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Każda społeczność jest ustrukturalizowania według właściwych jej kryteriów. 
w naukach społecznych kluczem do zrozumienia wzmiankowanego problemu 
jest pojęcie struktury społecznej. Zasadniczo można wyróżnić co najmniej trzy 
odmienne struktury społeczne w historii ludzkości: agrarne (kryterium wyróżnie-
nia jest tu posiadanie ziemi), kapitalistyczne (versus socjalistyczne – kryterium 
wyróżnienia jest stosunek do środków produkcji) i postkapitalistyczne/infor-
macyjne/sieci (kryterium wyróżnienia jest dostęp do informacji i zasobów oraz 
możliwość ich przetworzenia). Jednym z problemów związanych ze strukturą 
społeczną jest szybkość zmian w jej zakresie – absolutne pierwszeństwo ma tu 
społeczeństwo informacyjne, w którym istotne zmiany zachodzą w czasie mniej 
niż jednego pokolenia.

* Mgr, socjolog i psycholog, instytut Psychologii; e-mail: z.malysz@gmail.com.
1 autor eseju serdecznie dziękuje prof. zw. dr hab. Henrykowi Domańskiemu (iFis Pan), 

ks. prof. zw. dr hab. władysławowi Majkowskiemu (iPs aP), prof. dr hab. Henrykowi gasiulowi 
(iP UKsw), mgr andrzejowi Harkotowi (inH UKsw) i mgr Mai wenderlich (iwRCie aPs) oraz 
Pani agnieszce sobolewskiej (aPs) za przeczytanie niniejszego tekstu i cenne uwagi krytyczne.
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współczesne przemiany społeczne, dokonujące się w Polsce i na świecie, 
skłaniają teoretyków i praktyków życia społecznego do odpowiedzi na pytanie: 
Dokąd zmierza świat? Jest to istotne zagadnienie zarówno dla praktyki (polityki 
społecznej), jak i teorii życia społecznego (socjologii empirycznej oraz teore-
tycznej). biorąc pod uwagę stan dostępnej obecnie wiedzy, nie można udzielić 
na to pytanie jednej, prostej odpowiedzi. w związku z tym w obszarze nauk 
społecznych należałoby je sformułować w odmienny sposób: Jakim przemianom 
społecznym ulegają współcześnie społeczności ludzkie? Jakie są ich przyczyny, 
przebieg i skutki? etc.

Zasadniczo istnieją dwa sposoby odpowiedzi na powyższe pytania. Pierw-
szy wskazuje na postępującą współpracę różnych grup i społeczności w ramach 
różnych społeczeństw, wyrażającą się afirmacją dla postępującej współcześnie 
globalizacji i jej konsekwencji dla codziennego życia. Drugi akcentuje natomiast 
narastające konflikty między różnymi ludźmi i wspólnotami, będące podstawą do 
podejmowania mniej lub bardziej skutecznych i racjonalnych działań zbiorowych, 
mających na celu ochronę własnej zbiorowości i jej zasobów. Jedną z najbardziej 
rozpowszechnionych perspektyw teoretycznych w naukach społecznych są 
w związku z tym teorie konfliktu. wskazują one na fakt, iż różnorodne konflikty 
z innymi/obcymi są naturalnym zjawiskiem i podstawą formułowania świado-
mości wspólnotowej oraz podejmowania działań w obronie tożsamości własnej 
wspólnoty2. anthony giddens definiuje teorię konfliktu jako: „[…] perspektywę 
socjologiczną akcentującą znaczenie napięć, podziałów i sprzecznych interesów 
w społeczeństwie. Zdaniem zwolenników teorii konfliktu niedobór i wartość 
zasobów w społeczeństwie prowadzi do konfliktów między grupami dążącymi 
do uzyskania nad nimi kontroli. wielu zwolenników teorii konfliktu inspiruje się 
w znacznym stopniu pracami Marksa” [giddens 2005: 736]. Klasykami teorii 
konfliktu są: Karol Marks, Max weber i georg simmel.

Można powiedzieć, że współcześnie zmienia się nie tylko „forma” życia 
społecznego człowieka, określana także przez neomarksistów „nadbudową” 
(system aksjonormatywny i wzory kulturowe transmitowane i kreowane przez 
środki społecznego przekazu), lecz także jądro życia społecznego (neomarksi-
stowska „baza”), jakim są przemiany struktury społecznej (vide badania: Henryka 
Domańskiego, stefana Ossowskiego, włodzimierza wesołowskiego, Krystyny 

2 szerzej na temat teorii konfliktu i jego znaczenia w życiu społecznym: Lenski 1996; Col-
lins 2012; Turner 2012; Jasińska-Kania, nijakowski, szacki, Ziółkowski (red.) 2005. należy przy 
tym pamiętać, iż na współczesnym etapie zaawansowania globalizacji szeroko zakrojone migracje 
ludności za pracą są powodem wywoływania konfliktów z tuziemcami – patrz choćby: standing 
2011; a także omawiana tu książka Jarosława Urbańskiego.
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Janickiej, Jana Turowskiego, Marii Hirszowicz, sławomira H. Zaręby etc.). 
Procesy te wydają się być wywołane postępującą globalizacją i związanym 
z tym rozwojem nowych form pracy i kontroli nad nią oraz gwałtownym roz-
wojem nowych sposobów komunikacji (vide internet i telefonia komórkowa), 
ułatwiającym „spłaszczenie” hierarchii pracy/służbowej. niewątpliwie mają one 
ogromne znaczenie praktyczne. w związku z tym istotne i ważne społecznie jest 
ich adekwatne przebadanie, wyjaśnienie i opisanie. 

