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POLSKIE MIGROWANIE W PERSPEKTYWIE  
DŁUGIEGO TRWANIA I ROZLEGŁEJ PRZESTRZENI

’W społeczeństwie, które pracowałoby ściśle 
według logiki rynkowej, odrzucono by jednostki mało zdolne,
bo ich praca nie miałaby wartości, by pokryć koszt ich utrzymania.
Czy wobec tego powinniśmy je wyeksportować albo skazać na śmierć?’

(Handy 1999: 20)

WPROWADZENIE – UWAGA METODOLOGICZNA

Przedmiotem poniższych rozważań będą migracje zarobkowe mieszkańców 
polskiej wsi rozpatrywane w ujęciu historycznym (jako zjawisko datowane co 
najmniej na połowę XIX wieku) i terytorialnym (gdyż obejmowały one bardzo 
rozległy obszar). Jednak nie tylko te ich właściwości skłaniają do zastosowania 
takiej podwójnej optyki. Równie ważne wydają się powody teoretyczne, a miano
wicie przekonanie, iż zjawiska tego rodzaju są nie tylko wieloaspektowe (w tym 
sensie, że żadne ze szczegółowych podejść, jakie proponują różne dyscypliny, nie 
jest wystarczające do ich wyjaśnienia), ale też podlegają jeszcze innym uwarun
kowaniom, niedostrzegalnym bez uwzględnienia perspektywy czasowej i prze
strzennej. Dopiero te dwa nadrzędne wymiary dostarczają odpowiednich ram, 
ostatecznie tłumaczących obserwowane prawidłowości, nic więc dziwnego, że 
są coraz częściej stosowane w analizach procesów uwikłanych w międzynaro
dowe, a zwłaszcza globalne zależności (Silver 2009). Dodatkowych argumentów 
za ich zastosowaniem można upatrywać w tym, że (co podkreśla się w ostatnich 
latach) postulaty uhistorycznionej socjologii ciągle pozostają aktualne (Kocka 
1997), a z kolei renesans myślenia w kategoriach geopolitycznych znajduje pełne 
uzasadnienie w warunkach integracji europejskiej, która przecież jest tyleż inicja
tywą ekonomiczną, co i polityczną (Wolff-Powęska, Loew 2000).
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Kiedy w 1936 r. Józef Chałasiński zastanawiał się nad fenomenem migracji, 
odrzucał – jako mało przydatne – ujęcia stosowane przez inne nauki, takie jak 
demografia, ekonomia czy geografia. Dla tej pierwszej migrowanie było po pro
stu przemieszczaniem się jednostek w przestrzeni; ekonomiści sprowadzali je do 
cyrkulacji jednego z rodzajów towarów, czyli siły roboczej na międzynarodowym 
rynku pracy; geografowie zaś rozpatrywali to zjawisko jako ruch organizmów po 
powierzchni ziemi. Żaden z tych punktów widzenia nie był odpowiedni dla socjo
loga: „Czymże więc emigracja ludzka różni się od emigracji ptaków lub od eks-
portu bekonów? – zapytywał Chałasiński i wyjaśniał – Różnicy tej nie znajdziemy, 
nie wychodząc poza czysto geograficzne (przyrodnicze) lub czysto ekonomiczne 
stanowisko. Z przyrodniczego stanowiska emigrująca jednostka ludzka jest tak 
samo organizmem biologicznym jak ptak, a z ekonomicznego tak samo towarem 
jak eksportowana nierogacizna; emigracja robotnicza niewiele się wszak pierwot-
nie różniła od eksportu nierogacizny” (Chałasiński 1936: 496).

W czym zatem badacz upatrywał swoistość stricte socjologicznego podejścia 
do zjawiska migrowania? W jego przekonaniu oznaczało ono nie opuszczenie 
(stałe bądź czasowe) terytorium państwowego przez dowolne osoby, ale przesie
dlanie się członków grupy państwowej poza granice terytorialne tej grupy. Nacisk 
kładziony na to, że człowiek migrujący nie może być traktowany jako niezależ
ne indywiduum, lecz wyłącznie jako członek określonej grupy (narodowej, spo
łecznej terytorialnej), prowadził do wniosku, iż powinien być on rozpatrywany 
w kontekście wartości tej grupy, a więc jako nosiciel istotnych dla niej dążno
ści i ról społecznych. Podejście zaproponowane przez Chałasińskiego bardzo 
dobrze pasowało do specyfiki polskiego migrowania, zwłaszcza do masowego 
wychodźstwa zarobkowego mieszkańców wsi. Co więcej, pozwalało uchwycić 
cechy charakterystyczne nie tylko dla migrowania z przełomu XIX i XX w., ale 
również dla współczesnych przejawów tego procesu. Zarówno 150 lat temu, jak 
i później (koniec XX w. i początek XXI w.) polskie migracje zarobkowe ludności 
wiejskiej są zaskakująco podobne w swoim natężeniu, prawidłowościach i efek
tach. Wszystko to świadczy o zasadniczej tożsamości nie tylko tego zjawiska, ale 
przede wszystkim jego uwarunkowań, które pomimo upływu czasu i przemian 
ustrojowych okazują się na tyle stałe, że warto wreszcie je prawidłowo zidenty
fikować. 

POLSKI WZÓR MIGROWANIA

Migracje ze wsi w Polsce, nawet na tle znacznej ruchliwości Europejczyków 
liczonej od początku XIX w., charakteryzowały się dużą dynamiką i specyficzny
mi cechami. W ciągu niespełna 150 lat (począwszy od 1800 r.) Europę opuściło 
min. 57 mln osób, z czego najwięcej – bo około 34 mln – przybyło do USA, do 
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Argentyny 7 mln, do Brazylii i Afryki 5 mln, do Kanady 4,5 mln. Także z Polski 
niemal nazajutrz po uwłaszczeniu ruszyły w świat ogromne rzesze: z zaboru prus-
kiego 1,2 mln osób, z rosyjskiego 1,4 mln, z austriackiego 1,1 mln. Jeżeli dzi
siaj, w dobie globalizacji, na stałe poza miejscem urodzenia przebywa jakieś 2% 
ludności świata (Romaniszyn 2003: 34), to ówczesną skalę wychodźstwa z ziem 
polskich szacowano na dwa razy tyle, czyli na 4% (Mytkowicz 1917: 166). Tyl
ko w latach 1881–1910 z samej Galicji ubyło łącznie ponad 10% mieszkańców, 
czyli około 858579 tys. a ponieważ udział ludności polskiej w tych migracjach 
był trzykrotnie większy niż pozostałych grup narodowych, oznaczało to wzrost 
liczebnej przewagi Rusinów na tych terenach (Caro 1914: 30). W większości za 
cel wędrówki obierano Stany Zjednoczone (odpowiednio 50%, 75% i 80%). Pod
czas pierwszej wojny światowej dołączyły do nich następne 2 mln, a po zakoń
czeniu wojny jeszcze 3 mln (Pilch 1984). Dopiero ustawy antyimigracyjne z lat 
dwudziestych, popularyzowane w prasie pod hasłem: „Ameryka nie będzie nadal 
śmietnikiem dla niepożądanych przybyszów z Europy” (Szawleski 1924: 283), 
a oparte na przesłankach rasistowskich, których dostarczały największe ośrod
ki akademickie i najwybitniejsze autorytety nauki, znacznie ograniczyły napływ 
ludności polskiej na nowy kontynent (Black 2004). Ameryka stanowiła zresztą 
dla mieszkańców polskiej wsi w znacznej części cel migracji stałej, osiedleńczej, 
natomiast głównym obszarem ekspansji dla migracji czasowej, a zwłaszcza sezo
nowej, była Europa. I właśnie to wychodźstwo zarobkowe niedefinitywne stanowi 
zjawisko szczególne na tle przypadków ruchliwości przestrzennej przedsiębranej 
przez ludność innych krajów zachodnich i opisywanej w klasycznych teoriach 
modernizacji. 

