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WPROWADZENIE

Tradycja wyjazdów ze wsi do pracy za granicą, która narodziła się ponad sto 
pięćdziesiąt lat temu trwa nieprzerwanie do dzisiaj. Nie powstrzymała jej trans
formacja ustrojowa zapoczątkowana w 1989 roku i wyłoniona przez nią rzeczy
wistość gospodarcza. Przemieszczenia ludności wiejskiej były i nadal pozostają 
w centrum zainteresowania badaczy migracji z kilku powodów. Po pierwsze, ana
liza wiejskiego wychodźstwa stworzyła bez mała tradycję studiów nad migracja
mi, głównie za sprawą Floriana Znanieckiego, Krystyny Dudy-Dziewierz, Józefa 
Chałasińskiego, Stefana Nowakowskiego i innych badaczy. Po drugie, wiejskie 
środowiska uczestniczyły w tworzeniu tzw. łańcuchów migracyjnych, które spra
wiają, że niektóre stare szlaki migracyjne są nadal uczęszczane (Wieruszewska 
2007: 15–16). 

Współczesny obraz migracji ze społeczności wiejskiej różni się od tego z prze
łomu XIX i XX wieku. Miejsce dawnych saksów, czyli żywiołowych w znacznej 
części wędrówek do pracy w niemieckim rolnictwie, zajęły uregulowane i zor
ganizowane na mocy międzynarodowego porozumienia migracje sezonowe. Nie 
oznacza to jednak rezygnacji z wyjazdów nieuregulowanych. Przyjmują one 
obecnie formę krótkoterminowych, czyli trwających mniej niż rok, wyjazdów do 
niezalegalizowanej pracy, podejmowanej przede wszystkim w europejskich mia
stach i poza rolnictwem. 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, jakie inne zmiany zaszły w wiej
skim wychodźstwie na przestrzeni ostatnich 150 lat. Analizie poddane zostaną: 
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wpływ wyjazdów zagranicznych na społeczności lokalne oraz podejścia badaw
cze stosowane przez badaczy wiejskich strumieni migracyjnych. Ze względu na 
dużą liczbę opracowań dotyczących migracji z wiejskiej społeczności lokalnej, 
analiza zostanie zawężona do wybranych pozycji obejmujących przede wszyst
kim piśmiennictwo z pierwszej połowy XX wieku oraz początku XXI wieku. 

PRZEDMIOT BADAŃ – MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE  
I ICH KONSEKWENCJE DLA SPOŁECZNOŚCI WYSYŁAJĄCEJ 

Zagraniczne wyjazdy zarobkowe to zjawisko, które od XIX wieku trwale 
wpisało się w obraz polskiego społeczeństwa. Zmieniały się motywy wyjazdów, 
ich skala, różne były kraje docelowe, ale stopniowo wyjazdy zarobkowe upo
wszechniły się, stając się swego rodzaju fenomenem społecznym, analizowanym 
przez badaczy różnych dziedzin. Ze względu na duże znaczenie wychodźstwa 
chłopskiego w obrazie mobilności Polaków, migracja ludności wiejskiej była 
częstym przedmiotem analizy, od XIX wieku poczynając. W pierwszym okre
sie masowych migracji z Polski (1850–1939) zjawisko to dotyczyło właściwie 
wyłącznie ludności wiejskiej, było więc opisywane przez ówczesnych badaczy. 
W opisach tych uwzględniano także, interesujące z punktu widzenia moich  badań, 
kwestie wpływu emigracji i reemigracji na przemiany życia społecznego, gospo
darczego i kulturowego polskiej wsi. Podstawową pracą w tym zakresie jest stu
dium Krystyny Dudy-Dziewierz (1938), wszechstronnie analizujące emigrację 
i jej konsekwencje na przykładzie społeczności rzeszowskiej wsi Babica, a także 
pięciotomowe dzieło Williama I. Thomasa i Floriana Znanieckiego Chłop polski 
w Europie i Ameryce1, szeroko opisujące skutki migracji zarówno dla wiejskiej 
społeczności wysyłającej, jak i dla imigrantów przebywających w krajach doce
lowych. Problematyka wpływu emigracji na życie społeczności lokalnej pojawia 
się też w kilku innych pracach powstałych przed 1939 rokiem, w tym w publika
cjach F. Bujaka (1902, 1903, 1904, 1914), J. Chałasińskiego (1931), M. Gliwi
cówny (1936), T. Makarewicza(1936). Także w późniejszym okresie temat ten był 
poddawany analizie, a czołowe miejsce wśród powstałych wówczas prac zajmu
je opracowanie Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej dotyczące małopolskiej wsi 
Zaborów (1958). Obok niego wyróżnić należy publikacje I. Lechowej (1960), 
M. Misińskiej (1971) i Z. T. Wierzbickiego(1963). 