GUy stanDinG i JeGO DzieŁO

niezwykle ciekawym i teoretycznie nośnym terminem opisującym zachodzące 
w społeczeństwie postkapitalistycznym przemiany społeczne jest w powyższym 
kontekście pojęcie „prekaryzacji/prekarności” stworzone przez guya standinga 
i wprowadzone do powszechnego obiegu w jego pionierskiej pracy The Precariat: 
The New Dangerous Class [2011], a także wytwarzająca się w procesie prekary-
zacji „nowa” „klasa”/kategoria społeczna „prekariatu” (trudno mówić tu jednakże 
o pojęciu „klasy” jako takiej ze względu na fakt, iż zakładała ona „świadomość 
przynależności” poszczególnych jednostek oraz odrębność od innych klas, co 
w przypadku prekariatu bywa dyskusyjne – z tego też względu prekariat można 
traktować także jako swoistą „warstwę” społeczną3).

guy standing stworzył swoją przełomową monografią problemową nowy nurt 
badawczo-interpretacyjny rzeczywistości. wzmiankowana publikacja spotkała 
się z ogromnym zainteresowaniem i wywołała wręcz eksplozję badań i analiz 
poświęconych tej tematyce. Dość wspomnieć, że w sierpniu 2016 roku portal 
ReseaRCHgaTe.neT wskazuje istnienie co najmniej 250 różnojęzycznych pu-
blikacji (artykułów, rozdziałów książek, recenzji, omówień, zbiorów danych etc.) 
zajmujących się tą problematyką we wszystkich państwach świata. badania nad 
prekarnością rozwijają się szczególnie w socjologii zachodniej (anglia, Fran-
cja, względnie Hiszpania) – zastanawiający w tym kontekście jest brak szerzej 
dostępnych badań i publikacji dotyczących tego zjawiska w Usa, niemczech, 
państwach beneluksu i w Rosji.

Dyskusyjna jest rzeczywista liczba „prekariuszy” w różnych państwach ze 
względu na odmienność poszczególnych społeczeństw i ich stosunek do młodzie-

3 Jednakże w związku z coraz częściej przejawianymi próbami wykształcenia swoistej 
świadomości klasowej (fora dyskusyjne, portale społecznościowe oraz publikacje naukowe i pu-
blicystyczne – vide książki standinga i Urbańskiego) z bardzo dużą pewnością można powiedzieć, 
iż w najbliższym czasie prekariat przekształci się w klasę społeczną sensu stricto.
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ży/sposobów wychowania (przykładowo fenomen bamboccioni we włoszech). 
Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że we współczesnych czasach (prawie) 
wszechobecnego internetu zmniejsza się poziom zakorzenienia społecznego 
młodzieży, co skutkuje faktem, iż czuje się ona bardziej „przynależna” do swoich 
grup odniesienia/rówieśników w internecie (względnie szkole) niż do wspólne-
go narodu (najszerszej wspólnoty o podłożu etniczno-społeczno-kulturowym), 
tworząc tzw. nowoplemiona stopniowo zastępujące dotychczasowe kategorie 
analityczne4.

Kryteria DystynKtywne Klasy

warto dokładniej przybliżyć tu kryteria dystynktywne pojęcia „klasa”. Jedną 
z najobszerniejszych (i zarazem pierwszych) analiz historyczno-społecznych tego 
pojęcia na polskim gruncie można znaleźć u stanisława Ossowskiego5. badacz ten 
wywodzi ją od czasów rewolucji francuskiej (w znaczeniu politycznym) i adama 
smitha (w znaczeniu ekonomicznym) poprzez podobieństwa i dychotomie „klasy” 
i „stanu” u Lelewela, Marksa („własność” kapitału jako czynnik klasotwórczy). 
szczególnie podkreśla istnienie „układu pionowego” różnych klas względem 
siebie, odrębność trwałych interesów klasowych i związaną z tym świadomość 
klasową oraz odizolowanie od siebie poszczególnych klas.

anthony giddens ujmuje klasę (class) następująco: „[…] chociaż klasa jest 
jednym z najczęściej używanych przez socjologów pojęć, brak jednolitej defi-
nicji. według Marksa klasa to grupa ludzi o podobnym stosunku do środków 
produkcji. Również weber postrzegał klasę w kategoriach ekonomicznych, ale 
podkreślał jej związek ze statusem społecznym i sympatyzowaniem z «partią». 
Cześć współczesnych socjologów za podstawowy wyznacznik przynależności 
klasowej uznaje zawód, inna cześć kładzie nacisk na stan posiadania, a jeszcze 
inna na poziom zamożności; jest też grupa, dla której wyznacznikiem klasy jest 
styl życia” [giddens 2005: 723]. Piotr sztompka definiuje zaś klasę społeczną 
jako: „[…] wielki segment społeczeństwa obejmujący osoby o podobnej sytuacji 
własnościowej (zwłaszcza w zakresie posiadania środków produkcyjnych, czyli 
kapitału ekonomicznego)” [sztompka 2002: 353].

4 szerzej: Maffesoli 2008. należy tu jednakże wyraźnie zaznaczyć, że podstawą do wyróż-
nienia kategorii nowoplemienia jest poczucie przynależności i ujednolicone wzory konsumpcji 
(tak indywidualnej, jak i zbiorowej), natomiast podstawą wyróżnienia pojęcia prekarności jest 
praca (a raczej jej niepewność).

