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Wstęp

Przedstawienie niniejszych analiz jest możliwe dzięki działaniom 
Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i jej 
projektowi badawczemu „Nestorzy socjologii pracy w Polsce – socjo-
logiczna analiza procesów instytucjonalizacji, dezinstytucjonalizacji 
i odbudowy subdyscypliny”. Wyniki projektu były już poddawane 
refl eksji w różnych aspektach w wielu publikacjach  (Giermanowska, 
Kolasińska, Mrozowicki, Róg-Ilnicka 2016; Kolasińska, Polkowska, 
Wegenschimmel 2019; Giermanowska, Mrozowicki, Róg-Ilnicka 2019). 
W projekcie przeprowadzone zostały wywiady swobodne z Nestorami 
Socjologii Pracy to jest osobami, które tworzyły subdyscyplinę, w tym 
między innymi z Danutą Dobrowolską, Juliuszem Gardawskim, Marią 
Holstein-Beck, Krystyną Janicką, Henrykiem Januszkiem, Wiesławą 
Kozek, Jolantą Kulpińską, Witoldem Morawskim, Janem Sikorą, Danutą 
Walczak-Duraj czy Robertem Woźniakiem1. Dodatkowo projekt obej-
mował także analizy działań socjologów funkcjonujących w polskich 
zakładach pracy, a więc kwestie kompetencji i potencjału zawodowego 
socjologów (Kolasińska, Polkowska, Wegenschimmel, 2019).

1 Z tych powodów w projekcie „Nestorzy socjologii pracy w Polsce – socjolo-
giczna analiza procesów instytucjonalizacji, dezinstytucjonalizacji i odbudowy 
subdyscypliny” (zwanym w skrócie „Nestorzy socjologii pracy” lub „NSP”) celowo 
zrezygnowano z anonimizacji wywiadów, a podjęto wysiłek ich autoryzacji dla 
imiennej prezentacji doświadczeń, dorobku i opinii biorących udział w badaniach 
powszechnie uznanych przedstawicieli polskiej socjologii pracy.
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Zadaniem tutaj przedstawianych analiz była ponownie refl eksja 
o charakterze przyczynkowym nad dorobkiem polskiej socjologii 
pracy, a całościowe objęcie dokonań subdyscypliny domaga się, 
z upływem czasu coraz mocniej, odrębnego opracowania. Celem 
niniejszego opracowania jest uchwycenie z feministyczną wrażliwoś-
cią problemów instytucjonalizacji tej subdyscypliny socjologicznej2, 
kwestii tożsamości zawodowej badaczek i badaczy, problemów pre-
stiżu zawodowego, jak i odmienności przebiegu akademickich karier 
kobiet i mężczyzn. 

Podstawę dla przedstawianej tu refl eksji stanowią dwa badania, 
które są ujęte w dwóch odrębnych rozdziałach. Pierwszy rozdział 
z feministyczną wrażliwością koncentruje się na projekcie „Nestorzy 
socjologii pracy”, drugi rozdział z tej samej perspektywy analizuje 
płeć i prestiż pracy. Takie podejście stanowi z jednej strony o wypeł-
nieniu defi cytów badawczych, z drugiej strony wpisuje się w zwięk-
szenie dorobku refl eksji feministycznej i popularyzacje badań z za-
kresu socjologii pracy. Generalnie odwołuje się do millsowskiej 
wyobraźni socjologicznej (Mills 1985), zwłaszcza w jej wymiarze 
krytycznym, opisywanym też przez Giddensa (1998), jak i wiąże się 
z nadzieją na możliwości wykorzystania walorów badań jakościo-
wych w opisie procesów instytucjonalizacji socjologii pracy i dróg 
zawodowych jej nestorów.

Całość analiz wpisuje się w „rozmowę pokoleń” socjologów 
pracy, ale przy podkreśleniu płci rozmawiających. Jak pisze Marian 
Golka (2009, s. 7): „Pamięć – tak indywidualna, jak i społeczna – to 
swoista rozmowa z przeszłością. Każda zbiorowość, aby mogła 
trwać, tę rozmowę, musi prowadzić”. Bez niej, jak zauważa autor,  
trudno żyć, a jednak równocześnie dość łatwo pamięć ulega utra-

 Podstawą do opisu  jest przypadek Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego 
i Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, czyli dwóch porównywalnych,  
młodych ośrodków akademickich w Polsce. Autorzy zdają sobie sprawę z potrzeby 
dokonania analiz najstarszych polskich uczelni, lecz tutaj – z założenia – takich 
analiz nie podjęli, koncentrując się na dwóch regionach wyznaczonych specyfi ką 
gospodarki górniczej i morskiej.
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cie czy zatarciu, a więc potrzebuje nośników pozwalających na jej 
utrwalanie. Z perspektywy feministycznej pamięć stanowi często 
tylko his story i pomĳ a dorobek i aktywność kobiet, czyli her story. 
Jak sugestywnie zauważyła Elżbieta Górnikowska-Zwolak (2000, 
s. 27–28): „Historia przedstawiana w podręcznikach to historia wojen 
i władzy mężczyzn. Nie ma w niej mowy o tym, co robiły kobiety, 
podczas gdy mężczyźni mordowali się nawzajem, odkrywali nowe 
kontynenty, dokonywali wynalazków, pisali książki i tworzyli teorie 
naukowe”. Nasze opracowanie stara się więc odpowiedzieć na te 
wyzwania utrwalania pamięci, a w każdym razie z tą myślą zostało 
napisane. Ma także zachęcać do dalszych krytycznych refl eksji i ana-
liz, bo rzeczywistość jest ontologicznie otwarta na dalsze stawanie 
się, na tworzenie świata i powiększanie dorobku naukowych refl eksji 
przez badaczki i badaczy, w tym socjolożki i socjologów.
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– Co widzisz, kiedy rano wstajesz i spoglądasz w lustro? – spytała 
czarnoskóra kobieta białą. – Widzę kobietę – odparła biała.

W tym sęk – stwierdziła czarna – Ja widzę czarną kobietę. Codziennie 
dostrzegam kolor swojej skóry, ponieważ przypomina mi on, że jestem 
w tym społeczeństwie kimś gorszym. Ty nie widzisz własnej rasy i właśnie 
dlatego nasze przymierze zawsze wydaje mi się trochę fałszywe.

Słuchając tej rozmowy Michel Kimmel zdumiał się. Zastanowił się 
nad własnymi myślami i zdał sobie sprawę, że kiedy on patrzy w lustro 
widzi ludzką istotę: uniwersalną i całkowicie uogólnioną. Po prostu przed-
stawiciela gatunku1.

Wprowadzenie

Inspiracją dla projektu „Nestorzy Socjologii Pracy”, któ ry został 
podjęty przez Sekcję Socjologii Pracy PTS, był problem ciągłości mię-
dzypokoleniowej komunikacji i motywacji do badań w obszarze tej 
subdyscypliny. Celem całego projektu było objęcie refl eksją przemian 
związanych z procesami instytucjonalizacji i kryzysu socjologii pracy 
w Polsce z punktu widzenia doświadczeń zawodowych tworzących ją 
uznanych badaczek i badaczy. Chodziło o odnotowanie społecznokul-
turowych uwarunkowań rozwoju subdyscypliny i czynników, które 

1 Linda Branon: Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni. GWP, 
Gdańsk , s. .



12

ROZDZIAŁ 1. Problemy socjologii pracy w perspektywie feministycznej

temu sprzyjają. Dodatkowym zakładanym walorem całości projektu 
„Nestorzy Socjologii Pracy” była popularyzacja roli socjologii pracy 
i jej przedstawicieli.  

Dla niniejszych analiz kluczowym impulsem była feministyczna 
krytyka teorii socjologicznych wskazywana przez Patricię Turner i Jo-
nathana Turnera (2008). Odwołując się do tej feministycznej 
krytyki zdecydowaliśmy się podjąć refl eksję nad powiązaniem 
zainteresowań badawczych funkcjonowaniem kobiet na rynku 
pracy w Polsce z płcią osób badających te procesy. Ciekawą dla 
nas kwestią było również zwrócenie uwagi na charakter przemian 
wrażliwości badawczej. Warto podkreślić, że pamięć ma cha-
rakter nie tylko indywidualny, lecz też zbiorowy, a oba te typy 
pamięci służą dla zrozumienia otaczającego świata. Można więc 
powiedzieć, że pamięć wyłania się z konkretnych doświadczeń 
i zjawisk, co wiąże się z faktem, że pamiętamy „... i przypo-
minamy sobie zawsze jako członkowie pewnej społeczności” 
(Napiórkowski 2018, s. 19), czyli jako Polacy, kobiety, mężczyźni, 
socjolożki i socjolodzy. W tworzeniu pamięci zbiorowej istotne 
znaczenie ma udział w życiu publicznym, konkretne obrzędy upa-
miętniania (np. rocznice powstania pism, zakładów, organizacji) 
i konkretne nośniki pamięci (pisma, zdjęcia, analizy), które pozwa-
lają wracać do przeszłych wydarzeń. W przypadku kobiet ten udział 
w życiu publicznym (i związane z tym możliwości podejmo-
wania pracy zawodowej czy edukacji uniwersyteckiej) jest 
znacznie krótszy niż ten, który był możliwy dla mężczyzn. Za 
Ann Snitow (2019) można zauważyć, że choć w Polsce mamy 
długą tradycję akademicką, czego symbolem jest założony 
w XIV wieku Uniwersytet Jagielloński, to dla kobiet dostęp do 
możliwości studiowania na uniwersytetach jest stosunkowo 
krótki. Funkcjonowanie kobiet w życiu uniwersyteckim w Pol-
sce ma bowiem zaledwie nieco ponad 100 lat, bo pierwsze 
studentki mogły podejmować studia znacznie później (i to 
długo na innych warunkach i prawach) niż studenci-mężczyźni. 
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Z tych powodów zdecydowaliśmy się przeanalizować dane z projektu 
Sekcji Socjologii Pracy PTS „Nestorzy Socjologii Pracy”2 z wrażliwością 
feministyczną, w tym ze szczególną troską dotyczącą kwestii analiz 
pracy zawodowej kobiet i uwagi jej poświęcanej przez nestorki tej 
subdyscypliny. Omawiamy zatem kolejno kwestie feminizmu jako per-
spektywy epistemologicznej i praktyki działania, problematykę pracy 
zawodowej kobiet w polskich badaniach socjologicznych, sposoby 
akademickiego funkcjonowania i kwestie zainteresowań badawczych 
nestorów biorących udział w projekcie.

1.1. Feminizm jako ruch i perspektywa 
epistemologiczna a socjologia

Feminizm, a następnie perspektywa feministyczna w badaniach so-
cjologicznych czy szerzej społecznych i humanistycznych, ma „już” 
stosunkowo długą historię. Chcemy podkreślić, że historia ta, podobnie 
jak samo określenie femi nizm, po pierwsze budzi bardzo wiele emocji 
(w tym wiele skrajnie negatywnych, choć ma to miejsce głównie w środo-
wiskach, które tej koncepcji nie znają), a po drugie feminizm i jego dzieje 
nie są jednowymiarowe, lecz mają różne oblicza. Uogólniając, można 
powiedzieć, za Kazimierzem Ślęczką (1999, s. 12), że syndrom ideowy fe-
minizmu zawiera: „następujące minimum przekonań feministycznych:

• Kobietom jako kobietom na podstawie samej różnicy płci w sto-
sunku do mężczyzn, dzieje się w społeczeństwie krzywda;

• Ten krzywdzący dla kobiet stan rzeczy można – w każdym 
razie obecnie – zmienić;

• Ten stan rzeczy należy zmienić;
• W tym celu kobiety muszą same podjąć stosowne działania, 

nie podporządkowując własnych celów żadnym innym celom 
głoszonym przez ruchy i instytucje społeczne”.

 Niniejsza praca stanowi podsumowanie i kontynuację wcześniejszych rozwa-
żań autorów dotyczących znaczenia płci w historii polskiej socjologii pracy (zob. 
Czeranowska, Kamińska-Berezowska, Mika a, b).
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Bardzo ważną kwestią jest także podkreślenie, że na feminizm 
składa się zarówno ruch społeczny, jak i perspektywa teoretyczna 
w badaniach społecznych. Dodatkowo, naszym zdaniem, można też 
rozpatrywać feminizm jako składnik tożsamości jednostki. W ni-
niejszych rozważaniach chcemy skorzystać z przyjęcia perspektywy 
feministycznej do naświetlenia problemów i historii socjologii pracy 
w Polsce. Wydaje nam się jednak, że ważne jest zaakcentowanie 
przenikania się feminizmu jako ruchu społecznego, jednostkowej 
tożsamości i koncepcji feministycznej, a więc bardzo krótkie zaryso-
wanie podstawowych nurtów feminizmu XX wieku, które wpływały 
na jego kształt w naszym kraju.

Dokonując pewnego skrótu obszernej historii można przyjąć, że  
feminizm w Polsce czerpie przede wszystkim z drugiej jego fali (i jej 
trzech głównych nurtów – liberalnego, marksistowskiego i radykalnego) 
oraz współczesnych inicjatyw, w tym przykładowo z Kongresu Kobiet3. 
Opisy i kategoryzacje rozwoju ruchu feministycznego są stosunkowo 
zróżnicowane, lecz w naszych rozważaniach odwołujemy się jedynie do 
zasygnalizowania jego historii, i to głównie w oparciu o prace Kazimierza 
Ślęczki (1999). Zdajemy sobie jednak sprawę z bogactwa rozważań fe-
ministycznych oraz ze zróżnicowania ich  kategoryzacji. Przykładowo, 
Rosemarie Putnam Tong (2002) ujmuje w swej analizie nie tylko femi-
nizm liberalny, radykalny, marksistowski, ale i socjalistyczny, psycho -
analityczny i kulturowy, egzystencjalny, postmodernistyczny, wielo-
kulturowy, globalny oraz ekofeminizm. Warto więc zaznaczyć, że myśl 
feministyczna ciągle się rozwĳ a i ewoluuje,w tym tworzone są jej nowe 
kategoryzacje. Faktem jest, że łatwiej objąć refl eksją te nur-ty, które 
pozwalają na ich rozważanie z wykorzystaniem dystansu czasu, jaki 
upłynął od ich powstania. Z tych powodów chcemy zwrócić uwagę na 
feminizm: liberalny, marksistowski i radykalny.

Feminizm liberalny w opracowaniach dotyczących historii 
ruchu zarówno Rosemarie Putnam Tong (2002), jak i Kazimierza 
Ślęczka (1999) wymieniają jako pierwszy, najstarszy nurt. Wiąże się 

 Zob. h  ps://www.kongreskobiet.pl/o-nas  [dostęp: . . 1].
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on przede wszystkim z działalnością Be  y Friedan w latach 60. XX 
wieku i jej Mistyką kobiecości (Friedan 2012), nazywaną później „biblią 
feminizmu” i „książką opartą na kobiecym doświadczeniu, kobiecych 
wątpliwościach” (Graff  2012). Recepta „biblii feminizmu” na „nie-
nazwany problem” kobiety nieaktywnej zawodowo, lecz pełniącej 
rolę „strażniczki domowego ogniska” jest dość prosta. Panaceum 
miało być podjęcie pracy zawodowej i orientacja na samorealizację, 
zgodnie z wytycznymi koncepcji Abrahama Maslowa (1990), według 
której człowiek dąży do tego, by stać się tym, kim może się stać. 
Inną znaną przedstawicielką tego nurtu jest Alice Rossi wraz z jej 
znanym postulatem społecznej androginii (za: Ślęczka 1999), który 
można też, w naszej opinii, uznać za ciągle aktualny. Postulat ten 
zdaniem Alice Rossi sprowadza się do znoszenia tych różnic między 
płciami, które nie są biologicznie przesądzone. Takie działania mogą, 
zdaniem autorki, doprowadzić do faktycznej równości płci, w tym 
do wykorzystania ich pełni potencjału osobowego. 

Krytyka feminizmu liberalnego przez przedstawicieli kolejnych 
nurtów sprowadzała się przede wszystkim do zakwestionowania przy-
jętych w nim milcząco męskich standardów jako obowiązującej normy, 
a więc do niedostrzegania pewnych specyfi cznych dylematów kobiet 
w funkcjonowaniu w sferze publicznej i prywatnej. Krytyka ta doty-
czyła też męskocentrycznie rozłożonych akcentów w zakresie tego, 
czym jest praca, w tym przeceniania znaczenia pracy zawodowej, 
a nawet podziałów wynikających z płci. Z tej krytyki, w znacznym 
stopniu, wyrósł feminizm marksistowski, który tłumaczy opresję 
kobiet w kontekście położenia klasowego. Odwołuje się on do jed-
nego z najbardziej sugestywnych opisów nędzy i wyzysku, który 
przedstawił Fryderyk Engels (1949) w Pochodzeniu rodziny, własności 
prywatnej i państwa. Feminizm marksistowski jest też pewnego ro-
dzaju odpowiedzią na krytykę prac Be  y Friedan, którym zarzucono, 
że podejmują problemy w sposób klasistowski, tj. z perspektywy 
białych kobiet z klasy średniej. Było to – w oczach krytyków – o tyle 
bulwersujące, że właśnie kobiety z klasy średniej były w relatywnie 
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uprzywilejowanej sytuacji, przynajmniej w tym sensie, że mogły wy-
bierać – pracować czy nie pracować zawodowo. Dla kobiet z niższych 
klas społecznych, zwłaszcza samotnie wychowujących potomstwo, 
praca zawodowa była zaś po prostu koniecznością ekonomiczną. 