Jaki obraz migracji i ich konsekwencji dla społeczności wiejskiej wyłania się 
z tych studiów? Przede wszystkim mobilność międzynarodowa scharakteryzowa
na zostaje w konkretnych warunkach życia badanych społeczności w powiązaniu 

1 W pracy korzystam z polskiego przekładu dzieła The Polish Peasant in Europe and America, 
które w pierwszym wydaniu ukazało się w Stanach Zjednoczonych w latach 1918–1920.
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z ustrojem agrarnym, stosunkami demograficznymi (Bujak 1914: 78–86) czy to
pografią społeczną wsi – wyznaczoną w głównej mierze przesłankami ekonomicz
nymi (Duda-Dziewierz 1938). Proces ekspansji emigracji w obrębie społeczności 
wiejskiej przedstawia się następująco: początkowo emigracja podejmowana była 
przez zubożone chłopstwo, następnie, jako uznana droga kariery życiowej stała 
się udziałem członków zamożniejszych, gospodarskich rodzin (Duda-Dziewierz 
1938). Według Franciszka Bujaka, emigranci wywodzą się najczęściej z gospo
darstw o wielkości 1–2,2 ha, w których szanse na rozwój i usamodzielnienie są 
duże, najrzadziej natomiast z gospodarstw poniżej 1 hektara, czego powody upa
truje w biedzie, braku energii życiowej (Bujak 1914: 83–85). Także w Żmiącej, 
gdzie dominowała emigracja do Stanów Zjednoczonych, ze względu na wysokie 
koszty wyjazdu na emigrację decydowały się przede wszystkim osoby z gospo
darstw powyżej 3 hektarów (Wierzbicki 1963). 

Opis zagranicznych wyjazdów zarobkowych: ich przebieg, kraje docelowe, 
rodzaje podejmowanej pracy, warunki pracy, wynagrodzenie stanowi ważny ele
ment analizy przytoczonych opracowań, przyczyniając się do poznania zjawiska 
emigracji i jego wpływu na przeobrażenia wsi przełomu XIX i XX wieku w wie
lu wymiarach, m.in. w wymiarze ekonomicznym, kulturowym i społecznym. 
Wymiary te były przedmiotem analizy autorów prac i pokrótce je zaprezentuję, 
rozpoczynając od aspektu ekonomicznego, gdyż zarobkowe wyjazdy za grani
cę nierozerwalnie wiążą się z kapitałem ekonomicznym. Według wymienionych 
wyżej studiów, przywiezione z emigracji pieniądze, szczególnie te z wyjazdów 
sezonowych, wykorzystywane były na bieżące potrzeby, utrzymanie podczas 
zimy i nierzadko z trudem wystarczały na zabezpieczenie skromnej chociażby 
egzystencji (Bujak 1902: 132, Lechowa 1960: 64, Misińska 1971: 32–56). Ina
czej było w przypadku emigracji okresowych, które pozwalały na przeprowadze
nie większych inwestycji, typu: zakup ziemi lub inwentarza, budowa lub remont 
domu czy też spłata długu lub rodzeństwa (Duda-Dziewierz 1938: 84, Lecho
wa 1960: 65–66, Misińska 1971: 58, Z. T. Wierzbicki 1963: 60–70). Niemniej 
jednak zarobione na emigracji pieniądze przeznaczane były w głównej mierze 
na bezpośrednią konsumpcję2, determinowaną regułami i wymogami gospodar
stwa rolnego tradycyjnego typu, nastawionego głównie na wyżywienie rodziny. 
Co szczególnie ważne, do tego typu gospodarstwa powracano, mimo poznanych 
na emigracji wzorów działalności pozarolniczej. Emigracja umożliwiała zakup 
dodatkowej ziemi, która stanowiła nie tylko najwyższą wartości materialną, ale 
i podstawę pozycji społecznej. 

2 I tak jest do dziś, co pokazują badania migracji ze społeczności peryferyjnych przeprowa
dzone przez Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Por. E. Jaźwińska, 
M. Okólski (2001).



60 Elżbieta Ptak

Sposób uprawy zakupionej ziemi nie zmieniał się pod wpływem emigracji 
ani okresowej ani sezonowej, co zaskakuje w szczególności w przypadku wy
jazdów drugiego typu, gdy zatrudnienie wiązało się niemal wyłącznie z pracami 
rolnymi. Tymczasem, na co zwraca uwagę F. Bujak (1902, 1914), chłopi wraca
jący z saksów nie wykorzystywali w swoich gospodarstwach nabytych za granicą 
doświadczeń3, mimo że byłyby one bardzo przydatne, np. w zagospodarowaniu 
nieużytków czy melioracji zabagnionych gruntów. Sporadycznie zdarzały się od
stępstwa od tej reguły i wyrażały się przejęciem nowych upraw, technik czy na
rzędzi rolniczych spotkanych po raz pierwszy na emigracji.

