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Streszczenie 
Światowy kryzys ekonomiczny zintensyfikował socjologiczną i publiczną 
debatę na temat granic wolnego rynku, stawiając na nowo problem alternatyw 
wobec neoliberalnego modelu kapitalizmu. W przypadku Polski dyskusja 
taka była jednak dużo słabsza i koncentrowała się bardziej na wymiarze 
kulturowym niż społeczno-ekonomicznym. Celem niniejszego artykułu jest 
diagnoza konsekwencji globalnego kryzysu ekonomicznego dla wybranych 
przemian społeczno-ekonomicznych w Polsce. Empirycznym punktem od-
niesienia są prowadzone przez autora badania nad środowiskiem robotników 
przemysłowych w latach 2002–2004 oraz badania nad stosunkami pracy 
i strategiami związków zawodowych w latach 2009–2012. Stawiam tezę, 
że intensyfikowane przez kryzys przemiany w sferze pracy, w tym między 
innymi ekspansja niestandardowych form zatrudnienia, stwarzają potencjał 
mobilizacyjny wokół idei i dyskursów podważających wizję samoregulują-
cego się rynku. Zarazem jednak twierdzę, że deregulacja stosunków pracy 
w Polsce sprawia, że „odczarowanie rynku” nie prowadzi do mobilizacji 
w sferze pracy, lecz poza nią, w sferze publicznej, z wykorzystaniem lokal-
nych zasobów kulturowej kontestacji. 
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wprOwadzenie

Kategoria „kryzysu” weszła w ciągu ostatnich lat na dobre do słownika życia 
publicznego w Polsce. Doświadczenie kryzysu gospodarczego okresu schył-
kowego socjalizmu, „terapii szokowej” lat 1990-tych oraz głębokiego spowol-
nienia gospodarczego początku lat 2000-nych przygotowały niejako grunt dla 
doświadczenia ostatniego, tym razem globalnego, załamania koniunktury w la-
tach 2008–2012. Jak zauważyli Dorothea Bohle i Bela Greskovits [2012: 257], 
kryzysy były integralnym aspektem powstania i rozwoju systemów (»regimes«) 
postsocjalistycznych. Zarządzanie kryzysami oraz związanym z nimi ryzykiem 
i społecznym niezadowoleniem stanowiło, zdaniem niektórych z badaczy [Ost 
2007; Meardi 2012] jedną z istotnych podstaw transformacji politycznej w Polsce. 
Wymagało to wytworzenia określonych dyskursów i ideologii, które uzasadnia-
łyby ponoszenie przez społeczeństwo ciężarów głębokich reform gospodarczych 
i służyły jako narzędzia zarządzania niezadowoleniem społecznym i mobilizacji 
poparcia społecznego dla procesu transformacji. 

W niniejszym artykule twierdzę, za Leną Kolarską-Bobińską [1998], że 
społeczno-kulturowym uzasadnieniem działań reformatorskich początkowego 
okresu transformacji był „mit gospodarki rynkowej” jako zaprzeczenia gospodarki 
scentralizowanej. Przyjmuję, że pojęcie mitu jest z natury wieloznaczne, łącząc 
ze sobą elementy sakralizacji i codzienności, rzeczywistości i fikcji, rytualizmu 
i stereotypizacji [Tarkowska 1999: 250, por. Burszta 1996: 81]. Wieloznaczność 
tej kategorii stanowi zarówno o jej analitycznej użyteczności, jak i ogranicze-
niach w jej systematycznym zastosowaniu. Z jednej strony, mity odwołują się 
do opowieści odnoszących się do ważnych, przełomowych momentów i wydarzeń 
w życiu jednostki i zbiorowości [Tarkowska 1999: 250]. Z drugiej, bywają one, 
szczególnie w języku potocznym, utożsamiane z fałszem, iluzją, propagandą, 
stereotypami i racjonalizacjami [Tarkowska 1999: 251]. Odwołując się do tez 
Karla Polanyiego [2010], uznaję, że idea samoregulującego się rynku jest taką 
właśnie iluzją, ponieważ ignoruje zakorzenienie wymiany rynkowej w ochronnej 
siatce instytucji społecznych warunkującej transakcje ekonomiczne. Jak zauważa 
Polanyi [2010: 89], przyzwolenie na to, aby losem ludzkim i otoczeniem człowieka 
kierował wyłącznie mechanizm rynkowy, spowodowałby rozpad społeczeństwa. 
Jednak to właśnie ekspansja mitu samoregulującego się rynku pozwoliła na le-
gitymizację głębokich reform rynkowych na początku lat 1990-tych. Jak pisała 
Lena Kolarska-Bobińska [1998: 123], wolny rynek, zapewniając wszystkim pracę 
i dobrobyt, pełne kieszenie i półki sklepowe, miał usprawnić zarówno zarządzanie 
zakładami, jak i lepsze funkcjonowanie całej gospodarki. Powodowało to, że 
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zachowania określane mianem antyrynkowych, takie jak oczekiwanie pomocy 
ze strony państwa, były piętnowane jako niechciane „dziedzictwo komunizmu”, 
z którego „oczyszczenie” miało być konieczne w celu powodzenia reform go-
spodarczych [Eyal i in. 2000: 12]. 

„Mit rynku” dość szybko, bo już w pierwszej połowie lat 1990-tych, został 
skonfrontowany z realiami „terapii szokowej”, czego konsekwencją był opór załóg 
wobec prywatyzacji i narastająca fala strajków w latach 1991–1994. Jak pokazały 
m.in. badania Juliusza Gardawskiego, w połowie lat 1990-tych utrzymywał się 
mimo wszystko dość wysoki poziom przyzwolenia dla zasad kapitalistycznych 
w środowiskach robotników przemysłowych, którzy akceptowali w kategoriach 
ogólnych główne wartości transgresyjne (instytucje rynkowo-kapitalistyczne 
oraz prywatyzację), natomiast w odniesieniu do indywidualnych warunków bytu 
przyjmowali wartości egzystencjalne lub specyficznie negocjacyjne [Gardaw-
ski 1997: 208]. Późniejsze badania dyrektorów i właścicieli małych i średnich 
przedsiębiorstw (z lat 1999 i 2000) wskazywały, że również i w tym środowisku 
dominował umiarkowany liberalizm, łączący poparcie dla prywatyzacji i efek-
tywności rynkowej z pewnymi obawami przed nieograniczoną ekspansją kapi-
tału zagranicznego [Gardawski 2001: 146]. Zdaniem badaczy polskiego świata 
pracy [Gardawski 2009b: 246], oczekiwanie na przyjazną gospodarkę rynkową 
i ambiwalentne postawy wobec jej instytucji, a także znużenie gospodarczymi 
efektami autorytarnego socjalizmu i zanik solidaryzmu robotniczego ułatwiły 
reformy w latach 1990-tych. 

W niniejszym artykule stawiam pytanie, czy i na ile „mit rynku” stanowić 
może w dalszym ciągu skuteczną legitymizację liberalnego modelu gospodarki 
w okresie globalnego kryzysu ekonomicznego lat 2008–2012? W opinii Polaków 
ankietowanych w maju 2009 [por. Herrmann 2009], podobnie zresztą jak więk-
szości obywateli 19 innych krajów badanych w programie WorldPublicOpinion.
org, rząd nie robił wystarczająco wiele, by przeciwdziałać skutkom kryzysu. 
Badania te sugerują, że 72% ankietowanych w Polsce było zdania, że rząd robi 
zbyt mało, by walczyć z kryzysem. W nowym klimacie politycznym po 2008 roku 
oczekiwania wparcia ze strony państwa i obywateli pojawiają się we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej, trudno zatem traktować je jedynie jako spuściznę 
komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy taka przytłaczająca zgod-
ność opinii w badaniach sondażowych wskazuje na definitywny zmierzch mitu 
rynku? Odczarowanie rynku, przez analogię do weberowskiego „odczarowania 
świata”, wskazywałoby na utratę irracjonalnej i (zgodnie z tezami Polanyiego) 
utopijnej wiary w samoregulujący mechanizm rynkowy jako gwarant dobrobytu 
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i „normalizacji” życia społecznego1. Jego symptomem byłoby pojawianie się 
alternatywnych interpretacji procesów ekonomicznych, w tym powrót do idei 
protekcjonizmu państwowego w ramach państw narodowych lub innych form 
regulacji ekonomicznej na poziomie transnarodowym. O zmierzchu neoliberalnej 
iluzji pisze m.in. Jadwiga Staniszkis:

Obecny kryzys nie jest momentem cyklicznej samoregulacji. Przeciwnie: pokazuje, że 
samoregulacja już nie działa. Przyszedł moment weberowskiego »odczarowania«, bo pękła 
bezrefleksyjna »oczywistość«. To, co wydawało się bezproblemowym automatem, samo 
okazało się problemem [Staniszkis 2009: 149].