W ramach tego nurtu zauważa się więc, że kobiety-robotnice są 
na rynku pracy traktowane jako „rezerwowa armia pracy”, która jest 
szczególnie wygodna dla pracodawców, bo zadowala się niższymi 
zarobkami niż w przypadku mężczyzn, których rynkowe wynagro-
dzenia były „po prostu” i „od zawsze” wyższe (Reszke 1991). Inny 
jeszcze nurt krytyki liberalnego feminizmu – obecny w pracach 
autorek do dnia dzisiejszego – dotyczył najmowania pracy domowej. 
Kobiety z klasy średniej o względnie uprzywilejowanym statusie – 
o które upominał się feminizm liberalny – często korzystają z pracy 
innych kobiet (opiekunek, sprzątaczek, guwernantek…), aby samemu 
móc realizować postulaty aktywności fi nansowej (Huws 2019). Przede 
wszystkim w ramach feminizmu marksistowskiego zwrócono uwagę 
na znaczenie pracy domowej kobiet, bo – jak pisała Magaret Benston 
(1969, za: Ślęczka 1999) – sam dostęp do pracy zawodowej kobiet jest 
koniecznym, lecz nie wystarczającym warunkiem ich wyzwolenia, 
jako że potrzebny jest do tego także równy podział prac domowych; 
w innym przypadku kobiety będą nadal opresjonowane przez wy-
konywanie tzw. pracy na dwóch etatach – domowym i zawodowym.

Dwie inne feministki marksistowskie – Mariarosa Dalla Costa 
i Selma James (1972, za: Ślęczka 1999) w książce The Power of Women 
and the Subversion of the Community (Dalla Costa, James 1972; za: 
Ślęczka 1999) sugestywnie opisywały fakt deprecjonowania pracy 
w domu i brak uznania dla niej jako „prawdziwej” pracy, choć wy-
twarza ona „wartość dodatkową” w znaczeniu marksistowskim. Obie 
autorki podjęły też kampanię na rzecz opłacania pracy w domu jako 
rozwiązania dla nierównego obciążenia nią obu płci. Ta dyskusja 
dotycząca opłacania pracy domowej przetoczyła się również przez 
Polskę, jak na to zwróciło uwagę wiele badaczek (Środa 2009; Titkow, 
Duch-Krzystoszek, Budrowska 2004), a jej efektem było głównie 



1.1. Feminizm jako ruch i perspektywa epistemologiczna a socjologia

17

zwiększenie szacunku dla tego typu prac, jak i konstatacja, że nie da 
się zrealizować postulatu ich opłacania czy też, w każdym razie, nie 
jest to sposób na zwiększenie kobiecej podmiotowości (bo tego należy 
szukać w partnerstwie podziału obciążeń domowych). Dyskusja ta 
wróciła –  choć raczej w publicystycznej i mało wyrafi nowanej formie 
–  podczas implementacji w 2015 roku rządowego programu wsparcia 
rodzin, nazywanego 500+. Potoczne określenia w rodzaju „pięćsetki” 
dla określenia kobiet zajmujących się dziećmi i pozostających nieak-
tywne zawodowo wskazują, że pełnia doceniania pracy domowej jest 
jeszcze kwestią dalekiej przyszłości.

W dyskursie naukowym – szczególnie marksistowskim – postulat 
opłacenia prac domowych spotyka się z ambiwalentnymi reakcjami. 
Ambiwalencja ta widoczna jest u wielu krytycznych myślicielek i myś-
licieli wrażliwych na fakt utowarowienia pracy w wyniku jej zaanga-
żowania w relacje rynkowe. Opłacenie czynności opiekuńczych i innej 
pracy domowej jest bronią obosieczną, ponieważ z jednej strony może 
prowadzić do ich upodmiotowienia i docenienia tego typu pracy, ale 
jednocześnie jednoznacznie wskazuje na jej uwikłanie w stosunki 
rynkowe, zatem też wpływa na jej postrzeganie jako towaru. 

Ponadto, w niektórych ujęciach feminizmu marksistowskiego 
dostrzega się, że praca domowa nie może być traktowana jako bez-
pośredni przedmiot wyzysku. Wynika to z Marksowskiego rozróż-
nienia na pracę konkretną i abstrakcyjną. Każda praca defi niowana 
jako wysiłek zmierzający do przekształcenia przyrodniczego lub 
przyrodniczo-społecznego otoczenia człowieka może zostać uznany 
za pracę konkretną. W tym sensie także praca domowa ma taki 
charakter. Problem jej nieopłacenia powoduje jednak, że wysiłek 
domowy – wykonywany w nieproporcjonalnym stopniu przez 
kobiety – nie jest pracą abstrakcyjną. Autorzy opracowania pt. The 
logic of gender: on the separation of spheres and the process of abjection4 

 The logic of gender: on the separation of spheres and the process of abjection. 
Https://libcom.org/library/logic-gender-separation-spheres-process-abjection 
[dostęp:  1.1 . ].
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zamieszczonego w 2017 roku na stronie internetowej libcom.org do-
skonale zdają sobie z tego sprawę, wskazując, że prace wykonywane 
przez kobiety (nieprecyzyjnie nazywane pracami reprodukcyjnymi) 
są tylko pośrednio zapośredniczone przez rynek. W związku z tym 
rynek nie standaryzuje i nie tworzy obiektywnych miar ich efektyw-
ności. Co więcej, jak piszą autorzy opracowania, dokładna lektura 
Marksowskich uwag na temat siły roboczej prowadzi do wniosku, że 
wydzielenie strefy nieopłaconej pracy domowej jest konieczną cechą 
kapitalizmu. W Kapitale Marks wielokrotnie zaznacza, że siła robocza 
jest towarem osobliwym, szczególnym. Jego specyfi ka polega na tym, 
że siła robocza nie może być skutecznie odłączona od ciała nosiciela, 
zawsze więc podlega raczej dzierżawie niż sprzedaży, a przynajmniej 
takie ujęcie problemu można odnaleźć w opracowaniach Jacka Ti  en-
bruna (2012a). Cena siły roboczej jest jednak wyznaczana – jak pisze 
Marks – na tej samej zasadzie, jak innych towarów, na podstawie 
niezbędnego czasu pracy potrzebnego do jej odtworzenia. Czas ten 
jest zawarty w produktach niezbędnych do zaspokojenia podsta-
wowych potrzeb robotnika czy – szerzej – pracownika najemnego. 
Jak podkreślają twórcy opracowania zamieszczonego na libcom.org 
Marks bierze pod uwagę jedynie wartość produktów konsumowa-
nych przez robotnika, nie zaś pracę niezbędną do przetworzenia ich 
w zdatne do konsumpcji. Prowadzi to liczne myślicielki femini-
styczno-marksistowskie do uznania wszystkich czynności domowych 
za pracę produkcyjną – produkującą siłę roboczą – oraz nieopłaconą, 
a więc wyzyskiwaną (jest to pogląd powszechny w postoperaizmie 
i innych nurtach współczesnego postmarksizmu). Niejednoznacz-
ność tej sytuacji polega – jak powiedzieliśmy – na tym, że praca ta 
nie może być uznana za wyzyskiwaną – przynajmniej w ścisłym 
Marksowskim sensie – skoro nie jest pracą abstrakcyjną. Twórcy 
opracowania The logic of gender ujmują tę kwestię nieco inaczej. Ak-
centują brak rynkowego zapośredniczenia prac domowych i ich „ze-
wnętrzny” wobec reprodukcji kapitału (w wąskim sensie) charakter. 
Ich argumentacja opiera się na przekonaniu, że kapitalizm sprzyja 
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patriarchalnym stosunkom społecznym dlatego, że potrzebuje takich 
właśnie, zewnętrznych i nie objętych logiką rynkową, obszarów. Jak 
wskazują autorki uznanie niektórych czynności za reprodukcyjne 
odnosi się jedynie do ich użyteczności, polegającej na odtworzeniu 
specyfi cznego towaru, jakim jest siła robocza. Kluczowe jest jednak 
to, że nieopłacone czynności wykonywane przez kobiety odbywają 
się poza rynkiem. Ich urynkowienie nie będzie zatem prowadziło do 
zmiany ich reprodukcyjnej użyteczności a jedynie do ich utowaro-
wienia i poddania bezpośredniemu wyzyskowi.  

Ze swej strony możemy dodać, że Marksowska ślepota na żywą 
pracę konieczną dla reprodukcji siły roboczej nie była kompletna. 
Wprawdzie w Kapitale schemat produkcji siły roboczej wygląda tak, 
jakby jedyna praca niezbędna dla jej odtworzenia miała martwy 
charakter (zakrzepły w produktach) i pomĳ ała pracę żywą – co 
mogło wynikać z uproszczenia i założenia, że praca ta ma charakter 
pracy własnej – lecz w Teoriach wartości dodatkowej Marks formuje 
bardziej konkretne spostrzeżenia dotyczące wartościotwórczego cha-
rakteru prac reprodukcyjnych. Przykładowo, Marks chwali Adama 
Smitha za to, że nie uległ pokusie uznania produkcji siły roboczej 
za działalność produkcyjną (Marks 1979). Sam natomiast powołuje 
się na własną obserwację, zgodnie z którą cechą specyfi czną usług 
jest trudność w zagwarantowaniu efektu końcowego. Wykonawca 
usługi nie bierze zwykle odpowiedzialności za jej efekt końcowy (np. 
lekarz nie gwarantuje wyleczenia, prawnik zwycięstwa w procesie, 
śpiewaczka operowa estetycznej satysfakcji). W przypadku pracy 
domowej możemy podać przykład wsparcia w nauce dostarczanego 
dzieciom przez rodziców. Porównując dwie rodziny, spędzające 
ze swoimi dziećmi dokładnie tyle samo czasu „przy lekcjach”, 
nie możemy orzec, które dziecko uzyska lepsze wyniki szkolne. 
Przy zachowaniu najlepszych intencji po stronie rodziców i dzieci, 
indywidualne talenty pedagogiczne rodzica, zdolności dziecka, 
dynamika interakcji między rodzicem i dzieckiem, relacje w szko-
le, liczba rodzeństwa, dostęp do aktualnych pomocy naukowych, 
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wszystko to może wpłynąć na końcowy efekt takiej pracy. Użytecz-
ność pracy wychowawczo-dydaktycznej jest więc trudna do określe-
nia z góry. Mówiąc językiem ekonomicznym powiemy, że nigdy nie 
wiadomo, jaka część wartości usługi została rzeczywiście utrwalona 
w sile roboczej. Marks zatem odrzuca możliwość bezpośredniej 
transmisji wartości „żywej pracy” na siłę roboczą. Podaje po temu 
jeszcze jeden – zgodny z całokształtem jego wywodu – powód. Otóż, 
nawet jeśli uznamy, że usługi bezpośrednio wytwarzają wartość siły 
roboczej to musimy pamiętać, że mówimy tu o wartości użytkowej. 
W tym sensie wszystkie usługi na rzecz naszej (przyszłej lub obecnej) 
zdolności do pracy – także te nieopłacone, takie jak praca domowa 
– wytwarzają wartość siły roboczej. Edukacja, ochrona zdrowia, 
przygotowanie posiłków, zapewnienie bezpieczeństwa fi zycznego, 
komfortu emocjonalnego itp. są kluczowe dla prawidłowego (od)two-
rzenia zdolności do pracy. Tworzą one jednak przede wszystkim 
użyteczność siły roboczej. Jej bieżąca cena – wartość wymienna – 
zależy nade wszystko od jej aktualnego kosztu. Ten ostatni kształtuje 
się w wyniku kalkulacji bieżących nakładów na utrzymanie – takich 
jak cena mieszkania, odzieży, żywności, rozrywki – oraz układu 
sił klasowych, stanu gospodarki narodowej, branżowych układów 
pracy, lokalnych zwyczajów, układów zbiorowych na poziomie za-
kładu, stereotypów społecznych (np. dyskryminowania płacowego 
kobiet) i wielu innych czynników, które jedynie pośrednio łączą się 
z pracą domową. Funkcjonowanie procesu produkcji i reprodukcji 
siły roboczej na styku rynku i czynności pozarynkowych czyni to-
war jakim jest siła robocza wyjątkowym i, jak mawiał, Marks: osobli-
wym. Utrudnia również precyzyjną klasyfi kację czynności prowa-
dzących do uzyskania przez siłę roboczą wartości i czyni konkretne 
postulaty polityczne podatnymi na pojawienie się niezamierzonych 
konsekwencji. 

Feminizm radykalny wiąże się jednak zwykle z bardziej bez-
kompromisowymi ujęciami, na przykład z działalnością Kate Mille   
i jej Sexual politics (Mille   1971), która analizuje kwestie seksizmu 



1.1. Feminizm jako ruch i perspektywa epistemologiczna a socjologia

21

i patriarchatu. Fundamentem wyzysku kobiet zdaniem autorki jest 
patriarchat, czyli „instytucja, w której połowa populacji, a mianowi-
cie żeńska połowa, jest kontrolowana przez drugą, męską połowę” 
(za: Ślęczka 1999, s. 133). Mężczyźni mają bowiem w patriarchal-
nym społeczeństwie kapitalistycznym większość władzy, zajmują 
kluczowe stanowiska w większości typów organizacji, poczynając 
od politycznych, przez militarne, ekonomiczne, gospodarcze, spo-
łeczne, naukowe, religĳ ne, a kończąc na kulturalno-oświatowych. 
Generalnie Millet zaakcentowała znaczenie nie tylko produkcji i re-
produkcji, ale też seksualności dla roli i pozycji kobiet. W obrębie 
seksualności,  jako ważnej sfery życia człowieka, wskazała istotne 
dla kobiet kwestie dostępu do środków antykoncepcyjnych, aborcji, 
sposobu traktowania pornografi i i prostytucji, gwałtów seksualnych 
i przemocy fi zycznej. Podkreślała też problemy procesu socjalizacji 
pierwotnej i wtórnej obu płci, które składają się na doprowadzenie 
ostatecznie do przyzwolenia samych kobiet na społeczne usankcjo-
nowanie i funkcjonowanie patriarchatu. Sposobem wyzwolenia z tej 
męskiej dominacji jest, jej zdaniem, zdecydowany sprzeciw wobec 
tej „niewidzialnej” władzy patriarchatu, a więc niejako dokonanie 
rewolucji płciowej, której istotę widzi w faktycznym zastosowaniu 
i praktykowaniu równych standardów w sposobie myślenia i działań 
obu płci.

Druga z reprezentantek radykalnego feminizmu – Shulamith 
Firestone – jest autorką Dialectics of sex. The case for Feminist Revolution 
(Firestone 1971), gdzie wskazuje na dyskryminację sprowadzającą 
się przede wszystkim do „… spętania kobiet funkcją rodzenia 
dzieci i opiekowania się nimi” (Ślęczka 1999, s. 141). Rozwiązanie 
tej sytuacji widzi w wyzwoleniu się kobiet spod „tyrani rodziny”. 
Za charakterystyczne dla feministek radykalnych można więc 
uznać zainteresowanie nie tyle prostymi, zewnętrznymi deter-
minantami, bezpośrednio wymuszającymi nierówności płci, co 
raczej ograniczeniami, które mają swe źródło w zinternalizowanej 
męskocentrycznej kulturze, mniej uchwytnymi, bo wynikającymi 
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z codziennych, niepoddanych refl eksji sposobów myślenia. W tym 
sensie można dostrzec, że podmiotowość kobiet, to nie tylko wolność 
od dyskryminacji bezpośredniej w sferze publicznej i prywatnej, 
lecz także osobowa świadomość własnej wartości i możliwości 
życiowych. Wyraźnie podkreśla problem osobistej swobody trzecia 
z najbardziej znanych feministek radykalnych – Germaine Greer 
(2001), autorka Kobiecego eunucha. W jej ujęciu kobieta nie rodzi się 
eunuchem, ale staje się nim w procesie socjalizacji i wychowania 
przez przyjmowanie nakładanych na nią barier rozwoju i oczekiwań 
społecznych. Podobnie o opresjonowaniu kobiet przez ich role w pro-
cesie prokreacji pisze Adrienne Rich (2000), która ukazuje macie-
rzyństwo jako instytucję służącą specyfi cznemu „dyscyplinowaniu” 
kobiet i wskazywaniu im „właściwego” miejsca. W feminizmie 
radykalnym wyraźnie widoczna jest więc koncentracja na kobiecej 
podmiotowości z odwołaniem do władzy nad własną cielesnością 
i płodnością, jak też z odwołaniem do idei siostrzeństwa w sensie 
wzajemnego wspierania się kobiet, co ma stanowić odpowiedź na 
usankcjonowane kulturowo zjawisko męskiego braterstwa. Dość 
dobrze te złożone kwestie podmiotowości kobiet oddaje hasło Mille   
„prywatne jest polityczne”, a więc w tym sensie – o podmiotowości 
i wolności jednostki można mówić dopiero analizując całokształt jej 
życia, aktywności i aspiracji. 

Wśród wielu nurtów myśli feministycznej warto też zwrócić 
uwagę na rozwĳ ający się współcześnie feminizm postmoderni-
styczny, bo to on właśnie jest szczególnie otwarty na zróżnicowanie 
doświadczeń kobiet i podkreśla, że nie ma „jednej formuły na bycie 
dobrą feministką” (Tong 2002, s. 255). Jego najbardziej znanymi 
przedstawicielkami w opinii Rosemarie Putnam Tong (2002) są 
Helene Cixous, Luce Irigaray i Julia Kristeva. Dorobku tych trzech 
reprezentantek nie sposób tutaj omówić ze względu na jego złożony 
teoretycznie charakter i duże odmienności punktów wyjścia, bo 
H. Cixous jest głównie powieściopisarką, L. Irigaray psychoanali-
tyczką, a J. Kristeva językoznawczynią. Warto podkreślić, że to, co 
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łączy podejście feminizmu postmodernistycznego, to odwołanie do 
dorobku francuskiego feminizmu, w tym zwłaszcza Simon de Beau-
voir (1972) i do polemiki z nią, w tym do ujęcia kobiety jako „innego” 
w sensie pozytywnej waloryzacji tej inności. Jak to komentuje Tong 
(2002, s. 258): „Kondycja ‘innego’ upoważnia kobiety do tego, by 
utrzymując dystans krytykowały normy, zalety, praktyki dominującej 
kultury (patriarchalnej), która chce je narzucić także tym żyjącym na 
swoich peryferiach, czyli kobietom. Inność zatem, przy wszystkich 
swoich skojarzeniach z opresją i podrzędnością, jest czymś więcej 
niż kondycją osoby opresjonowanej i podrzędnej. Jest także sposo-
bem bycia, myślenia, mówienia: wiodącym do otwartości, wielości, 
różnorodności i różnicy”. Generalnie zatem ten nurt myślenia femi-
nistycznego proponuje pewne zdystansowanie się od prostych kate-
gorii binarnych, ale przy zachowaniu świadomości ich istnienia oraz 
przy położeniu akcentu na akceptację i dowartościowanie inności 
i różnorodności.