W kwestii kultury materialnej wpływ wychodźstwa, jak podają przytoczone 
opracowania, także był ograniczony. Z rzadka przywożono przedmioty do go
spodarstwa domowego, wyposażenia mieszkania oraz miejskie ubrania. Ubrania 
zresztą stanowiły zwykle pierwszy zakup emigrantów chcących upodobnić się do 
nowego otoczenia i jako element kultury innej od rodzimej przywożone były do 
społeczności pochodzenia (Bujak 1914: 108–109, Duda-Dziewierz 1938: 85, Cha
łasiński 1931: 171–173, Lechowa 1969: 67–68, Kowalska-Lewicka 1958: 245). 
Przedmioty te, zdaniem autorów, nie odegrały jednak istotnej roli w środowiskach 
pochodzenia emigrantów, gdyż było ich niewiele i tylko nieliczne się przyjęły, 
tworząc wzór do naśladowania4 . Niewielki udział obcych elementów kultury 
materialnej w społeczności wysyłającej opisuje K. Duda-Dziewierz (1938: 85), 
stwierdzając, że pobyt w Stanach Zjednoczonych nie pozostawił u wielu emigran
tów żadnego widocznego śladu poza amerykańską koszulą zakładaną od święta, 
kilkoma fotografiami i ściennym kalendarzem.

Skutki emigracji zauważalne były w sferze społecznej i duchowej społecz
ności wiejskiej. Zagraniczne wyjazdy nie były oczywiście jedynym źródłem 
przeobrażeń zachodzących w tradycyjnych stosunkach społecznych, obyczajach 
i wierzeniach. Stanowiły element szerszego tła, na które składały się także: roz
szerzenie kontaktów z miastem, rozwój oświaty, postęp gospodarczy itp. Jednak 
wychodźstwo zarobkowe przełamało izolację wsi, popularyzując i sankcjonując 
społecznie zwyczaj wędrowania, skłaniało do poszukiwania nowych dróg życia 
i doświadczeń oraz wpływało na poszerzenie światopoglądu (Bujak 1902: 133; 
1914: 106–107, Duda-Dziewierz 1938: 118–129, Chałasiński 1931: 168–180, 
Misińska 1971: 60–62, Thomas, Znaniecki 1976, t. 4). Tym samym za sprawą 
migracji, choć nie tylko, kształtowany był na wsi podatny grunt dla przyjmowania 

3 Wyjątek stanowiły powroty z sezonowych wyjazdów do Niemiec, w rezultacie których wpro
wadzono pewne innowacje w rolnictwie, szczególnie na obszarze przygranicznym (Lechowa 1960: 
66–67).

4 Odmiennego zdania jest I. Lechowa, według której przywiezione przez emigrantów przed
mioty upowszechniły się we wsi i wpłynęły na podniesienie poziomu stopy życiowej jej mieszkań
ców (Lechowa 1960:85).
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nowych wpływów kulturowych. Wpływy te wyrażały się m.in. w indywidualiza
cji i racjonalizacji postaw społecznych. 

Pierwsze z wymienionych zjawisk polegające na osłabieniu więzi rodzinnych 
i sąsiedzkich sprawiało, że emigranci coraz częściej myśleli w kategoriach swo
jego indywidualnego powodzenia życiowego, a nie jak wcześniej w kategoriach 
sukcesu grupy, przede wszystkim rodzinnej. Usamodzielnienie się pod względem 
materialnym nierzadko prowadziło do przeciwstawiania się autorytetowi rodziców. 
Racjonalizacja z kolei przejawiała się w wymiarze zarówno indywidualnym, jak 
i zbiorowym, w większym krytycyzmie wobec tradycyjnych wierzeń i nakazów 
religijnych. Wynikało to z doświadczeń przywiezionych z pracy za granicą, gdzie 
np. nie były już przestrzegane zakazy wykonywania prac w określone dni. Praca 
zarobkowa w dni świąteczne i zaniechanie praktyk religijnych, takich jak uczest
nictwo we mszy świętej, nie wpływały, jak się okazywało, na wielkość zbiorów, co 
zaczęło budzić zwątpienie w przypisywane im właściwości, prowadząc do stopnio
wego odwracania się od nich. Pojawił się także większy krytycyzm  wobec autory
tetu księdza (Duda-Dziewierz 1938: 121–122). Z drugiej strony, ofiary pieniężne 
składane przez emigrantów na potrzeby kościoła sprawiły, że parafianie postrzega
li wszystkie urządzenia kościelne jak dobro wspólne, a nie jako własność księdza 
czy kościoła, przez co zacieśniała się więź parafialna. Zmniejszył się dystans mię
dzy parafianami i księdzem, który, występując jako strona potrzebująca,  musiał 
często zabiegać o przychylność ofiarodawców  (Makarewicz 1936: 522–535). 

Także tradycyjne stosunki rodzinne uległy przeobrażeniu pod wpływem mi
gracji (Bujak 1902: 107, Chałasiński 1931: 166–170, Lechowa 1960: 70–72, Tho
mas, Znaniecki 1976: 15–36). Na zjawisko późniejszego zawierania małżeństw 
w związku z emigracją i zapracowaniem na posag w przypadku dziewcząt czy 
zagospodarowaniem się w przypadku mężczyzn zwracał uwagę F. Bujak. Z kolei 
inni autorzy analizowali osłabienie więzi między małżonkami i zachwianie tra
dycyjnego modelu patriarchalnej rodziny pod wpływem wychodźstwa. Kobieta 
w czasie nieobecności męża przejmowała funkcję nadzorowania całego gospodar
stwa, dzięki czemu jej pozycja społeczna wzrastała. Nie wykonywała ona jednak 
męskich prac, najmując do nich robotników lub korzystając z pomocy rodziny. Po 
powrocie sytuacja wracała do normalności, emigrant wracał do dawnego sposobu 
życia i roli, jaką pełnił przed wyjazdem.