Wychodźstwo sezonowe powodowało ruch szacowany na 2,6% ogółu miesz
kańców wśród ludności polskiej w zaborze pruskim, 3,3% w zaborze rosyjskim 
i 5–6% w zaborze austriackim. W niektórych rejonach, np. w zachodniej Galicji, 
odsetek wyjeżdżających podnosił się nawet czterokrotnie (Bronikowski 1934). 
Zjawisko okresowego wychodźstwa wyrastało z mocnych na polskiej wsi tradycji 
poszukiwania dodatkowych zajęć, mogących uzupełnić dochody z gospodarstw 
i zatrudnić faktycznie niewykorzystaną (nieraz przez większą część roku) siłę ro
boczą, „przechowywaną” w tradycyjnym, rozdrobnionym i bardzo przeludnio
nym rolnictwie. Tylko w Galicji, gdzie w 1902 r. było 440 tys. gospodarstw tak 
małych, że zapewniały rodzinie utrzymanie zaledwie przez 3 miesiące w roku, 
a 369 tys. przez co najwyżej osiem miesięcy, doliczono się 1200 tys. „zbędnych” 
(Mytkowicz 1917). Kiedy więc zniesiono poddaństwo, rozpoczęły się bliższe 
i dalsze wyjazdy zarobkowe chłopów: do prac drogowych, na kolei, w budownic
twie i kopalniach, zarówno na ziemiach polskich, jak i w krajach sąsiednich – do 
Niemiec (początkowo do Saksonii, stąd określenie „obieżysastwo” – Sachsengan-
ger ), na Węgry, do Austrii i Rumunii. Godzono się też na służbę w mieście, po
pularne było furmanienie, flisactwo i „chodzenie na bandos” – za kordon rozdzie
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lający zabór austriacki i rosyjski. „Dziwne więc na pozór zjawisko sprowadzania 
robotnika z miejsca A do miejsca B i jednocześnie z B do A ma większą rację bytu, 
niż niejednemu się zdaje” – komentował ten ostatni fakt Zdzisław Ludkiewicz 
(Ludkiewicz 1910: 58). 

Wszystkie wymienione formy i kierunki migrowania charakteryzowały się 
podobnymi właściwościami, co pozwala mówić o typowo polskim wzorze migro-
wania. Na jego pierwszą cechę zwrócił uwagę już w 1900 r., po powrocie z Brazy
lii, Roman Dmowski, pisząc, iż wykazuje on „wybitnie odrębny charakter w nad-
zwyczaj silnym rozwoju czasowego wychodźstwa zarobkowego” (Dmowski 1900: 
109). Istotnie, na tle migracji właściwej społeczeństwom skandynawskim, bry
tyjskim czy germańskim uderzające wydawało się to, że polscy chłopi wyruszali 
w drogę gromadnie i z mocnym postanowieniem powrotu, a po powrocie w dal
szym ciągu stosowali się do wzorów obowiązujących w ich środowiskach.  Nawet 
reemigrant z Ameryki „powracał do Polski po kilku latach z zaoszczędzonym 
groszem, mało przeobrażony kulturą miejscową i już wygląd jego kuferków czy 
tłomoków świadczył, że był w Ameryce gościem chwilowym. Po powrocie do Pol-
ski bez większych tragedyj zamieniał marynarkę na sukmanę, a ‘szusy’ (trzewiki) 
amerykańskie choćby na łapcie kurpiowskie, słowem łatwo równał się z dawnym 
otoczeniem” (Szawleski 1924: 83). Kolejne cechy tego migrowania również nie 
mieściły się w schematach ściśle wiążących ruchliwość przestrzenną z ruchliwo
ścią społeczną. Znamienne za to były: rodzinno-sąsiedzki i krewniaczo-parafialny 
proces doboru kandydata na migranta, funkcjonowanie silnych sieci migranckich, 
rozciągających swoją kontrolę zarówno na wieś rodzinną, jak i na jej członków 
rozproszonych po świecie, wreszcie bardzo ograniczony efekt modernizacyjny 
tego swoistego zderzenia kulturowego. Badacze zwracali więc uwagę, że skut
kiem wielokrotnie nawet ponawianych wyjazdów nie była innowacja, ale raczej 
stagnacja i retradycjonalizacja. Odwrotnie zatem niż przewidują klasyczne teorie 
koncentrujące uwagę na przemieszczeniach jednostek, że prowadzi to do zmia
ny społecznej i mentalnej, oznacza zerwanie z dotychczasowym środowiskiem 
i trybem życia oraz wpływa na rozpowszechnianie nowoczesnych wzorów życia 
i postępu w wielu dziedzinach – polscy wychodźcy uparcie kursowali między 
rodzinnym krajem i krajami zachodnimi, nie porzucając bynajmniej dawnej men
talności i sposobu życia. 

Grupowy charakter polskiego migrowania znajdował potwierdzenie w nastę
pującym fakcie: wyjeżdżający ani z punktu widzenia struktury wsi, ani ze wzglę
du na ich pozycję w rodzinie nie byli osobami przypadkowymi. Na tę zasadę 
zwróciła uwagę Krystyna Duda-Dziewierz, analizując sytuację małopolskiej wsi 
w 1938 r. Ubożsi, pozbawieni znaczenia, wydziedziczeni za jakieś przewinienia 
oraz element luźny, napływowy – wszyscy oni nie zamieszkiwali w „centrum”, 
lecz gnieździli się na topograficznych peryferiach wioski (w Budach i na Dzia
łach), co dobrze odzwierciedlało ich niską rangę w miejscowej hierarchii. Ludzie 
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ci także stanowili element bardziej mobilny: częściej wyruszali w świat i rzadziej 
z niego powracali (w centralnej części wsi reemigracja sięgała 36%, a w Budach 
tylko 18%). „Emigracja zaatakowała wieś od jej społecznych peryferii – podkre
ślała Duda-Dziewierz – od odłamów ludności luźniej ze wsią związanych, a nie 
od zasiedziałego elementu kmiecego, dominującego we wsi pod względem ekono-
micznym i społecznym” (Duda-Dziewierz 1938: 29). 