W Polsce feminizm jest ciągle często, jak to potwierdzają badania 
Małgorzaty Fuszary (2007), negatywnie waloryzowany, a więc bywa 
kojarzony z „babo-chłopami” czy kobietami nie obdarzonymi szcze-
gólnie urodą i nie mającymi szans na małżeństwo, z lesbĳ kami, z ko-
bietami nienawidzącymi mężczyzn i agresywnymi, czy co najmniej, 
w najlepszym wypadku, ze zbędną fanaberią. Prawa wyborcze Polki 
zdobyły stosunkowo wcześnie, bo wraz z odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości po 123 latach zaborów. Wraz z prawami wyborczymi 
uzyskały prawa do nauki na wszystkich stopniach i do zrzeszania się 
(Ciechomska, 1996). Okres II RP oznaczał więc dla kobiet uzyskanie 
formalnej równości praw, ale zarazem był to czas egzekwowania 
możliwości kształcenia się na wszystkich poziomach, jak i domagania 
się możliwości wykorzystywania zdobytej edukacji na rynku pracy 
zawodowej w różnych sektorach, obszarach działalności i wszystkich 
typach stanowisk. Był to także czas walki o prawa reprodukcyjne 
kobiet, z czym wiązała się aktywność Ireny Krzywickiej (1992), 
którą można też uznać za jedną z najbardziej znanych feministek 
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dwudziestolecia międzywojennego. Walkę o prawa reprodukcyjne 
kobiet Krzywicka prowadziła wraz z Tadeuszem Boyem-Żeleńskim, 
na którego feministyczne poglądy miała też wpływ rodzina pocho-
dzenia. Jego feministycznie nastawiona matka, określana była 
bowiem jako jedna z najwierniejszych uczennic Narcyzy Żmi-
chowskiej (za: Borkowska  2000) uznawanej za jedną z pierwszych 
XIX-wiecznych polskich feministek. Zarówno Krzywicka jak i Boy-
-Żeleński działali więc na rzecz świadomego macierzyństwa, 
wzrostu edukacji seksualnej, dostępności antykoncepcji i aborcji, 
jak i dla zapobiegania aborcyjnemu podziemiu. Maria Ciechom-
ska (1996) i Sławomira Walczewska (1999), które opisywały i ko-
mentowały sytuację kobiet w okresie dwudziestolecia II RP, za-
uważyły wiele paradoksów tego okresu. Przykładowo z jednej 
strony czas ten wiązał się z uzyskaniem formalnej równości praw 
czy postępowych rozwiązań w zakresie ochrony macierzyństwa, 
ale z drugiej strony – tych sprzyjających podmiotowości kobiet 
praw nie zawsze przestrzegano, brakowało praw reprodukcyjnych 
i edukacji seksualnej, a powszechne było dość konserwatywne 
podejście do kwestii obyczajowych, co wspierała, dodatkowo, 
silna pozycja Kościoła katolickiego. Był to też czas niezbyt długi, 
przerwany wybuchem drugiej wojny światowej.

Okres PRL trudno uznać za jednoznacznie wspierający równość 
płci we wszystkich aspektach życia prywatnego i publicznego. Ten 
czas historii naszego kraju z jednej strony jest okresem deklaratyw-
nej, nagłaśnianej propagandowo, wręcz ostentacyjnie, równości płci, 
bo kobiety mogły być nawet murarkami czy górniczkami (Fidelis 
2010), przy czym równość płci była wpisana do konstytucji. Z drugiej 
strony brakowało jednak zakazu dyskryminacji ze względu na płeć 
w niższych aktach wykonawczych czy nie było go na poziomie 
kodeksu pracy, czyli w przypadku, gdyby jednak do naruszenia 
równości doszło nie było instrumentów prawnych do jej egzekwo-
wania (Kalinowska, Nawrotek 2005). Kobiety na rynku pracy były 
traktowane w sposób dość instrumentalny (w sensie „rezerwowej 
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armii pracy”, która w zależności od potrzeby była wzywana albo 
odsuwana od aktywności zawodowej). 

Można tu ogólnie przypomnieć, co najmniej dwa tego typu 
propagandowe działania wobec kobiet, a są to zdaniem Zofi i Sokół 
(2000) lata 1960–61 i lata 1981–82. Zdaniem tej autorki zarówno na po-
czątku lat 60-tych, jak i 80-tych ze względu na problemy w zakresie 
zapotrzebowania na pracowników „przypominano kobietom o ‘świę-
tym posłannictwie macierzyństwa’, a gdy sytuacja się poprawiała, 
wzywano do ‘obowiązku pracy dla dobra socjalistycznej Ojczyzny’” 
(Sokół, 2000, s. 66).

Dodatkowo gospodarka centralnie planowana nie cechowała się 
monitorowaniem zarobków ze względu na płeć czy analizami kobie-
cych karier, była za to – okresowo – czasem niedoborów i trudności 
zaopatrzenia. Powszechnym wyzwaniem  dla kobiet była więc tzw. 
praca na dwa etaty – domowy i zawodowy.  W tym sensie aktywność 
zawodowa bynajmniej nie zwalniała kobiet z ich kulturowo przyję-
tej roli, dotyczącej wykonywania obowiązków wychowawczo-opie-
kuńczych i prac domowych. Deklaratywny szacunek wobec sym-
bolu Matki Polki i goździk z okazji 8 marca nie wystarczał więc dla 
faktycznej realizacji równości płci, choć trzeba jednocześnie przy-
znać, że współczesna mapa różnic płacowych między kobietami 
i mężczyznami w Europie wskazuje na relatywnie niższe różnice 
w krajach Europy Centralnej i Wschodniej w  porównaniu do 
krajów zachodniej i południowej Europy (z wyłączeniem Skandy-
nawii). Był to również czas mniejszego niż w II i III Rzeczpospolitej 
wpływu Kościoła katolickiego na legislację publiczną. Skutkował 
on między innymi otwartą na szeroką interpretację „ustawą abor-
cyjną” po 1956 roku, stawiającą wprawdzie warunek wykazania 
trudnego położenia społecznego kobiety, lecz w praktyce stoso-
waną dość liberalnie. 

Na sytuację kobiet w pierwszym trzydziestoleciu III RP można 
także spojrzeć jako na obejmującą wiele paradoksów. Z jednej 
strony zdecydowanie polepszyła się kondycja całego społeczeństwa 
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w zakresie praw i swobód obywatelskich, procedur demokratycznych, 
wolności słowa i zrzeszania się. Zaowocowało to rozkwitem kobiecej 
działalności społecznikowskiej i politycznej. W ciągu ostatniego 
30-lecia powstawały stowarzyszenia i organizacje broniące praw 
kobiet, postulujące rozszerzenie praw reprodukcyjnych, przeciw-
działające przemocy domowej, wspierające walkę o docenienie pracy 
opiekuńczej i wiele innych. Ewa Malinowska (2002), analizując polski 
ruch kobiecy w początkach III RP, podkreśliła jego heterogenicz-
ność i zróżnicowanie, które przebiega w znacznym stopniu po osi 
stosunku do aborcji (o której  powiemy poniżej). Autorka wyróżniła 
dwie zasadnicze płaszczyzny podziału ruchu kobiecego, czyli oś 
ideologiczno-polityczną oraz ekonomiczno-społeczną. Zasadnicze 
spory i antagonizmy w polskim ruchu kobiecym wzbudzał przy 
tym zwłaszcza podział ideologiczny, którego podstawa opierała 
się o stosunek do przerywania ciąży. W konsekwencji w polskim 
ruchu kobiecym można wyróżnić dwie biegunowo odmienne opcje 
ideologiczne, określane umownie jako stanowiska: „katoliczek” oraz 
„feministek” (Matuchniak-Krasuska 1995). Wbrew jednak emocjom 
i zróżnicowaniom ideologicznym można również, jak zauważyła 
Malinowska (2002), podkreślić, to co połączyło polski ruch kobiecy 
w pierwszych latach III RP, czyli takie kwestie jak:

• akcentowanie podmiotowości kobiety jako osoby; 
• dążenie do zmiany sytuacji kobiet przez podkreślenie wolno-

ści kobiet, w tym zwłaszcza ich swobody w podejmowaniu 
aktywności politycznej czy zawodowej;

• dążenie do wykorzystania pełni potencjału wiedzy kobiet w sfe-
rze publicznej;

• dążenie do wykorzystania i dowartościowania kobiecego 
stylu sprawowania władzy jako bardziej odpowiadającego 
wyzwaniom nowoczesności.

Można zatem powiedzieć, że obie wyróżnione powyżej opcje ruchu 
kobiecego, przynajmniej w początkach III RP, były zainteresowane pro-
mowaniem indywidualnej podmiotowej tożsamości kobiet, pomimo, 



1.1. Feminizm jako ruch i perspektywa epistemologiczna a socjologia

27

że konkretne drogi i metody realizacji tego celu różniły się, a cza-
sem były wręcz przeciwstawne. 

Jak powiedzieliśmy wolność zrzeszania się doprowadziła do 
utworzenia wielu organizacji o charakterze feministycznym, w tym 
takich jak: Fundacja Centrum Praw Kobiet, Federacja na Rzecz Ko-
biet i Planowania Rodziny, Porozumienie Kobiet 8 Marca, Fundacja 
Kobieca eFKa,  Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych – OŚKa czy 
Feminoteka5. Powstające organizacje były, oczywiście, zróżnicowane 
strukturą organizacyjną, formą czy obszarem działalności. W ramach 
jednego z badań socjologicznych, dotyczących percepcji problemów 
pracowniczych kobiet na rynku pracy przez liderki organizacji 
kobiecych i liderów związkowych, tylko w samym województwie 
śląskim badaniami objęto 13 organizacji zorientowanych na wspiera-
nie tej płci na rynku pracy (Kamińska-Berezowska 2014). Na rozwój 
ruchu feministycznego w Polsce wskazują też dane „Informatora 
o organizacjach i inicjatywach kobiecych w Polsce” z 2005 roku, gdzie 
w samej Warszawie jest wymienionych 30 organizacji o charakterze 
feministycznym. Informator ten wskazuje także na powstawanie 
ośrodków badań nad płcią, w tym na: Uniwersytecie Łódzkim, 
Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu czy na Uniwersytecie Wrocławskim. Można mówić więc 
o pewnym renesansie ruchu kobiecego we współczesnej Polsce (ana-
logicznym do okresu II RP). Jest to jednak równocześnie odpowiedź 
na marginalizowanie problemów kobiet w niektórych obszarach 
życia społecznego, trudności radzenia sobie państwa polskiego z wy-
zwaniami stawianymi przez zmieniający się model rodziny, kwestie 
przemocy domowej, problemy dyskryminacji kobiet na rynku pracy 
oraz, oczywiście, reakcja na restrykcyjną tzw. ustawę antyaborcyjną 
z 1993 roku. 

Z tego poczucia marginalizacji, odczuwanej też na poziomie 
symbolicznym, wyrosło Stowarzyszenie Kongres Kobiet i organizo-

 Feminoteka prowadzi też serwis internetowy (zob. h  ps://feminoteka.pl/: „In-
formator o organizacjach i inicjatywach kobiecych w Polsce”). 
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wane od 2009 roku Kongresy Kobiet. Pierwszy Kongres Kobiet Pol-
skich w III RP odbył się 20–21 czerwca 2009 roku i był inspirowany 
refl eksją dotyczącą zarówno obrad Okrągłego Stołu w 1989, jak i spo-
sobem obchodów jego 20-tej rocznicy. Jak wiadomo Okrągły Stół był 
zdominowany przez mężczyzn, bo zasiadła przy nim tylko jedna 
kobieta – Grażyna Staniszewska (Waniek 2010). Podobnie też niskie 
były odsetki kobiet w parlamencie III RP, a w ramach głównych, 
państwowych obchodów 20. rocznicy porozumień 1989 roku zapo-
mniano o docenieniu udziału wielu kobiet w zmaganiach o demo-
kratyczne przemiany kraju. Problem tej marginalizacji i nieodno-
towywania udziału Polek w tworzeniu najnowszej historii Polski 
dostrzegła i opisała amerykańska badaczka Shana Penn (2003). Jak 
to określiła Maria Janion (2003, s. 8) we wstępie do Podziemia kobiet: 
„gdy Solidarność stawała się władzą (to znaczy męską władzą), coraz 
bardziej zapominała o kobietach. Wymowa liczb przytoczonych 
przez Shanę Penn jest zastanawiająca; na przykład spośród 60 opozy-
cjonistów prowadzących rozmowy przy Okrągłym Stole w roku 1989 
znalazła się tylko jedna kobieta! To było swoiste, mimo woli, ironiczne 
podsumowanie prac w podziemiu. […] Demokracja w Polsce okazała 
się demokracją rodzaju męskiego”. Owa męskość władzy ustanowio-
nej po 1989 roku nigdzie nie przejawiała się bardziej ewidentnie niż 
w obszarze praw reprodukcyjnych. Sojusz opozycji demokratycznej 
z Kościołem katolickim oraz porzucenie przez jej ideowych liderów 
stanowisk lewicowych na rzecz prorynkowych (Siermiński 2017) 
zaowocował swoistym sojuszem transformacyjnego tronu z konser-
watywnym – nawet jak na warunki Kościoła katolickiego – ołtarzem. 
Temu ostatniemu pod egidą legendy o papieżu Polaku przypadło 
w udziale istotnie wpływać na kwestie edukacji religĳ nej, reprywa-
tyzacji majątków kościelnych oraz praw do przerywania ciąży.

Przede wszystkim trzeba zauważyć, że panowanie nad procesem 
prokreacji, a więc możliwość planowania przez jednostkę, czy, kiedy 
i ile potomstwa chce posiadać, istotnie wpływa na jej sytuację na 
rynku pracy zawodowej. Jak już wspomniano przerywanie ciąży było 



1.1. Feminizm jako ruch i perspektywa epistemologiczna a socjologia

29

w Polsce zalegalizowane po 1956 i obowiązywało aż do początku lat 
90-tych. Wraz ze zmianą ustrojowo-gospodarczą po 1989 roku roz-
poczęła się burzliwa debata nie o problemach narażenia kobiet na 
bezrobocie, dezaktywację zawodową i ubożenie, lecz o posiadanych 
prawach prokreacyjnych. Efektem tego była Ustawa z dnia 7 stycznia 
1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warun-
kach dopuszczalności przerywania ciąży (zwana potocznie ustawą 
antyaborcyjną). 

Należy przy tym podkreślić, że burzliwą dyskusję społeczną lat 
90-tych na temat edukacji seksualnej, dostępności środków antykon-
cepcyjnych i przerywania ciąży można, w istocie, potraktować jako 
temat zastępczy czy wentyl dla ujścia gniewu społecznego i obaw 
przed narastającym bezrobociem oraz powiększającymi się nierów-
nościami społecznymi (Ost 2007). Odrzucono wówczas koncepcję 
referendum w sprawie wprowadzenia tej ustawy, a buntujące się śro-
dowiska kobiece systemowo tłumiono (Kamińska-Berezowska 2013) 
lub indywidualnie piętnowano i dyskryminowano także w ramach 
NSZZ „Solidarność”, za brak „właściwej” postawy moralnej (Penn 
2003). W zasadzie  dyskusja nad projektem ustawy rozpoczęła się 
w sejmie jeszcze przed wyborami czerwcowymi w 1989 roku i była 
związana z rozpatrywaniem kary więzienia zarówno dla kobiety, 
która podda się aborcji, jak i dla lekarza, który jej dokona, a więc pro-
jekty były bardzo restrykcyjne i nawiązywały do konserwatywnych 
rozwiązań prawnych w tym zakresie z okresu II RP (Szczuka 2004), 
choć ostatecznie przyjęta wersja w 1993 roku okazała się łagodniej-
sza. Warto przypomnieć, że na II Krajowym Zjeździe NSZZ „Soli-
darność” w 1990 roku, w zdominowanym przez mężczyzn gronie, 
podjęto także uchwałę o poparciu ówczesnego projektu ustawy, co 
Sekcja Kobiet NSZZ „Solidarność” wówczas ofi cjalnie oprotestowała. 
Ostatecznie, bez przeprowadzenia referendum, w 1993 roku uchwa-
lono ustawę w wersji, która pozwalała na dokonanie aborcji jedynie 
w trzech wypadkach: 1) kiedy ciąża jest wynikiem gwałtu, 2) gdy 
badania lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdo-
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podobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo 
nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, 3) gdy ciąża wiąże się 
z zagrożeniem życia lub zdrowia kobiety. Taki stan rzeczy nazwano 
„kompromisem” w sprawie aborcji, który jednak był poddawany 
protestom ze strony środowisk kobiecych monitorujących skutki 
społeczne tego rozwiązania prawnego i faktyczną dostępność aborcji. 

Efektem tych protestów była przyjęta w 1996 roku przez sejm 
ustawa, która zezwalała na aborcję z przyczyn społecznych. Decyzja 
ta wywołała odwołanie się do Trybunału Konstytucyjnego przez śro-
dowiska konserwatywne i ponowne zaostrzenie rozwiązań ustawo-
wych. W odpowiedzi wiele organizacji pozarządowych i związanych 
z nimi środowisk kobiecych po raz kolejny podjęło się śledzenia spo-
łecznych skutków wykonywania ustawy, wspierania kobiet mających 
problemy w zakresie planowania prokreacji i publikacji raportów 
w zakresie rzeczywistej dostępności legalnej aborcji (Nowicka, red. 
2000). Rozwiązanie określone jako kompromisowe w postaci ustawy 
z 1993 roku ostatni raz, jak dotąd, zostało zmienione podczas trwania 
pandemii w 2020 roku, co i tym razem można wiązać z próbą odwró-
cenia uwagi społecznej od spraw gospodarczych, a dodatkowo także 
od kwestii funkcjonowania ochrony zdrowia, jak i bezpieczeństwa 
obywateli związanego z pandemią koronawirusa. 