O ile symptomy odchodzenia od neoliberalnego modelu myślenia gospodarczego 
w warunkach kryzysu obecne były w dyskusjach ekonomistów [por. Osiński 2009; 
Pysz 2010], powstaje pytanie, czy i w jakim stopniu tak rozumiane „odczaro-
wanie” rynku przekłada się na indywidualne i zbiorowe strategie radzenia sobie 
z konsekwencjami kryzysu w sferze pracy? W niniejszym artykule, podejmując 
próbę odpowiedzi na tak postawiony problem, odwołuję się do badań własnych 
nad strategiami radzenia sobie z przemianami w tej sferze w latach 2000-nych. 
Zakładam, że ich analiza pozwoli na rekonstrukcję oddolnych procesów negocjo-
wania znaczeń dyskursu rynkowego w toku radzenia sobie z kolejnymi kryzysami 
gospodarczymi w Polsce transformacyjnej. 

Empirycznym punktem odniesienia są prowadzone przeze mnie badania nad 
środowiskiem robotników przemysłowych w latach 2002–2004 [Mrozowicki 
2011] oraz badania nad stosunkami pracy i strategiami związków zawodowych 
w latach 2009–2012 [por. Mrozowicki, roosalu, Bajuk-Sencar 2013]. Odwołuję 
się także do wybranych analiz innych autorów z zakresu socjologii pracy, stosun-
ków przemysłowych i krytycznej antropologii transformacji [m.in. Gardawski 
2009a; Meardi 2012; Ost 2007; Kalb i Halmai 2011; Shields 2011; Staniszkis 
2009]. W oparciu o wymienione wyżej badania rozwijam tezę o słabnięciu neoli-
beralnego „mitu rynku” u schyłku drugiej dekady zmian systemowych w Polsce. 
Twierdzę jednak, że procesy te nie przekładają się na wzrost regulacji w sferze 
pracy, ale na indywidualistyczne strategie adaptacyjne z jednej strony, z drugiej 
zaś na zbiorową mobilizację poza pracą, która kontestuje liberalny konsensus, 
wykorzystując lokalne zasoby kulturowe. Ten ostatni „kontrruch” interpretowa-
ny być może, w duchu Polanyiego [2010], a także analiz Guglielmo Meardiego 
[2012] i Bohle i Greskovitsa [2012], jako mechanizm obrony społeczeństwa przed 

1  Por. również wcześniejszą analizę Birgit Müller [2002] wprowadzającą pojęcie „odczaro-
wania gospodarki rynkowej” w odniesieniu do badań nad wschodnioniemieckimi środowiskami 
robotniczymi. 
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zagrożeniami tkwiącymi w samoregulującym się systemie rynkowym [Polanyi 
2010: 92]. W warunkach polskich, podobnie jak w innych krajach środkowo-
europejskich, obserwujemy zatem renesans ruchów nacjonalistycznych, przy 
słabości mobilizacji lewicowej i względnie niewielkiej, choć również rosnącej 
(szczególnie w latach 2013–15) mobilizacji świata pracy. 

rozwinięcie zarysowanej powyżej argumentacji przeprowadzone zostaje 
w trzech zasadniczych częściach artykułu. rozpoczynam od dyskusji na temat 
powiązań pomiędzy „mitem rynku”, przebiegiem transformacji środkowoeu-
ropejskich po upadku realnego socjalizmu (na przykładzie Polski) oraz do-
świadczeniem globalnego kryzysu ekonomicznego. W części drugiej prezentuję 
zasadnicze wyniki badań własnych nad robotnikami i strategiami związków 
zawodowych w drugiej dekadzie transformacji, przy okazji opisując krótko ich 
zaplecze metodologiczne. W części ostatniej poddaję dyskusji wyniki badań 
autorów, którzy omawiają konsekwencje przemian społeczno-gospodarczych 
w latach 2000-nych, w tym doświadczenia kryzysu, dla mobilizacji narodowo-
-radykalnej w sferze publicznej. 

Mit rynku, tranSforMacje środkowoeuropejSkie 
i kryzyS

Światowy kryzys finansowy zintensyfikował socjologiczną i publiczną debatę 
na temat granic wolnego rynku, stawiając na nowo problem alternatyw wobec 
neoliberalnego modelu kapitalizmu [Calhoun i Derluguian 2011; Crouch 2011; 
Harvey 2011; Touraine 2013]. Zdaniem Davida Harvey’a [2008: 214–222], 
podstawowymi elementami doktryny neoliberalnej, która rozpowszechniła się 
w rozwiniętych krajach kapitalistycznych, a potem w większej części świato-
wego systemu kapitalistycznego, od połowy lat 1970-tych, są: (1) prywatyzacja 
i utowarowienie majątku publicznego oraz usług publicznych; (2) finansjalizacja 
polegająca na stałym wzroście udziału spekulacyjnych transakcji finansowych 
w ogóle transakcji w skali globalnej [por. również Lewicki 2014]; (3) zarządzanie 
kryzysami mające m.in. na celu utrzymanie pokoju społecznego i legitymizację 
cięć budżetowych; (4) działalność redystrybucyjna państwa sprzyjająca aku-
mulacji kapitału m.in. przez realizację programów prywatyzacji oraz subsydia 
i ulgi podatkowe dla wielkich korporacji. Jak twierdzi Colin Crouch [2011: viii], 
realnie istniejący, w przeciwieństwie do ideologicznie czystego, neoliberalizm 
nie skupia się (»devoted«), jak [często] się twierdzi, na wolnym rynku. Skupia 
się on raczej na dominacji życia publicznego przez olbrzymie korporacje. Opie-
rając się na rosnącej koncentracji kapitału, porządek neoliberalny ma charakter 
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oligarchiczny [Kowalik 2010: 241], a kryzysy, w tym niedawny kryzys finanso-
wy, jedynie zwiększają rolę międzynarodowych korporacji w kapitalistycznym 
systemie-świecie [Crouch 2011]. 

Poza kilkoma wyjątkami [np. Kowalik 2010; Jałowiecki, Kapralski 2012; 
Lewicki 2014; Staniszkis 2009; Walczak-Duraj 2014], dyskusja na temat na-
tury neoliberalizmu oraz kryzysów w okresie transformacji nie przebiła się do 
głównego nurtu polskiej socjologii, a rozważania o odmianach „kapitalizmu”, 
chociaż obecne [fedorowicz 2004; Jasiecki 2013], do niedawna spychane były 
na margines dyskusji socjologicznej. Socjologowie polscy nieczęsto posługiwali 
się zresztą samym pojęciem kapitalizmu, preferując stosowanie pozornie bardziej 
apolitycznych kategorii w rodzaju gospodarki rynkowej. Nic więc dziwnego, że 
o ile przemiany transformacyjne zostały dość dobrze opisane w polskiej litera-
turze socjologicznej, światowy kryzys ekonomiczny w dużo mniejszym stopniu 
znalazł odzwierciedlenie w dyskusjach toczonych przez polskich socjologów. 
Najważniejsze publikacje dotyczące kryzysu ekonomicznego z kręgu socjolo-
gów ekonomicznych [Partycki 2010; 2012] koncentrują się raczej na ogólnych 
problemach kulturowych deficytu zaufania i partnerstwa w sferze gospodarczej 
niż na strukturalnych podstawach kryzysu, choć znajdziemy w nich także po-
głębione analizy „demityzacji” neoliberalizmu [por. Walczak-Duraj 2012, 2014]. 
W przypadku publikacji ekonomistów [np. Osiński 2009], główny punkt ciężkości 
położony jest na przemiany w sferze makroekonomicznej oraz wyzwania regulacji 
rynków finansowych, w dużo mniejszym stopniu zaś na społeczne konsekwencje 
kryzysu porządku neoliberalnego, którego elementem stała się Polska w ostatnim 
dwudziestoleciu. 