Również w rodzinie obowiązywały ścisłe zasady decydujące o tym, kto kwali
fikuje się do wyjazdu, a kogo należy jak najdłużej ochraniać przed koniecznością 
opuszczenia domu i podjęcia pracy najemnej. Młodzi mężczyźni, zwłaszcza ci 
nieprzewidziani do objęcia ojcowizny, powinni byli sami zatroszczyć się o swo
ją przyszłość. Oni też najczęściej podejmowali ryzyko wyjazdu. Kobiety – żony 
i córki – pozostawały w domu, pilnując spraw na miejscu i zajmując się gospo
darstwem. Dla dorastających dziewcząt i samodzielnych gospodyń wyruszenie na 
zarobek było dopuszczalne tylko wtedy, gdy chodziło o uzbieranie sobie posagu 
(„jak pieniądze są ze światu, to łatwiej się wydać, bo dziewczyna jest pokupniejso” 
– słyszała w Zaborowie Kazimiera Zawistowicz-Adamska) lub o dołączenie do 
przebywającego za granicą męża. Zjawisko podejmowania nie jednostkowej, lecz 
grupowej decyzji co do opuszczenia gospodarstwa domowego w celach zarobko
wych przez niektórych jego członków („nominowanie”, „delegowanie”) opisane 
przez Odeda Starka w 1986 r. było więc dobrze znane polskim socjologom co 
najmniej pół wieku wcześniej. 

Opuszczenie rodzinnej wioski wiązało się z dużymi kosztami emocjonalnymi 
i finansowymi, ale również z ogromnym ryzykiem. Nieuczciwi pośrednicy nie 
wywiązywali się z obietnic, a kandydaci na migrantów tracili pieniądze,  trafiali 
w ręce straży granicznej, niejednokrotnie padali też ofiarą przestępstw. „Najgor-
sze to, że z dziewczyn robili baby – relacjonowała Maria Gliwicówna – Na fał-
szywe nazwisko jechała dziewczyna, jako żona, to oni jej powiadają: jakże ty 
pojedziesz, kiedy nie jesteś baba. Zbadają na okręcie i wrócą do Polski. Wtedy 
taka oddawała się albo, nie pytając, gwałcili. Gwałcili w Warszawie, w takim ho-
telu zakazanym na ulicy Elektoralnej” (Gliwicówna 1936: 519). Z tego powodu 
– przez wzgląd na bezpieczeństwo – ale także z poczucia towarzyskości prefero
wano wyjazdy grupowe, z zaufanym przewodnikiem. „«Teraz wam donosimy, jak 
się nam dalej jechało. To bardzo wesoło. Jechała z nami opiekunka z Mysłowic, 
miała osobliwy wagon. Stasiowski i Edek z nią jechali. Chociaż my kobiety osob-
no były, ale stale te nasze u nas były, a my u nich. I cała muzyka była – dwoje 
skrzypiec i mandolina i na trąpce grali» – dzielili się uczestnicy takiej wyprawy 
wrażeniami z podróży” (Gliwicówna 1936: 512). Grupowa, krewniaczo-sąsiedz
ka strategia praktykowana przy wychodźstwie zarobkowym sprawdzała się więc 
już na samym początku.

Także na nowym miejscu polscy migranci chętnie trzymali się razem. „To 
chodzenie kupą, a nie luzem, to wystarczanie sobie i pożycie wspólne w barakach 
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robotniczych zastępuje im wieś rodzinną – pisał Franciszek Bujak o maszkienia
nach – przynajmniej sprawia, że im się zdaje, jakby brali ze sobą w dalekie strony 
kawał tej wsi. Można też uważać ich za chwilowo oderwane części gminy Masz-
kienic” (Bujak 1901: 52). Oczywiście, oznaczało to zarazem silniejszy nadzór 
 zarówno współtowarzyszy wyprawy, jak i grupy macierzystej, ale dzięki temu 
każdy mógł nadal funkcjonować w roli pełnoprawnego członka obu zbiorowo
ści. Obfita korespondencja płynąca w obie strony poświadcza zainteresowanie 
wszystkimi sprawami domowymi i sąsiedzkimi. „Podobno z prosiętami byłaś 
w Rzeszowie i Niebylcu i nie sprzedałaś ich, czy tak? Bo ja tu wiem każdy ruch we 
wsi co się dzieje” – nadzorował zza oceanu swoje gospodarstwo jeden z emigran
tów, typowy przedstawiciel ówczesnej „wspólnoty diasporycznej”, której istnie
nie odkrył Arjun Appadurai (2005) dopiero pod koniec XX w.

Przedwojenne monografie wsi, nawet tych naznaczonych szczególnie inten
sywnym wychodźstwem zarobkowym, zwracały uwagę na fakt, że efektem dia
metralnej zmiany otoczenia i rodzaju aktywności zawodowej ludności polskiej 
wcale nie było porzucenie dotychczasowego trybu życia. Reemigranci nie sta
nowili więc elementu rewolucjonizującego lokalne stosunki, nowinki przez nich 
kolportowane przyjmowane były z oporami, a oni sami szybko wracali do utar
tych obyczajów. Zarówno plany wyjazdowe, jak i decyzje zapadające po powro
cie podejmowano, kierując się tradycją wiejsko-rolniczą: myślano o dokupieniu 
ziemi, inwentarza, pobudowaniu domu, doprowadzeniu do końca zadawnionego 
procesu o miedzę. Chodziło tu zatem o lepsze życie, ale nadal o życie ujmowane 
w kategoriach chłopskich – nikt nie nosił się z zamiarem radykalnej zmiany swe
go statusu czy miejsca zamieszkania. „Nie wyjeżdżali do Ameryki pod wpływem 
nowatorskich dążeń społecznych. Jechali dokupić krowę, postawić stodołę, spła
cić brata lub siostrę i wracali do kraju do tych samych zajęć zawodowych albo 
nie wracali wcale. Ci, co wrócili do wsi, wrócili do rolnictwa, a i do rolnictwa 
nie powracali z innowacjami” – tak charakteryzowała skutki pobytu za oceanem 
mieszkańców wsi podrzeszowskiej Duda-Dziewierz (1938: 85). 