Tym razem Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Julię Przy-
łębską (i budzący szereg kontrowersji) odniósł się do drugiej z wy-
mienionych przesłanek ustawowych, tj. o dopuszczalności przery-
wania ciąży ze względu na ciężkie wady lub nieuleczalną chorobę 
płodu i orzekł, iż jest ona niezgodna z konstytucją. Orzeczenie to 
(w praktyce zakazujące dokonywania aborcji ze względu na nieule-
czalne wady płodu i zmuszające kobiety do heroizmu donoszenia 
ciąży nawet w sytuacji, gdy embrion nie jest zdolny do życia poza 
organizmem matki) wywołało spontaniczny wybuch społecznego 
niezadowolenia, skutkujący tysięcznymi manifestacjami, marszami 
i pikietami. W szczytowym (jak dotychczas) momencie protestów, 
w piątek 30 października 2020 roku odbył się „Marsz na Warszawę”, 
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jedna z największych manifestacji we współczesnej historii miasta. 
Spontaniczność, żywiołowość, ale i wulgarność werbalna tego 
protestu pokazują – naszym zdaniem – skalę nagromadzonych 
emocji. Warto tu dodać, że także Kongres Kobiet, działający na 
rzecz wzmocnienia kobiecej podmiotowości, jednoznacznie po-
parł Ogólnopolski Strajk Kobiet, pisząc między innymi w swojej 
deklaracji, że: „wyraża swój stanowczy protest przeciwko dra-
końskiemu wyrokowi pseudo Trybunału Konstytucyjnego, który 
skazuje kobiety na tortury (w przypadku ciąży letalnej), odmawia 
im badań prenatalnych, pozbawia bezpieczeństwa zdrowotnego”6. 
Prawa reprodukcyjne kobiet są tu traktowane jako prawa czło-
wieka, a więc takie, które istotnie wpływają na sytuację życiową 
i zawodową kobiet. Nie dziwi zatem, że zarezerwowane zwykle dla 
życia prywatnego wyrazy niezadowolenia, frustracji i bezsilności 
kobiet znalazły nagłe, powszechne ujście w sferze publicznej i w ma-
nifestacjach kobiet w wielu polskich miastach. Z socjologicznej 
perspektywy jest zdecydowanie zbyt wcześnie, by orzekać o roli 
i doniosłości tego wybuchu gniewu i oburzenia (Castells 2013), lecz 
w kontekście niniejszych rozważań pokazują one skalę tłamszo-
nych dotychczas frustracji dwóch pokoleń kobiet. Wydaje się, że 
gniew ten nie może być łatwo skanalizowany i nawet jeśli zostanie 
zupełnie zignorowany i przeczekany przez rząd premiera Mate-
usza Morawieckiego (a wygląda, jakby przyjął właśnie taką stra-
tegię) to wróci, jak można przypuszczać, w kolejnych miesiącach 
i latach. Świadomości przenikania się świata polityki i życia pub-
licznego z jednej strony oraz intymności i relacji prywatnych z dru-
giej nie można już cofnąć.

Znajdujące się w Ogólnopolskim Strajku Kobiet i innych formach 
manifestowania niezadowolenie z decyzji Trybunału Konstytu-
cyjnego z października 2020 roku nie są pierwszymi ani jedynym 
masowym i publicznym przejawem siły kobiet. Marginalizacja na 

 Zob. „Deklaracja Kongresu Kobiet” z dn. 1  XI , za: h  ps://www.kongres
kobiet.pl/post/deklaracja-kongresu-kobiet [dostęp: . . ].
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poziomie symbolicznym – potencjału i energii kobiet w kontekście 
obchodów 20-lecia III RP – doprowadziła do zorganizowania pierw-
szego Kongresu Kobiet w 2009 roku, co miało nawiązywać też do 
tradycji organizowania się kobiet w II RP. Kongres postawił sobie za 
cel działania na rzecz zwiększenia równości płci w życiu społecznym, 
w tym w zakresie: ich równego traktowania, podwyższenia aktyw-
ności kobiet w życiu publicznym, wspierania ich wiedzy, kompetencji 
i wiary w siebie jako motywującej do większej aktywności) oraz działania 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet7. Wśród pierwszych sukcesów działal-
ności Kongresu Kobiet można wymienić stworzenie publikacji poświę-
conej syntetycznemu podsumowaniu sytuacji kobiet w ciągu pierwszego 
dwudziestolecia III RP, a także doprowadzenie do zmian ordynacji wy-
borczej do parlamentu w postaci tzw. ustawy kwotowej, która zapewnia 
kobietom 35% miejsc na listach wyborczych (Piotrowska, Grzybek, red. 
2009). Po I Kongresie Kobiet następne były organizowane corocznie i stały 
się płaszczyzną do spotkań, wymiany myśli i mobilizacji sił środowisk 
kobiecych, a także miejscem formułowania postulatów zmierzających 
do poprawy sytuacji kobiet i urealnienia idei równości płci.

Na rynku pracy zawodowej kobiety po 1989 roku znajdowały 
się nadal w trudniejszej od mężczyzn sytuacji, bo częściej dotykało 
je bezrobocie, zwolnienia bez osłon socjalnych, jak i problemy luki 
płacowej czy szklanego sufi tu. Na specyfi kę takiego rynkowego 
funkcjonowania kobiet składają się następujące fakty:

• niższe współczynniki aktywności zawodowej kobiet (48,2% 
wobec 64,5% mężczyzn w I kwartale 2018 r.; Aktywność ekono-
miczna…, GUS 2018),

• wyższe (nawet w okresie bardzo niskiego ogólnego bezro-
bocia) stopy bezrobocia kobiet (4,3% wobec 4,1% mężczyzn 
w I kwartale 2018 r.; Aktywność ekonomiczna…, GUS 2018),

• wskaźnik zróżnicowania płac (tzw. Gender Pay Gap), który 
wyniósł dla Polski w 2016 r. 7,2%, co oznacza, że kobiety w Pol-

 Https://www.facebook.com/KongresKobiet/timeline; http://www.kongres
kobiet.pl.
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sce zarabiają średnio właśnie o 7,2% mniej od mężczyzn 
(Urząd statystyczny w Bydgoszczy 2018).

Problemy te są generalnie socjologom znane i potwierdzone w licz-
nych badaniach i publikacja (Desperak 2017; Kozek 2013; Lisowska 
2008; Wódz, Klimczak-Ziółek red. 2004). 

Dodatkowo, rynkowe funkcjonowanie kobiet nie wyeliminowało 
bynajmniej problemu „pracy na dwa etaty”, co powoduje, że składają 
się nań także kwestie opieki nad małoletnim potomstwem, zwią-
zane z defi cytami żłobków, przedszkoli czy wysokiej jakości opieki 
świetlicowej w szkołach. Ponadto wraz z – mówiąc po weberowsku 
– szansami rynkowymi pojawiły się również zagrożenia, z których 
najpoważniejsze to bezrobocie i samotne macierzyństwo (vide, 
przewlekły przez cały okres III RP i wciąż nierozwiązany, problem 
niepłacenia alimentów). Samotne macierzyństwo stanowiące wynik 
złożonych procesów społecznych i ekonomicznych, było bezpośred-
nim skutkiem zmieniającego się modelu rodziny, wzrostu liczby 
rozwodów i alternatywnych względem małżeństwa form organizacji 
rodziny. Większość socjologów, jak też niemal wszyscy badacze 
i badaczki feministyczne, skłonna jest postrzegać te procesy bez, 
typowego dla konserwatywnej części opinii publicznej, odchylenia 
pejoratywnego, a mimo to należy zauważyć, że koszty niestabilności 
życia rodzinnego (ze względu na asymetrię obowiązków domowych) 
ponoszą w pierwszej kolejności kobiety. Problemem jest także starze-
nie się polskiego społeczeństwa i sprawowania opieki nad osobami 
niepełnosprawnymi w rodzinie czy chorymi i/lub niesamodzielnymi 
osobami starszymi (Iwański, 2016). 

Feminizacja biedy to kolejna kwestia. Zastanawiając się nad tym 
zjawiskiem, Izabela Desperak (2017) wskazuje na:

• podział sektorów i zawodów na te określane jako męskie i ko-
biece (przy czym te ostatnie traktowane są jako mniej 
znaczące dla gospodarki, są gorzej opłacane oraz związane 
z mniejszymi osłonami socjalnymi),

• niższe wskaźniki aktywności zawodowej kobiet niż mężczyzn 
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(co wiąże się z wyższymi w ciągu całej III RP wskaźnikami 
stopy bezrobocia wśród kobiet),

• segmentacja rynku pracy i koncentracja kobiet w branżach 
niżej opłacanych,

• ageizm, w tym nakładanie się negatywnych stereotypów 
wieku i płci,

• dyskryminacja płacowa, wyrażająca się luką płacową na 
niekorzyść kobiet,

• bariery awansu, znajdujące swoje odzwierciedlenie w zjawi-
sku „szklanego sufi tu”,

• traktowanie kobiet jako drugorzędnej siły roboczej, jako re-
zerwowej armii pracy, 

• dyskryminacja płci na różnych etapach procesu kadrowego 
(poczynając od rekrutacji),

• nierówności świadczeń emerytalnych na niekorzyść kobiet 
ze względu na ich niższe zarobki i niższy staż pracy (w tym 
progi uprawniające do uzyskania emerytur).

Z tym niekorzystnym dla jakości życia stanem rzeczy wiążą się też 
problemy przemian rynku i tzw. atypowe, choć coraz powszechniej-
sze, formy zatrudnienia nie w oparciu o umowy o pracę, lecz na za-
sadzie umów cywilno-prawnych, które nie dają pracownikom (w tym 
zwłaszcza kobietom planującym posiadanie potomstwa) wystarczają-
cego zabezpieczenia socjalnego. Można zatem mówić o prekaryzacji 
pracy, na którą również kobiety są istotnie narażone, a więc w ten 
sposób realia rynkowego funkcjonowania płci w Polsce znacząco 
stymulują do feministycznej refl eksji. Jest to ważne, bo wiąże się nie 
tylko z problemem dyskryminacji, ale także z kwestią dostrzegania jej 
i przyzwolenia na nią, co ze względu na charakter pierwotnej i wtórnej 
socjalizacji ciągle ma w Polsce miejsce (Duch-Krzystoszek 2007).

W ujęciu Patricii R. Turner i Jonathana H. Turnera (2008) aktywność 
przedstawicielek feministycznej teorii krytycznej można powiązać 
głównie z rozwojem kobiecej świadomości i drugą falą feminizmu. Z tą 
właśnie perspektywą teoretyczną istotnie związana jest też analiza 
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marginalizacji kobiet w nauce, analiza płci kulturowej (gender), a tak-
że opozycyjność obrazów „kobiecego i męskiego świata”. Taki stan 
rzeczy przyczynił się do bardziej wszechstronnego poznania i opisu 
rzeczywistości społecznej, jak też do dostrzeżenia androcentryczności 
fi lozofi i i seksizmu w socjologii. Te kwestie androcentryczności czy 
wręcz pewnego rodzaju seksizmu można ująć syntetycznie jako wska-
zanie następujących problemów:

• „Pomĳ anie i niedostateczna reprezentacja kobiet jako podmio-
tów badania;  

• Koncentrowanie się na zdominowanych przez mężczyzn sek-
torach życia społecznego; 

• Stosowanie paradygmatów, pojęć, metod i teorii, które bardziej 
przekonywująco przedstawiają doświadczenie mężczyzn niż 
kobiet; 

• Traktowanie mężczyzn i męskich stylów życia jako normy, 
na podstawie, której interpretowane są zjawiska społeczne” 
(Turner i Turner 2008, s. 667). 

W polskiej literaturze przedmiotu jasno o problemie „selektyw-
nych oczu socjologii” pisze Anna Titkow (2007, s. 20) i stwierdza: 
„najważniejsze przesłanki ‘zgubienia kobiet przez socjologię’ tkwią 
w sposobie traktowania kobiet w podstawowych defi nicjach i istot-
nych teoriach”. Autorka wiąże ten stan głównie z dominującym 
długo w socjologii nurtem teorii funkcjonalnych, ze sposobem 
traktowania badań struktury społecznej czy analiz funkcjonowania 
jednostki na poziomie mikrostrukturalnym. Zwraca też uwagę na 
„rewolucję teoretyczną”, jakiej w tym zakresie dokonały feminizm 
i women’s studies.  

Jak podkreśla Aleksandra Derra (2013) feminizm można więc ująć 
też jako podejście epistemologiczne i proponuje wyróżnienie w nim 
(odwołując się do kategoryzacji Harding) takich trzech nurtów, jak: 

• feministyczny obiektywizm empiryczny, 
• feministyczne teorie silnej obiektywności,
• postfeministyczne ujęcia nauki. 
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Pierwszy z tych nurtów koncentruje się na „zwiększeniu 
obiektywności” analiz społecznych przez dowartościowanie tych 
prowadzonych z punktu widzenia kobiet. Jak to określa Derra:  „Ro-
zumie się przez to ujawnianie miejsc bądź obszarów, w których dana 
teoria została <zniekształcona> przez stronnicze, z jakichś powodów 
zniekształcone, czyli nie w pełni obiektywne myślenie, w tym na-
cechowane np. męskim sposobem ujmowania rzeczy” (Derra 2013, 
s. 66). Takie stanowisko zostało jednak zakwestionowane ze względu 
na złamanie zasady bezstronności, bo skutkowało wyższym wartoś-
ciowaniem czy uprawomocnieniem tego, co kobiece, tylko z racji płci. 
Taki stan rzeczy znajduje też swoje odzwierciedlenie w zaleceniach 
badawczych w projekcie Marii Mies (1981), gdzie przyjmuje ona na-
stępujące wytyczne:

• stosowanie świadomej stronniczości w sensie opowiadania 
się po stronie kobiet jako tych, które są poddawane opresji 
przez szeroko rozumianą kulturę;

• zastosowanie „spojrzenia od dołu”, w sensie dążenia do 
upodmiotowienia czy niejako dowartościowania badanych;

• zmiany postawy badawczej z niezaangażowanego obser-
watora na aktywnego uczestnika ruchu na rzecz poprawy 
sytuacji kobiet;

• aktywne poszukiwanie sposobów zmiany niesprawiedliwego  
położenia kobiet (co przyjmuje jako służące intelektualnym 
wysiłkom poznania ich sytuacji);

• zwiększanie krytycznej świadomości w zakresie sytuacji 
kobiet zarówno przez osobę badającą, jak i przez badanych;

• pogłębione analizowanie, niejako odkrywanie, historii kobiet 
w ujęciu jednostkowym i zbiorowym (jej uwarunkowań i kon-
tekstów);

• analiza i refl eksja w zakresie uniwersalizacji specyfi ki kobie-
cego doświadczenia i historii zbiorowej kobiet.

Zalecenia badawcze w ten sposób przedstawione wpisują się więc 
nie tylko w uzupełnianie analiz badawczych opartych o tradycyjne 
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założenia metodologiczne, lecz też w dowartościowanie świata kobie-
cych doświadczeń i problemów dotyczących kobiet.  

Zbliżone do nurtu feministycznego obiektywizmu empirycz-
nego jest podejście kolejne, czyli feministyczne teorie silnej obiek-
tywności, które odwołują się też do założeń fi lozofi i marksistowskiej 
i przyjmowanych w niej relacji bazy z nadbudową. Feministyczne 
teorie silnej obiektywności uznają, że warunki materialne (baza) 
kształtują rozumienie świata z perspektywy własnej świadomości 
(nadbudowy), w tym wartości i norm we własnym środowisku 
przyjmowanych jako oczywiste, co dotyczy też naukowców. Kolejne 
założenie tego nurtu mówi, że w senesie epistemologicznym wie-
dza generowana przez jednostki i grupy niedominujące powinna 
być dodatkowo uprzywilejowana, bo ich ogląd relacji społecznych 
jest szerszy. Wskazana jest zatem potrzeba docenienia spojrzenia 
badaczek (niezależnie od ich pozycji klasowej) na zjawiska spo-
łeczne ze względu na ich potencjalnie większą dociekliwość, a tak-
że z powodu barier napotykanych przez kobiety w zawodowej i nau-
kowej aktywności.  

Na potrzeby niniejszych rozważań chcemy podkreślić, że 
najbliższe jest nam postfeministyczne podejście w ramach refl eksji 
nad analizami epistemologicznymi, a to głównie ze względu na jego 
propozycje dekonstrukcji tradycyjnych pojęć i kategorii. Stanowisko 
to jest ciekawe, bo nie upraszcza rzeczywistości społecznej, a prze-
ciwnie poszukuje jej złożoności. Dostrzega wielowarstwowość 
opresji i/lub marginalizacji, a więc widzi ich przyczyny jako po-
tencjalnie powodowane nie tylko przez płeć, lecz przez zespolenie 
wielu czynników, w tym tych o charakterze klasowym, narodo-
wym czy rasowym. Mając świadomość tej złożoności czynników 
skutkujących podporządkowaniem nurt ten pozwala na skoncen-
trowanie się na jednym aspekcie, a więc także na konsekwencjach 
wywoływanych przez relacje płci. Uprawnionym jest również z tej 
perspektywy odwoływanie się do już istniejących kategoryzacji 
publikacji naukowych, ścieżek akademickich karier i przyjmowanych 
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praktyk. Dodatkowo jednak postfeministyczne podejście zachęca do 
dystansowania się od dotychczasowych typologii i krytycznego ich uj-
mowania, czy wręcz do tworzenia nowych kategoryzacji i interpretacji.