Niedobór systematycznej refleksji nad naturą i konsekwencjami globalnego 
kryzysu gospodarczego nie sposób wytłumaczyć faktem, że Polska nie do-
świadczyła go w równym stopniu, co inne kraje europejskie. Twierdzę, że jedną 
z przyczyn luk w socjologicznej diagnozie kryzysu na gruncie polskim są przy-
czyny ideologiczne związane z ekspansją „mitu rynku”. Jak zauważyła Danuta 
Walczak-Duraj [2012: 72], to zideologizowane rozwiązania polityczne dotyczące 
gospodarki stanowią pierwotne źródło kryzysów finansowych, w szczególności 
zaś uznanie rozwiązań gospodarczych wyprowadzonych z uproszczonej logiki 
rozwoju neoliberalizmu za jedynie »prawdziwe«. Mit rynku, w przyjętym tu ro-
zumieniu, stanowić może właśnie przykład takiego zideologizowanego myślenia, 
które przeniknęło również do niektórych nurtów akademickiej socjologii polskiej 
w latach 1990-tych i trwa do dzisiaj. W większości przypadków nie występuje 
ono explicite w pracach socjologicznych, ale pośrednio, w postaci milcząco 
przyjmowanych założeń. Mowa tutaj na przykład o założeniach o wyższości 
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indywidualnej przedsiębiorczości, elastyczności, racjonalności ekonomicznej 
i wielu innych cech „człowieka nowoczesnego” [por. Krzysztofek i Szczepański 
2005: 53] nad orientacjami kolektywistycznymi, egalitarnymi, etatystycznymi, 
opartymi na oczekiwaniach ekonomicznych oraz socjalnych obywateli wobec pań-
stwa, określanych w polskim dyskursie socjologicznym mianem roszczeniowości. 

Mit rynku związany jest ze swoistą wizją ideału człowieka i społeczeństwa, 
do którego zmierzać miały wychodzące z realnego socjalizmu społeczeństwa 
środkowoeuropejskie. Ideałem człowieka miał być przedsiębiorczy homo 
oeconomicus. Jak pisali Gil Eyal, Iván Szelényi i Eleanor Townsley [2000: 37], 
znaczna część lokalnych elit ekonomicznych, politycznych i intelektualnych 
na początku transformacji przyjęła, że wystarczy stworzyć odpowiedni system 
zachęt, by ludzie stali się „przedsiębiorczymi aktorami rynkowymi.” Człowiek 
ekonomiczny przeciwstawiony został „człowiekowi sowieckiemu”, określane-
mu mianem „zdemoralizowanego” [Balcerowicz 1998: 78] klienta komunizmu, 
konsumującego dobra oferowane przez system [Tischner 1992: 124]. Nowy 
człowiek kapitalizmu miał być natomiast przedsiębiorczym i refleksyjno-kry-
tycznym obywatelem, odpowiadającym na kreowane przez samoregulujący się 
rynek bodźce. Nie przez przypadek podłożem strukturalnym dla funkcjonowania 
zdefiniowanego w ten sposób człowieka kapitalizmu miało być społeczeństwo 
nowoczesne, a modernizację dość często określano jako »genus proximum« dla 
pojęcia transformacji [Ziółkowski 1999: 41]. 

Byłoby błędem twierdzenie, że socjologia polska przyjęła bezkrytycznie „mit 
rynku”. Jednak jego echa widać w kilku przynajmniej koncepcjach analizujących 
transformację ustrojową, popularnych w szczególności w latach 1990-tych. Nie 
sposób w tym miejscu dokonać ich szczegółowego przeglądu, wspomnę zatem 
jedynie o wybranych ujęciach, odnoszących się kolejno do wymiaru strukturalne-
go, instytucjonalnego i kulturowego transformacji. W koncepcjach strukturalnych 
mowa jest wprost o komponentach ładu społecznego, na przykład rozwiniętej 
klasie średniej i klasie prywatnych właścicieli, odzwierciedlających typ idealny 
ładu kapitalistyczno-rynkowego jako punktu docelowego transformacji [por. Za-
górski 1996]. Podstawą nowej rzeczywistości społecznej nie mieli być zatem już 
robotnicy wielkoprzemysłowi, określeni przez Edmunda Mokrzyckiego mianem 
„socjalistycznego Frankensteina” [por. Mokrzycki 1995: 402], ale prywatni przed-
siębiorcy. Jak zauważył Michał Buchowski [2006: 475], poszukiwaniu nowych 
fundamentów ładu społecznego towarzyszyła stygmatyzacja tych, którzy w nowej 
rzeczywistości rynkowej odnaleźć się nie potrafili, jako zdemoralizowanych, 
skorumpowanych i porzuconych ofiar nie tyle obecnych praktyk, ale przeszłości, 
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którzy muszą nauczyć się nowych standardów, zmienić swoją mentalność, aby 
dołączyć do postępowej części ludzkości.

Ślady idealizacji rynku widać również w koncepcji „trzech Polsk” autorstwa 
Mirosławy Marody [2004]. W myśl tego ujęcia społeczeństwo polskie (końca lat 
1990-tych) podzielić można na trzy równoległe porządki instytucjonalne: Polskę 
sprywatyzowaną, Polskę państwową i Polskę na zasiłku. Jak pisała Mirosława 
Marody [2004: 255], same zasady porządkujące działanie tak instytucji, jak 
i jednostek przynależących do Polski »sprywatyzowanej« nie podlegają nego-
cjacji, gdyż wynikają z »natury« bezosobowych mechanizmów ekonomicznych 
(podkreślenie aM). W takim ujęciu, Polska państwowa to miejsce działania eta-
tystycznych i politycznych zasad redystrybucji wynagrodzeń, ukształtowanych 
w realnym socjalizmie, zaś Polska na zasiłku rządzi się logiką redystrybucji 
socjalnej. W prezentacji zasad rządzących „Polską sprywatyzowaną” trudno nie 
dostrzec idealizacji wolnego rynku. Pomija się tutaj znaczenie interwencjonizmu 
państwowego sprzyjającego ekspansji sektora prywatnego i restauracji kapitali-
zmu w Polsce, na przykład poprzez zwolnienia podatkowe dla inwestorów zagra-
nicznych czy też podatek od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń (popiwek) 
na początku lat 1990-tych. Niewiele mówi się również o restrukturyzacji sektora 
publicznego, w wyniku której następuje głębokie urynkowienie i uelastycznie-
nie obowiązujących w nim zasad zatrudnienia [Kozek 2011]. Odwrotną stroną 
idealizacji rynku i sektora prywatnego staje się demonizacja pracy „na etacie” 
jako bariery kapitalistycznej transformacji. 