Podnoszony przez Chałasińskiego postulat, by w analizach migracji akcento
wać ich aspekt socjologiczny, czyli fakt grupowego – społecznego i kulturowego 
– uwarunkowania nie tylko decyzji, ale też przebiegu i skutków wyjazdów za
robkowych, znajdował zatem doskonałe uzasadnienie w materiale dostarczanym 
przez przedwojenne opracowania. Trzeba jednak zapytać, czy obserwowane na 
przełomie XX i XXI w. prawidłowości dotyczące wychodźstwa w dalszym ciągu 
potwierdzają słuszność intuicji klasyka, a tym samym czy typowo polski wzór 
migrowania sprzed stu lat zachowuje swoją aktualność także po upływie wie
ku? Jak się wydaje, także współczesne migracje zarobkowe dostarczają dowodów 
przemawiających za utrzymywaniem się w społeczeństwie polskim (zwłaszcza 
w grupach usytuowanych w sensie przestrzennym i społecznym zdecydowanie na 
peryferiach) wypróbowanych już dużo wcześniej wzorów przetrwania.
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O tym, że opisane wyżej tendencje bynajmniej nie zanikły, przekonują wy
niki prowadzonych obecnie badań. Autorzy książki Ludzie na huśtawce. Migra-
cje między peryferiami Polski i Zachodu w latach dziewięćdziesiątych dostrze
gają takie same jak przed stu laty i wcześniej mechanizmy i efekty mobilności 
 biwalentnej mieszkańców wsi. Ich zdaniem te migracje niepełne wpisują się jed
noznacznie we wzór „strategii przetrwania” i są wyłącznie zachowaniem ada
ptacyjnym w sytuacji stale pogarszających się warunków życia ludzi z peryferii 
topograficznych i społecznych dzisiejszej Polski. Migracje zarobkowe służą za
tem jedynie utrzymaniu dotychczasowego poziomu konsumpcji i zapobieżeniu 
socjalnej degradacji, nie są natomiast motorem rozwoju indywidualnej ani tym 
bardziej lokalnej przedsiębiorczości. Tym samym okazują się czynnikiem sprzy
jającym nie modernizacji, lecz stagnacji – i to w wielu wymiarach życia wiejskich 
społeczności. „Żadne innowacje nie są przenoszone ze społeczeństwa przyjmują-
cego do wysyłającego”, „mobilność międzynarodowa coraz częściej przyczynia 
się do hamowania przeobrażeń ekonomicznych zamiast stawać się ich katalizato-
rem” (Jaźwińska, Okólski 2001: 131 i 327). Także system społeczny jest stabilny 
dlatego, że obywatele zamiast działać na rzecz zmiany, decydują się na wyjazd 
jako strategię bardziej efektywną w perspektywie jednostki i jej rodziny. Skoro 
mieszkańcy społeczności lokalnej są w znacznym stopniu nieobecni w swoim śro
dowisku – zarówno fizycznie, jak i kulturowo czy społecznie – nic dziwnego, że 
środowiska te pogrążają się w marazmie. 

Podobną diagnozę prezentują zresztą inni badacze, np. Tadeusz Popławski 
analizujący miasta peryferyjne, w których ruchliwość przestrzenna mieszkańców 
jedynie podtrzymuje tradycyjną strukturę społeczną i ugruntowujące ją wartości 
(Popławski 1994), czy autorzy książki o „nieruchomych biegnących” – młodych 
migrantach zarobkowych ze wsi podkarpackiej. Ich zdaniem wyjazdy wahadło
we na Zachód to zaledwie „surogat modernizacji”, która „pojmowana błędnie 
w przedstawieniach zbiorowych jako przejaw dynamiki staje się ekonomiczno 
kulturową niszą skrywającą społeczny bezruch” (Seręga, Płaskoń 2004: 238). 
Wstępny bilans przyłączenia Polski do Unii Europejskiej, dokonany z punk
tu  widzenia roli migracji w procesach przemian, doprowadza do analogiczne
go wniosku, tym bardziej niepokojącego, że odniesionego już do sytuacji całego 
 kraju. „Migracje zarobkowe młodych Polaków po 2004 r. były czynnikiem sta-
bilizującym ład społeczny i stały się swoistym zaworem bezpieczeństwa – pisze 
Katarzyna Staszyńska – Gdyby nie pojawiła się ta możliwość redukcji nadwyżki 
zasobów pracy i napięć związanych z poszerzaniem się skali bezrobocia, szcze-
gólnie wśród ludzi młodych, istniejącemu porządkowi społecznemu jako całości 
groziłoby załamanie, a przynajmniej zachwiana byłaby jego równowaga” (Sta
szyńska 2009: 119). 

Pytanie o motywy, przebieg i skutki migracji zarobkowych mieszkańców wsi 
wyznaczyło też kształt badań podjętych przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 
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PAN w trzech regionach kraju: na Podlasie, w Rzeszowskiem i na Opolszczyźnie 
(Wieruszewska 2007). Jak się okazało, na początku trzeciego tysiąclecia na zie
miach polskich w dalszym ciągu dominuje ten sam, tradycyjny wzór migrowania. 
Typowe jego właściwości (ruchliwość przestrzenna z peryferii na peryferie topo
graficzne i zarazem społeczne, wyjazdy nie definitywne, lecz głównie wahadło
we, motywacja dyktowana względami rodzinnymi, a nie jednostkową decyzją, 
wreszcie brak efektu modernizacyjnego, a nawet retradycjonalizacja jako najważ
niejszy skutek cyrkulacji międzynarodowej) znalazły potwierdzenie w zgroma
dzonych materiałach. 

Już wypowiedzi dotyczące przyczyn zjawiska nie pozostawiają wątpliwości 
co do tego, że obowiązuje tu ten sam wzór, co w przeszłości: „człowiek tu żyje jak 
człowiek, a tam żyje tylko do roboty” – deklarują badani, a ich słowa dowodzą, 
że tak jak kiedyś, tak i obecnie wyjazdy dyktowane są sytuacją rodzinną, kondy
cją gospodarstwa domowego i postrzega się je jako bardzo dotkliwe naruszenie 
utrwalonego trybu życia. Silny familizm, lokalizm i zarazem przywiązanie do 
porządku agrarnego przejawiają się bardzo wyraźnie. Cele wyznaczone w ramach 
„życia tutaj” limitują nie tylko decyzje o wyjeździe, ale nawet czas trwania wy
chodźczej aktywności: są to najczęściej zapewnienie wykształcenia dzieciom, 
doinwestowanie gospodarki, zakończenie budowy domu. Kalendarz rolniczy, ob
rzędowy i kościelny ma nadal pierwszeństwo. Jeśli to tylko możliwe, respondenci 
starają się dostosować okres pobytu za granicą do terminów świąt i uroczystości 
rodzinnych. 

Mimo cyklicznego przemieszczania się z Polski na Zachód nie można w ża
den sposób powiedzieć, by badani czuli się zagubieni, zdezorientowani czy roz
darci między dwoma porządkami kulturowymi. Silne przywiązanie do rodzimych 
realiów sprawia, że wcale nie wytworzyła się w nich biwalentna orientacja co 
do wartości, zasad i norm społecznych. Na świat zachodni patrzą przez pryzmat 
kryteriów wpojonych im w ramach socjalizacji pierwotnej i nadal uznawanych 
za jedynie właściwe. Cenią sobie wprawdzie zachodni porządek i lepsze warunki 
 życia, ale krytykują obserwowane tam rozluźnienie więzi rodzinnych i sąsiedz
kich. Również w odniesieniu do spraw zawodowych nierzadko są zdania, że to 
raczej cudzoziemcy mogliby uczyć się od Polaków sprytu i fachowych umiejęt
ności, tak więc ich poczucie własnej wartości nie doznaje większego uszczerbku 
w wyniku konfrontacji z innym porządkiem: „ci ludzie nie są mądrzejsi od nas, 
ale mieli lepsze warunki”. Migranci okazują się zatem ludźmi w pełni dojrzałymi, 
„wewnętrznie sterownymi”, o wyrobionych poglądach i stabilnej tożsamości, co 
pozwala im zwyciężać zarówno w „grze o adaptację”, jak i w „grze o autentycz
ność” (Goćkowski 1995). Sukces – jeśli idzie o „adaptację” – wyraża się choćby 
sumą 22 mld zł przywiezionych przez nich zza granicy w 2005 r., co przy zaled
wie 3 mld uzyskanych w tym samym czasie z UE jest wymiernym i przekonują
cym dowodem. Jeśli idzie zaś o „autentyczność”, to sukcesem jest niewątpliwie 
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ocalenie, a nawet umocnienie autoidentyfikacji i zachowanie zdrowego sceptycy
zmu wobec wielu obserwowanych na Zachodzie zjawisk, zwłaszcza wobec atrofii 
więzi społecznych i konsumpcyjnego stylu życia.