Warto jednak podkreślić, że zarówno w tym, jak i w poprzednich 
dwóch nurtach analiz epistemologicznych obecna jest refl eksja wska-
zująca, że po pierwsze działalność badawcza i naukowa jest uwikłana 
w płeć i inne aspekty relacje społeczne, a po drugie, że samą naukę 
należy ujmować jako jeden z aspektów kultury ludzkiej, czyli myśleć 
o niej jako o działalności, która jest wytwarzana zbiorowo, co dzieje 
się nawet wówczas, gdy poszczególne działania w jej ramach są 
efektem jednego umysłu. Jako wytwór zbiorowy nauka nie jest więc 
wolna od wartości, co jednak nie zaprzecza jej ideałom i regułom 
obiektywności, ale oba te aspekty (zbiorowy charakter wytwarzania, 
jak i uwikłanie w wartości wraz z ich kontekstem czasu i miejsca) 
nie powinny umykać z pola widzenia w toku refl eksji dotyczącej 
sposobów kreowania wiedzy.

Dodatkowo chcemy podkreślić, że nie ma w socjologii technik 
badawczych, które można uznać za wyłącznie feministyczne, zaś 
każdy wybór metod i technik badawczych może być kontestowany 
ze względu na swoje słabości, a jednak istnieje pewna charakte-
rystyczna dla ujęć feministycznych cecha w postaci krytycznego 
podejścia do doświadczeń badających w procesie tworzenia wiedzy 
i wrażliwości na opis znaczenia płci w badanych populacjach. Taką 
krytyczną refl eksją w zakresie polskiej socjologii pracy będziemy 
się zajmować przy wykorzystaniu też wywiadów pogłębionych, 
przeprowadzonych w ramach projektu „Nestorzy polskiej socjologii 
pracy”, w jakim uczestniczyliśmy. 

1.2. Polska socjologia pracy a perspektywa 
i wrażliwość feministyczna

Anthony Giddens (1998) komentując koncepcję wyobraźni socjolo-
gicznej Charles’a W. Mills’a (1985) zwrócił uwagę na trzy formy jej 
wrażliwości – historyczną, antropologiczną i krytyczną. Wrażliwość 
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historyczną wyobraźni socjologicznej autor wiąże po pierwsze z kwes-
tią przywracania świadomości „świata, który utraciliśmy”, po drugie 
z wpływem na naszą współczesną kondycję przeobrażeń technicz-
nych (wyznaczonych rewolucją przemysłową) oraz przeobrażeń 
politycznych, które przyniosły rewolucyjne hasła powszechnej wol-
ności i równości. Wymiar antropologiczny wyobraźni socjologicznej 
powinien, zdaniem badacza, pozwolić na wydobycie znaczenia 
kwestii egzystencjalnych i ich różnorodności głównie w aspekcie 
odmienności kultur i miejsc ic h występowania. Trzeci typ wrażliwo-
ści socjologicznej ma charakter krytyczny i wiąże się z połączeniem 
dwóch pierwszych dla uwolnienia się od pułapek oczywistości spo-
łeczeństwa funkcjonującego tylko „tu i teraz”. W ten trzeci wymiar 
wpisuje się, naszym zdaniem, krytyka feministyczna, która w znacz-
nym stopniu dzięki dekonstrukcji przyjętych jako oczywiste działań 
i poglądów odkryła androcentryczność i arbitralność wielu tradycyj-
nych analiz społecznych. Dotyczy to także problemów „selektyw-
nych oczu socjologii” opisywanych przez Cynthie F. Epstein (1974) 
czy Annę Titkow (2007). 

Ta selektywność analiz socjologicznych powodowała koncentra-
cję na jednych problemach, a marginalizowanie – bądź po prostu 
niedostrzeganie – innych, czego wyrazistym przykładem w Polsce 
jest wiele opracowań z zakresu socjologii małżeństwa i rodziny, 
które niejako nie dostrzegały faktu, że rodzina nie zawsze jest w peł-
ni bezpiecznym miejscem dla kobiet, a w każdym razie w ogóle nie 
podejmowały kwestii przemocy fi nansowej czy seksualnej w ro-
dzinach hutniczych, jak i górniczych (Adamski 1966; Mrozek 1965). 
Sylvia Walby (2009, 2013 a także Walby i Allen 2004) sugestywnie 
zauważa, że problem niewidoczności, nieobecności przemocy ma 
w socjologii długą historią. Brytyjska autorka krytycznie odnosi się 
do powszechnego w omawianej dyscyplinie przekonania, jakoby 
nowoczesność przyniosła systematyczny postęp w zakresie ograni-
czania przemocy. Jej zdaniem rezerwowanie analiz tego zjawiska 
dla publicznego monopolu państwa na użycie przemocy (spuścizna 
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weberowska) oraz konfl iktu międzypaństwowego jest zwyczaj-
nie błędne. Autorka dowodzi w licznych publikacjach, że studia 
postkolonialne, pacyfi styczne, odnoszące się do mniejszości oraz 
analizy genderowe dostarczają licznych dowodów na autonomiczny 
i wszechobecny charakter przemocy. Zagadnienie przemocy wobec 
kobiet zajmuje w tym kontekście szczególne miejsce bowiem jest ona 
obecna w licznych sub-światach życia społecznego. Nie ogranicza się 
więc jedynie do przemocy domowej, o której wspominamy powyżej, 
ale występuje również w życiu publicznym w niemal wszystkich 
jego przejawach (mobbing, molestowanie). Warto zatem pamiętać, 
że także socjologia jako nauka powstała w społecznym i kulturowo 
uwarunkowanym procesie tworzenia wiedzy, a więc marginalizacja 
problemów dotyczących kobiet była udziałem nie tylko badaczy-
-mężczyzn, lecz też badaczek. 

W opracowaniu dotyczącym stu lat polskiej socjologii, które 
stanowi wybór tekstów przedstawicieli tej dyscypliny pod redakcją 
Jerzego Szackiego (Szacki, red. 1995) przedstawione są fragmenty 
twórczości jej 57 reprezentantów, w tym tylko 2 kobiet (Marii Ossow-
skiej i Niny Assorodobraj-Kuli). Wybór tych tekstów ma, oczywiście, 
charakter arbitralny, co z jednej strony jest odnotowane w komen-
tarzu do antologii, ale z drugiej strony można w nim przeczytać, 
że stanowi on pierwszą próbę uwzględnienia tego, co wartościowe 
w dorobku polskiej socjologii, jak i zaprezentowania jej „względnie 
pełnego dziedzictwa”. Brakuje jednak w tym komentarzu odnie-
sienia się do tego, co można określić jako wartościowe także z per-
spektywy problemów dotyczących kobiet. Podobnie rzecz się ma we 
wspólnej twórczości Henryka Januszka i Jana Sikory, uczestniczą-
cych w badaniach w ramach projektu „Nestorzy socjologii pracy”.  
W podręczniku Januszka i Sikory (2000b) z 2000 roku (wcześniejsze 
wydania: 1995, 1997) pt. Podstawy socjologii autorzy, prezentując 
historię socjologii, niemal całkowicie pominęli socjolożki. Wśród 
międzynarodowych prekursorów omawianej nauki nie pojawia 
się żadna kobieta, a wśród socjologów polskich jedynie Maria 
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Ossowska. Podręcznik ten pomyślany jest jako zwięzły przewodnik 
po problematyce dyscypliny, zatem trudno spodziewać się po nim 
rozbudowanej analizy historiozofi cznej i zapewne częściowo stąd 
wynikają wskazane uproszczenia. Podobnie jednak – pod względem 
zaznaczenia roli kobiet – wygląda rys historyczny Socjologii pracy 
(Januszek i Sikora 1996, kolejne wydania 1998, 2000a). Tu również 
autorzy koncentrują się na męskich przedstawicielach subdyscy-
pliny, wymieniając wśród jej klasyków w Polsce jedynie Jolantę 
Kulpińską. Stronniczość tego rodzaju jest tym bardziej uderzająca, 
że w tekście swojego podręcznika Januszek i Sikora bogato odnoszą 
się do dorobku polskich socjolożek pracy. Pomĳ anie wkładu kobiet 
w historię dyscypliny nie jest zresztą domeną tylko polskich pod-
ręczników socjologii, bo można je odnotować też w wielu innych, 
w tym chociażby porównując dwa różne – z wyraźnie odmiennymi 
akcentami – wydania podręcznika Jonathana Turnera (1985 i 2008), 
dotyczące struktury teorii socjologicznej. 

Systematyczne pomĳ anie dorobku i zasług kobiet dla nauki 
zostało nazwane w 1993 przez Margaret Rossiter mianem „efektu 
Matyldy”. Autorka odwołując się do prawidłowości opisanej przez 
Roberta Mertona (1968)  jako „efekt świętego Mateusza” zauważa, 
że ma on dwa aspekty. Pierwszy, szeroko komentowany i rozwĳ any 
– któremu patronuje zapowiedź z Mateuszowej ewangelii: „bogaci 
będą bogatszymi” (stąd ukuta przez Mertona nazwa) – dotyczył 
naukowej sławy przypisywanej znanym wcześniej naukowcom. Mer-
ton zauważył, że także znani naukowcy łatwiej przyciągają uwagę 
i zyskują poklask. Rossiter przypomina wszak, że efekt św. Mateu-
sza diagnozowany był przez Mertona na podstawie przypisywania 
zasług za pracę w duetach lub zespołach naukowych. W takich 
sytuacjach osobą najczęściej wymienianą jako odkrywca był bardziej 
znany naukowiec. Co więcej niektórzy inni uczestnicy projektu 
badawczego byli najczęściej zapominani na korzyść tych badaczy, 
którzy już wcześniej zyskali rozgłos. Ten drugi aspekt efektu świę-
tego Mateusza jest (zdaniem Rossiter 1993) powszechną zmorą kobiet. 
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Ich wkład w naukę jest pomniejszany i zapominany. Nawet w sytu-
acjach, kiedy w okresie bezpośrednio po odkryciu kobieta zyskiwała 
sławę, późniejsi historycy umniejszali jej wkład. Rossiter (1993) w swo-
ich rozważaniach przytacza wiele przykładów takich sytuacji okreś-
lając je „efektem Matyldy”, oddając tą nazwą hołd działaczce kobiecej 
Matyldzie J. Gage, która pierwsza – jeszcze w XIX wieku – zwróciła 
uwagę na dyskryminację kobiet uprawiających naukę. 

Również w polskim piśmiennictwie naukowym autorki odwołują 
się do efektu Matyldy. Przykładowo Młodożeniec i Knapińska (2013) 
przytaczają przykład prac nad balistyką pocisków w czasie drugiej 
wojny światowej: mimo ogromnego wkładu kobiet w te działania ich 
udział został sprowadzony do strywializowanych prac biurowych. 
Podobnie Aleksandra Derra (2016) obszernie rekonstruuje historię 
Rosalind Franklin, brytyjskiej badaczki, której prace miały rozstrzy-
gający wpływ na odkrycie podwójnej helisy DNA. Wkład Franklin 
jest często umniejszany także we współczesnych omówieniach. Rów-
nie spektakularne są przypadki Cecili Payne-Gaposchkin (pierwsza 
utrzymywała, że gwiazdy są zbudowane głównie z helu) czy Lise 
Meitner (pierwsza opisała możliwość rozbicia jądra atomowego), 
jednoznacznie dowodzące powszechności efektu Matyldy. 

Także socjologia i socjologowie nie są wolni od tego syndromu. 
Umniejszanie lub całkowite pomĳ anie dorobku takich autorek jak 
Harriet Martineau czy Marianne Weber nie jest być może równie 
efektowne, jak wyżej wymienione, lecz z pewnością znamienne. 

Efekt Matyldy odniesiony tu został do konkretnych przypad-
ków naukowczyń, których wkład i wysiłek pomĳ any jest w historii 
dyscyplin naukowych oraz w przyznawaniu społecznych zasług. 
Napomknąć jednak warto, że nie zawsze pomĳ anie wysiłku kobiet 
w historii dyscyplin naukowych czy w przyznawaniu społecz-
nych zasług przyjmuje postać spersonalizowaną. Bywa i tak, że 
całe tradycje lub zbiory faktów zostają zapomniane z uwagi na 
znaczący udział kobiet. Przykładowo Melissa Gregg (2018) śledząc 
losy menedżerskiego rozumienia pojęcia „produktywności” zwraca 
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uwagę, że historycznie zwykło się wiązać początki naukowego 
zarządzania z osobą introwertycznego Frederica W. Taylora. Tym-
czasem jak przekonywująco rekonstruuje Gregg (2018) pierwszymi 
publikacjami kładącymi widoczny nacisk na dyscyplinę czasową, 
efektywność i skuteczność w organizacji czasu przeznaczonego na 
poszczególne czynności były poradniki dla gospodyń domowych. 
Autorka bada źródła historyczne i dochodzi do wniosku, że sam 
Taylor musiał je znać i że istnieje duże prawdopodobieństwo, że były 
one dlań inspiracją. Wprawdzie z autorką można polemizować czy 
to właśnie ekonomicznie pojmowana efektywność była głównym 
celem reform Taylora8 lecz nie ulega wątpliwości, że odkryła ona 
nieznane inspiracje nowoczesnego zarządzania, których korzenie 
tkwią w pracy kobiet (w podwójnym sensie, autorek poradników 
i pracownic domowych). Nie jest również dziełem przypadku, że to 
właśnie kobieta-autorka zadała sobie trud przedstawienia tej historii. 
Cytowane tu źródła wskazują, że to naukowczynie są najbardziej za-
interesowane w odkrywaniu wkładu kobiet w naukowe dziedzictwo 
ludzkości. Nie jest to zresztą cecha jedynie dociekań historycznych. 
Jak wskazuje badanie wykonane przez Nielsen i in. (2017) ekspe-
rymenty medyczne i psychologiczne dokonywane przez badaczki 
częściej uwzględniają zmienną płci w doborze grup badawczych, 
a tym samym mają większą szansę uchwycić prawidłowości typowe 
dla tej grupy pacjentów. Jest to kolejne wzmocnienie argumentu na 
rzecz liczniejszej obecności kobiet w nauce.

W krótkim przeglądzie dorobku polskich socjologów pracy w kon-
tekście instytucjonalizacji tej subdyscypliny w latach 60-tych 
i 70-tych XX wieku, a następnie jej  kryzysu w III RP Adam Mrozo-

 W klasycznym opracowaniu Harry Braverman (1 [1 ]) wskazuje, że 
popularność i powszechność podejścia Taylora wynikała z przełomowego rozciąg-
nięcia menadżerskiej kontroli na sam proces pracy. Wcześniej zwierzchnia władza 
w przedsiębiorstwie koncentrowała się na wskazaniu zadań i kontrolowaniu efek-
tów. Nie mając specjalistycznej wiedzy zawodowej pozostawiała samą treść wyko-
nywanych czynności w gestii pracownika. Zarządzanie naukowe Taylora zmieniło 
ten stan rzeczy, dzieląc proces pracy na łatwo kontrolowane, krótkie aktywności.
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wicki (2015) wymienia 51 badaczy-mężczyzn oraz 17 badaczek. Jak 
widać proporcje płci badaczy nadal są zakłócone, a to wszystko w cza-
sie, kiedy rozwiązania prawne w Polsce gwarantowały formalnie 
pełną równość płci, w tym ich dostęp do wszystkich szczebli edu-
kacji. Adam Mrozowicki wydaje się być wrażliwym na płeć, na co 
wskazuje język, jakiego używa (np. określenia – „socjolożki/socjo-
lodzy”, „badaczki/badacze”, „działacze/działaczki”), ale wprost do 
tych dysproporcji płci się nie odnosi. Trzeba też stwierdzić, że mimo 
zakłóconych proporcji płci w latach 60-tych i 70-tych XX wieku są 
one i tak istotną zmianą w kierunku równościowym w stosunku do 
czasów wcześniejszych.  

Po 1989 roku pola zainteresowań socjologów pracy oraz przyj-
mowane przez nich perspektywy badawcze uległy znacznemu 
wzbogaceniu, ale klasyczne tematy badawcze tej dyscypliny nadal 
były obecne, w tym następujące: postawy i stosunek do pracy i ładu 
gospodarczego (Gardawski 1996; Duraj 1993a), relacje pracowników 
w zakładach pracy i humanizacja pracy (Walczak-Duraj, red. 2005), 
systemowe problemy zakładu pracy jako organizacji (Banaszak, 
Doktór, red. 2007; Bugdol 1996; Januszek, Sikora 1998) czy prestiż 
społeczny zawodów i wymiary aksjologiczne pracy (Swadźba 2001; 
Walczak-Duraj, red. 2011). Wśród nowych tematów badawczych szcze-
gólnie interesujące wydają się te dotyczące takich kwestii jak: socjo-
logiczne aspekty zarządzania i kultury organizacyjnej (np. Konecki 
1992), neoinstytucjonalna perspektywa rynku pracy (np. Gardawski 
2009a; Giermanowska 2013; Kozek 2013), patologie i dyskryminacja 
na rynku pracy (np. Chomczyński 2008; Lisowska 2008; Wyleżałek 
2012), bezrobocie i ubóstwo (np. Reszke 1999; Potasińska 2014; Kozek, 
Kubisa i Zieleńska 2017), konfl ikty, negocjacje i dialog społeczny (np. 
Gardawski 2009; Sztumski 2000; Zbiegień-Maciąg 1992; Mrozwicki, 
Czarzasty, red. 2014), kariery i tożsamość zawodowa (np. Lisowska 
2001; Grabowska-Lusińska 2012). Naszym zdaniem, generalnie po 
1989 roku stosunek socjologów pracy wobec problemów kobiet na 
polskim rynku pracy stopniowo ewoluował, a w każdym razie po-
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jawiły się publikacje wskazujące na wrażliwość feministyczną (np. 
Reszke 1991; Lisowska 2008; Kamińska-Berezowska 2013; Kubisa 2014), 
co ważne, dotyczyło to nie tylko tej subdyscypliny socjologicznej (np. 
Budrowska 2000; Desperak, red. 2008; Hyrciuk, Korolczuk, red. 2012; 
Fuszara, red. 2013; Malinowska, red. 2004; Slany red. 2013; Titkow 
2007; Wódz, Klimczak, red. 2004; Zierkiewicz, Kowalczyk, red. 2002). 
Warto jednak zaznaczyć, że w okresie PRL problematyka pracy za-
wodowej kobiet była obecna w polskich badaniach, w tym u takich 
autorów jak: Jerzy Piotrowski (1963), Danuta Duraj, Dzięcielska-
-Machnikowska, Duraj (1984). Stefania Dzięcielska-Machnikowska 
czy Jolanta Kulpińska (Dzięcielska-Machnikowska, Kulpińska 1966). 
Nie korzystano jednak wówczas w Polsce w analizach sytuacji kobiet 
w obszarze aktywności zawodowej z bezpośrednich odniesień do 
dyskryminacji, ale raczej stosowano bardziej eufemistyczne sfor-
mułowania, opisujące nierówności płci w kategoriach przeciążenia 
obowiązkami macierzyńskimi i domowymi.