„Mit rynku” obecny jest również w niektórych z kulturowych analiz trans-
formacji. Przykładem, dyskutowanym wcześniej przez Buchowskiego [2006], 
może być koncepcja „cywilizacyjnej niekompetencji” Piotra Sztompki [1993]. 
Sztompka uważa, że najbardziej odpornych na zmiany determinant życia zbioro-
wego należy szukać w trwaniu wzorów mentalnych wywiedzionych z realnego 
socjalizmu, którym towarzyszą oczekiwania, że rząd zaspokoi podstawowe potrze-
by, zapewni bezpłatną opiekę zdrowotną, bezpłatną edukację, pracę, emerytury, 
bezpieczeństwo socjalne, zasiłki z opieki społecznej [Sztompka 2005: 233]. Nie 
wyjaśnia, dlaczego oczekiwania ochrony socjalnej stanowić mają „dziedzictwo 
komunizmu”, a nie jeden z kluczowych elementów „skoordynowanych gospoda-
rek rynkowych” dominujących w Europie kontynentalnej [Hall i Soskice 2001]. 
Jak pisze Michał Buchowski [2006: 472], odwołanie się do kategorii homo so-
vieticus, który nie jest zdolny do zmiany poglądów, sprawia, że jest to podejście 
kulturowo-deterministyczne. Idealizacja rynku sprawia, że winni są ludzie, a do-
kładniej – ich wyniesione z socjalizmu wzory mentalne, których przezwyciężenie 
konieczne jest dla sukcesu kapitalistycznej transformacji. 
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Idealny typ samoregulującej się gospodarki kapitalistycznej opartej na złożo-
nej z „istot ekonomicznych” klasie średniej stał jednak od początku w sprzecz-
ności z finansowym i oligarchicznym charakterem współczesnego kapitalizmu. 
Nowy polski kapitalizm nie tworzył się jedynie oddolnie, w toku aktywności 
przedsiębiorczych aktorów ekonomicznych, ale w wyniku politycznych reform, 
których celem była przyspieszona prywatyzacja sektora publicznego i stworzenie 
warunków dla napływu kapitału zagranicznego. XIX-wieczny ideał kapitalizmu 
drobnych przedsiębiorców jest dość odległy od porządku neoliberalnego domi-
nującego od połowy lat 70-tych minionego stulecia w większości rozwiniętych 
krajów zachodnich [Kowalik 2009: 241]. Zapatrzona w wyidealizowaną klasę 
przedsiębiorców socjologia polska w niewystarczającym stopniu podjęła, jak 
sądzę, problem fundamentalnych przemian świata pracy stanowiących konse-
kwencję głębokich reform gospodarczych przełomu lat 1980/1990-tych. Mowa tu 
zarówno o procesach marginalizacji tradycyjnej klasy robotniczej, jak i rozwoju 
nowych jej segmentów w krajowym i międzynarodowym sektorze prywatnym 
oraz poddanym restrukturyzacji sektorze usług publicznych [por. Kozek 2011]. 
Poza istotnymi wyjątkami [por. Bednarski i frieske 2012; Desperak 2010; Gdu-
la 2014; Poławski 2012], nie poddano również pogłębionej dyskusji procesów 
wykluczenia ze stabilnego rynku pracy przedstawicieli nowej klasy średniej 
w toku ekspansji umów cywilnoprawnych oraz umów na czas określony. W takim 
kontekście, kryzys neoliberalnej odmiany kapitalizmu stanowić może szansę 
dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów przemian świata pracy, które 
niedostatecznie poddane zostały analizie przez socjologów w pierwszych dwóch 
dekadach transformacji. 

Strategie dOStOSOwawcze i nOwe fOrmy mObilizacji: 
przypadek pOlSki

Istniejące badania [Gardawski 1997; Kolarska-Bobińska 1995] sugerują, że 
selektywne poparcie dla zasad rynkowych jako panaceum na problemy końca 
socjalizmu stało się ważnym elementem świadomości społecznej Polaków mniej 
więcej od połowy lat 1980-tych. Zdaniem Kurta Weylanda [1999: 394] głęboki 
kryzys ekonomiczny końca realnego socjalizmu umożliwił ekspansję populizmu 
rynkowego w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. 
Ten specyficzny rodzaj populizmu pojawił się w momencie, gdy silni liderzy 
polityczni (tacy jak Lech Wałęsa) popierali neoliberalne reformy rynkowe, omi-
jając i programowo „rozbrajając” organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
(casus „klęski Solidarności”, por. Ost 2007), określane w języku neoliberalnym 
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jako „specjalne grupy interesów”, które stoją na drodze określanych mianem 
koniecznych reform. Podobną tezę odnajdujemy w pracach badaczy polskiego 
świata pracy [Gardawski 1997; Ost 2007; Mrozowicki 2011], którzy podkreślali, 
że upowszechnienie umiarkowanego poparcia dla gospodarki rynkowej w śro-
dowisku robotników przemysłowych umożliwiło przeprowadzenie głębokich 
reform na początku kapitalistycznej transformacji. 

Jak pisała Kolarska-Bobińśka [1995: 124], w latach 1990-tych świadomość 
kształtowała się jako wypadkowa mitu rynku i codziennych doświadczeń, nowej 
ideologii i recesji, porównania rozbudzonych aspiracji i niewielkich możliwości 
ich zaspokojenia przez kurczące się budżety domowe. Nie dziwią zatem sprzecz-
ności zawarte w ówczesnych poglądach pracowników. Badania prowadzone od 
połowy lat 1980-tych w Polsce nad robotnikami bardzo wyraźnie wskazywały, że 
większość badanych (50–60%) na poziomie ogólnych deklaracji popierała prywa-
tyzację, odrzucała bezpośrednią ingerencję rządu w gospodarkę i zgadzała się na 
uciążliwości społeczne związane z restrukturyzacją na poziomie ogólnych zasad 
funkcjonowania systemu, dużo krytyczniej wypowiadając się na temat prywaty-
zacji i konieczności wprowadzenia głębokich zmian rynkowych w odniesieniu 
do własnych miejsc pracy [por. Gardawski 1997]. Przejawem działań na rzecz 
obrony interesów egzystencjalnych był rosnący opór wobec prywatyzacji oraz 
fala strajków z lat 1991–1994. Instytucjonalnym odzwierciedleniem ambiwalencji 
na poziomie świadomości społecznej było wyhamowanie radykalnych reform 
rynkowych już w pierwszej połowie lat 1990-tych, a na poziomie stosunków 
pracy – próby implementacji rozwiązań neokorporatystycznych (np. utworzenie 
Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych) mających na celu lepszą 
koordynację interesów i utrzymanie spokoju społecznego w kraju. 

analizy Bohle i Greskovitsa [2012: 22] sugerują, że w efekcie poszukiwań 
kompromisu między spójnością społeczną i neoliberalną transformacją rynkową, 
w krajach wyszehradzkich, w tym w Polsce, ukształtował się model „zakorze-
nionego neoliberalizmu”. Jego cechą dystynktywną było połączenie otwarcia na 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne, względnie głębokich reform gospodarczych 
kompensowanych (częściowo) przez transfery socjalne oraz słabych instytucji 
świata kapitału i pracy w ramach neokorporatystycznej koordynacji interesów 
ekonomicznych na poziomie centralnym i sektorowym. Demobilizacja świata 
pracy i niewielka koordynacja interesów środowisk pracodawców sprawiły, że 
restauracja kapitalizmu w Polsce nie opierała się na kompromisie między „kapi-
tałem i pracą” [Ost 2007], ale na stopniowym pozbawianiu pracowników głosu 
w stosunkach pracy. Uzwiązkowienie w Polsce spadło pod koniec lat 1990-tych 
do poziomu ok. 15–20%, a zasięg układów zbiorowych pracy do ok. 25% ogółu 
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zatrudnionych, przy czym najważniejsze w krajach skoordynowanej gospodarki 
rynkowej (takich jak kraje skandynawskie) układy branżowe obejmują niewielką 
frakcję pracujących (ok. 3%) [por. Gardawski i in. 2012]. 

Marginalizacja związków zawodowych oraz innych form reprezentacji 
interesów pracowniczych w sferze pracy sprzyjała, z jednej strony, ekspansji 
strategii indywidualistycznego radzenia sobie z konsekwencjami zmian w sferze 
pracy, z drugiej zaś „zagospodarowywaniu” niezadowolenia społecznego przez 
partie polityczne i ruchy społeczne kontestujące przebieg transformacji w imię 
rozmaicie rozumianych interesów narodowych [Ost 2007]. Zarazem jednak, jak 
wskazują późniejsze badania Juliusza Gardawskiego [2009c], w drugiej połowie 
lat 2000-nych poparcie dla zasad egalitarnych znacznie wzrosło. Jak zauważa 
Gardawski:

Przytłaczająca większość Polaków uważa, iż dochody są zbyt zróżnicowane i ten pogląd nie 
zależy od przynależności do grupy społeczno-zawodowej. Większość Polaków oczekuje także 
znacznie bardziej egalitarnego wariantu kapitalizmu niż istniejący [Gardawski 2009c: 27].