Inną kwestią analizowaną w kontekście wiejskiego wychodźstwa była świa
domość narodowa chłopa, kształtująca się pod wpływem życia na emigracji, 
szczególnie w skupiskach polonijnych. Wyjazd ze społeczności wiejskiej i wzbo
gacenie światopoglądu chłopa na wychodźstwie sprawiały, że poczucie patrioty
zmu lokalnego rozszerzane było o poczucie przynależności do polskiej wspólnoty 
narodowej. Emigrant, wracając do rodzinnej wsi, czuł się Polakiem, co manife
stował w praktycznych działaniach, np. poprzez datki na cele narodowe (Duda-
Dziewierz 1938: 122).
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Podsumowując, badacze od początku XX wieku zauważyli wielkie znacze
nie emigracji w funkcjonowaniu społeczności wiejskich. Analizowano więc kon
sekwencje wychodźstwa wiejskiego dla różnych wymiarów życia społeczności. 
I tak, w wymiarze gospodarczym emigracja ożywiła handel ziemią, podejmowa
nie inwestycji, zahamowała proces rozdrabniania gospodarstw. Dzięki niej wzro
sła również stopa życiowa rodzin chłopskich. W wymiarze kulturowym z kolei 
emigracja przyspieszyła rozpad tradycyjnej kultury wiejskiej. Załamanie izolacji 
społeczności, kontakt ze światem to główne źródła przemian zachodzących w sto
sunkach społecznych, obyczajowości i wierzeniach mieszkańców wsi. Poczynio
ne przez wskazanych autorów obserwacje są cennym źródłem informacji na temat 
przeobrażeń dwudziestowiecznej wsi, dokonujących się za sprawą emigracji.

Nawiązując do wyżej wymienionych, klasycznych, rzec by można, badań nad 
wychodźstwem wiejskim, problematykę kontynuują współcześni badacze z róż
nych dziedzin. 

Sztandarowym opracowaniem w tym zakresie jest powstała w 2007 roku 
książka pod redakcją Marii Wieruszewskiej Tu i tam. Migracje z polskiej wsi za 
granicę. Zawarta w książce analiza migracji ze wsi oparta została na materia
łach empirycznych zgromadzonych w trzech wsiach oraz uzupełniona materia
łem historycznym, co stwarza długą perspektywę oglądu zjawiska. Zastosowane 
podejście, w którym mobilność rozpatrywana jest za pomocą kategorii: kapitału 
ludzkiego, kapitału kulturowego i kapitału społecznego pozwala na ocenę zy
sków i strat, jakie wiążą się z migracją, zarówno dla samego migranta, jak i dla 
społeczności lokalnej z której pochodzi. I tak, poza korzyściami finansowymi 
migracja  zarobkowa zwiększa indywidualne zasoby, mogące przynieść pozaeko
nomiczne korzyści. Konfrontacja własnych kompetencji migrantów z wymogami 
rynku pracy za granicą mobilizuje własny potencjał, sprzyja też kapitalizowa
niu umiejętności zdobytych w trakcie socjalizacji pierwotnej. Skutkiem adaptacji 
do nowych warunków jest możliwość sprawdzenia siebie i swoich umiejętności, 
co otwiera drogę do zwiększenia poczucia własnej wartości i ogólnej satysfakcji 
z zaspokojenia „ciekawości świata” (Perepeczko 2007: 149–160). Większy kryty
cyzm w ocenie skutków migracji prezentuje Izabela Bukraba-Rylska (2007: 198) 
twierdząc, że koszty emocjonalne są niewspółmierne do zarobków osiąganych za 
granicą, które służą jedynie utrzymaniu dotychczasowego poziomu konsumpcji, 
nie napędzają natomiast ani indywidualnej, ani lokalnej przedsiębiorczości. Także 
inne aspekty mobilności są przez nią oceniane negatywnie: kulturowy – wyra
żający się retradycjonalizacją, wspieraniem dotychczasowych wzorów kulturo
wych; społeczny – odznaczający się stagnacją; polityczny – postrzegany w kate
goriach zależności od innych państw. Podkreśla ona jednak, że niemożliwy jest 
jednoznaczny bilans wyjazdów, gdyż uzależniony jest on od wielu czynników, jak 
choćby od punktu widzenia i branego pod uwagę interesu migranta, jego bliskich, 
społeczności  lokalnej, państwa (Burkaba-Rylska 2007: 200).
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Ważny wkład w badanie współczesnych migracji zagranicznych Polaków, nie 
tyle ze wsi, ile z peryferyjnych społeczności lokalnych, wnieśli badacze z Ośrod
ka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, szczególnie pracą pod 
redakcją E. Jaźwińskiej i M. Okólskiego Ludzie na huśtawce. Migracje mię-
dzy peryferiami Polski i Zachodu5. Zawarta w pracy główna koncepcja migra
cji niepełnej6, odnosząca się do czasowego, często wielokrotnie ponawianego, 
zatrudnienia za granicą, wpisuje się w tradycyjny wzór polskiego migrowania 
analizowanego w pierwszej części pracy. Migranci wahadłowi lat 90. XX wieku 
mają niskie wykształcenie i pochodzą z małych miejscowości, położonych w re
gionach określanych jako peryferyjne. Jedynym ich kapitałem jest zasób taniej, 
bo niewykwalifikowanej siły roboczej. Można ich więc traktować jako spadko
bierców mieszkańców przedwojennych wsi, położonych na peryferiach społecz
nych i topograficznych. Inną, ważną cechą migracji niepełnej jest, tak jak kiedyś, 
fakt  rodzinnego podejmowania decyzji o wyjeździe i „nominowania” konkretnej 
osoby na migranta. Także trwałość różnych kierunków wyjazdowych, stabilność 
polskich „enklaw” migranckich w różnych miastach czy krajach oraz tzw. łań
cuchy migracyjne występujące w migracjach wahadłowych były obserwowane 
przez przedwojennych socjologów wsi analizujących ówczesne wychodźstwo.