W kontekście przemian pracy warto zwrócić uwagę na bardzo 
ciekawą i syntetyczną jej ogólną kategoryzację autorstwa Mirosławy 
Marody i Anny Gizy-Poleszczuk (2004). Autorki, zwracając uwagę na 
fakt, że charakter pracy ulega ciągłym przemianom,  wyróżniły w spo-
łeczeństwie:

• zbieracko-łowieckim – pracę jako „element bycia w świecie”, 
• tradycyjnym – pracę jako zadanie do wykonania,
• nowoczesnym – zdenaturalizowany charakter pracy, oraz 
• we współczesnym (zwanym też ponowoczesnym) – jej dema-

terializację. 
O ile w dwóch pierwszych typach społeczeństw praca miała cha-
rakter mocno powiązany z cyklem życia przyrody i z dostarczeniem 
człowiekowi środków do biologicznego przeżycia, o tyle w spo-
łeczeństwie nowoczesnym została ona, zdaniem autorek, przede-
fi niowana na tożsamą z zatrudnieniem (co przyczyniło się też do 
odmawiania jej miana kobietom wykonującym prace domowe). Pracę 
zdenaturalizowaną charakteryzowała też daleko postępująca specja-



46

ROZDZIAŁ 1. Problemy socjologii pracy w perspektywie feministycznej

lizacja, pierwszorzędne potraktowanie produkcji przemysłowej (a nie 
wytwarzania żywności), ulokowanie jej w mieście, a także wplecenie 
jej w sieć złożonych zależności grup społecznych, które przestają być 
samowystarczalne. Dodatkowo denaturalizacja pracy wiąże się z jej 
monotonią, maszynową powtarzalnością, praktykami ciągłego dy-
scyplinowania ciała, jak i z zaprzężeniem masowej edukacji do socja-
lizowania do pracy. Praca w społeczeństwie nowoczesnym w opisie 
Zygmunta Baumana (2006, s. 224–225) jest ujmowana podobnie i ana-
lizowana w kontekście symbolu, jakim stały się zakłady Forda: 
„Solidna nowoczesność była także czasem ciężkiego kapitalizmu – 
czasem związku kapitału z siłą roboczą, opartego na ich wzajemnej 
zależności (podkreślenie Z. Baumana). Robotnicy musieli zatrud-
niać się w fabrykach, aby zarobić na utrzymanie, a kapitał musiał 
zatrudniać robotników, aby odtwarzać się i pomnażać”. Był to więc 
okres „względnej stabilności”, mentalności „długiego trwania”, które 
sprzyjały więziom pracowniczym i rozwojowi związków zawodo-
wych, jak i funkcjonalnego charakteru konfl iktów między zależnym 
od siebie światem kapitału i pracowników. Charakterystyka ta pasuje 
jednak jedynie – i to warunkowo – do tak zwanego złotego wieku 
kapitalizmu po drugiej wojnie światowej. Trudno uznać określenie 
Baumana za przystające do okresu krótko po rewolucji przemysłowej, 
kiedy stosunki przemysłowe dopiero się kształtowały, lub do okresu 
kryzysu i zapaści lat 70. XIX wieku, kiedy wykluwało się prawdziwie 
masowe społeczeństwo, lub do napięć widocznych wśród robotni-
ków i innych klas pracujących w dekadzie przed Wielką Wojną, nie 
mówiąc już o zawirowaniach powojennych i dwóch dekadach mię-
dzywojnia (w samej II Rzeczpospolitej w latach 30. XX wieku rocznie 
ginęło w ulicznych protestach około stu robotników). 

Gizie-Polszczuk i Marody (2004) można postawić, wynikający z po-
wyższego, zarzut niewystarczającego niuansowania ich charaktery-
styki społeczeństwa nowoczesnego. 

Autorki jednak zdecydowanie zasługują na uznanie za próbę po-
wrotu do socjologicznego realizmu w ujmowaniu więzi społecznych 
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oraz postulatu – mówiąc językiem Tadeusza Szczurkiewicza (1970) 
– modalno-genetycznego ujęcia relacji między tym, co jednostkowe, 
a tym, co społeczne. Niemniej, ich ujęcie typologiczne form pracy nie 
jest wolne od uproszczeń. 

Pierwsze z nich to typowa dla socjologii końca XX wieku i po-
czątku wieku XXI trudność jednoznacznego zdecydowania się, czy 
społeczeństwo ponowoczesne jest kontynuacją czy zerwaniem ze 
społeczeństwem nowoczesnym; widać to napięcie choćby w pracach 
takich klasyków myśli społecznej jak Ulrich Beck (2002) czy Manuel 
Castells (2007). Z perspektywy feministycznej – która, jak powie-
dzieliśmy powyżej, ma przede wszystkim charakter krytyczny 
– uderzające jest to, że obok kapitalistycznych stosunków własności, 
a właściwie równolegle do nich, kluczowa kontynuacja, jaka zachodzi 
pomiędzy nowoczesnym i ponowoczesnym społeczeństwem zachod-
nim, to różnorakie formy przemocy (wspomniana wcześniej Walby 
2009), wyzysku, opresji, władzy, kolonializmu i dyskryminacji. Są to 
zjawiska ledwie wzmiankowane i nie akcentowane w proponowanej 
przez Gizę-Poleszczuk i Marody analizie pracy. Gdyby było inaczej, 
autorki dostrzegłby, że zakładane przez nie przeniesienie ciężaru 
z produkcji rolnej na przemysłową trwało wiele dekad i możliwe 
było w efekcie dramatycznych przeobrażeń wsi związanych ze 
skokową – przemysłową w swej istocie – transformacją metod pro-
dukcyjnych. 

Denaturalizacja pracy – i powiązanie jej z pracą publiczną za-
rezerwowaną dla mężczyzn – jest oczywiście znamienną tendencją 
przemysłowego kapitalizmu, ale przecież tendencją silnie uwarun-
kowaną klasowo. To mieszczański model rodziny dwupokoleniowej, 
w której mężczyzna jest głównym żywicielem rodziny, jest dla au-
torek punktem odniesienia. Jako taki utrudnia dostrzeżenie, że taki 
model stosunków społecznych ukształtował się późno, trwał dość 
krótko (mniej więcej w okresie 1945–1975) i był zarezerwowany dla 
drobnej klasy właścicielskiej, drobnomieszczaństwa i niektórych 
wyższych warstw urzędniczych. 
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Jednocześnie, w ramach klasy robotniczej, praca zarobkowa 
dzieci i kobiet była przez większość XIX i początek XX wieku czymś 
normalnym i powszechnie obecnym. Począwszy od protokapitali-
stycznego chałupnictwa, przez leseferyczne stosunki przemysłowe 
w Anglii połowy XIX wieku do powszechnego zatrudnienia robotnic 
w niektórych gałęziach przemysłu lekkiego, zatrudnienie obojga 
małżonków/partnerów było normą w rodzinach robotniczych. 
Dopiero dość późno, w okresie rozwiniętego kapitalizmu przemysło-
wego, wzorce rodzinne w klasach chłopskich i robotniczych zaczęły 
upodabniać się do klasy mieszczańskiej, co zresztą znalazło odzwier-
ciedlenie w napięciach obecnych w kolejnych falach feminizmu, 
zdominowanego najpierw przez drobną burżuazję i wolne zawody 
a dopiero następnie włączającą przedstawicielki innych klas. Jednym 
z powodów był fakt, że feministki-robotnice walczyły z podwój-
nym wykluczeniem jako kobiety i jako członkinie wyzyskiwanego 
proletariatu (przykładowo Róża Luksemburg dostrzegała wyzwanie 
nierówności płciowej, lecz jego rozwiązanie było dla niej możliwe 
jedynie wraz z obaleniem kapitalizmu). Problem ten powrócił wraz 
z feminizmem czarnym, który wniósł do debaty w środowiskach 
kobiecych problem trojakiego negatywnego uprzywilejowania raso-
wego, klasowego i płciowego.   

Uwzględniając fakt klasowego i historycznego zróżnicowania 
kapitalizmu przemysłowego autorki mogłyby także mocniej dostrzec, 
ambiwalencję tkwiącą w pracy zawodowej kobiet, które często stawały 
się dodatkowym zasobem w „rezerwowej armii pracy”, co doraźnie 
i okresowo wywierało nacisk na najbardziej wojownicze segmenty 
męskiej klasy robotniczej. Taki skutek społeczny miał też tak ważny 
dla autorek moment przejścia od społeczeństwa przemysłowego do 
poprzemysłowego (zob. Streeck 2017), kiedy kobiety na dobre stały 
się istotnym aktorem (czy raczej aktorką) rynku pracy. Z drugiej 
strony same kobiety z klasy robotniczej stanowiły istotną siłę w ru-
chach społecznych, podejmując awangardowe działania zarówno 
przeciw kapitalizmowi jak i przeciw patriarchatowi. Jak przeko-
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nywująco dowodzi, w swojej ostatniej książce wydanej na rynku 
polskim, francuski ekonomista i statystyk Michel Husson (2019), osta-
tecznie walka o prawa kobiet i walka klas to aspekty tego samego 
konfl iktu.

Współcześnie, zdaniem Mirosławy Marody i Anny Gizy-
-Poleszczuk (2004), praca uległa dematerializacji, co autorki wiążą 
z jej koncentracją na zarządzaniu „zasobami ludzkimi”, mając na 
myśli ciągłe obniżanie kosztów pracy i wszechobecność marketingu, 
rozumianego jako ciągłe rozbudzanie potrzeb konsumpcyjnych. Ba-
daczki podkreślają więc w istocie typową dla dematerializacji pracy 
pogoń za ciągłym zwiększaniem efektywności i zysku kapitału przez 
odwoływania się do elastycznego charakteru pracy najemnej, jak też 
rozchodzenie się warunków pracy i płacy pracowników „rdzenia” 
i „peryferii”. Podobnie analizujący przemiany pracy Anthony Gid-
dens (2004) podkreśla przejście od fordyzmu do postfordzmu jako 
skutkujące kryzysem pracy płatnej i wzrostem atypowych, a coraz 
powszechniejszych, form zatrudnienia, co w polskiej literaturze było 
przedmiotem zainteresowań i badań Juliusza Gardawskiego (red. 
2009b). Można zatem zauważyć pojawiający się w prognozach prob-
lem „końca pracy”, jak o tym pisze Ri  in (2003), Standing (2015) i – 
chyba najgłośniejsi w ostatnich latach – Brynjolfsson i McAfee (2014). 

Jednakże także i te zapowiedzi nie powinny być traktowane 
bezkrytycznie. Z punktu widzenia różnych nurtów heterortodok-
syjnej ekonomii postfordyzm to zmiana reżimu akumulacji będąca 
odpowiedzią na kryzys nadprodukcji oraz brak nowych przełomów 
technologicznych (a w niektórych nurtach marksizmu: spadającej 
stopy zysku). Z perspektywy klasowej można widzieć w tym 
kontrofensywę klas właścicielskich przeciw klasom pracowniczym, 
szczególnie wielkoprzemysłowej klasy robotniczej. Niezależnie od 
szczegółowego podejścia istnieją przesłanki wskazujące, że proroctwa 
końca pracy – który z perspektywy feministycznej, dodajmy, oznacza 
przecież jedynie koniec pracy zarobkowej – oznaczają w istocie złe 
sformułowanie problemu. Pomĳ ając już fakt licznych czynników 
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opóźniających a czasem uniemożliwiających automatyzację (zob. 
Chang 2016),  jedną z podstawowych kontrtendencji w zastępowaniu 
pracy ludzkiej pracą robotów jest niska cena tej pierwszej. Kiedy 
praca człowieka jest w wystarczającym stopniu ujarzmiona (zob. 
świetne analizy Davida Nobla 1984) i tania, z ekonomicznego punktu 
widzenia nie warto zastępować jej automatem. Fakt ten – dostrze-
gany choćby przez Aarona Benanava (2020) – wskazuje, że kwestia 
końca pracy, czy też zastąpienia pracy ludzkiej pracą maszyn, nie 
powinna być stawiana jako problem czynienia człowieka zbędnym 
a raczej jako kwestia społecznie konstruowanych konsekwencji tego 
procesu. Z punktu widzenia klasy pracowniczej, przede wszystkim 
zmniejszenia obciążeń nakładanych na poszczególnego pracownika 
(jak powiada przywołany już Husson: postulat krótszego czasu 
pracy). W społeczeństwie, w którym mniej pracy jest zaangażowane 
w czynności bezpośrednio wytwórcze, więcej czasu pozostaje na 
inne formy aktywności, którymi mogą być – chociażby – czynności 
opiekuńcze. Społeczeństwo zautomatyzowanej produkcji może być 
społeczeństwem równiej (lub po prostu równo) rozłożonych obo-
wiązków domowych, większego zaangażowania politycznego i spo-
łecznego, a nie społeczeństwem masowego bezrobocia i prekaryzacji. 
Jak pokazuje wspomniany Benanav (2020) potencjał ten nie zrealizuje 
się jednak sam z siebie. Co gorsza obecnie obserwowane tendencje 
wskazują na coś dokładnie przeciwnego.

Rosnące nierówności społeczne w dobie postfordyzmu doprowa-
dziły w zakresie socjologii pracy do wzrostu zainteresowania katego-
riami analiz „biednych pracujących” (Kozek, Kubisa, Ostrowski 2005) 
i pracy prekarnej. Defi niując tą ostatnią Guy Standing (2014, 2015) 
jako jej istotę wskazał niepewność przede wszystkim w zakresie peł-
nego zatrudnienia i uzyskiwanego dochodu, który gwarantowałby 
bezpieczeństwo ekonomiczne zaspokojenia podstawowych potrzeb, 
a następnie wskazywał na problem doświadczenia braku tożsamości  
opartej na pracy i poczucia przynależności do społeczności zawodo-
wej. Husson (2019) uważa, że prekaryzacja, wzrost znaczenia umów 
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czasowych czy wzrost partycypacji kobiet w rynku pracy, to aspekty 
tego samego zjawiska, czyli presji wzrostu wydajności, mniejszego 
obciążenia pracą bezpośrednio wytwórczą. Zamiast jednak odbywać 
się pod kontrolą publiczną i z korzyścią dla pracownika proces ten 
przybiera formy niekorzystne dla zatrudnionych obojga płci. Taki 
stan rzeczy Standing wiążę z korozją bezpieczeństwa dotyczącego 
pracy w epoce przemysłowej, czyli bezpieczeństwa rynku pracy, 
adekwatnego dochodu z pracy, gwarancji zatrudnienia, gwarancji 
i higieny pracy (ochrony przed wypadkami i chorobami), reprezen-
tacji interesów zatrudnionych przed pracodawcą, jak też stabilności 
osiąganego dochodu i statusu czy stabilności w zakresie pozy-
skiwania i wykorzystywania indywidualnych kompetencji. Autor 
wyróżnia także dwa podstawowe typy pracy (work i labour) i pisze 
(Standing 2015, s. 157): „należy uratować pracę (work) przed pracą 
najemną (labour). Musimy przestać fetyszyzować konwencjonalnie 
mierzone miejsca pracy i wzrost gospodarczy. To kluczowe dla roz-
wĳ ania progresywnej strategii”. Wśród kategorii osób narażonych na 
wykonywanie pracy prekarnej badacz wymienia również te wyróż-
nione w oparciu o płeć i wiek (np. „królowe życia żyjące z zasiłków”, 
„udających” niepełnosprawnych i osoby starsze), jak też snuje dość 
pesymistyczne wizje, mówiąc o wzroście liczebności prekariatu.

Chcemy podkreślić, że choć sama kategoria pracy należy do pojęć 
powszechnie znanych, używanych w życiu codziennym, intuicyjnie 
rozumianych i nieproblematyzowanych, to jednak po głębszym 
zastanowieniu można zobaczyć jej istotną wieloznaczność oraz zróż-
nicowany charakter jej wyrazów i społecznego postrzegania. Pytania 
o jej istotę i kategoryzacje są też przez socjologów ciągle odnawiane, 
jak na to wskazuje także Anthony Giddens (2004). W polskiej literatu-
rze socjologicznej jedną z powszechnie przyjętych defi nicji pracy jest 
ta autorstwa Wiesławy Kozek (2000, s. 174), która stwierdza, że: „Cechą 
konstytutywną pracy ludzkiej jest to, że jej celem bezpośrednim lub 
pośrednim jest pozyskiwanie środków służących podtrzymywaniu 
gatunku ludzkiego i świata, który stworzył i przyswoił, zwiększenie 
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szans przeżycia w danym środowisku przez jego opanowanie i prze-
tworzenie”. Autorka podkreśla toczącą się od lat dyskusję, jakie są 
w istocie rodzaje aktywności służącej tym celom. Sądzimy, że można 
tu również od razu zwrócić uwagę na fakt, że właśnie z refl eksją 
nad charakterem i podziałami pracy wiąże się wprowadzenie do 
socjologii przez Anne Oakley (1972, 1974) terminu „gender” (płeć 
kulturowa), który następnie rozpoczął nurt rozważań istotnie wzbo-
gacających spojrzenie na to, jakie aktywności można nazwać mianem 
pracy. Generalnie biorąc praca najemna (labour) długo dominowała 
w analizach socjologicznych (gdzie rozważano jej indywidualny i ko-
lektywny charakter), a jednak w codziennym funkcjonowaniu ludzi, 
też w aspekcie historycznym, trudno odmówić znaczenia pracy jako 
czynności (work). Właściwie długie niedocenianie pracy jako czyn-
ności czy brak uwagi badaczy dla pracy w domu (housework), pracy 
w gospodarstwie domowym (domestic labour), podobnie jak pracy 
wychowawczej czy rodzicielskiej, można uznać za wyraz wartościo-
wania i przyznawania pierwszeństwa temu, co ma miejsce w sferze 
publicznej, a nie prywatnej. Można to również wiązać z rodzajem 
androcentryzmu, bo to w sferze publicznej aktywni byli przede 
wszystkim mężczyźni, a kobietom pozostawała raczej aktywność 
w obszarze domu. 