5 Ossowski 1968 (rozdziały: Trojaki zakres terminu „klasa społeczna”, s. 187–197; Pojęcie 
klasy społecznej: wspólny wzór i niezgodne definicje, s. 198–210).
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w tym kontekście pojęcie „prekarności” i samego prekariatu może być najpro-
ściej interpretowane jako swoista marksowska „klasa w sobie”, gdyż nie wykształciło 
się w niej poczucie solidarności (wydaje się, że wywołuje to rozproszenie prze-
strzenne oraz różnorodność językowa współczesnych prekariuszy). należy tu mieć 
na względzie fakt, iż w przeciwieństwie do proletariatu współcześnie prekariusze 
nie są wykluczeni z życia społeczno-kulturowego – co więcej są jego aktywnym 
odbiorcą i twórcą (via internet). Cechy dystynktywne dotyczące odmienności 
proletariatu i prekariatu zostaną szerzej omówione w dalszej części niniejszego 
tekstu – w tym momencie należy podkreślić dwa główne kryteria odróżniające 
prekariat od proletariatu: względnie młody wiek prekariuszy oraz zwiększanie się 
odsetka kobiet (wśród proletariuszy pracowali głównie mężczyźni, a kobiety zajmo-
wały się domem i wychowaniem dzieci; nie dotyczyło to przemysłu tekstylnego). 
Ponadto warto wziąć pod uwagę fakt, iż prekariusze mają (względnie) małą liczbę 
dzieci (uwzględniając przy tym, z mniej lub bardziej obiektywnych powodów, 
współcześnie preferowany model wychowania tzw. high value child), natomiast 
podstawowym modelem prokreacyjnym rodziny proletariackiej była wielodziet-
ność. nadto należy pamiętać, że współcześnie prekariusze mają szansę na „awans 
klasowy” (znalezienie stałej pracy – co wynika z fluktuacji rynkowych i względnie 
wysokiego poziomu wykształcenia prekariuszy), podczas gdy proletariusze byli go 
w zasadzie pozbawieni (z tego też względu – w pewnym okresie historycznym – 
proletariat można było traktować tak jako klasę per se, jak i jako kastę). 

na gruncie polskim jednakże brak było dotychczas opracowania szerzej 
prezentującego w usystematyzowany sposób ww. tematykę i ukazującego czy-
telnikowi problemy operacjonalizacji, aplikacji i egzemplifikacji wzmiankowa-
nego pojęcia w warunkach budowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce 
po 1989 roku. Lukę badawczą w tej tematyce, w kontekście teorii konfliktu, 
wypełnia omawiane opracowanie Jarosława Urbańskiego6. należy zauważyć, iż 
autor podjął się tu ambitnej próby wyjaśnienia za pomocą koncepcji prekarności 
zachodzących współcześnie w Polsce przemian społecznych ruchów pracowni-
czych (co implikuje podtytuł opracowania)7.

6 Urodzony w 1964 roku, z wykształcenia socjolog, znany aktywista społeczny i działacz 
ruchów anarchistycznych (od lat 80. XX wieku). Przynależy do Ogólnopolskiego Związku Zawo-
dowego Inicjatywa Pracownicza. Ponadto jest związany ze środowiskiem poznańskiego Rozbratu. 
w związku ze wskazaną działalnością społeczną ma dużą wiedzę praktyczną dotyczącą przemian 
ruchu pracowniczego w okresie zmiany społeczno-ustrojowej w Polsce (od lat 80. XX wieku aż 
po czasy współczesne).

7 Omówienia recenzowanej pozycji autorstwa Macieja gduli i Tymoteusza Kochana można 
znaleźć na stronach internetowych „Krytyki Politycznej” (Nauczmy się wreszcie wygrywać) i „no-
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pOlsKa „szKOŁa” stratyFiKacJi spOŁeczneJ

w dotychczasowych badaniach stratyfikacji społecznej koncentrowano się na 
neomarksistowskim „twardym” podejściu klasowym, zakładającym, że kryteriami 
dystynktywnymi przynależności do danej klasy są wyznaczniki materialne: wła-
sność, wykształcenie/zawód, władza, a wreszcie rodzina (i jej wzory konsumpcji). 
współcześnie można zaobserwować uelastycznienie kryterium podziału – wy-
daje się nim stawać na jednym biegunie praca (a dokładniej jej posiadanie bądź 
„brak”8, warunkujący określone sposoby spędzania czasu, „dorosłość” i możność 
podniesienia statusu socjoekonomicznego), a na drugim swobodny i stały dostęp 
do internetu/względnie telefonii komórkowej wraz z odnośnymi kompetencjami 
cyfrowymi jej obsługi („dostęp/podłączenie” – ang. access/connected community, 
plug in community9).

wśród najbardziej znanych badaczy problemu stratyfikacji społecznej 
w Polsce możemy wyróżnić (w kolejności alfabetycznej): Jana błuszkowskiego, 
Henryka Domańskiego, agnieszkę gromkowską-Melosik, Marię Hirszowicz, 
Jacka Kochana, stanisława Kozyr-Kowalskiego, bogdana Macha, stanisława 
Ossowskiego, Krzysztofa Podemskiego, Ryszarda adama Podgórskiego, Pawła 
Rybickiego, Zbigniewa sawińskiego, Kazimierza M. słomczyńskiego, Renatę 
suchocką, Jacka szmatkę, Mirosława J. szymańskiego, Jana Turowskiego, 
włodzimierza wesołowskiego, stanisława widerszpila i sławomira H. Zarębę.

największy wpływ teoretyczny/zakres oddziaływania we współczesnej 
socjologii polskiej mają w tym zakresie badania i wnioski z prac stanisława 
Ossowskiego i Henryka Domańskiego10. 

wej Krytyki Czasopisma Filozoficznego” (Urbański, walka bez klas... i bez walki/o książce Jarosława 
Urbańskiego „Prekariat i nowa walka klas”), jednakże ze względu na wagę i znaczenie społeczne 
„prekarności” i „prekariatu” autor postanowił także zabrać głos w dyskusji i przygotować niniejszy 
tekst. autor zasadniczo zgadza się z przedstawioną przez poprzedników linią zarzutów (vide wska-
zane poniżej wady opracowania), jednakże dostrzega także (niewymienione przez poprzedników) 
zalety opracowania, o których pisze poniżej.