Prowadzona przez autorów Ludzi na huśtawce analiza migracji niepełnych 
skupia się także na konsekwencjach wyjazdów zagranicznych zarówno dla mi
grujących jednostek i ich rodzin, jak i dla całych społeczności lokalnych. Kon
sekwencje te oceniane są pesymistycznie. Po pierwsze, uzyskane na Zachodzie 
dochody nie równoważą w żaden sposób kosztów emocjonalnych i coraz więk
szych trudności ze znalezieniem pracy w społeczności pochodzenia. Służą one 
jedynie, tak jak na początku XX wieku, utrzymaniu dotychczasowego poziomu 
konsumpcji, stając się swego rodzaju „strategią przetrwania” w sytuacji stale po
garszających się warunków życia. Po drugie, analizowana mobilność „jest głów-

5 Przeprowadzane przez badaczy OBM nalizy zjawiska migracji zagranicznych po 1989 roku 
zawarte są w wielu publikacjach, m.in. w raportach dostępnych on line: http://www.migracje.uw. 
edu.pl/publikacja/rodzaj/CMR/

6 Sezonowość i  wahadłowość to, według wielu badaczy, główne charakterystyczne współcze
snych migracji na linii Wschód-Zachód (Jaźwińska, Okólski 2001; Morokvasic 1994, et al.). Nie 
są to  trendy nowe, niemające odpowiednika we wcześniejszych ruchach migracyjnych w Europie. 
Fenomen wyjazdów sezonowych znany był na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to ludność z ziem 
polskich (Galicja i centralna Polska) emigrowała do sezonowych prac w  Niemczech, przy czym 
długość pobytu na terenie Niemiec była surowo kontrolowana. Wyjazdy wahadłowe to forma migra
cji zapoczątkowana w latach 70. XX wieku, gdy następowało wygasanie „nienasyconego”, jak się 
wcześniej wydawało, popytu na pracę w gospodarkach ówczesnych krajów socjalistycznych i część 
ludności (szczególnie nisko wykwalifikowana, z terenów peryferyjnych) zaczęła zarobkować za 
granicą, biorąc udział w migracji niepełnej, charakteryzującej się częstym przemieszczaniem po
między krajem pochodzenia a przeznaczenia. Zjawisko to w okresie minionych 30 lat przybrało na 
sile, stając się jedną z głównych form współczesnej migracji.
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nie czynnikiem utrwalającym stagnację. Żadne innowacje nie są przenoszone ze 
społeczeństwa przyjmującego do wysyłającego” (Okólski, Jaźwińska, 2001: 131), 
a nawet, zdaniem autorów, „mobilność międzynarodowa coraz częściej przyczy-
nia się do hamowania przeobrażeń ekonomicznych, zamiast stawać się ich katali-
zatorem” (Jaźwińska, Okólski 2001: 327). 

Trudno o jednoznaczną ocenę wiejskiego wychodźstwa zarobkowego, stano
wiącego trwały element życia mieszkańców polskiej wsi od ponad 150 lat. Bilans 
konsekwencji wyjazdów zagranicznych jest zróżnicowany w zależności od tego, 
czyj punkt widzenia brany jest pod uwagę – migranta, jego rodziny, czy też spo
łeczności wysyłającej lub przyjmującej. Istotne są też: sposób postrzegania skut
ków zjawiska – jako doraźnych, krótkoterminowych czy też „odroczonych” oraz 
wymiary życia zbiorowego poddawane analizie: kulturowy, społeczny, ekono
miczny czy polityczny. Przedstawiony w artykule – daleki od wyczerpania tematu 
– dorobek prac poruszających temat migracji ze wsi i ich wpływu na społeczność 
wiejską ) nie daje jasnej odpowiedzi w tym zakresie, niemniej przykłady nega
tywnych konsekwencji wyjazdów zagranicznych były przytaczane przez autorów 
ww. opracowań częściej niż przykłady następstw pozytywnych. 