W kontekście feministycznej krytyki rynku pracy warto, jak są-
dzimy, podkreślić niedoskonałości modelu człowieka ekonomicznego 
(homo oeconomicus), zgodnie z którym człowiek jest w pełni mobilną 
jednostką w swych działaniach rynkowych kierującą się ekonomicz-
nie uwarunkowanym interesem własnym, opartym o racjonalne kal-
kulacje zysków i strat. Tenże modelowy sposób ujmowania człowieka 
przypisuje się często „ojcu” (a jakże!) ekonomii Adamowi Smithowi, 
który wprowadził do nauk społecznych pogląd, jakoby indywidu-
alne dążenie do zaspokojenia własnych potrzeb przynosiło najlepsze 
efekty ogólnospołeczne. Katrine Kielos (2014) – dość sarkastycznie – 
zauważyła, analizując biografi ę Adama Smitha, że sam „garściami” 
z pracy kobiet korzystał, ale jej nie doceniał. Z przeprowadzonej 
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analizy biografi cznej wynika bowiem, że szkocki ekonomista nigdy 
nie ożenił się i nie stworzył własnej rodziny prokreacyjnej, ale przez 
większość życia mieszkał z matką, która prowadziła mu gospodar-
stwo domowe, a więc miał ciągłe oparcie w niepłatnej pracy kobiet 
w domu. To codzienne, niewidzialne wsparcie związane z kobiecą 
pracą nie przełożyło się jednak na docenienie przez Smitha wkładu 
kobiet w bogactwo narodów. Niemniej Smith, w przeciwieństwie do 
swoich następców doskonale zdawał sobie sprawę z zakorzenienia 
stosunków ekonomicznych w społeczeństwie, czemu dał wyraz 
w swojej mniej znanej pracy Teoria uczuć moralnych (Smith 1989). Jak 
przekonywująco dowodził Polanyi (2010) dopiero nieco młodsi od 
Smitha, Thomas Malthus (ekonomista) i Joseph Townsend (lekarz) 
spopularyzowali pogląd, zgodnie z którym ludzkie motywacje mają 
biologiczną genezę i sprowadzają się do zaspokajania popędów. 
Choć prawa populacji opracowane przez wyżej wymienionych miały 
jawnie redukcjonistyczny charakter i szybko zostały zweryfi kowane 
przez fakty, to na dobre stały się archetypami funkcjonującymi 
w ekonomii. W wyniku przewrotu marginalistycznego, będącego 
próbą wypracowania odmiennego od klasycznej ekonomii poli-
tycznej sposobu analizowania wartości, na znaczeniu zyskał model 
człowieka racjonalnego, podejmującego wybory w oparciu o indy-
widualne preferencje. W przeciwieństwie do Malthusa i Townsenda, 
marginaliści nie dociekali, skąd ludzkie preferencje pochodzą, a je-
dynie przyjmowali, że maksymalizacja użyteczności jest główną 
pobudką, kierującą człowiekiem.

Redukcjonistyczna wizja natury ludzkiej jest zwykle odrzucana 
w socjologii. Niemniej należy przyznać, że analizy z zakresu socjologii 
ekonomicznej ciągle doń nawiązują, choć najczęściej w sposób kry-
tyczny (Morawski 2001). W literaturze feministycznej ekonomiczny 
redukcjonizm skomentowała sugestywnie Ewa Rumińska-Zimny 
(2014, s. 7) pisząc: „człowiek ekonomiczny (homo oeconomicus), na któ-
rego zachowaniu opiera się ekonomia, to mężczyzna. Nigdy jednak 
nie zostało to powiedziane. I niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. 
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Większość żyje w przekonaniu, że ekonomia to nauka neutralna 
wobec płci. Tymczasem wykluczenie z niej kobiet, tej drugiej płci, 
zniekształca rzeczywistość, a co za tym idzie decyzje ekonomiczne, 
i utrudnia rozwiązywanie problemów społecznych”. Analogiczne 
stanowisko prezentuje Susan Himmelweit (2018, s. 112) pisząc, że 
człowiek ekonomiczny „nie wykonuje pracy domowej, nikim się 
nie opiekuje […] wiedzie zatem żywot, w którym brakuje wielu 
elementów istotnych z punktu widzenia życia kobiet”. Wprawdzie 
ekonomiczna ortodoksja stara się wskazywać na pewne odchylenia 
od modelu homo oeconomicus to jednak czyni to przede wszystkim po 
to, by bronić swych założeń i traktować je właśnie jako odchylenia.

Szkoła ortodoksyjna stara się poddać refl eksji gospodarstwo 
domowe za pomocą – wypracowanej przez laureata Nagrody Banku 
Szwecji im. Alfreda Nobla Gary’ego Beckera – nowej ekonomii 
gospodarstwa domowego. Według Himmelweit (2018) głównym 
problemem propozycji Beckera jest konsekwentne traktowanie 
gospodarstwa domowego jako racjonalnego podmiotu. Wyborów 
rynkowych dokonuje w tym podejściu całe gospodarstwo domowe, 
bez niuansowania różnic interesów jego poszczególnych członków. 
Nie dość więc, że zachowany zostaje niezmieniony model racjonalnej 
kalkulacji użyteczności krańcowej, to jeszcze dokonuje się redukcji 
całego gospodarstwa do jednego podmiotu. Takie podejście w sposób 
oczywisty ukrywa różnice interesów pomiędzy kobietą i mężczyzną 
we wspólnym gospodarstwie domowym oraz ich nierówne trakto-
wanie. We wczesnych wersjach ekonomii gospodarstwa domowego 
próbowano uzasadniać odmienny i nierówny podział obowiązków 
domowych racjonalną kalkulacją zdolności członków i członkiń 
gospodarstwa domowego oraz funkcjonalnością podziału pracy, co 
z perspektywy współczesnej wiedzy feministycznej wygląda raczej 
jako próba celowego konserwowania różnic płci. 

Redukcjonizm i „ekonomiczny imperializm” jest zresztą cechą 
wyróżniającą całą socjo-ekonomię Gary’ego Beckera, łącznie z osła-
wioną koncepcją kapitału ludzkiego (Ti  enbrun 2012b). Fundamentem 
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owego „imperializmu” jest metodologiczny indywidualizm i prze-
konanie o maksymalizacji użyteczności, które – jak powiedzieliśmy 
– zawiera w sobie założenie androgeniczne. Aprobując podstawy 
ekonomii feministycznej Kielos (2014) dochodzi ostatecznie do wnio-
sku, że w rzeczywistości człowiek ekonomiczny w ogóle nie istnieje 
(nawet w ciele mężczyzny), choć model ten stanowi pewien symbol 
systemu ekonomicznego i próbę ucieczki od niepewności i wielobarw-
ności, jaką życie za sobą niesie. W polskiej literaturze ekonomicznej 
powstają więc także próby uporania się z ekonomiczną aktywnością 
co sprzyja rozwojowi jej nurtów feministycznych, czego wyrazem jest 
też jedna z ostatnich prac Anny Zachorowskiej-Mazurkiewicz (2016).    

Socjologia, podobnie jak ekonomia, jest jedną z dyscyplin nauk 
społecznych, ale odwołuje się raczej do modelu człowieka socjolo-
gicznego niż ekonomicznego, czyli do tego, który jest członkiem 
wspólnoty i nosicielem wartości, norm i zasad działania, które w to-
ku życia społecznego nabył (Morawski 2001). Model człowieka so-
cjologicznego stanowi jednak także konstrukcję teoretyczną, a nie 
dosłowny opis rzeczywistości, gdzie przecież mamy do czynienia 
z realnie występującymi ludźmi w postaciach kobiet czy mężczyzn. 
Ralf Dahrendorf (2005), zastanawiając się kim w rzeczywistości jest 
człowiek socjologiczny, odwołał się do fi gury i doświadczeń fi kcyjnej 
postaci doktora Hansa Schmidta, a więc do analizy ról społecznych 
z perspektywy mężczyzny. To, oczywiście, z jednej strony ułatwia 
zobaczenie, jaką abstrakcją jest człowiek socjologiczny, ale z drugiej 
strony jest to jednak odwołanie się do modelowych ról czy doświad-
czeń mężczyzny, a nie kobiety. Harriet Bradley (2008), zastanawiając 
się nad podziałem pracy z perspektywy socjologicznej koncepcji 
płci, zwraca uwagę na procesy „upłciawiania”, które odbywają się na 
poziomie makrostrukturalnym, mezostrukturalnym i mikrostruk-
turalnym. Na poziomie makrostrukturalnym są tworzone pewne 
konstrukcje teoretyczne, które następnie znajdują wyraz w rozwią-
zaniach systemowych, w tym w segregacji pracy. W ramach oddzia-
ływania mezostrukutralnego można odnotować wpływ grupy czy 
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konkretnych organizacji na jednostkę, a poziom mikrostrukturalny 
przejawia się w codziennych interakcjach i jednostkowym zinternali-
zowaniu społecznych wartości i norm. W ten sposób autorka opisuje 
„upłciowienie”, które dotyczy całokształtu świata jednostki – obszaru 
reprodukcji, produkcji, jak i konsumpcji. Zwraca uwagę też na fakt, 
że proces ten ma charakter dynamiczny, w tym wyznaczany istotnie 
przez ruchy feministyczne i ich zróżnicowane reakcje z otoczeniem 
społecznym. 

Jak mówi Maggie Humm (1993), feministycznie zorientowane ba-
daczki podkreślają głównie fakt pomĳ ania w wielu analizach pracy 
tej, która wykonywana jest nieodpłatnie, która ma miejsce w prze-
strzeni domowej i wiąże się z wykonywaniem prac domowych. W ten 
sposób prace domowe stają się z jednej strony „niewidzialne”, a z dru-
giej znacząco składają się na opresję kobiet. Płciowy podział pracy 
składa się także na utrwalanie dominującej pozycji mężczyzn, ze 
względu na mniejszy bilans czasu, jakim kobiety dysponują, jak i przez 
wzgląd na kwestie segmentacji na rynku pracy odpłatnej i zjawi-
sko luki płacowej (Kozek 2013). Mniejsze zarobki kobiet pociągają 
traktowanie ich aktywności zawodowej jako mniej istotnego źródła 
dla funkcjonowania rodziny, co może też wpływać na ich niższą 
pozycję w rodzinie czy dodatkowo odciągać kobiety od samoreali-
zacji zawodowej na rzecz pracy w domu, w tym prac porządkowych 
i opiekuńczych. Dodatkowo kobieca rola w reprodukcji biologicznej 
powoduje przynajmniej okresowe zmniejszenie aktywności kobiet 
w sferze funkcjonowania na rynku pracy zawodowej, jak też wpisuje 
się w odmienny, przynajmniej przejściowo, rytm funkcjonowania 
publicznego płci. Percepcja własnej tożsamości jednostki jest też 
potwierdzana w jej codziennych interakcjach i nie jest obojętna dla 
jej aspiracji i dążeń życiowych, a więc codzienne interakcje matki 
i potomstwa przyczyniają się też do kreowanie jej płci kulturowej czy, 
co najmniej, wpływają na kształtowanie się kobiecych doświadczeń. 
Na wytwarzanie się doświadczeń i umiejętności życiowych jednostki 
ma więc wpływ jej rola w procesie reprodukcji, a ta jest odmienna 
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dla kobiet i mężczyzn. Podczas pełnienia tych ról dochodzi do 
odtwarzania ich odmienności kulturowych płci, a dodatkowo, oczy-
wiście, sprzyjają temu oczekiwania kulturowe i wpływ społeczny 
(Budrowska 2000; Rich 2000; Bourdieu 2004). 

W każdym razie wychowanie potomstwa wiąże się z rolami ma-
cierzyńskimi i ojcowskimi, ale to te pierwsze są zdecydowanie moc-
niej (wręcz cieleśnie) zespolone z doświadczeniem jednostki. Macie-
rzyństwo jest więc doświadczeniem znacznie bardziej cielesnym niż 
ojcostwo i przynajmniej okresowo wpływa na pewne ograniczenie 
kobiecej podmiotowości czy przynajmniej mobilności. Jak zauważa 
Adrienne Rich (2000) macierzyństwo może być analizowane w ka-
tegoriach instytucji i kobiecego doświadczenia. Macierzyństwo jako 
instytucja, w której niemal całość obowiązków i odpowiedzialności 
spoczywa na matce, może być jednak, zdaniem badaczki, traktowana 
jako opresja i wyraz patriarchalnego dyktatu, a tym, co kobietom daje 
satysfakcję i siłę, jest macierzyństwo ujmowane jako doświadczenie. 
W oparciu o badania polskie Bogusława Budrowska (2000) wskazuje 
zaś, że generalnie macierzyństwo można ujmować jako moment 
przełomowy w życiu kobiet. 

Warto zaznaczyć, że niepłatna praca dopiero stosunkowo nie-
dawno stała się przedmiotem zainteresowania badawczego socjolo-
gów, podobnie jak analizy relacji, które zachodzą między nią a pra-
cą płatną. Czynności składające się na pracę domową zostały też, 
niedawno, odniesione do takich zawodów, jak: kucharz, cukiernik, 
rzeźnik, sprzątaczka, praczka, krawcowa, opiekunka w żłobku, opie-
kunka osób starszych i/lub niesamodzielnych, pielęgniarka, przed-
szkolanka, nauczycielka czy kelnerka. To odniesienie, generalnie, 
jasno zobrazowało fakt, że prace w domu da się wycenić, że mają one 
realną wartość, choć w narracjach codziennych ich znaczenie bywa 
dość często zbywane czy lekceważone. Powstaje jednak dylemat, czy 
warto prace domowe wyceniać i komercjalizować. Jak dostrzegły, 
badające nieodpłatną pracę, socjolożki warszawskie – Anna Titkow, 
Danuta Duch-Krzystoszek i Bogusława Budrowska (2004, s. 33) 
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– można zauważyć, że w istocie stanowi ona normę kulturową 
„o uniwersalnym – obejmującym zarówno mężczyzn, jak i kobiety 
– głęboko zinternalizowanym sposobie funkcjonowania”. W tym 
sensie praca ta długo (i nie tylko w naszym kręgu kulturowym) była 
zarówno powszechna, jak i niewidzialna oraz marginalizowana, jak 
też przyczyniała się do traktowanego jako oczywistość stosowania 
podwójnych standardów płci, bo do kobiet kierowane były społeczne 
oczekiwania tzw. pracy na dwóch etatach – w domu i na rynku pracy 
zawodowej. Sądzimy, że warto jednak, za autorem Męskiej dominacji 
(Bourdieu, 2004), podkreślić, że kobiety przez swój habitus rodzajowy 
były/są w znacznym stopniu „kolaborantkami”, które przyczyniały 
czy nadal znacząco przyczyniają się do tego kulturowo uznanego 
(choć w kategoriach obiektywnych nierównego) podziału obowiąz-
ków domowych.