 8 niejednoznaczny z „bezrobociem” – vide: okres studiów, który dla wielu uzyskał współ-
cześnie status moratorium psychospołecznego bądź „praca na czarno” podyktowana różnorodnymi 
względami społeczno-ekonomicznymi.

 9 skrajnym przykładem jest tu kompulsywne sprawdzanie dostępu/podłączenia do internetu/
niektórych portali społecznościowych (jak Facebook, snapchat, instagram etc.) oraz zjawiska 
dawania tzw. lajków (powstawania like community).

10 szczególne miejsce zajmują tu prace Ossowskiego: Więź społeczna i dziedzictwo krwi 
[1939] i Struktura klasowa w społecznej świadomości [1957] oraz imponujący dorobek naukowy 
Henryka Domańskiego: Rola klasyfikacji zawodów w analizie struktury społecznej [1985], Seg-
mentacja rynku pracy a struktura społeczna [1987], Struktura społeczno-zawodowa a ruchliwość 
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pOtrzeba wprOwaDzenia „antypreKariatU”

w związku z faktem, że prekariat i prekarność są „nowymi «klasami» społeczny-
mi”, dla równowagi i pogłębienia dalszych analiz należałoby wprowadzić pojęcie 
opisujące „przeciwieństwo” prekarności i prekariatu, którego kryterium wyróż-
nienia będzie praca (i jej pewność). w związku z powyższym piszący niniejsze 
słowa proponuje wprowadzenie do literatury przedmiotu pojęcie „certarlności” 
i „certariatu” oznaczające klasę społeczną mającą pewność pracy i wysokiej płacy 
(łac. certus, ang. certain – „pewny” + „proletariat/prekariat”) oraz rozbudowaną 
sieć kontaktów społecznych (kapitału symbolicznego, społecznego i kulturowego 
w rozumieniu Pierre’a bourdieu) w tzw. towarzystwie/śmietance ludzi o wysokim 
statusie społeczno-ekonomicznym (sse)11.

Można wyróżnić dwa rodzaje certarlności/certariatu12:
 – bierną/wrodzoną/przypisaną13 (z racji urodzenia, koneksji rodzinnych 

i związanego z nimi wyższego poziomu kapitału symboliczno-społecznego, 
przejawiającego się istnieniem sieci mniej lub bardziej formalnych powiązań 
uławiających uzyskanie bardzo dobrego wykształcenia i obycia – prywatne szkoły 
i uczelnie z tzw. Ivy League – oraz zrobienie kariery i uzyskanie wysokich docho-
dów, a także prezentowanie tzw. dobrego smaku/gustu w konsumpcji dóbr i usług,

 – aktywną/nabytą/uzyskaną14, poprzez własny sukces edukacyjny (uzyskanie 
dobrze płatnego i prestiżowego zawodu, takiego jak np. lekarz, prawnik, sędzia, 
wykładowca uczelni wyższej/profesor, inżynier niszowej specjalności, programi-
sta komputerowy niszowej specjalności, względnie manager wysokiego szczebla 

społeczna i przestrzenna w Polsce [1989; współautorstwo], Struktura społeczna: schemat kon-
ceptualny i warsztat badawczy [1989; współautorstwo], Klasy społeczne, grupy społeczno-zawo-
dowe, organizacje gospodarcze. Struktura społeczna w krajach rozwiniętego kapitalizmu [1991], 
Zadowolony niewolnik. Studium o zróżnicowaniu społecznym między kobietami i mężczyznami 
w Polsce [1992], Społeczeństwa klasy średniej [1994], Na progu konwergencji. Stratyfikacja spo-
łeczna w krajach Europy Środkowej i Wschodniej [1996], Hierarchie i bariery społeczne w Polsce 
w latach 90. [2000], Polska klasa średnia [2002], O ograniczeniach badań nad strukturą społeczną 
[2002], O ruchliwości społecznej w Polsce [2004], Struktura społeczna [2004], Społeczeństwa 
europejskie stratyfikacja i systemy wartości [2009], Sprawiedliwe nierówności zarobków [2013], 
Czy są w Polsce klasy społeczne? [2015].

11 w takim wypadku prekariat i certariat można będzie traktować jako swoiste typy idealne 
dla dalszej rozszerzonej analizy zmieniającej się struktury społecznej bądź tworzyć wielostopniowe 
skale prekarności–certalności użyteczne dla dalszych analiz.

12 najprostszym sposobem wyróżnienia kryteriów certarlności jest przeciwstawnie ich kry-
teriom prekarności.

13 Można ją traktować jako marksowską „klasę dla siebie”.
14 Można ją traktować jako marksowską „klasę w sobie”.
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etc.) i społeczno-ekonomiczny (bankierzy), uzyskanie zaszczytnych stanowisk 
i odznaczeń (najwyższe władze państwowe, wojskowe/generałowie i duchowne/
biskupi), geniusz ekonomiczno-biznesowy (milionerzy etc.)15.

Certariat bierny może korzystać z efektów pracy prekariatu (i często z nich 
korzysta), jednakże te dwie społeczności są odgrodzone od siebie niewidzialną 
granicą/bramą/szybą (ang. in-gates community, car window community) oraz nie 
przenikają się nawzajem – co znajduje wyraz w odmiennych sposobach mieszka-
nia (rezydencje vs. bloki), pracy (życie z dywidendy/stanowisk kierowniczych/
wolnych zawodów vs. pracy własnych rąk), konsumpcji dóbr i usług (dobra luk-
susowe vs. produkcja masowa) i rozrywce (kultura wysoka vs. kultura masowa).

szczególną pozycję wśród certariatu zajmują miliarderzy (tzw. Ultra High 
Net Worth Individuals z racji swej odrębności można traktować jako klasę per se, 
gdyż przejawiają oni swoistą świadomość klasową i są na tyle małą zbiorowo-
ścią, że jej członkowie, osiągnąwszy pewien poziom bogactwa, znają się i mają 
możliwość wspólnego robienia interesów), którzy w różnych społeczeństwach 
mogą być zaliczani zarówno do certariatu biernego (wielka brytania, Francja, 
niemcy, włochy), jak i aktywnego (Rosja, Ukraina, brazylia, Polska etc.).