PODEJŚCIA BADAWCZE  
W ANALIZIE WIEJSKIEGO WYCHODŹSTWA 

Migracje międzynarodowe jako zjawisko znajdujące się na pograniczu kilku 
nauk społecznych i badane przez zespoły interdyscyplinarne, można analizować 
różnorakimi metodami. Występujący w badaniach społecznych i mający także za
stosowanie do badań nad mobilnością przestrzenną podział na metody ilościowe 
i jakościowe wiąże się nie tylko z kwestią ich komplementarności, zgodności czy 
też sprzeczności, lecz także z różnymi paradygmatami stojącymi za tymi metoda
mi. Podczas gdy podejście jakościowe mieści się w paradygmacie interpretatyw
nym, w którym rola społeczna zależna jest od refleksyjnego procesu interpretacji 
i jest stale wytwarzana (człowiek „działa”, a nie „zachowuje się”), podejście ilo
ściowe związane jest z paradygmatem normatywnym, w ramach którego rola jest 
z góry ustalona, a aktor społeczny odgrywa ją według ustalonych reguł i zaleceń 
(Konecki 2000). Z konieczności w paradygmacie interpretatywnym badacz musi 
znaleźć się jak najbliżej osoby badanej, w paradygmacie normatywnym z kolei 
może zlecić badanie wyspecjalizowanej firmie, nigdy bezpośrednio nie wchodząc 
w interakcje z badanymi osobami. Czasami przeprowadzane są wstępne badania 
jakościowe, ale tylko w celu sformułowania hipotez, nadania określonego kształtu 
pytaniom kwestionariusza. W pomiarze najważniejsza pozostaje jednak „reguła 
większości”, czyli ustalenie, które zjawiska są dominujące pod względem ilościo
wym i statystycznym (Konecki 2000). 
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Przegląd wybranej literatury dotyczącej wychodźstwa ze wsi pokazuje, że ba
dania w tym zakresie częściej mieszczą się w paradygmacie interpretatywnym, co 
jest wynikiem traktowania migracji jako jednego z przedmiotów badań monogra
ficznych, tak chętnie wykorzystywanych do opisu i analizy zjawisk w wiejskich 
społecznościach lokalnych, szczególnie w okresie przedwojennym7. Bodźcem do 
rozwoju tego typu badań było dzieło W. Thomasa i F. Znanieckiego Chłop polski 
w Europie i Ameryce. Zdaniem Józefa Chałasińskiego „była to pierwsza mono-
grafia socjologiczna na tak wielką skalę, w której prezentowano obok wyników 
analizy także metodę i cały materiał, na jakim się oparto” (Thomas, Znaniecki 
1976: 24). Wykorzystana w pracy metoda dokumentów osobistych polegała na 
gromadzeniu i analizie danych i informacji zamieszczonych w różnego rodzaju 
źródłach pisanych, będących zapisem migracyjnych doświadczeń chłopów, m.in.: 
w listach, pamiętnikach, autobiografiach. Na ich podstawie Znaniecki i Thomas 
opisywali zmiany w postawach i poglądach emigrantów przybywających na po
czątku XX wieku z Polski do Stanów Zjednoczonych, zmiany w relacjach między 
członkami w rodzinach emigrantów, a także w lokalnych społecznościach wysyła
jących i przyjmujących. F. Znaniecki postulował, by wyjazdy zagraniczne, tak jak 
inne zjawiska społeczne, rozpatrywać jako aktualne lub potencjalne przedmioty 
czyichś czynności, a więc uwzględniać zasadę tzw. czynnika humanistycznego. 
Zgodnie z tym postulatem socjolog powinien patrzeć na rzeczywistość ‘oczyma 
jej uczestników‘, nie zaś ‘absolutnego obserwatora‘. Zapoczątkowane w pracy 
Chłop polski w Ameryce i Europie podejście subiektywne w badaniach wychodź
stwa wiejskiego stało się podstawą kolejnych badań w tym zakresie, niekoniecz
nie jednak wykorzystujących metodę dokumentów osobistych. 

Migracje zagraniczne ze społeczności wiejskiej były często analizowane 
w ramach tzw. monografii problemowych. Monografie tego typu nakazywały, aby 
wszechstronny opis danej społeczności podporządkowany był celowi głównemu, 
a mianowicie naświetleniu wybranego zagadnienia uznanego za szczególnie do
niosłe w skali lokalnej, jak też ponadlokalnej (Bukraba-Rylska 2004:164). Prekur
sorem takiego podejścia badawczego był Józef Chałasiński, prezentujący je w pra
cy z 1935 roku zatytułowanej Antagonizm polskoniemiecki w osadzie  fabrycznej 
Kopalnia. Natomiast pierwszą monografią wsi napisaną według tej koncepcji 
było opracowanie K. Dudy-Dziewierz Wieś małopolska a emigracja amerykań-
ska opublikowane w 1938 roku. We wstępie do tego opracowania autorka pisze 
o świadomej rezygnacji z masowych badań ankietowych, które wprawdzie mają 
dużo wartość poznawczą, nie pozwalają jednak na dogłębną analizę procesów 
społecznych związanych z emigracją i reemigracją. „Jedynie gruntowna analiza 
emigracji na tle lokalnej społeczności, zbadanej możliwie wszechstronnie przy 

