktów procentowych [Sułek 2007: 250]. 
Podobnie rzecz ma się z organizacjami pozarządowymi nowego typu: stowarzy-
szeniami i fundacjami. Jeśli idzie o tzw. stare organizacje społeczne wsi, jak np. 
OSP, to zdają się być one dość żywotne, natomiast kryzys przeżywają tradycyjne 
społeczno-zawodowe organizacje rolników. Zaufanie do obcych i tzw. zaufanie 
uogólnione jest ciągle niskie, choć bardzo wolno rośnie. Dalszy jego wzrost bę-
dzie także wolny, gdyż na przeszkodzie temu staje relatywizm norm moralnych, 
który – jak obserwują badacze tego zjawiska – ma tendencje do pogłębiania 
się. W ostatnich latach nastąpił wzrost nastawień prospołecznych, nasiliło się 
przekonanie, że trzeba także dbać o innych lecz jednocześnie – co odnotowują 
tak badania, na których opierają się kolejne Diagnozy..., jak i CBOS – zmniej-
szyła się liczba osób zaangażowanych w działalność społeczną. Z tym spadkiem 
działalności społecznej, obywatelskiej, nieodpłatnej działalności na rzecz innych 
i środowiska łączy się inna, niepokojąca tendencja: stosunku do dobra wspólnego, 
gdzie w niepokojący sposób zwiększa się udział osób indyferentnych. Wieś ma 
coraz bardziej zróżnicowane sieci komunikacji i wymiany informacji: oprócz 
powszechnego dostępu do mass-mediów, istnieje prasa lokalna i regionalna, 
a z drugiej strony – coraz powszechniejszy dostęp do internetu znacząco zwiększa 
zasięg sieci komunikacji. Różnicowanie się sieci komunikacyjnych po części 
jest związane z heterogenizacją wsi, która przestaje być spójnym układem spo-
łecznych, a już na pewno nie jest wspólnotą (a częste używanie tego określenia 
uważam za zwykłą manipulację). Przez społeczności wiejskie przebiegają liczne 
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i pogłębiające się linie podziałów, rozpada się jej agrarna tożsamość, pojawiają 
się liczne grupy wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, według Diagnozy 
społecznej, w 2007 roku są one liczniejsze niż w roku 2005. Towarzyszy temu 
bardzo niska (choć z rosnącą tendencją) akceptacja demokracji oraz niestabilna 
partycypacja polityczna, z ciągotami do populizmu. W ciągu ostatnich kilku lat 
trudno więc zarysować jedną wyraźną tendencję, gdyż poszczególne komponenty 
kapitału społecznego ewoluują w różnych kierunkach.

Czy można prognozować co do dalszych kierunków ewolucji kapitału spo-
łecznego wsi? Optymistycznie można zakładać, że nastąpi poprawa jego kon-
dycji na skutek wzrostu kapitału ludzkiego poprzez tzw. konwersję kapitałów, 
że poprzez wspomagany rozwój organizacji wytworzy się i okrzepnie kapitał 
sieciowy, że krzepnące instytucje demokratyczne stworzą strukturalne ramy dla 
zaufania, że ... . W taki rozwój sytuacji wątpi jednak Zygmunt Seręga, którego 
obawy w części podzielam. Wątpi on bowiem, „że nabywana i wzmacniana 
przez akty samoorganizacji zbiorowości mieszkańców zawiera rzeczywiście te 
komponenty i właściwości więzi społecznych, które nazywany kapitałem społecz-
nym” [Seręga 2006: 110], a rolę kapitału społecznego w budowaniu demokracji 
lokalnej i dobrobytu uważa za co najmniej dyskusyjną. Argumentując, wskazuje 
na ograniczone zdolności konwersji kapitału w zróżnicowanych zbiorowoś-
ciach społecznych o klientelistycznym rodowodzie więzi, przewartościowanie 
demokratycznych instytucji samorządu i uczynienie z nich swoistych instytucji 
patronacko-klientelistycznych, gdzie w roli patronów występują lokalne elity, 
oraz  atrofii zaufania i norm.

By ukazać, jak żmudny i długotrwały będzie proces budowy kapitału spo-
łecznego na wsi, trzeba sięgnąć do jego źródeł. W cytowanej już koncepcji Banku 
Światowego wymienia się sześć rodzajów źródeł kapitału społecznego: rodziny, 
społeczności lokalno-sąsiedzkie, zinstytucjonalizowane i zakumulowane formy 
współdziałania, jak np. organizacje ekonomiczne, społeczeństwo obywatelskie, 
gdyż tworzy drogi wpływu dla wszystkich, sektor publiczny, czyli władza pub-
liczna i instytucje na szczeblu narodowym, regionalnym i lokalnym oraz więzi 
etniczne (wspólne wartości i wspólna kulturę społeczną) [za Bartkowski 2007: 88]. 
Ukazuje to wiele czynników, współdecydujących o kształcie kapitału społecznego 
oraz wiele, bardzo zresztą szerokich, możliwych obszarów oddziaływania.
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SOCIAL CAPITAL OF RURAL AREAS: ATTEMPT AT RECONSTRUCTION
Summary

Social capital, even being an ambiguous phenomenon with a number of different definitions, 
is considered as one of the important factors of local community development. The author believes 
that social capital is a kind of feature or resource of a local community that may contribute to the 
effective activity of both individual and collective social actors. Relying on the recent sociologi-
cal research (Public Opinion Research Center, Social Diagnosis) the author attempts to assess the 
capacity of Polish rural areas in terms of social capital. In order to describe the condition of social 
capital, the indicators referring to trust, solidarity, membership in non-governmental organizations, 
information, communication, social integration, and subjectivity are used. The data reveals that the 
level of social capital in rural areas of Poland is low and no increase can be clearly observed. Instead, 
there are reasons to doubt in the fast development of rural social capital in the near future.
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