strUKtUra pracy

autor podzielił swoją pracę na wstęp i pięć rozdziałów (ostatni pełni funkcję 
podsumowania). we wstępie nawiązuje do poglądów innych autorów piszących 
o problematyce „prekaryzacji” (vide immanuel wallerstein, Jeremy Rifkin, an-
tonio negri, Karol Marks, Janusz gardawski, sergio bolonia czy też elizabeth 
Dunn, co zastanawiające nie wymienia tutaj guya standinga). Rozdział pierw-
szy przedstawia „teoretyczne” ramy pracy (głównie socjologię zaangażowaną 
i teorię składu klasowego). Rozdział drugi omawia cztery systemy narracyjne 
wyjaśniające i opisujące położenie pracowników-prekariuszy:

a) egzystencjalny – dotyczący indywidualnego funkcjonowania psychospo-
łecznego ludzi pracujących w niepewnych warunkach pracy,

15 należy tu pamiętać, że tzw. towarzystwo/śmietanka nie przyjmuje w swoje szeregi nowych 
członków (certariatu aktywnego) automatycznie – na ten fakt trzeba sobie „zasłużyć” poprzez 
zdobycie dobrych manier i obycia oraz uczestnictwo w szeroko społecznie/klasowo aprobowanych 
aktywnościach (np. przyjęcia, bankiety, rauty, wyścigi konne etc.) bądź ich organizowanie, a także 
odpowiedni poziom i stopień konsumpcji dóbr i usług. Certariat aktywny zazwyczaj przeznacza 
swoje dochody na dobra użytkowe, podczas gdy certariat bierny preferuje wysoko wysublimowane 
dobra statusowo-użytkowe i dzieła sztuki. Osobną kwestią jest tu stosunek certariatu biernego do 
tzw. nuworyszy i ich funkcjonowanie/odnajdywanie się w tzw. towarzystwie.
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b) społeczno-ekonomiczny – opisujący sytuację materialną prekariuszy,
c) formalno-prawny – opisujący zaistniałe zmiany instytucjonalno-prawne 

(nowe formy pracy i ich konsekwencje związane z dążeniem do maksymalnego 
uelastycznienia pracy przez „kapitalistów”),

d) makrosocjologiczny – zarysowujący szerzej konsekwencje społeczne 
uelastycznienia form i warunków pracy.

Rozdział trzeci dotyczy reakcji pracowników na zachodzące zmiany form 
pracy – opisuje podejmowane przez nich indywidualnie i grupowo formy protestu/
oporu społecznego oraz mechanizmy radzenia sobie z nimi przez współczesnych 
„właścicieli środków produkcji”. Rozdział czwarty opisuje kierunki zmian klaso-
wych różnych kategorii społeczno-zawodowych, natomiast w rozdziale piątym 
autor przedstawia wysnute przez siebie problemy i przypuszczenia dotyczące 
dalszego rozwoju „prekariatu”.

merytOryczny wymiar pracy

wśród współczesnych polskich opracowań teoretycznych (z zakresu socjologii) 
i „aplikacyjnych” (z zakresu polityki społecznej) brakowało rzetelnego opra-
cowania porządkującego omawianą tematykę. w związku z tym niewątpliwą 
zaletą przedstawianej publikacji jest sama próba usystematyzowanego opisania 
problemu. Dzięki temu niezaznajomiony z tematem czytelnik zyskuje nowy punkt 
odniesienia i związaną z tym nową perspektywę. 

analiza wychodzi z perspektywy socjologii zaangażowanej, następnie krótko 
zarysowuje teorię składu klasowego, poddając ją krytyce oraz opisując wkład, 
jaki do jej rozwoju wnieśli różni współcześni autorzy. wskazuje na kluczowe 
znaczenie fordyzmu i postfordyzmu oraz przejścia między nimi dla narodzin 
„prekariatu” i procesu „prekaryzacji”. Urbański przytacza znaczną liczbę danych 
faktograficznych, zaczerpniętych z badań społecznych (CbOs, gUs) i ekono-
micznych, opisujących pauperyzację klasy pracującej na świecie i w Polsce oraz 
spowodowane tym faktem (wymuszone) migracje ludności. Przedstawia dane 
mówiące także, że współcześnie zadłużenie nie jest już oznaką wysokiego statusu 
materialnego. wskazuje, iż dla gospodarki prekarnej charakterystyczna jest po-
stępująca deregulacja i uelastycznienie zatrudnienia i jego form, przejawiające się 
w gwałtownym rozwoju rynku pracy tymczasowej (vide wzrost wielkości i ilości 
agencji pracy tymczasowej), uelastycznienie czasu pracy i wielkości płacy za pracę 
oraz prawie całkowity zanik więzi i lojalności na linii pracodawca – pracownik.