Czy zaobserwowana w badaniach tendencja oznacza wyczerpywanie się wiary 
w wolny rynek jako panaceum na problemy społeczne w naszym kraju? Istniejące 
badania nie dają jednoznacznej odpowiedzi na tak zadane pytanie. Z jednej stro-
ny, Polska, w przeciwieństwie do innych krajów europejskich, takich jak Grecja, 
Hiszpania czy Włochy, nie stała się przynajmniej w początkowym (2008–2012) 
okresie kryzysu miejscem masowych protestów pracowniczych. Nie powinno to 
dziwić ze względu na generalną tendencję do „demobilizacji” świata pracy w wy-
niku rosnącego bezrobocia skutkującego spadkiem siły przetargowej pracowników 
na rynku pracy i w miejscu pracy [Silver 2007]. Po okresowym wzroście liczby 
strajków w latach 2007–2008 (do 12,765 w 2008), od 2009 liczba akcji strajko-
wych w Polsce spadła do kilkunastu rocznie [GUS 2012]. Sam wzrost protestów 
pracowniczych w latach 2007–2008 tłumaczono pojawieniem się niedoborów 
na rynku pracy w okresie rozwoju gospodarczego po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej oraz masową migracją Polaków za granicę, która przełożyła się na 
wzmocnienie pozycji pracowników wobec pracodawców na rynku pracy [Meardi 
2012]. Trwająca obecnie (2013–2015) radykalizacja związków zawodowych, 
której przejawem są zarówno protesty uliczne, jak i wzrost aktywności strajkowej, 
wydaje się mieć nieco inny, wyraźniej polityczny charakter. 

Z drugiej strony, badacze świata pracy podkreślali niejednokrotnie [Bohle 
i Greskovits 2013; Kalb i Halmai 2011; Meardi 2012; Ost 2007], że mobilizacja 
zbiorowa w sferze pracy nie jest jedynym sposobem wyrażania pracowniczego 
niezadowolenia. Pracownicy, oprócz „wychodzenia na ulicę”, mogą również 
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w inny sposób „głosować stopami” [Meardi 2012], na przykład poprzez migracje, 
nieformalny opór w miejscu pracy (na przykład masowe zwolnienia chorobowe), 
pracę „na czarno” (poza formalnym rynkiem pracy) czy też głosowanie (lub, 
częściej, absencję) w wyborach i aktywność w ramach istniejących w sferze 
publicznej ruchów społecznych. również i w tej sytuacji ich działania mają 
istotne (skumulowane) konsekwencje dla własności systemu społecznego i wska-
zywać mogą (zwykle lepiej niż sondaże społeczne) na przemiany świadomości 
społecznej. aby udokumentować tak postawioną tezę, chciałbym odwołać się 
do dwóch prowadzonych przez siebie w latach 2002–2012 badań empirycznych 
nad robotnikami. 

Badania śląskie nad robotnikami (2002–2004)

Pierwsze z badań, do których chciałbym nawiązać, dokumentując tezę o stop-
niowym „odczarowywaniu” rynku, są badania śląskie nad robotnikami z lat 
2002–2004. Głównym problemem badawczym było tu pytanie o wpływ segmen-
tacji środowisk robotniczych (w kategoriach zasobów ich członków), zbiorowego 
etosu (praktycznej wiedzy kulturowej) i indywidualnej refleksyjności (sposobów 
definiowania siebie w odniesieniu do kontekstu społecznego) na robotnicze strate-
gie radzenia sobie ze zmianą społeczną po upadku realnego socjalizmu w Polsce. 
Badania empiryczne przeprowadzone zostały za pomocą dwóch komplementar-
nych metodologii: biograficznego wywiadu narracyjnego [Schütze 1983] i meto-
dologii teorii ugruntowanej [Glaser i Strauss 2009]. Wykorzystując schützowską 
technikę wywiadu narracyjnego, zebrano łącznie 166 biografii robotniczych. 
Badaniami objęto mężczyzn i kobiety w zróżnicowanych kategoriach wiekowych, 
wykonujących prace fizyczne i fizyczno-umysłowe w przemyśle, budownictwie 
i usługach, w trzech subregionach śląskich – na Dolnym Śląsku, Śląsku Opol-
skim i Górnym Śląsku. analiza zebranych narracji biograficznych zrealizowana 
została w oparciu o standardowe procedury metodologii teorii ugruntowanej, zaś 
jej wyniki na kolejnych etapach badań służyły do celów teoretycznego doboru 
próby i nasycania wyłaniających się typów „strategii życiowych”. 

Szczegółowe wyniki analiz zaprezentowano gdzie indziej [Mrozowicki 
2011]. Dla celów niniejszego artykułu najważniejsza wydaje się konstatacja 
o dwojakich, skumulowanych konsekwencjach robotniczych strategii życiowych 
dla funkcjonowania systemu społecznego w Polsce. Z jednej strony, konsolidacja 
kapitalizmu w Polsce wsparta została przez przynajmniej część indywidualnych 
i zbiorowych praktyk podejmowanych przez robotników. Z drugiej strony, już na 
początku drugiej dekady transformacji, bardzo wyraźnie zaznaczał się sceptycyzm 
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wobec „mitu rynku” oraz związanej z nim idei ponoszenia koniecznych kosztów 
transformacji w imię lepszej przyszłości [Eyal et al. 2000]. Prowadziło to do 
pojawienia się nowych, interesujących konfiguracji sposobów radzenia sobie ze 
zmianą. Te ostatnie analizowano za pomocą wyłonionej w trakcie badań typo-
logii opartej na skrzyżowaniu dwóch kontinuów własności strategii życiowych: 
dominującej odmiany refleksyjności determinującej logikę opowiadanej historii 
życia (refleksyjność wspólnotowa versus refleksyjność sprywatyzowana) oraz 
dominującej relacji między kontekstem działania i podejmowanymi działaniami 
(sprawstwo versus podporządkowanie/znoszenie). 

Indywidualistyczno-rynkowe strategie życiowe, oparte na poczuciu spraw-
stwa względem własnego życia („typ konstrukcji”), objęły, między innymi, 
inwestowanie w kwalifikacje i edukację (swoją oraz dzieci), żywiołową przed-
siębiorczość „po godzinach” w postaci rozwijania własnej działalności gospo-
darczej lub pracy nierejestrowanej, w szarej strefie, a także strategie migracyjne. 
Przedstawiciele młodego, wykwalifikowanego pokolenia pracowników oraz 
wykwalifikowani fachowcy i robotnicy posiadający własne lub rodzinne firmy 
bezpośrednio odwoływali się do dyskursu przedsiębiorczości i rynkowej zarad-
ności, odrzucając „bierne” oczekiwanie na pomoc ze strony państwa. Zarazem 
jednak, robotnicza „konstrukcja” jest często niepewna ze względu na ograniczone 
zasoby ekonomiczne i kulturowe. W tej sytuacji pojawiają się trzy inne typy 
strategii życiowych. Są to: (a) strategie „zakorzenienia” oparte na wycofaniu 
w tradycyjną wspólnotowość (np. szerokie sieci rodzinne) postrzeganą zarówno 
w kategoriach wsparcia dla strategii rynkowych, jak i ochrony przed zagrażają-
cym światem; (b) strategie „przetrwania” obejmujące chaotyczne i osamotnione 
próby indywidualistycznego radzenia sobie za pomocą wszystkich dostępnych 
pod ręką środków; (c) strategie „integrowania”, łączące sprawstwo i wspólno-
towość w celu działań na rzecz zmiany istniejących reguł gry w różnych sferach 
i na różnych poziomach rzeczywistości, np. w ramach ruchów społecznych, 
organizacji pozarządowych czy związków zawodowych (typ „integrowania”).

Badania pozwoliły na wysunięcie wniosku, że radykalna strategia reform 
rynkowych już u progu lat 2000-nych zaczyna być podważana przez zamierzone 
i niezamierzone konsekwencje robotniczych sposobów adaptacji do zmian. Po 
pierwsze, w ramach typów „przetrwania” i „konstrukcji” nasilały się strategie 
migracyjne poza granice Polski interpretowane w kategoriach biograficznego 
projektu lub egzystencjalnej konieczności. W latach 2002–2007 liczba Polaków 
zamieszkałych za granicą zwiększyła się niemal trzykrotnie (z 786 tys. do 2,27 mi-
liona, por. GUS 2011). W przypadku migracji ekonomicznej, ważnym kontek-
stem wyborów biograficznych była mityzacja Zachodu jako „Ziemi Obiecanej” 
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[por. Kazimierska, Piotrowski, Waniek 2011: 144]. W niektórych przypadkach, 
degradacja statusowa związana z wykonywaniem niskokwalifikowanej pracy 
poza Polską prowadziła do urealnienia obrazu gospodarki rynkowej. W innych, 
doświadczenie państwa opiekuńczego, „godnych” warunków pracy i płacy oraz 
możliwości awansu społecznego stwarzały nową przestrzeń do praktycznych 
porównań i doświadczeń innych od polskiej odmian europejskiego kapitalizmu. 