O tym, że intensywne kontakty międzykulturowe niekoniecznie prowadzą do 
zmiany mentalności i osłabienia przywiązania do wartości własnej kultury pisano 
niejednokrotnie (Hampden-Turner, Trompenaars 1998). Ta sama prawidłowość 
zarysowała się wyraźnie w relacjonowanym badaniu, kiedy na podstawie danych 
ankietowych skonstruowano „wskaźnik tradycjonalizmu postaw” (w jego skład 
wchodziły takie zmienne, jak konformizm społeczny, patriarchalny model rodziny, 
autorytet Kościoła, nacjonalizm i patriotyzm ekonomiczny) konfrontowany z ak
tualnym wskaźnikiem zaangażowania migracyjnego – WZM. Co ciekawe, wskaź
nik tradycjonalizmu osiągnął największe wartości w przypadku mieszkańców tych 
rejonów, skąd najdłużej i najintensywniej migrowano (rzeszowskie – 75,9 pkt przy 
WZM = 55,1%), a najniższe – z terenów stosunkowo od niedawna doświadcza
nych masowymi wyjazdami (podlaskie – 59,7 pkt przy WZM = 10,3%). Również 
wartościowanie grupy własnej najmniej ucierpiało na Rzeszowszczyźnie (wskaź
nik pozytywnych autostereotypów = 78,9 pkt), a najbardziej na Podlasiu (tylko 
57,5 pkt). Uzyskane wyniki potwierdzają, pozornie tylko paradoksalną, hipotezę: 
im dłuższy „staż” migracyjny i intensywniejszy obecny kontakt międzykulturo
wy, tym większe w danym środowisku nasilenie postaw tradycyjnych. Wnioski te 
okazują się zresztą w pełni zgodne z obserwacjami zachodnich badaczy. Ich ana
lizy nie dostarczają żadnych dowodów na to, że „pracownicy wykonujący zadania 
o charakterze międzynarodowym są wolni od myślenia w kategoriach stereotypów 
narodowych. Można nawet dostrzec pewne usztywnienie tych stereotypów właśnie 
wśród ludzi, którzy mają częste kontakty z przedstawicielami innych narodów” 
– nawet urzędnicy unijni stają się w takich okolicznościach bardziej „narodowi” 
w swych poglądach (Hampden-Turner, Trompenaars 1998: 9 i 332). 

PYTANIE O PRZYCZYNY

Udokumentowane realizowanymi w różnych okresach licznymi badaniami 
prawidłowości, składające się na opisany już dawno „typowo polski wzór mi
growania”, skłaniają do pytania o przyczyny tego zjawiska. Jeżeli wykluczyć 
ewentualność, że to szacunek dla tradycji przodków skłania kolejne generacje 
do upartego peregrynowania między peryferiami Polski i Zachodu, trzeba szukać 
innych odpowiedzi. Czasami wskazuje się fakt utrzymującego się na wsi bezrobo
cia „zmagazynowanego” w indywidualnych drobnych gospodarstwach rolnych. 
Skala tego bezrobocia agrarnego, szacowana w dwudziestoleciu międzywojen
nym na jakieś 2,5 mln osób „całkowicie zbędnych” a – po dodaniu „zbędnych 
ułomkowych” – na około 5 mln (Landau, Pański, Strzelecki 1939), łącznie z prze
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ludnieniem wynosząca prawie 9 mln (Poniatowski 1936), obecnie jest oceniana 
na jakieś 3 mln (Frenkel 2001). Niewątpliwie to jedna z bezpośrednich przyczyn 
 migrowania ludności wiejskiej. Nie należy jednak zapominać, że przeludnienie 
wsi i bezrobocie ukryte w rolnictwie to przede wszystkim efekt niedorozwoju 
innych dziedzin gospodarki, niezdolnych do zapewnienia miejsc pracy dla rozwi
jającego się demograficznie społeczeństwa. Segment agrarny okazuje się w takim 
ujęciu swego rodzaju „portretem Doriana Graya” – czułym wskaźnikiem, obrazu
jącym to, co dzieje się poza nim.

Inni badacze ujmują dzisiejsze zagraniczne wyjazdy zarobkowe jako swoi-
stą kontynuację wewnętrznej cyrkulacji mieszkańców wsi z okresu PRL-u,  czyli 
zjawiska dwuzawodowości. Jak wiadomo (Pohoski 1963), poza pierwszym okre
sem forsownej industrializacji (lata 1945–1960), kiedy do miast przeniosło się na 
stałe jakieś 5 mln osób, a później (w latach siedemdziesiątych) kolejne 1,5 mln, 
ograniczenia polskiej „niedokończonej urbanizacji” zablokowały systematycz
ne rozładowywanie nadwyżki ludnościowej powstającej na obszarach wiejskich. 
 Zaowocowało to pojawieniem się tzw. chłopów-robotników, którzy, nie porzuca
jąc swoich gospodarstw, podejmowali pracę w państwowych zakładach przemy
słowych. Ich liczba systematycznie rosła, osiągając w roku 1988 ponad 1,5 mln 
osób. Zwalniani masowo na początku transformacji musieli szukać gdzie indziej 
źródeł dodatkowego dochodu i znajdowali je np. w cyrkulacji międzynarodowej 
(Jaźwińska, Okólski 2001). Z kolei to wyjaśnienie ukazuje już całkiem wyraźnie 
zależność między kondycją segmentu agrarnego a całą  gospodarką, dla której 
wieś i rolnictwo od dawna pełni rolę amortyzatora przemian, bufora łagodzą
cego szok każdej modernizacji i gąbki chłonącej bezrobocie w okresie kryzy
su, a dostarczającej siły roboczej w czasach rozwoju. Koszty,  jakie w związku 
z tym ponoszą mieszkańcy wsi, są bardzo trudne do oszacowania, niemniej moż
na odnotować udane próby idące w tym kierunku. Ostatnio Marta Błąd precy
zyjnie wykazała, że, ustalając liczbę byłych chłoporobotników jedynie na 600 
tys. (choć niektórzy, jak np. Augustyn Woś, zakładają trzy razy tyle) i uznając, 
że zarabiali oni w mieście minimalne stawki (co przecież nie zawsze miało 
miejsce), związane z ich powrotem na wieś obciążenia należy wyliczyć na nie 
mniej jak 1 mld zł rocznie (Błąd 2009). I co najmniej tyle, a najprawdopodob
niej kilka razy więcej, mieszkańcy wsi dopłacają do transformacji, tyle „prze
grani transformacji” fun dują „wygranym”, tyle budżet państwa zyskuje kosztem  
rolnictwa.