Dla podkreślenia swoich wywodów używa terminologii ekonomicznej i quasi-
-ekonomicznej do opisu zmian na rynku pracy i struktury klasowej (m.in. wahadło 
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Polanyiego, cykle Kondratiewa). wskazuje na zachodzące współcześnie różnorodne 
próby podporządkowania życia pracownika funkcjonowaniu w zakładzie/miejscu 
pracy. skrótowo opisuje tworzenie się i działania ruchów protestu pracowniczego 
na świecie i w Polsce (dość szczegółowo) oraz związane z tym przekształcenia 
i problemy społeczne (m.in. masowe protesty w miastach, i częściowo na wsi, 
próbę alokacji kapitału przedsiębiorstw na Daleki wschód oraz ruch protestu na 
obszarach wiejskich). autor zwraca uwagę na cykliczność protestów społecznych 
w Polsce, opór robotników przeciwko zmianom i podjęte przez władze działania 
mające pobudzić rozwój gospodarczy, które doprowadziły do ostatecznej deregu-
lacji systemu, np. specjalne strefy ekonomiczne są obecnie wykorzystywane przez 
międzynarodowe korporacje jako rezerwuar taniej, sprekaryzowanej siły roboczej 
pracującej na umowach śmieciowych i dowożonej z odległych miejscowości. 

na zakończenie opracowanie przedstawia autorską interpretację przebiegu 
przemian klasowo-społecznych w Polsce po 1989 roku, a także badań nad nimi. 
wskazuje na dostrzeżenie znaczenia kwestii awansu społecznego chłopstwa po 
ii wojnie światowej, podkreślając, że „stanie się «robotnikiem najemnym» chłopi 
często traktowali nie jako przejaw awansu społecznego, ale wręcz przeciwnie – 
degradacji” [s. 223]. akcentuje postępującą dezagraryzację i proletaryzację wsi, 
pisząc, że „[…] praca w mieście daje (a nie tylko obiecuje) realną możliwość 
awansu materialnego” ze względu na zróżnicowanie struktury społecznej tamże 
i większe (często pozorne) możliwości zrobienia «kariery» [s. 224]. wskazuje 
na obserwowalną segmentację miejskiego rynku pracy, zauważając, że „nawet 
w stosunku do tych samych rodzajów zawodów istnieje podział na elastyczne 
i stabilne miejsca pracy”. na tej podstawie stwierdza, że „[…] wobec proletariatu 
miejskiego wiejscy emigranci występują przeważnie jako prekariusze” [s. 225]. 

Podkreśla także postępującą feminizację klasy prekarnej i tworzenie się 
tzw. rezerwowej armii kobiet, będącej de facto w niektórych państwach motorem 
rozwoju gospodarczego. Dość szczegółowo analizuje cykliczne zmiany sposobów 
i form produkcji w Polsce na przykładzie Zakładów Cegielskiego oraz wyłanianie 
się tam ruchu robotniczego.

na podstawie ww. przykładów podkreśla stopniowo następujące przemiesz-
czenie gałęziowe i przestrzenne w polskim przemyśle, wynikającą z tego zmianę 
form pracy i przejmowanie (społecznej) funkcji fabryki przez centra handlowo-
-usługowe oraz super- i hipermarkety16 a także stopniowo uelastyczniające się 

16 należy zauważyć, że osoby tam zatrudnione najczęściej pracują w 7-dniowym systemie 
pracy zmianowej, co bardzo utrudnia nawiązywanie trwałych więzi społecznych/prowadzenie 
ustabilizowanego życia rodzinnego.
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podejście władz lokalnych i centralnych do form zatrudnienia. w tym kontekście 
wydaje się zapominać, że współcześnie czynnikiem dystynktywnym jest także 
zwiększenie długości czasu pracy osób zatrudnionych na umowach zlecenia, 
o dzieło bądź samozatrudnionych w porównaniu z osobami pracującymi na umo-
wach o pracę (przykładowo wśród pracowników ochrony fizycznej standardem 
jest 240 godzin pracy w miesiącu). Urbański jednocześnie podkreśla postępującą 
deprecjację edukacji: „Powstaje przemysł edukacyjny zastępujący uniwersyteckie 
standardy postfordowską kontrolą pracy i nauczania” [s. 257].

niejako podsumowując swe dociekania, autor wskazuje na pięć najważ-
niejszych problemów dotyczących powstawania („stawania się”) prekariatu 
(dostrzeżenie ich wydaje się najistotniejszym wkładem Urbańskiego w dalszy 
dyskurs o „prekaryzacji/prekarności”): 

1. „[…] procesy semipolaryzacji zachodzące na terenach wiejskich; relacje 
między wsią a miastem oraz tworzenie się nowo zwerbowanej klasy pracowni-
ków z dala od dotychczasowych ośrodków produkcji i miejsc funkcjonowania 
«starych» segmentów klasy robotniczej” [s. 259].

2. „[…] ważna zmiana w składzie klasy pracowniczej dotyczy jej femini-
zacji” [s. 259]17.

3. „[…] nowe, przestrzenne skupiska klasy pracowniczej jak specjalne 
strefy ekonomiczne, ale też centra handlowe czy przemysł edukacyjny (wyższe 
uczelnie)” [s. 260].

4. „[…] nowe formy rekrutacji pracowników, agencje zatrudnienia i po-
średnictwa pracy, agencje HR, centra wolontariatu oraz aktywność na tym polu 
państwa i jednostek samorządu terytorialnego (polityka zatrudnienia)” [s. 260].

5. „[…] wszelkie formy migracji zwłaszcza będącej wynikiem zmiany w glo-
balnym czy lokalnym podziale pracy. w szerszym znaczeniu – w ogóle mobil-
ność zarobkowa. Równie ważne jest bowiem śledzenie ruchliwości wertykalnej, 
w strukturze społecznej, np. poprzez zmiany w edukacji zawodowej” [s. 260].

Przedstawione przez autora niezwykle bogate i różnorodne dane empiryczne 
z pewnością dowodzą jego głębokiej znajomości tematu – wynika to z perspekty-
wy socjologii zaangażowanej, prezentowanej od samego początku przez autora. 
Przynoszą także nowe spojrzenie biograficzno-systematyzacyjne dla mniej lub 
bardziej zorientowanego w tematyce czytelnika.