Po drugie, pojawiały się strategie „integrowania”, oparte zarówno na mobili-
zacji zasobów w skali lokalnej (na przykład aktywność w grupach religijnych), jak 
i na nowych formach mobilizacji w miejscu pracy, w tym organizowaniu nowych 
związków zawodowych w sektorze prywatnym oraz poddanym restrukturyzacji 
sektorze publicznym. Te ostatnie tendencje wydawały się jednak (niemal dekadę 
temu) dużo słabsze niż formy sprywatyzowanej, indywidualistycznej adaptacji. 
Badania nad procesami „rewitalizacji” związków zawodowych prowadzone 
w latach 2009–2012 miały na celu sprawdzenie, czy i w jaki sposób poczucie 
sprawstwa pracowników w miejscu pracy ewoluowało u schyłku drugiej dekady 
transformacji, w warunkach narastającego kryzysu ekonomicznego. 

Badania nad rewitalizacją związków zawodowych (2009–2012)

Kontynuacją opisywanych wcześniej badań śląskich nad sprawstwem pra-
cowników i jego systemowymi konsekwencjami były prowadzone w latach 
2009–2012 analizy procesów rewitalizacji związków zawodowych w Europie 
Środkowo-Wschodniej [por. m.in. Mrozowicki 2012; Mrozowicki i in. 2013]2. 
Mianem „rewitalizacji związków zawodowych” określamy działania organizacji 
pracowniczych mające na celu zwiększenie ich siły przetargowej w miejscu pracy 
i na poziomie ponadzakładowym, odbudowę ich znaczenia w sferze polityki, 
zwiększenie poziomu uzwiązkowienia oraz poprawę ich zdolności organizacyjnej 
adaptacji do zmian [por. Behrens i in. 2004: 21]. Badania pozwoliły na rekon-
strukcję działań pracowników określanych przez alberta Hirschmana [1995] 
mianem „voice” [por. Meardi 2012], których celem była krytyka istniejących 
reguł gry na poziomie organizacji lub systemu społecznego, a w konsekwencji 
ich reforma lub zmiana. Dane empiryczne zbierano w dwóch kontrastowych 
branżach, w silniej uzwiązkowionym przemyśle motoryzacyjnym (montownie aut 
i producenci komponentów motoryzacyjnych) oraz w handlu, o słabo rozwiniętej 

2 Badania były częścią koordynowanego przez autora projektu „Negotiating capitalism in 
Central and Eastern Europe. Between marginalisation and revitalisation of organised labour”, 
finansowanego przez fundację na rzecz Nauki Polskiej, program „Powroty”/„Homing”, grant 
HOM/2009/8B, ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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związkowej reprezentacji interesów pracowników. Wykorzystano zarówno dane 
zastane (GUS, Eurostat, Eurofound), jak i wywiady eksperckie (20) i biograficzne 
(43) z działaczami zakładowych organizacji związkowych w czterech krajach: 
Polsce, rumunii, Słowenii oraz Estonii.

Podobnie jak w przypadku poprzednich analiz, skupię się jedynie na wnio-
skach dotyczących Polski, wskazując na symptomy powolnego kwestionowania 
neoliberalnego „mitu” samoregulującego rynku. Warto przypomnieć, że poparcie 
udzielone przez część liderów NSZZ Solidarność dla bolesnych reform rynko-
wych na początku lat 90-tych interpretowano często jako jedną z przyczyn mar-
ginalizacji związków zawodowych w Polsce [Ost 2007]. W tym sensie, procesy 
odnowy ruchu związkowego w Europie Środkowo-Wschodniej wskazywać 
mogą nie tylko na „koniec postkomunizmu” w stosunkach pracy [Ost 2007], ale 
i na próby „negocjowania” społecznych granic modelu neoliberalnego, którego 
ekspansja z zasady podważa pozycję organizacji pracowniczych.

Wśród najważniejszych symptomów ożywienia związków zawodowych 
w ostatnich latach warto wymienić: (1) trwające od końca lat 90-tych działania 
związane z organizowaniem związków zawodowych w firmach nieuzwiązko-
wionych; (2) nowe kampanie społeczne mające na celu zwrócenie uwagi na 
problem umów cywilnoprawnych (tzw. „umów śmieciowych”) w kontekście 
szerszej debaty nad oszczędnościami budżetowymi w okresie kryzysu; (3) (nie-
zbyt udane) starania na rzecz rozwoju dialogu społecznego na poziomie ogól-
nokrajowym, w tym działania antykryzysowe w ramach Komisji Trójstronnej 
ds. Społeczno-Gospodarczych, których namacalnym efektem było opracowanie 
pierwszej wersji ustawy antykryzysowej w 2009 roku; (4) próby budowania 
nowych koalicji z partiami i ruchami społecznymi, w tym sytuacyjne koalicje 
NSZZ Solidarność z Prawem i Sprawiedliwością oraz ruchami skupionymi 
wokół radia Maryja (marsz „Obudź się Polsko” we wrześniu 2012 roku) oraz 
koalicje OPZZ i WZZ „Sierpień 80” z ruchami feministycznymi i nową lewicą 
(„Manify” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet); (5) trwająca 
(przynajmniej od 2013 roku) radykalizacja i bliska współpraca trzech najwięk-
szych central związkowych w Polsce (OPZZ, NSZZ Solidarność, fZZ), w tym 
protesty przeciw reformie emerytalnej i zmianom regulacji dotyczącym czasu 
pracy w sytuacji załamania się dialogu społecznego z rządem i pracodawcami na 
poziomie ogólnokrajowym, organizacja pierwszego po 1989 roku strajku gene-
ralnego na Śląsku w marcu 2013 r. oraz fala strajkowa w górnictwie (2014/2015) 
przeciw planowanej likwidacji kopalń. 

Niektóre z opisywanych powyżej działań rozpoczęły się u schyłku lat 90-tych, 
na długo przed globalnym kryzysem ekonomicznym w 2008 roku [por. Ost 2007; 
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Gardawski i in. 2012]. Przykładem jest organizowanie związków zawodowych 
w sektorze prywatnym, zarówno w toku prowadzonych centralnie kampanii 
organizowania (inicjowanych przede wszystkim przez Dział rozwoju Związku 
NSZZ Solidarność), jak i w wyniku procesów oddolnych, żywiołowych, w toku 
których to sami pracownicy zwracali się o pomoc w utworzeniu nowych orga-
nizacji do istniejących związków zawodowych. Przeprowadzone badania nad 
liderami zakładowych organizacji związkowych [Mrozowicki 2011] sugerują, że 
zarówno długoletni działacze i działaczki związków zawodowych zaangażowani 
w reformowanie swych organizacji po doświadczeniach restrukturyzacji w latach 
90-tych, jak i nowicjusze i nowicjuszki związkowi biorący udział w procesach 
organizowania, odrzucają wizję biernych organizacji pracowniczych. Powszechna 
w zebranych wywiadach opinia, że pracodawca, tak z dobrej woli, nie da zarobić, 
trzeba się upomnieć (Szymon, 33 lata), wskazuje na przełom w myśleniu o sto-
sunkach pracy. Opierając się na osobistych doświadczeniach pracy w realnym 
kapitalizmie, badani związkowcy konstruowali normatywny dyskurs obrony 
praw pracowniczych, który przeciwstawiał się zarówno stygmatyzacji związków 
zawodowych jako „destruktorów reform”, jak i podważał dogmatyczną wiarę 
w skuteczność rynkowej samoregulacji. 