Wreszcie datowane na początek lat dziewięćdziesiątych zamykanie fabryk 
spowodowało, że do byłych dwuzawodowców dołączyli robotnicy, co skłoniło 
badaczy do zaproponowania jeszcze innego wytłumaczenia masowych migracji 
zarobkowych. W ślad za planową deindustrializacją, która była niczym więcej 
jak swoistym eksportem miejsc pracy (ich liczbę specjaliści, jak np. Mieczysław 
Kabaj, szacują na około 5 mln), Polska musiała zacząć eksportować na Zachód 
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także siłę roboczą (Kabaj 2005; Kowalik 2009), co zdaniem niektórych badaczy 
przybrało skalę exodusu (Romaniszyn 2007: 198). Obserwowane zjawisko wy
raźnie odsyłało do swej właściwej przyczyny. Był nią szerszy, ponadnarodowy 
układ gospodarczych zależności, który krajom peryferyjnym, takim jak Polska, 
wyznaczał tylko dwie możliwości rozwoju: albo zadowalanie się mniej opłacal
nymi kierunkami produkcji, które zostaną zaakceptowane przez miejscowy tani 
i elastyczny rynek pracy, albo podążanie ku zachodnim rynkom pracy, oferują
cym jednak przybyszom głównie nisko płatne zatrudnienie, nierzadko poniżej ich 
kwalifikacji. 

Jak widać, kolejne wyjaśnienia migracji zarobkowych stopniowo poszerzają 
kontekst, jaki powinien być brany pod uwagę. Stan polskiego rolnictwa i brak 
pracy dla ludności wiejskiej okazują się zaledwie ostatnim członem całego łańcu
cha zależności, sięgającego ogólnej kondycji gospodarki w Polsce, a ta uwarun
kowana jest miejscem Polski wśród krajów Europy i świata. Proces globalizacji 
„odgórnej”, czyli koncentracja kapitału, umożliwiająca przesuwanie miejsc pracy 
z jednego regionu do innego, powoduje bowiem – z jednej strony – „rozwidlenie 
geograficzne”, które zapewnia krajom „centrum” produkcję w dziedzinach inno
wacyjnych, gwarantujących największe zyski i najlepsze płace, a krajom „pery
ferii” mało opłacalną produkcję towarów znajdujących się w schyłkowej fazie 
swego „życiowego cyklu” (Silver 2010) bądź też – z drugiej strony – globalizację 
„oddolną” polegającą na wędrówce pracowników ku miejscom, gdzie akurat ofe
rowane jest zatrudnienie. Wydaje się, że dopiero takie ujęcie, uzupełniające zary
sowaną najpierw perspektywę długiego trwania o kontekst rozległej przestrzeni 
wraz z wpisanym w nią międzynarodowym podziałem pracy, stanowi niezbędne 
rozwinięcie podejść interdyscyplinarnych, jakie oferują socjologia, demografia 
czy ekonomia. 

Istotny przy tym wydaje się fakt, że zaproponowana interpretacja nie tylko 
sprawdza się w odniesieniu do obserwowanych obecnie prawidłowości, ale także 
pasuje do realiów sprzed stu lat, kiedy to (posłużmy się drobnym przykładem 
doskonale ilustrującym wskazane zależności) bardzo opłacalna, ale też bardzo 
pracochłonna „gospodarka buraczana” Saksonii wymagała na tysiąc mórg  ziemi 
– według precyzyjnych wyliczeń Wernera Sombarta – aż 2569 dni pracy robotni
ka sezonowego (podczas gdy „gospodarka ziarnozmienna” tylko 1193 dni). I do
kładnie takich kontyngentów „obieżysasów” i dokładnie na ten czas, gdy byli 
potrzebni, polskie zacofane rolnictwo regularnie dostarczało rolnictwu niemiec
kiemu (Mytkowicz 1917: 110). Nietrudno jednak zauważyć, że z opisaną sytuacją 
wiązało się duże ryzyko: przecież wystarczyło, jak zwracał uwagę niejaki Lujo 
Brentano, by chociaż przez rok udało się zatrzymać polskiego chłopa w kraju, 
oferując mu w folwarkach szlacheckich zapłatę zbliżoną do tej, jaką otrzymywał 
na wychodźstwie, a brak pracownika zrujnowałby niechybnie rolnictwo niemiec
kie. Niestety, taki pomysł wyeliminowania konkurenta nie zaświtał polskim zie
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mianom, chociaż pociągnęłoby to za sobą ogromne zyski, z nawiązką rekompen
sujące zainwestowane środki. 

Niedostatek kalkulacji po polskiej stronie nie oznaczał, że pozbawieni rozsądku 
są także Niemcy. Ich zamysły dotyczące obszaru Europy Środkowej wykazywały 
w tej mierze godną podziwu przenikliwość i konsekwencję, nabierając w miarę 
upływu czasu coraz większej szczegółowości. Już sformułowany w średniowie
czu projekt Świętego Cesarstwa Rzymskiego zakładał dominację polityczną i eko
nomiczną narodu niemieckiego na tym terenie. W XVI w. wielki mistrz Zakonu 
Krzyżackiego Albrecht von Hohenzollern snuł plany zbrojnej obrony interesów 
„narodu teutońskiego” (teutsche nacion) w Prusach, a jego dowódca, Dietrich 
von Schonberg, przygotował koncepcję podboju i rozbioru Polski przez Rzeszę 
i Rosję (Orłowski 2000). Także Friedrich Naumann, zwany przez Augusta von 
Hayeka „dziewiętnastowiecznym twórcą narodowego socjalizmu” (Hayek 2004: 
178) w swojej idei Mitteleuropy przewidywał dla osiemdziesięciomilionowych 
Niemiec dominującą rolę. Na początku XX w. idea ta stała się „wprost cudownym 
darem walkirii” (Chodorowski 1972: 259), gdyż, utraciwszy ściśle geograficzną 
konotację, mobilizowała Niemcy do ekspansji kontynentalnej, maskując dążenia 
polityczne względami ekonomicznymi. W istocie, wszystkie przywołane koncep
cje można uznać za stopniowo doprecyzowywaną doktrynę gospodarki wielkiego 
obszaru – Grossraumwirtschaft – zakładającą, że „utworzenie europejskiej GRW 
jest naturalną koniecznością ekonomiczną nie tylko dla Niemiec, ale i dla małych 
państw Europy, które tylko przez przystąpienie do gospodarki wielkiego obszaru 
mogą wyjść z chaosu ekonomicznego; że połączenie się gospodarcze może być 
uzasadnione jedynie racjami ekonomicznymi i nie potrzeba uciekać się do pomocy 
argumentów politycznych”. Wreszcie Trzecia Rzesza „dała poglądową lekcję, jak 
straszne możliwości potęgi tkwią w międzynarodowych stosunkach ekonomicz-
nych, jak dalece mogą się one stać instrumentem przygotowań militarnych, presji 
i szantażu politycznego” (Chodorowski 1972: 369–370). 