17 należy tu pamiętać, że pracujące kobiety „po godzinach” zajmują się także opieką nad 
dziećmi i gospodarstwem domowym. 
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skupmy się teraz na wadach omawianej publikacji.
1. w tytule publikacji Jarosław Urbański pisze o „nowej walce klas”, 

co pozwala przypuszczać, że publikacja będzie przedstawiała „walkę” klas 
(zwycięzców i zwyciężonych/ofiary), tymczasem treść opracowania odnosi się 
de facto do istniejących w każdym społeczeństwie konfliktów społecznych, 
które ze swej natury (jak zostało wyżej wspomniane) są zjawiskiem normalnym 
i niemożliwym do wykluczenia. Prekariat (na współczesnym poziomie rozwoju) 
nie przejawia rozbudowanej świadomości klasowej, w związku z tym, jak również 
zostało to wyżej wspomniane, zasadne byłoby traktowanie go w omawianym 
opracowaniu jako warstwy społecznej, a nie klasy. Prekariusze są bezsilni 
wobec istniejącego stanu rzeczy i prawodawstwa umożliwiającego całościowe 
„uelastycznienie” rynku pracy. w przeciwieństwie do proletariatu nie pracują 
w wielkich zakładach dających możliwość organizacji – dzięki temu są niejako na 
pozycji z góry przegranej (proletariat był pracodawcom niezbędny – prekariuszy 
można z dnia na dzień zastąpić techniką bądź zmianą organizacji pracy innych, 
„pełnowartościowych”, pracowników18). Mając to na względzie, pierwszym silnie 
zarysowanym przez Urbańskiego (i każdego autora zajmującego się tą tematyką) 
postulatem związanym z problemem prekarności, winna być zmiana (polskiego) 
ustawodawstwa państwowego umożliwiającego obecny stan rzeczy.

2. Prawie całkowita ateoretyczność: autor mniej lub bardziej świadomie 
pomija część stricte teoretyczną, koncentrując się na podejściu opisowym cech/
własności dystynktywnych „prekariatu” (jako „nowej klasy społecznej”) i same-
go procesu „prekaryzacji/prekarności”. Prowadzi to do paradoksalnej poniekąd 
sytuacji, w której opracowanie jest ugruntowane tylko w teraźniejszości – o ile 
możliwa jest ograniczona rekonstrukcja ewolucji powstawania prekariatu w prze-
szłości, o tyle na tej podstawie bardzo trudno jest wyciągnąć wnioski dotyczące 
„trajektorii zmiany klasowej prekariatu i samej prekarności” w przyszłości. Mimo 
że opracowanie zawiera część parateoretyczną (Rozdział i i częściowo ii) oraz 
część „teoretyczną” (Rozdział iV: Trajektorie zmian klasowych; wydaje się, że 
lepiej opisuje ją określenie: część „uteoretycznioną”), nie znajdziemy w nim 
szerszych odniesień teoretycznych tłumaczących rodowód, znaczenie i rozwój 
tego ważkiego i rzutkiego społecznie zagadnienia.

3. Obserwowalne braki metody badawczej (m.in. brak jednoznacznego 
wskazania jaką metodę zastosowano przy pisaniu omawianej książki): zasadniczo 
każde opracowanie naukowe (zwłaszcza jeśli chodzi o nauki społeczne), aby 

18 we współczesnym liberalnym podejściu prekariusz ma do wyboru proste rozwiązanie: 
Podpisuje umowę śmieciową (zlecenie, o dzieło) albo nie ma nic…
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spełnić warunek „naukowości”, musi zawierać w sobie cześć metodologiczną, 
tak aby możliwa była weryfikowalność i replikowalność zamieszczonych tam 
danych. Zależnie od paradygmatu badawczego (badania jakościowe vs. ilościo-
we) stosowane są różnorodne metody badawcze zapewniające mniejszy bądź 
większy poziom zaufania do otrzymanych wyników. należy podkreślić, że nawet 
opracowania o charakterze teoretycznym (jakim niewątpliwie w zamierzeniu 
autora miałoby być omawiane opracowanie) mają własną metodę badawczą 
w postaci metody analityczno-syntetycznej i powiązanej z nią metody analizy 
danych zastanych.

4. narracja w pierwszej osobie liczby pojedynczej („Ja…”, „Przystąpi-
łem…” etc.): nadaje to jego wypowiedzi wymiar głęboko biograficzny, jednakże 
może budzić zastrzeżenia w środowisku naukowym, od czasów Descartesa zo-
rientowanym na maksymalną obiektywizację przedstawianych treści.

5. brak impactu teoretycznego: opracowanie Urbańskiego jest niezwykle 
ciekawą kroniką zachodzących de facto od XiX wieku przemian pracowniczo-
-klasowych w Polsce (i w mniejszym zakresie na świecie), jednakże autor nie 
przedstawia tu żadnej własnej perspektywy/interpretacji teoretycznej (z tego 
też względu niektórzy czytelnicy mogą odbierać jego pracę jako opracowanie 
z zakresu historii gospodarki/przemian klasowych, a nie opracowanie stricte 
z zakresu nauk społecznych).

6. narracja problemu „prekarności/prekaryzacji”, jak i samego „prekaria-
tu” wskazuje na chęć maksymalnie pełnego przekazania odbiorcy/czytelnikowi 
informacji czym one są?, z zachowaniem całego bogactwa ich cech/własności 
dystynktywnych. Takie podejście jednakże kłóci się z głęboko zakorzenioną 
w myśli filozoficznej i ekonomiczno-społecznej Zachodu zasadą tzw. „brzy-
twy Ockhama” – innymi słowy, brakuje krótkiej, „encyklopedycznej” definicji 
„prekarności/prekaryzacji”, jak i samego „prekariatu”, a zaproponowane przez 
Urbańskiego ujęcie jest w odbiorze sfragmentaryzowane. Zamiast tego w różnych 
częściach opracowania wskazuje on, że w skład „prekariatu” wchodzą ludzie: 
a) względnie młodzi, b) pracujący w paradygmacie elastycznych form zatrudnie-
nia, takich jak umowa o pracę na czas określony, umowa zlecenie bądź o dzieło, 
samozatrudnienie; niejako pomija problem „przynależności do prekariatu” osób 
„pracujących na czarno” bądź trwale wykluczonych z rynku „oficjalnej” pracy 
(problem podklasy)19, c) względnie wykształceni i znający języki (co różni ich 