Przykładem działań ściślej związanych z okresem kryzysu ekonomicznego 
końca lat 2000-nych jest pojawienie się publicznej krytyki tzw. „umów śmie-
ciowych”. Mianem tym zaczęto określać umowy cywilnoprawne ze względu 
na fakt wykluczenia „usługodawców” z regulacji obowiązujących w kodeksie 
pracy oraz części świadczeń socjalnych. Samo upowszechnienie się terminu 
„umowy śmieciowe” w debatach publicznych miało miejsce w roku 2011, przy 
okazji wyborów parlamentarnych. Warto zauważyć, że termin ten w połowie lat 
2000-nych obecny był niemal wyłącznie w kręgach radykalnej lewicy (Związek 
Syndykalistów Polski, Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracowni-
cza) w ramach krytyki „elastycznych form zatrudnienia”. Ogólnokrajowe centrale 
związkowe, poza trwającą od lat krytyką samozatrudnienia, nie zajmowały się 
problemem umów cywilnoprawnych i umów na czas określony [Trappmann 
2011], pomimo ekspansji tego typu „nietypowych” form zatrudnienia na długo 
przed kryzysem. W latach 1998–2014 udział pracowników na umowach na 
czas określony w ogóle zatrudnionych wzrósł z 4,7% do 28,4%, lokując Polskę 
w czołówce Unii Europejskiej. Zgodnie z szacunkami GUS [2014], liczba osób 
zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, z którymi nie została zawarta 
(w innym miejscu) umowa o pracę, wynosiła w 2012 roku 1,35 miliona, w po-
równaniu z podawanymi wcześniej 546,7 tys. równocześnie, liczba pracowników 
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agencji pracy tymczasowej wzrosła w Polsce z 31,628 osób w 2003 roku do około 
534,000 w 2011 roku [Polskie forum Hr 2012]. 

Zaangażowanie związków zawodowych w problem umów cywilnoprawnych 
rozumieć trzeba w szerszym kontekście stanu dialogu społecznego w Polsce. 
Organizacje związkowe wielokrotnie wyrażały swoje rozczarowanie działaniami 
rządu, których efektem było ograniczenie ich możliwości wpływu na rozwiąza-
nia gospodarcze mające na celu łagodzenie skutków kryzysu dla pracowników. 
Mowa tu m.in. o jednostronnych zmianach rządowych w wynegocjowanej 
z pracodawcami ustawie antykryzysowej, brakiem konsensusu w sprawie płacy 
minimalnej od 2010 roku oraz brakiem kompromisu w negocjacjach w sprawie 
wydłużenia wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn w 2012 roku, 
a także w kwestii wprowadzenia nowych okresów rozliczeniowych czasu pracy. 
Problem umów śmieciowych pojawił się najwyraźniej w czasie protestów prze-
ciwko reformie emerytalnej. Organizacje związkowe zwracały uwagę na fakt, że 
brak składek emerytalno-rentowych z umów cywilnoprawnych podważa sens wy-
dłużania wieku emerytalnego, gdyż znaczna część ludzi młodych, zatrudnionych 
w ramach niestandardowych umów, znajduje się poza systemem ZUS. Należy 
przy tym zauważyć, że dotychczasowe inicjatywy związkowe w sprawie umów 
śmieciowych znalazły jedynie częściowe przełożenie ustawodawcze w postaci 
obowiązkowego odprowadzania składek do ZUS od umów zleceń, jeśli ich suma 
w danym miesiącu przekracza wynagrodzenie minimalne (od 1 stycznia 2016). 
Niedoskonałości dialogu społecznego w Polsce [Czarzasty i Owczarek 2012] 
oraz słabość reprezentacji interesów pracowniczych w okresie kryzysu sprawi-
ły, że wzrósł potencjał radykalizacji społecznej, zarówno w ramach, jak i poza 
tradycyjnie rozumianym obszarem stosunków pracy. 

MoBilizacja poza pracą – Społeczne granice 
wOlnegO rynku

Przywoływane przeze mnie badania nie analizowały szczegółowo procesów 
mobilizacji pracowników poza sferą pracy, dlatego konieczne jest odwołanie się 
do analiz innych autorów. O ile w wielu krajach europejskich odpowiedzią na 
słabość tradycyjnych instytucji świata pracy w okresie kryzysu była mobilizacja 
w ramach ruchów młodzieżowych o podłożu lewicowym, takich jak indignados 
w Europie Zachodniej czy ruch Occupy Wall Street w USa, w Polsce okres 
kryzysu to rosnąca mobilizacja zbiorowa poza miejscem pracy i istniejącymi 
ramami demokracji parlamentarnej, w ramach ruchów radykalnych o podłożu 
narodowo-katolickim. ruchy te, istniejące w większości od początku transfor-
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macji, wykorzystują społeczne niezadowolenie i niepokój okresu kryzysu, nakie-
rowując ostrze krytyki przeciw liberalnemu rządowi Platformy Obywatelskiej. 
Coraz częściej i wyraźniej w przestrzeni publicznej widoczne są także niszowe 
wcześniej ruchy narodowo-radykalne, takie jak Młodzież Wszechpolska, Obóz 
Narodowo-radykalny czy Narodowe Odrodzenie Polski. Po 2012 roku część 
z nich (MW oraz ONr) zbudowała koalicję w ramach tworzącego się „ruchu 
Narodowego”. Warto podkreślić, że program rN nie odwołuje się bezpośrednio 
do kwestii stosunków pracy, choć w wymiarze gospodarczym łączy poparcie dla 
liberalizmu (w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw) z postulatem 
re-nacjonalizacji kluczowych sektorów gospodarczych [ruch Narodowy 2014]. 

Oczywiście źródeł rewitalizacji ruchów radykalno-narodowych nie sposób 
sprowadzić do trwającego kryzysu gospodarczego. Łączą w sobie opozycję wobec 
ponowoczesności i liberalizmu kulturowego (w tym m.in. haseł wielokulturowo-
ści czy tolerancji wobec mniejszości społeczno-kulturowych) z niechęcią wobec 
różnie rozumianego „dziedzictwa komunizmu” w polskim życiu politycznym [por. 
Kajta 2013]. Wykorzystują przy tym repertuar metod działania znany z aktywno-
ści nowych ruchów społecznych w Europie Zachodniej, w tym np. mobilizację 
członków w toku cyklicznych protestów czy też działania w ramach luźnych sieci 
funkcjonujących obok oficjalnych hierarchii. Jak zauważają Don Kalb i Gábor 
Halmai [2011: 6], nowe, prawicowe odmiany mobilizacji:

(...) nie są jedynie głośnymi przerywnikami codziennego biznesu post-polityki, jak je często 
opisują politolodzy, ani też nie powinny być z zasady postrzegane jako siły uderzeniowe 
nowego europejskiego faszyzmu, jak czynią to często liberalni dziennikarze i działacze 
organizacji pozarządowych. Są one raczej, bardziej fundamentalnie, narzędziami, z pomocą 
których pozbawione swych praw (disenfranchised) społeczeństwa próbują zrozumieć swe 
doświadczenia i niezadowolenie w post-politycznym, neoliberalnym, zglobalizowanym 
środowisku.

Socjologowie są podzieleni w interpretacji opisywanych powyżej zjawisk. Sym-
patyzując z nowymi ruchami narodowymi, Zdzisław Zagórski [2012] otwarcie 
pisze o mobilizacji w ramach ruchu określanego przez niego mianem Konfede-
racji Wolnych Polaków. Tę ostatnią interpretuje jako odpowiedź na kryzys oraz 
dążenie obrony wartości cywilizacji zachodniej przeciw neoliberalnej globali-
zacji. Promując idee „neoobywatelskości”, ruchy narodowo-radykalne stanowić 
mają przyczynek do budowy „subcywilizacji międzymorza” broniącej interesów 
narodów małych i średnich Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej. 
Podejmując próbę zrozumienia wspomnianych zjawisk z perspektywy lewicowej 
ekonomii politycznej, Bohle i Greskovits [2012] oraz Meardi [2012] odwołują 
się do myśli Karla Polanyiego. Wskazują na tendencję do wahadłowego ruchu 
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od ekspansji idei samoregulującego się rynku do mobilizacji społecznej na rzecz 
ponownego „zakorzenienia rynku” w instytucjach społecznych. Tendencję tą 
odnoszą do odpowiedzi na globalny kryzys ekonomiczny, w tym ekspansji ru-
chów nacjonalistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. W podobnym duchu 
argumentuje Stuart Shields [2011: 182], wskazując, że nowe ruchy narodowe 
przywołują niezróżnicowany podmiot polityczny, naród, w kontekście zapośred-
niczonego regionalnie i globalnie upadku prawomocności państwa i integracji 
społecznej. 