Co zakładały zaawansowane wersje GRW, jakie miejsce wyznaczały one 
pomniejszym gospodarkom europejskim (w tym – polskiej) i na czym polegał 
związek tych koncepcji z masową migracją zarobkową z obszarów wiejskich? 
Począwszy od lat dwudziestych minionego wieku naukowcy i eksperci niemiec
cy wykonali gigantyczną, systematycznie prowadzoną pracę, której efektem był 
nowoczesny projekt modernizacji całego obszaru Europy Środkowej. Najważ
niejszym beneficjentem tych przemian miały być Niemcy, a pozostałym krajom 
(obszarom głównie rolniczym, zacofanym i nieproduktywnym) przyznano rolę 
„gospodarek uzupełniających”, komplementarnych wobec hegemonicznie okre
ślonej pozycji Niemiec. W czym, z punktu widzenia interesów niemieckich, upa
trywano główną przeszkodę dla procesu modernizacji? Jak pisze Horst Kahrs, 
„podstawę do budowy niemieckoeuropejskiej gospodarki wielkoprzestrzennej 
stanowiło zniszczenie chłopskiej produkcji, przeznaczonej jedynie na własny uży-
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tek” (Kahrs 2000: 479). Dlaczego to akurat chłopi zostali uznani za najpoważ
niejszy balast spowalniający pożądany rozwój? Warto odtworzyć, krok po kroku, 
rozumowanie kryjące się za ówczesnymi hasłami „końca chłopów”, gdyż jest ono 
niezwykle pouczające.

Przede wszystkim, gospodarka niemiecka potrzebowała rozległego zaplecza 
surowcowego, dostarczającego jej tych towarów, których produkcja była niezbyt 
opłacalna. Pozwoliłoby to skoncentrować na obszarze Niemiec kierunki produk
cji przynoszące największe zyski, tak jak przewidywał to Hans Kehrl w swojej 
książce z 1940 r. – „W wielkiej przestrzeni niemieccy robotnicy będą w przyszło-
ści mogli być zatrudnieni tylko przy pracach wysokowartościowych i najlepiej 
płatnych, umożliwiających najwyższy standard życiowy; produkcję produktów 
nie spełniających tych warunków będziemy w coraz większym stopniu pozosta-
wiać narodom peryferyjnym” (cyt. za: Orłowski 2000: 485). Dopóki jednak liczne 
 grupy ludności chłopskiej z Europy Środkowo-Wschodniej dysponowały niedu
żymi gospodarstwami i pozyskiwały z nich głównie środki na samozaopatrzenie, 
niemożliwe było wprowadzenie na tych terenach produkcji rolnej opartej o mono
kultury roślin przemysłowych. Stąd postulat „zmodernizowania” struktury agrar
nej takich krajów jak Polska po to, aby zamiast drobnej własności (zapewniającej 
jej posiadaczom nie tylko żywność, ale też znaczną dozę niezależności – tzw. 
rynkowej siły przetargowej) wprowadzić rolnictwo wielkoobszarowe, nastawio
ne na zaspokajanie potrzeb gospodarki niemieckiej. Oczywiście, idące w tym 
kierunku zmiany struktury agrarnej oznaczały nie tylko likwidację bezrobocia 
ukrytego, „analitycznego”, zmagazynowanego w drobnych gospodarstwach rol
nych i przekształcenie go w bezrobocie „faktyczne”, ale też zaprzestanie produk
cji na własny użytek przez ogromne rzesze europejskich chłopów pozbawionych 
ziemi. Czyniło by to z nich, jak szacowano, około siedemnastomilionową armię 
„robotników wędrownych” zatrudnianych w miarę potrzeb przez gospodarkę nie
miecką i takąż rzeszę konsumentów, uzależnionych jednak w swych apetytach 
wyłącznie od środków, jakie udałoby się im pozyskać za  swoją pracę. Jak dowo
dzi Karl Polanyi oraz Robert Brenner, punktem wyjścia każdej wielkiej transfor
macji kapitalistycznej jest oddzielenie pracowników od środków niezbędnych do 
podtrzymania życia, czyli przeobrażenie gospodarek agrarnych w przemysłowe 
(Marody, Giza-Poleszczuk 2004: 242), a to zamienia drobnych, w miarę niezależ
nych posiadaczy, w „wolnych najmitów” – w proletariat posiadający jedynie swą 
siłę roboczą, którą zmuszeni są oferować za jakąkolwiek cenę, nawet tę przewi
dzianą „żelaznym prawem płacy”. Nie ulega wątpliwości, że gdyby nie wygrana 
aliantów w drugiej wojnie światowej mielibyśmy dziś to, o co tak stanowczo od 
początku transformacji upominają się polscy ekonomiści i socjologowie, czyli 
w pełni zmodernizowane rolnictwo o nowoczesnej strukturze agrarnej, wysokiej 
produkcji towarowej i na pewno – pozbawione chłopów. Rodzi się tylko pyta
nie: Kto na takiej modernizacji skorzystałby najbardziej: polska wieś, cała polska 
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 gospodarka czy może szerszy układ ekonomiczny, którego częścią Polska pozo
staje?

Próbując odpowiedzieć na to pytanie, należy pamiętać, że postulaty „popra
wy” struktury agrarnej, zmierzające do zastąpienia dużej liczby drobnych gospo
darstw rolnych gospodarstwami wielkoobszarowymi, nie znajdują uzasadnienia 
ekonomicznego. Jak wykazywały to już przedwojenne badania Instytutu Puław
skiego, wydajność mierzona wartością uzyskiwaną z hektara i wielkością docho
du czystego rolnika była tym wyższa, im powierzchnia danego gospodarstwa 
była mniejsza (Antoniewski 1938; Curzytek 1928; Grabski 1930). Podobnie było 
w PRL: jeden hektar ziemi chłopskiej dawał tyle, co 10 ha ziemi pegeerowskiej 
(Staszyński 2010). Obecnie w Polsce wartość produkcji w gospodarstwach do 
5 ha wynosi 90 tys. zł na 1 ha, a w gospodarstwach powyżej 300 ha – tylko 3,5 tys. 
zł na 1 ha (Zegar 2010). Jak widać, prawidłowość ta nie zmienia się w czasie i – co 
ważniejsze – nie jest tylko specyfiką polską: w ZSRR karłowate działki dawały 
z 3% ziemi ponad 1/3 wszystkich artykułów spożywczych (Judt 2008), a w dzi
siejszej Rosji działki przyzagrodowe o powierzchni 5% zaspokajają aż 50% zapo
trzebowania na żywność, podczas gdy gospodarstwa wielkoobszarowe zajmujące 
niemal 80% gruntów dają niecałe 44% produkcji (Dzun 2009). 

Co więcej, postulaty zmodernizowania struktury rolnej w Polsce nie znajdują 
także uzasadnienia społecznego. Uwolnione w wyniku takich reform zasoby siły 
roboczej sięgałyby bowiem jakichś 3 mln osób, a przecież już teraz gospodarka 
polska nie potrafi poradzić sobie z zatrudnieniem nadwyżek demograficznych. 
Należy przy tym pamiętać, że, straciwszy swoje karłowate gospodarstwa, chłopi 
staliby się klientami pomocy społecznej, podczas gdy obecnie są w stanie utrzy
mać się sami, intensywnie kształcą dzieci (czy „pogłowie” magistrów z hektara 
nie powinno być uwzględniane przy liczeniu wydajności drobnych gospodarstw?), 
a w dodatku utrzymują bezrobotnych członków rodzin, odciążając tym samym 
wydatnie budżet państwa. Jaka zatem logika kryje się za projektami modernizacji 
polskiej wsi i rolnictwa? Zasadne wydaje się twierdzenie, iż stają się one sensow
ne jedynie w przypadku zaakceptowania założeń zawartych w projektach formu
łowanych już dużo wcześniej i odnoszących się do obszaru dużo rozleglejszego 
niż teren Polski.