7 Przeglądu bogatego dorobku polskiej monografistyki wsi dokonała współcześnie m.in. Izabe
la Bukraba-Rylska w artykule „Sto lat polskiej monografii wsi. Studium jubileuszowe” (2004).
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zastosowaniu różnych metod i materiałów, jest w stanie ukazać emigrację w tych 
naturalnych związkach, w jakich występuje. Ponadto, tylko taka analiza, zastoso-
wana do pewnej ilości miejscowości może dopiero wytworzyć podstawę dla ogól-
nych wniosków o roli emigracji w społecznych przeobrażeniach wsi. Co więcej, 
gruntowna socjologiczna analiza choćby jednej lokalnej społeczności naprowa-
dza na procesy powszechnie występujące” (Duda-Dziewierz, 1938: 9). W słowach 
tych zawiera się ważne dla badań monograficznych przeświadczenie, iż nieza
leżnie od stopnia rozwoju nowoczesnych społeczeństw nie stracił całkowicie na 
znaczeniu aspekt terytorialnej lokalizacji zjawisk, a więc „wielkie społeczeństwo 
nie może być empirycznie zbadane inaczej, jak tylko poprzez odpowiednio do-
brane reprezentacyjne jednostki terenowe” (Chałasiński, 1947: 7). Opracowanie  
K. Dudy-Dziewierz jest znakomitym przykładem monografii problemowej, w któ
rej autorka nie tylko uchwyciła szereg prawidłowości związanych z procesem 
wiejskiego wychodźstwa przed II wojną światową, ale odkryła i opisała pewien 
ogólniejszy wzór właściwy polskim migracjom zarobkowym także współcześnie, 
i to w skali całego społeczeństwa.

W badaniu migracji zagranicznych ze wsi i ich konsekwencji dla lokalnej 
społeczności wysyłającej pozostawało jednak pytanie, czy i na ile możliwe jest 
wykroczenie w opisie monograficznym poza synchronię, a więc uchwycenie 
przemian, dokonujących się w danej społeczności lokalnej pod wpływem wy
chodźstwa. Chcąc uwzględnić dynamikę zjawiska migracji i jego skutków na 
poziomie zbiorowości, badacze sięgali do monografii porównawczej, szczegól
nie w wersji chronologicznej8, polegającej na kilkukrotnym badaniu tego same
go środowiska w różnych odstępach czasu. Podejście takie zastosowano m.in. 
w przypadku badań wsi Zaborów, kiedy to przeprowadzone przed wojną przez 
Kazimierę Zawistowicz-Adamską analizy stały się odniesieniem dla późno po
wojennej monografii tej wsi autorstwa Marii Wieruszewskiej (1978). Tym samym 
analiza zjawiska migracji dokonana przez obydwie badaczki w jednym środowi
sku w różnych okresach pozwoliła na ukazanie wpływu migracji na przeobrażenia 
wsi na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Innym, częstym sposobem badania dynamiki zmian w lokalnej społeczności 
wiejskiej pod wpływem migracji zagranicznych było (i nadal jest) uwzględnianie 
w opisie zarówno danych aktualnych, jak również dostępnych materiałów histo
rycznych. Autorzy opracowań rekonstruowali podłoże historyczne wychodźstwa 
zagranicznego za pomocą m.in. kronik parafialnych, dokumentów urzędowych 
czy statystyk, jak w przypadku pracy Łukasza Krzyżowskiego (2009), w której 
autor odwołał się do ankiety Konsystorza Biskupiego z 1907 roku w celu osza

8 Obok wersji chronologicznej monografii porównawczych wyróżnia się także wersję teryto
rialną, polegającą na zestawieniu danej społeczności z innymi społecznościami lub większą całością 
(Wierzbicki 1971: 308).
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cowania rozmiaru zjawiska migracji z ziemi tarnowskiej na przełomie XIX i XX 
wieku. Historyczny kontekst migracji z badanej społeczności brany jest pod 
uwagę także przez innych współczesnych badaczy tego zjawiska. Oryginalnym 
podejściem w badaniach migracyjnych uwzględniającym ów kontekst jest tzw. 
etnosondaż. Podejście to po raz pierwszy zastosował Douglas Massey, realizując 
tzw.  Mexican Migration Project (Massey i inni 1987; Massey i Zenteno 2000). 
Do polskich warunków metodę tę zaadaptowali badacze z Ośrodka Badań nad 
Migracjami UW, wykorzystując ją w praktyce m.in. w latach 90., w czasie bada
nia przyczyn i skutków emigracji z Polski. W wielu publikacjach powstałych na 
podstawie  badań etnosondażowych przedstawiono już charakterystykę tej meto
dy, jednak ze względu na jej duże znaczenie dla współczesnych badań migracyj
nych, także ze wsi, pokrótce zaprezentuję jej ideę. 