19 wskazuje, że cechą charakterystyczną prekariatu jest „niepewność”: pracy, płacy, związane 
z tym ubóstwo (co wydaje się być rekompensowane przez dostęp do kultury masowej – zwłaszcza 
internetu i portali społecznościowych, takich jak Facebook – przyp. Z.M.) oraz zadłużenie.
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od proletariatu – wskazuje tu jednakże na powstanie tzw. „przemysłu edukacyj-
nego”), d) relatywnie niezorganizowani społeczno-politycznie (co różni ich od 
proletariatu), e) raczej o prawicowych bądź centrowych poglądach politycznych 
(co zdecydowanie różni ich od proletariatu)20.

7. Powierzchowność analizy: podtytuł opracowania Przeobrażenia współ-
czesnej klasy pracowniczej i jej form walki każe oczekiwać, że znajdziemy tam 
głębszą, bardziej przemyślaną i sformalizowaną refleksję na ww. temat – niestety 
Urbański w swoim opracowaniu nie przedstawił żadnej głębszej i bardziej spój-
nej refleksji/opisu wzmiankowanego problemu, na podstawie którego można by 
wyciągnąć wnioski na przyszłość.

8. Luki w definiowaniu ważnych dla wywodu pojęć: w opracowaniu nie znaj-
dziemy niewątpliwie koniecznej w tego typu publikacjach bardziej spójnej definicji 
„klasy społecznej/pracowniczej” (wraz z jej elementami dystynktywnymi) i zwią-
zanych z nią pojęć „zmiany klasowej”, „ruchów klasowych” oraz „walki klasowej” 
(wydaje się, że autor ma tendencję do gloryfikowania i podciągania pod niesprecyzo-
waną szczegółowo „walkę społeczną/klasową” wszelkich form oporu pracowniczego 
i powiązanych protestów bez analizowania ich szerszych motywacji)21.

9. Urbański nie uwzględnia i nie poddaje głębszej analizie znaczenia polityki 
dla „walk klasowych”, wspomina tylko o próbach organizacji politycznej i wal-
ki politycznej o poprawę sytuacji ekonomicznej wśród proletariatu, prekariatu 
i ruchów rolniczych („samoobrona”), lecz kompletnie pomija problem (prób) 
organizacji politycznej prekariatu i związanej z tym możliwości wykorzystania 
poparcia prekariatu przez (najczęściej prawicowe) partie polityczne bądź inne 
(skrajnie prawicowe) ruchy społeczne22.

10.  Pewnego rodzaju jednostronność i wybiórczość przedstawionych przy-
kładów – ograniczenie się do Polski, Chin i bangladeszu – nie zawsze oddaje 
globalność zachodzących na świecie przemian społecznych i pracowniczych oraz 
powiązane z tym uelastycznianie form pracy – wynika to z niedostatków metody 
badawczej autora i mniej lub bardziej zamierzonego ateoretycznego charakteru 

20 Mając to na względzie, zasadne wydaje się postawienie następujących pytań: Czy w sferze 
społeczno-kulturowej prekariusze są bezrefleksyjnym „wytworem” kultury masowej nastawionym 
na funkcjonowanie w ramach starej maksymy: „Chleba [pracy – Z.M.] i igrzysk [dostępu do In-
ternetu – Z.M.]”? Czy prekariusze tak głęboko zinternalizowali swoją „prekarność”, że nie wierzą 
w możliwość poprawy swojej sytuacji? Czy wykształcenie wyższe warunkuje poglądy polityczne / 
„prawicowość” prekariuszy?

21 Zwraca na to także uwagę Tymoteusz Kochan.
22 szerzej ten problem dostrzega i omawia guy standing [2011].
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opracowania (konsekwencją tego jest w pewnym zakresie „przypadkowy” dobór 
bibliografii i analizowanych w opracowaniu danych empirycznych).

11.  Pominięcie analizy relacji prekariatu/prekarności ze związkami zawo-
dowymi: były one motorem transformacji społeczno-ustrojowej lat 80. XX wie-
ku i w pewnym zakresie przyczyniły się do powstania prekariatu/prekarności 
w Polsce.

12.  brak porządkujących przekaz indeksów: rzeczowego i nazwisk.

Reasumując, książka Jarosława Urbańskiego Prekariat i nowa walka klas 
na polskim rynku wydawniczym jest pozycją prekursorską, przynoszącą nową 
spojrzenie na istniejące na rynku pracy i w społeczeństwie problemy i wyzwania 
społeczno-ekonomiczne. składa się na nią bogaty zasób wiedzy empirycznej 
autora o zachodzących w Polsce od lat 80. XX wieku przemianach społeczno-
-ekonomicznych, poparty licznymi wynikami badań empirycznych i przykładami 
„z życia”. Jednakże, ze względu na mniej lub bardziej świadomie przyjętą przez 
autora ateoretyczność publikacji i braki w zakresie metody badawczej, przedsta-
wione analizy i wyciągnięte na ich podstawie wnioski nie do końca trafnie opisują 
zachodzące procesy, ich motywy i tło społeczno-kulturowe. w związku z tym na 
poziomie metateoretycznym największą wadą publikacji Jarosława Urbańskiego 
jest fakt, iż nie wnosi ona impactu teoretycznego (dającego możliwość naukowo-
-poznawczego uchwycenia fenomenu prekarności), pozostając zlepkiem mniej 
lub bardziej przypadkowej wiedzy i użytecznych autorowi danych empirycznych. 
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