Opisane wcześniej wizje hegemonii Niemiec – włączane następnie w dzie
więtnastowieczne projekty „nowej Europy”, a począwszy od XX w. w szczegó
łowe koncepcje podziału pracy w ramach „wielkiej przestrzeni” jako dogodnej 
opcji integrującej także dla okresu powojennego – cechowały się nie tylko, na co 
zwracaliśmy uwagę, imponującą trwałością, ale i rozmachem modernizacyjnym. 
Wielu badaczy (wśród nich August von Hayek, Ralf Dahrendorf i Talcott Parsons) 
wskazywało, jak istotnym „pchnięciem w nowoczesność” okazała się polityka 
Trzeciej Rzeszy. To właśnie na gruncie doktryny nazistowskiej dokonało się do
precyzowanie i zarazem zradykalizowanie ambicji wielkoprzestrzennych, prze
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widujących nawet likwidację nadwyżki ludnościowej, ocenionej jako niezdolna 
do wydajnej, produktywnej pracy, a więc blokującej modernizację Europy Środ
kowo-Wschodniej. Traktowanie ludzi wyłącznie jako „zmiennej ekonomicznej”: 
czynnika rozwoju gospodarczego, a zarazem elementu najłatwiej dającego się 
manipulować (przesuwać bądź eliminować) prowadziło prostą drogą od mówie
nia o „przeludnieniu”, „zbędności” i „nacisku ludnościowym” do szczegółowych 
planów zniszczenia „nadwyżki demograficznej” w celu „racjonalizacji europej
skiej przestrzeni gospodarczej” (Rohr 2000: 591). Jak podkreślają badacze, to 
bynajmniej nie rasizm, ale właśnie kryteria utylitarne stanowiły właściwą podsta
wę „ostatecznego rozwiązania”, które miało dotyczyć w równej mierze Słowian 
i Żydów, Cyganów i homoseksualistów: wszyscy oni zostali uznani za elementy 
aspołeczne, „genetycznie zakodowane jądro wadliwego rozwoju nowoczesnego 
społeczeństwa” (Rohr 2000: 579). Ludzi niepoddających się resocjalizacji, przy
sparzających więcej kosztów niż korzyści, określano mianem ballastexistenzen 
i podobnie, jak uczynili to profesorowie Karl Binding oraz Alfred Hoche –  autorzy 
znanej książki Pozwolić na unicestwienie życia niewartego, by żyć – wskazywa
no, że takich „bezużytecznych zjadaczy chleba” należałoby „wyrzucić za burtę, 
żeby naród mógł wspiąć się wyżej” (Patel 2010: 22). Idee lansowane od lat dwu
dziestych XX w. przez wybitnych przedstawicieli niemieckiej nauki i akademicko 
wykształconych ekspertów, specjalistów w dziedzinie ekonomii, zagospodarowa
nia przestrzennego, demografii, socjologii, medycyny – tych właściwych „prekur
sorów eksterminacji” – zostały następnie nader sprawnie zrealizowane podczas 
drugiej wojny światowej. 

ZAKOŃCZENIE

Dokonana rekonstrukcja zależności pojawiających się w złożonym kontekście 
rozległej przestrzeni, traktowanej tu jako czynnik formowania się międzynarodo
wego podziału pracy, ma (co staraliśmy się wykazać) znaczenie nie tylko histo
ryczne, ale też aktualne. Nawet jeżeli zbagatelizować nad podziw często formuło
wane sugestie badaczy zachodnich wskazujące na trwałość niemieckich ambicji 
wielkoprzestrzennych (Kahrs 2000: 495), na uderzające podobieństwo ekonomicz
nych zamierzeń nazistowskich i dzisiejszych struktur europejskich (Diner 2000: 
529) czy na to, że ogólne idee integracji europejskiej okazują się „zdumiewająco 
zgodne” z ideami Świętego Cesarstwa Rzymskiego (Berger 1995: 6) nie powinno 
to zwalniać z bacznego przyglądania się dzisiejszym relacjom ekonomicznym, 
w jakie włączona jest gospodarka Polski. W nich bowiem kryje się wyjaśnienie 
zjawisk obserwowanych na poziomie lokalnym (cechy mikroukładu są rezultatem 
usytuowania go w obrębie makrosystemu, pisze Silver (2009: 55), a więc w ro
dzinach wiejskich i w małych społecznościach, które – tak samo jak przed półtora 
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wiekiem – na skutek międzynarodowego podziału pracy zmuszone są wysyłać na 
Zachód nie dające się zagospodarować w kraju nadwyżki ludnościowe. „Polska, 
Bułgaria, Węgry i Czechy to ponowocześni chłopi pańszczyźniani dostarczają-
cy taniej siły roboczej za 20–25% kosztów potrzebnych do tego celu w Europie 
 Zachodniej” – pisze Naomi Klein (cyt. za: Bauman 2004: 98), potwierdzając tym 
samym, że zjawisko migracji zarobkowych okazuje się wyjątkowo trwałym feno
menem na obszarze nie tylko Polski, ale – dokładnie tak, jak życzyli sobie tego 
planiści GRW – również całej Europy Środkowej. Co więcej, towarzyszą temu 
zdumiewająco podobne argumenty polskich specjalistów, domagających się – tak 
jak wcześniej ich niemieccy koledzy w Trzeciej Rzeszy – zmian w strukturze 
agrarnej, zintensyfikowania produkcji towarowej zacofanego rolnictwa i rychłego 
„końca chłopów”. Co jeszcze bardziej zastanawiające, łączy się z tym analogicz
na do nazistowskiej neoliberalna retoryka współczesnych polskich mediów, które, 
wmawiając opinii publicznej, że mieszkańcy wsi, a zwłaszcza chłopi, są skrajnie 
niewydajni, niedostosowani do wyzwań nowoczesności i żyją na koszt reszty spo
łeczeństwa, najchętniej określają ich pobrzmiewającym złowrogo mianem „bala
stu” i proponują, by takiego balastu pozbyć się jak najszybciej (Łazarewicz 2008). 
W chwili obecnej rozważane są wprawdzie tylko możliwości wyeksportowania 
„zbędnych” na emigrację ostatnią, historia jednak dowodzi, że projekty moderni
zacyjne motywowane względami utylitarnymi mogą się radykalizować, ponieważ 
dyskurs i praktyka liberalna do złudzenia przypominają pod tym względem ję
zyk i działania totalitaryzmu (Lemke 2007). Ten radykalizm obserwujemy zresztą 
już dziś – na razie w sferze koncepcji naukowych i w debacie publicznej, której 
uczestnicy – wychodząc od haseł modernizacji i produktywności – stopniowo się
gają także po uzasadnienia rasistowskie (Buchowski 2008; Bobako 2010), a więc 
wkraczają na tę drogę, którą przed stu laty wybrano w Niemczech.
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