Istotą podejścia jest założenie, iż jakościowe i ilościowe metody badawcze 
mogą się z powodzeniem uzupełniać, wzmacniając jednocześnie mocne strony 
obu podejść, tj. reprezentatywność w przypadku badań ilościowych i możliwość 
pogłębionej analizy w podejściu jakościowym. Cechą metody etnosondażu jest 
przyjęcie określonego wzorca badawczego, który zakłada, iż gromadzenie da
nych odbywać się powinno w trzech etapach (Jaźwińska, Łukowski, Okólski 
1997):

1. Badania monograficzne, czyli zbieranie informacji o społeczności będącej 
obiektem badania. Celem jest poznanie kontekstu procesów migracyjnych, 
czemu służy zebranie i interpretacja dostępnych danych wtórnych dotyczą
cych historii badanej jednostki terytorialnej, jej cech społecznych, demo
graficznych i ekonomicznych.

2. Badania sondażowe na próbie reprezentatywnej pod względem statystycz
nym. Badania te mają na celu oszacowanie rozmiarów migracji z danej spo
łeczności, ocenienie jej dynamiki i kierunków, określenie najważniejszych 
cech strukturalnych itp.

3. Jakościowe badania o charakterze etnograficznym, które opierają się zwy
kle na serii wywiadów pogłębionych (z migrantami, niemigrantami, lokal
nymi ekspertami), rzadziej wykorzystują technikę obserwacji uczestniczą
cej i inne. 

Zdaniem badaczy z OBM UW, efektem tak kompleksowego podejścia jest 
możliwość uzyskania informacji o procesach migracyjnych i czynnikach je wa
runkujących na poziomach: jednostkowym, gospodarstwa domowego i społecz
ności lokalnej. Dodatkowo, informacje te są na tyle pogłębione, że umożliwiają 
przeprowadzanie nawet zaawansowanych analiz (Jaźwińska, Kaczmarczyk i Na
pierała 2008).

Ze względu na to, że rola społeczności lokalnej i gospodarstwa domowego 
w kształtowaniu się zachowań migracyjnych została w etnosondażu uznana za 
zasadniczą, można przyjąć, że metoda ta nawiązuje do bogatej, zapoczątkowanej 
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na przełomie XIX i XX wieku tradycji badań nad społecznościami lokalnymi. 
Badania etnosondażowe wpisały się tym samym w nurt badań społecznościo
wych i z pewnością przyczyniły do poszerzenia wiedzy w tej dziedzinie. Prze
gląd współczesnych opracowań na temat migracji ze społeczności peryferyjnych, 
w tym wiejskich społeczności lokalnych, pozwala wysunąć wniosek, że obecnie 
etnosondaż właściwie zdominował nurt badań w tym zakresie. 

PODSUMOWANIE

Temat zagranicznych wyjazdów zarobkowych z polskiej wsi był wielokrot
nie poruszany przez rodzimych badaczy. W okresie przedwojennym zagadnienie 
to było częstym przedmiotem analizy ówczesnych monografii społeczności lo
kalnych. Traktując migrację międzynarodową jako jeden z głównych czynników 
zmian w obrębie lokalnej społeczności wysyłającej, analizowano jej wpływ na 
kulturę zbiorowości zarówno w sferze materialnej, jak i w sferze niematerialnej 
(przeobrażenia w obyczajach, wierzeniach), a także wpływ na relacje społeczne 
– w szczególności zmiany w obrębie tradycyjnych stosunków rodzinnych, czy też 
stosunki gospodarcze.

Ze względu na specyfikę badań migracyjnych ludności wiejskiej, odnoszących 
się m.in. do analizy mechanizmów i konsekwencji wychodźstwa dla jednostek 
i społeczności, nawet zwrot w stronę masowych badań ankietowych, jaki odnoto
wała socjologia empiryczna, szczególnie w latach 70. XX wieku, nie zahamował 
badań monograficznych nad zjawiskiem wiejskiego wychodźstwa. Chociaż po
wstałe po II wojnie światowej monografie są zwykle mniej eksponowane i doce
niane w bogatym dorobku badań tego typu, jednak i one wnoszą nowe informacje 
na temat wzorów migrowania z polskiej wsi i przeobrażeń wiejskich społeczności 
lokalnych uczestniczących w strumieniach migracyjnych. 

Przełom XX i XXI wieku przyniósł pewną modyfikację w badaniach nad 
migracjami z Polski, a to za sprawą zaadaptowanej przez badaczy OBM meto
dy etnosondażu. Łączy ona, podobnie jak badania monograficzne, wiele technik 
badawczych, co umożliwia uchwycenie specyfiki społeczności wiejskiej żywo 
uczestniczącej w migracjach zagranicznych. Dodatkowym elementem tej metody 
są badania sondażowe gospodarstw domowych. Dzięki zastosowaniu podejścia 
ilościowego i jakościowego w analizach migracji międzynarodowych ze wsi et
nosondaż wydaje się obecnie najpełniej badać specyfikę zjawiska. 
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