Jak podsumowuje Justyna Kajta [2013: 65], zdaniem części autorów współ-
czesny nacjonalizm jest odpowiedzią na pogłębiające się nierówności społeczne 
wynikające z globalnej ekspansji neoliberalnej odmiany kapitalizmu. Obok kry-
zysu ekonomicznego i spowodowanego nim przyspieszenia erozji „mitu rynku”, 
na pojawienie się nowych ruchów narodowych w Polsce złożyło się zapewne 
kilka innych czynników. Wskazać można na słabość tradycyjnej i „nowej” lewicy 
w naszym kraju, narastającą polaryzację społeczno-kulturową i polityczną po 
katastrofie smoleńskiej, poczucie braku „rozliczenia przeszłości” po 1989 roku 
czy też niedoskonałość procedur demokratycznych w Unii Europejskiej i groźbę 
pojawienia się „Europy dwóch prędkości”, marginalizującej nowoprzyjęte kraje 
UE. Wydaje się jednak, że sytuacja kryzysu ekonomicznego stanowić może 
swoisty katalizator obserwowanych wcześniej, często niszowych i skrajnych 
tendencji. Weryfikacja takiej tezy wymaga oczywiście dalszych, pogłębionych 
badań empirycznych.

zakończenie

Niniejszy artykuł stanowił próbę zrozumienia procesów „odczarowania rynku” 
rozumianego jako zakwestionowanie wiary w samoregulujący się rynek będący 
gwarancją społecznego dobrobytu. Upowszechnienie się „mitu rynku” u schyłku 
realnego socjalizmu interpretowano w kategoriach poszukiwania skutecznych 
i szybkich alternatyw wobec gospodarki niedoboru [Kolarska-Bobińska 1998] 
oraz ekspansji idei neoliberalnych często za pośrednictwem liderów i doradców 
opozycji antykomunistycznej oraz zachodnich ekspertów [Weyland 1999]. 
W artykule wskazano, że mit ten obecny był również, zwykle na poziomie przyj-
mowanych implicite założeń o naturze procesu transformacji, w akademickiej 
socjologii w Polsce, utrudniając diagnozę przyczyn i konsekwencji kolejnych 
kryzysów ekonomicznych.

Nie sprawdziły się optymistyczne przekonania części socjologów o tym, że 
koniec postsocjalizmu oznaczać będzie względnie stabilne, poukładane, bez-
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pieczne i przewidywalne życie młodych pokoleń Polaków [Sztompka 2004: 193]. 
Odczarowanie rynku zaczyna się wówczas, gdy ludzie odkrywają, że niepewność 
i ryzyko nie są jedynie cechami okresu przejściowego, ale trwałymi cechami życia 
w realnie istniejącym kapitalizmie, a ideał gospodarki rynkowej jako gwarancja 
dostatku, merytokracji i sprawiedliwości społecznej znacznie odbiega od ich 
doświadczeń życia codziennego. 

W artykule postawiono tezę, że wyczerpywanie się wiary w dobroczynną moc 
samoregulującego się rynku miało charakter procesualny, wiążąc się z doświad-
czeniami radzenia sobie ze zmianami w sferze pracy na poziomie indywidualnym 
oraz zbiorowym po 1989 roku. Symptomem urealniania wizji gospodarki rynko-
wej były ambiwalentne orientacje ekonomiczne środowisk pracowniczych oraz 
protesty społeczne przeciw prywatyzacji w pierwszej połowie lat 90-tych, przy 
wyraźnej jednak dominacji indywidualistyczno-rynkowych sposobów adaptacji 
do zmian. W tekście skupiłem się na środowiskach robotniczych i związkowych, 
gdyż zdaniem części badaczy [por. Gardawski 2009b; Ost 2007] to właśnie 
umiarkowanie prorynkowe orientacje robotników przemysłowych (oraz działaczy 
związków zawodowych) były kluczowe dla utrzymania względnego spokoju 
społecznego w okresie transformacji systemowej w Polsce w latach 90-tych. 
Warto zauważyć jednak, że z przejawami „zmęczenia liberalizmem gospodar-
czym”, m.in. względnie silnym poparciem dla ingerencji państwa w gospodarkę, 
mamy do czynienia również w znacznej części środowiska właścicieli małych 
i średnich przedsiębiorstw [Gardawski 2013: 313]. Problem społecznego zasięgu 
„odczarowania rynku” wymaga jednak z pewnością dalszych analiz empirycznych 
prowadzonych w innych niż robotniczo-związkowe środowiskach społecznych. 

Wydaje się jednak, że już u progu drugiej dekady transformacji, a także w la-
tach późniejszych, społeczeństwo polskie znalazło się w symbolicznym punkcie 
zwrotnym. Migracyjny exodus Polaków po rozszerzeniu Unii Europejskiej, gdy 
zagłosowali oni stopami [Meardi 2012] przeciw warunkom życia i pracy w Polsce 
oraz symptomy rewitalizacji i politycznej radykalizacji związków zawodowych, 
wyrażać mogą symboliczną alternatywę między indywidualistyczno-rynkową 
adaptacją (bez względu na jej koszty społeczne) oraz próbami oddolnej budowy 
bardziej inkluzywnej, kontrolowanej społecznie gospodarki rynkowej. alter-
natywa ta nie wyczerpuje jednak spektrum możliwych przejawów kontestacji 
konsekwencji neoliberalnych reform w Polsce. Obserwując towarzyszący manife-
stacjom środowisk narodowo-radykalnych dyskurs obrony cywilizacji zachodniej 
przed kulturowymi i politycznymi Innymi, trudno oprzeć się wrażeniu analogii 
z opisywanym przez Polanyiego doświadczeniem wielkiego kryzysu w niektórych 
krajach w latach 30-tych, gdy próby reform gospodarki rynkowej przeprowadzono 
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za cenę wyplenienia wszelkich instytucji demokratycznych, zarówno w dziedzinie 
gospodarki, jak i polityki [Polanyi 2010: 281]. Scenariusz taki zapewne Polsce nie 
grozi ze względu na słabość i amorficzność ruchów radykalnych, jednak przesu-
nięcie akcentów z dyskusji o problemach gospodarczych na kwestie kulturowe 
nie wydaje się najlepszym rozwiązaniem pojawiających się w okresie kryzysu 
nowych wyzwań ekonomicznych. 

Warto zauważyć, że pomimo ich odmiennego charakteru, zarówno ekspan-
sja „kontr-ruchów” narodowych, jak i radykalizacja związków zawodowych, 
stanowią niewątpliwe wyzwanie poznawcze dla polskiej socjologii, którego 
wyjaśnienie jest trudne w ramach opisywanego w niniejszym artykule proryn-
kowego konsensusu. Potrzeba nowej „wyobraźni socjologicznej” [Mills 2007], 
aby zrozumieć powiązanie trosk indywidualnych z poziomem problemów 
makrosystemowych i globalnych. W tym właśnie, nieco przewrotnym sensie, 
globalny kryzys gospodarczy, kwestionując definitywnie „mit rynku”, stanowić 
może szansę dla odnowy i ponownego przemyślenia krytycznej socjologii kapi-
talistycznej transformacji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. 
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Adam Mrozowicki

“DiSEnChAnTMEnT oF ThE MArKET”? SoCioLoGiCAL rEFLECTionS 
on ThE ConSEquEnCES oF ThE GLoBAL EConoMiC CriSiS in PoLAnD 

abstract 

The global economic crisis has contributed to the intensification of sociological and public debates 
on the limits of the free market, which poses anew the problem of alternatives to the neoliberal 
model of capitalism. However, in the case of Poland, these discussions have been much weaker 
and focused more on the cultural than the socio-economic dimension. This article examines the 
consequences of the global economic crisis through the lens of selected socio-economic changes in 
Poland. its empirical basis is the author’s research on working-class milieus in Poland during the 
period 2002–2004, and his research on employment relations and trade union strategies during the 
period 2009–2012. it is argued that transformations in the sphere of work, such as the expansion of 
non-standard forms of employment, have mobilized potential debates on the ideas and discourses 
that question the ideas of self-regulating markets. Simultaneously, however, it is suggested that the 
deregulation of employment relations in Poland contributes to a situation whereby a “disenchant-
ment of the market” does not lead to a collective mobilization in the workplace, but rather beyond 
it in the public sphere, using local resources of cultural resistance. 

Key words: economic crisis, the myth of the market, system transformation, Poland
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