Wśród nieodpłatnych, niskopłatnych czy może niewidzialnych ka-
tegorii prac chcemy też zwrócić uwagę na pracę emocjonalną. Termin 
„praca emocjonalna” został wprowadzony przez Arlie Hochschild 
(2009) dla uchwycenia wysiłku, jaki wykonują stewardesy pomiędzy 
pracą fi zyczną (np. w postaci pchania wózków czy przenoszenia 
posiłków dla pasażerów) a pracą umysłową (związaną przykładowo 
z zapoznawaniem pasażerów z procedurami ewakuacji). Jak zwracała 
uwagę autorka, praca emocjonalna wiąże się z kwestią aktywowania 
uczuć rzeczywiście spoczywających we wnętrzu jednostki w celu 
wprowadzania klienta/ki (np. pasażera/pasażerki samolotu) w po-
żądany stan emocjonalny. Hochschild zauważała powiązanie pracy 
emocjonalnej z płcią jej wykonawców, a więc fakt, że kobiety zwykle 
specjalizują się w podwyższaniu poczucia wartości u klientów (jak 
przykładowo stewardesy), a mężczyźni zwykle koncentrują się na 
pobudzaniu mniej przyjemnych uczuć (np. windykatorzy starają się 
wywołać raczej poczucie winy i strachu dla zwiększania motywacji 
spłaty długów). Dodatkowo pracę emocjonalną można wykonywać 
odpłatnie lub nieodpłatnie w różnych obszarach życia, o czym piszą 
też inni autorzy (Kamińska-Berezowska 2015).
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W kontekście analiz socjologii pracy warto też zwrócić uwagę na 
istotnie powiązaną z nią kategorię pracy socjalnej. Choć dyscyplina 
ta bywa różnie afi liowana i na przykład na Uniwersytecie Gdań-
skim (do którego odniesiemy się poniżej) prowadzona jest przez 
pedagogów, to pamiętać należy, że niejako wyrosła ona czy raczej 
rosła wraz z rozwojem socjologii na Uniwersytecie w Chicago. Fakt 
ten budzi skojarzenia z laureatką nagrody Nobla Jane Addams. Ta 
właśnie działaczka i socjolożka z Chicago, o której sugestywnie 
pisze Krzysztof Czekaj (2013), doprowadziła w istocie do powstania 
tej profesji. W Polsce na drogę do profesjonalizacji pracy socjalnej 
składała się zwłaszcza działalność Zofi i Daszyńskiej-Golińskiej 
i Heleny Radlińskiej, jak to też podkreśla Krzysztof Frysztacki (2000). 
Warto przy tym zauważyć, że zarówno Z. Daszyńska-Golińska, jak 
i H. Radlińska są też ujmowane przez Włodzimierza Wincławskiego 
(2014) jako pierwsze badaczki aktywnie uczestniczące w naukowym 
życiu socjologicznym Polski. Biografi a pierwszej z nich wskazuje, że 
kariery naukowe kobiet w II RP nie należały do łatwych, bo jej podanie 
o otwarcie przewodu habilitacyjnego na UJ zostało odrzucone, co jed-
nak zadaniem Wincłwskiego (2014) można tłumaczyć nie tylko płcią, 
lecz też jej zaangażowaniem w ruchu socjalistycznym i słabą pozycją 
nowej nauki, jaką była w 1906 socjologia. Ostatecznie jednak obie 
zyskały status wykładowcy akademickiego, choć pierwsza, w wie-
ku 53 lat, a druga 46 lat. Zofi ę Daszyńską-Golińską można też uznać 
za feministkę i jedną z pierwszych socjolożek pracy, ponieważ jest 
autorką takich publikacji jak: Praca, zarys socjologii, polityki i ustawo-
dawstwa pracy (1924) czy Kwestia kobieca a małżeństwo (1925). Helena 
Radlińska uzyskała ostatecznie w 1925 roku habilitację w oparciu 
o rozprawę Staszic jako działacz społeczny, ale pierwszą socjolożką, 
której udało się w Polsce uzyskać tytuł habilitacyjny w oparciu o roz-
prawę socjologiczną była Ludwika Dobrzyńska-Rybicka. Miało to 
miejsce na nowo otwartym uniwersytecie w Poznaniu w oparciu 
o rozprawę System etyczny Hugona Kołłątaja (za: Wincławski 2014). 
Ogólnie można, naszym zdaniem, mówić o istotnym wkładzie Zofi i 
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Daszyńskiej-Golińskiej, Heleny Radlińskiej i Ludwiki Dobrzyńskiej-
-Rybickiej w proces krystalizacji nauk społecznych w Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej i socjologii, ale ten 
dorobek bywa często zapominany i nie ujmowany w opracowaniach 
dotyczących polskiej historii myśli społecznej, co ponownie przywo-
dzi nam na myśl efekt Matyldy. 

Trzeba też, w naszej opinii, zwrócić uwagę na fakt, że często trudno 
jest o wyraźne rozdzielnie socjologii pracy i innych subdyscyplin, 
w tym zwłaszcza takich jak: socjologia przemysłu, socjologia zawo-
dów, socjologia bezrobocia, socjologia organizacji, socjologia ekono-
miczna, socjologia gospodarki czy socjologia konsumpcji. W istocie 
te subdyscypliny często przenikają się, a ich granice są płynne, bo 
o pozycji człowieka w społeczeństwie decyduje dziś wiele czynni-
ków  (zob. Bylok, Swadźba, red. 2014). Jak pisze sugestywnie Janusz 
Sztumski (1999, s. 11) w podręczniku z zakresu socjologii pracy: 
„Biorąc pod uwagę występowanie nader ścisłego związku między 
socjologią pracy i socjologią przemysłu trudno byłoby znaleźć 
czystych socjologów pracy, tzn. takich, którzy nie podejmowaliby 
równocześnie problemów socjologii przemysłu”.  W tym – jednym 
z pierwszych w III RP  podręczników socjologii pracy – w jej zakres 
wchodzą także problemy analizy bezrobocia czy kwestie zawodów 
i problemy zarządzania. Szczególna uwaga jest jednak przywiązy-
wana do problematyki pracy najemnej na poziomie zakładu pracy 
i do kwestii humanizacji pracy, której autor poświęcił także inną 
stosunkowo obszerną publikację Socjologia w służbie pracownika 
(Sztumski 1986). Ważny wkład w rozwój badań z zakresu socjolo-
gii pracy mają więc badacze, którzy reprezentują zainteresowania 
koncentrujące się na innych subdyscyplinach socjologicznych i ob-
szarach życia społecznego. Przykładowo Marek S. Szczepański 
(1989, 2002) interesuje się głównie teorią rozwoju społecznego, ale 
równocześnie jest autorem książki Opel w górniczym pióropuszu. 
Podobnie Kazimiera Wódz (1982), której zainteresowania istotnie 
wiążą się z pracą socjalną, ale równocześnie jej głos w dorobek 
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socjologii pracy także się wpisuje. Jeszcze wyraźniej ten problem 
interdyscyplinarności pokazują publikacje takich autorów jak 
Krzysztof Konecki (1998, 2005) czy Małgorzata Fuszara (2012, red. 
2008a), bo ich spektrum zainteresowań jest szczególnie rozległe. 
W sensie defi nicyjnym jednak socjologia pracy ściśle łączy się z so-
cjologią przemysłu i koncentruje się na społecznych aspektach pracy,  
analizowanych w ramach jednego zakładu (Matejko 1968).  Autorzy 
znanego w całej Polsce i wielokrotnie wznawianego podręcznika 
Henryk Januszek i Jan Sikora (1998, s. 8) zauważają, że socjologia 
pracy zawiera takie „[…] zakresy badań jak:

• społeczne uwarunkowania, motywy i skutki pracy w ogóle,
• zakład pracy jako system społeczny, tzn. system grup i sto-

sunków społecznych,
• konfl ikty społeczne i zjawiska dezorganizujące zakład pracy 

i ich przezwyciężanie,
• zakład pracy jako złożoną część składową życia ogólnospo-

łecznego, będącą subsystemem na przykład społeczności 
lokalnej lub branży”.

Wśród polskich przedstawicieli związanych z socjologią pracy auto-
rzy wymieniają pięć nazwisk badaczy-mężczyzn przed II wojną świa-
tową (F. Znanieckiego, L. Krzywickiego, K. Adamieckiego, R. Rych-
lińskiego, F. Grossa) oraz po 1945 roku  trzynastu jej przedstawicieli, 
w tym tylko jedną kobietę (sic!), a więc wskazują następujące nazwi-
ska: „J. Szczepański, A. Sarapata, A. Matejko, K. Doktór, S. Czajka, 
R. Dyoniziak, J. Sztumski, A. Stojak, J. Kulpińska” (Januszek, Sikora, 
1998, s. 20). Kryteriów, jakimi kierowali się dla podania tych właśnie 
nazwisk – i w tej kolejności – nie wyjaśnili.

Monika Budnik (2019) w rozwoju socjologii pracy w Polsce wy-
różnia trzy podstawowe etapy, czyli: 

• łącznie ujęty okres kształtowania się i instytucjonalizacji tej 
subdyscypliny w dobie PRL, 

• okres lat 90. XX wieku, kiedy doszło do przemian ustrojo-
wych i przełomowej transformacji społeczno-gospodarczej 
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związanej z zastąpieniem gospodarki centralnie kierowanej 
przez tę wyznaczoną przez rynek, 

• okres ponowoczesności rozpoczętej w XXI wieku i wyzna-
czonej przez nowe ambicje konsumpcyjne oraz przemiany 
stylu pracy i życia.

Jest to kategoryzacja dość syntetyczna i przejrzysta, ale jej kryteria 
nie są szerzej wyjaśnione. Wśród nestorów związanych z nurtem 
socjologii pracy doby PRL autorka wyróżnia w porządku alfabetycz-
nym następujących: Kazimierz Doktór, Julian Hochfeld, Aleksander 
Matejko, Adam Sarapata, Kazimierz Słomczyński, Jan Szczepański, 
Włodzimierz Wesołowski, Stanisław Widerszpil. Wydaje się jednak, 
że jest to wybór dość arbitralny, bo dotyczy też badaczy mocno za-
interesowanych głównie teoriami klas, struktur społecznych, a także 
władzy (choć, oczywiście, w kontekście uprzemysłowienia i pracy), 
przy czym w aspekcie płci są to wyłącznie badacze-mężczyźni. Należy 
jednak dodać, że wśród badaczy reprezentujących już kolejne etapy 
rozwoju socjologii znajdują się nie tylko uznani badacze-mężczyźni 
(Juliusz Gardawski, Leszek Gilejko, Adam Mrozowicki), lecz także 
uznane badaczki (Jolanta Kulpińska, Wiesława Kozek, Maria Hir-
szowicz) i inni badacze obu płci reprezentujących nowe pokolenie. 
Polska socjologia pracy ewoluuje wraz z przemianami społeczno-
-gospodarczymi kraju i świata, a wykorzystywane w niej metody 
badawcze stają się coraz mocniej wzbogacane przez te o charakterze 
jakościowym, a także przez metarefl eksję nad własną historią, 
zainteresowaniami i podejściami badawczymi, w co wpisują się też 
niniejsze rozważania.        
 

1.3. Polscy socjolodzy pracy 
– perspektywa feministyczna

1 .3.1. Projekt „Nestorzy socjologii pracy w Polsce” 
– przesłanki i metodologia

Projekt „Nestorzy socjologii pracy w Polsce” to efekt pracy koncep-
cyjnej Sekcji Socjologii Pracy PTS nad historią tej subdyscypliny 
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i jej problemami po 1989 roku, jak też próba reakcji na zdiagno-
zowany w czasie tych prac stan rzeczy. Podstawowa konstatacja 
wyłaniająca się z rozważań w ramach Sekcji mówiła o kryzysie 
i deinstytucjonalizacji subdyscypliny. Teza o deinstytucjonalizacji 
po transformacji zainicjowanej w latach 80. została sugestywnie 
przedstawiona przez ówczesnego szefa Sekcji Adama Mrozowic-
kiego (2015), który zwrócił uwagę na znikanie socjologii pracy z pro-
gramów nauczania na studiach socjologicznych, gdzie była zastę-
powana chociażby przez socjologię organizacji i zarządzania z jej 
bardziej menedżerskim charakterem. To wygaszanie roli subdy-
scypliny objawiało się też przez brak nowoczesnych podręczni-
ków z jej zakresu czy istotny defi cyt aktywności Sekcji Socjologii 
Pracy PTS w latach 90-tych, a więc w dobie transformacji polskiej 
gospodarki i istotnych wzrostów współczynników bezrobocia. 
Pewnych przyczyn tego stanu rzeczy można również doszukiwać 
się w modach i trendach mentalnych, w tym pojawiającym się 
wówczas postrzeganiu socjologii pracy jako błędnie utożsamianej 
z urzędowym marksizmem (Mucha, Keen 2010) czy w posą-
dzaniu socjologów pracy o dyspozycyjność wobec władz w do-
bie PRL (Wróblewski 2015). Dodatkowo przyczyny kryzysu można 
też odnajdywać w oczekiwaniach zarządzających i nowych wy-
zwaniach zarządzania personelem, które pojawiły się wraz gospo-
darką rynkową III RP (Kamińska-Berezowska 2002). 

Przybliżany poniżej projekt „Nestorzy socjologii pracy w Polsce” 
można potraktować jako element kompleksowej odpowiedzi, którą 
odnowiona SSP PTS postanowiła udzielić w związku z kryzysem 
subdyscypliny. Dzięki projektowi postanowiono przypomnieć naj-
ważniejsze postaci powojennej socjologii pracy przez badanie biogra-
fi czne ich zawodowych losów. Odkrywanie i przypominanie historii 
miało podwójny sens – historyczny oraz propedeutyczny.

W warstwie metodologicznej projekt opierał się przede wszystkim 
o wywiady pogłębione z elementami narracji biografi cznej, a w mniej-
szym stopniu korzystał z dokumentów zastanych w postaci dorobku 
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badaczy biorących udział w badaniach czy do ich autobiografi i. Wpi-
sane jest więc weń, z założenia, podejście typu oral history of science 
(w znaczeniu analizy dłuższych narracji biografi cznych), co służyć 
ma ukazaniu, jak sami badacze i badaczki postrzegają swoje funk-
cjonowanie w świecie nauki. Problemy metodologiczne tego rodzaju 
badań zostały już wielokrotnie omówione we wcześniejszych pub-
likacjach (Giermanowska, Kolasińska, Mrozowicki, Róg-Ilnicka 2016; 
Giermanowska, Mrozowicki, Róg-Ilnicka 2019; Kolasińska, Polkow-
ska, Wegenschimmel 2019) stąd tutaj są one jedynie przypomniane 
w sposób syntetyczny. Należy zwrócić uwagę na fakt, że projekt 
badań i gromadzenie materiału w postaci wywiadów był efektem 
wysiłku wielu badaczy skupionych w Sekcji Socjologii Pracy. Przed-
sięwzięcie badawcze podjęte przez sekcje skupiające socjologów 
młodszej generacji z różnych regionów Polski miało od początku 
dwa podstawowe nurty, z których jeden koncentrował się na socjolo-
gach w zakładach pracy, a drugi na uznanych jej przedstawicielach 
akademickich. Jeśli chodzi o analizy wyników zgromadzonych da-
nych to zostały one podzielone właśnie w oparciu o kryterium nurtu 
socjologii zorientowanej na praktykę i socjologii akademickiej. W ni-
niejszych analizach skupiamy się tylko na tym drugim. 

Przyjęto założenie, że przeprowadzane wywiady i związane z ni-
mi analizy badawcze mają być pomocne także w upowszechnianiu 
dorobku socjologów pracy, jak i mają wpisywać się w analizę  hi-
storii tej dyscypliny, przy czym chodziło także o to, by zobaczyć 
jej specyfi kę na tle historii tej subdyscypliny w Europie (Czarzasty,  
Mrozowicki 2018). Zebrany materiał badawczy był więc poddawany 
analizom w kontekście znaczenia tej subdyscypliny dla zjawiska 
społecznego jakim jest praca w zakresie ról, doświadczeń i relacji 
socjologów akademickich i zakładowych, jak też w zakresie szeroko 
rozumianych społeczno-gospodarczych uwarunkowań instytucjona-
lizacji i rozwoju obszarów naukowych analiz socjologii pracy. W to-
ku dyskusji naukowych członków zespołu badawczego okazało się, 
że istnieje też potrzeba spojrzenia i uporządkowania zebranego ma-
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teriału z wrażliwością genderową i feministyczną, stąd zostały już 
podjęte pierwsze takie próby (Czeranowska, Kamińska-Berezowska, 
Mika 2020a, 2020b), a niniejsze opracowanie pogłębia i rozszerza 
nasze wcześniejsze analizy.   

Z punktu widzenia niniejszych rozważań celowym zabiegiem 
jest zatem skupienie się na roli płci w analizach i działaniach 
socjologów pracy. W tym kontekście też wskazane wydaje się od-
niesienie do kwestii społecznej pamięci, jej trwania i utrwalania. 
Przeszłość nie jest bowiem po prostu dana przyszłym pokoleniom, 
ale wymaga troski zapamiętywania i interpretacji, w tym ról, do-
świadczeń i zmagań wszystkich uczestników życia społecznego. 
Dodatkowo, badacze historii i pamięci dostrzegają i pochylają się 
„już” obecnie nad sposobem różnic zapamiętywania przez pryzmat 
płci, co podnoszone jest także w głównym nurcie socjologicznych 
rozważań (zob. Napiórkowski, Majewski, red. 2018). Mamy więc 
opisywany w literaturze socjologicznej problem pamięci, celowego 
i nieświadomego zapominania, jak też związanych z tym skutków. 
Kwestie zawłaszczania czasów minionych i instrumentalnego 
wykorzystywania ich potencjału w polskiej literaturze przed-
miotu dostrzegła dość wcześnie, bo już w latach 60-tych Nina 
Assorodobraj (1963), a efektem tego była jej koncepcja badania 
świadomości historycznej. Marian Golka (2009) podkreśla zaś, że 
pamięć składa się na ciągłość między pokoleniami dzieci, wnuków, 
prawnuków i dalszych spadkobierców, a więc, że ma ona charakter 
procesowy, ma swoich nosicieli, ma swoją widownię, jak też wiąże 
się z problemem gry społecznej. Autor zauważa, że obok pamięci, ist-
nieją też różne mechanizmy zapominania, czyli zauważa, że: „oprócz 
pamięci możemy więc też mówić o niepamięci społecznej” (Golka 
2009, s. 9). Wśród wielu typów pamięci wyróżnia tę indywidualną 
i społeczną, zauważa ich niedoskonałości, jak i podkreśla koniecz-
ność pracy nad podtrzymywaniem pamięci. Nie dziwi zatem rozwi-
jająca się w polskiej socjologii refl eksja historyczna, która podejmuje 
także kwestie sposobów pamiętania o przeszłości, zwłaszcza że 
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przy braku świadków minionych wydarzeń trudności ich opisania 
zwiększają się (Kula 2014; Cymbrowski, Frysztacki, red. 2015). 

W tym kontekście szczególną uwagę zwracają rozważania 
Jarosława Kiliasa (2012) i jego refl eksja nad tym, jak socjolodzy 
przedstawiają swoją dyscyplinę oraz konstatacja, że to, co dzieje się 
w społeczeństwie, można opowiedzieć z różnych perspektyw, w tym 
tych dotyczących różnych aktorów społecznych. Niestety jednak 
w rozważaniach tych pominięta jest kwestia wrażliwości femini-
stycznej czy wprost podjętych problemów przemocy symbolicznej. 
Kwestiami przemocy symbolicznej stosowanej wobec kobiet, w tym 
narzucania znaczeń, defi nicji sytuacji i ich interpretacji zajmuje się 
za to Pierre Bourdieu (2004), który opisuje też wielowarstwowość 
i złożoność tego zjawiska, na co składa się również udział zdomi-
nowanych we własnej opresji: „przemoc symboliczna istnieje więc 
dzięki szczególnemu typowi posłuszeństwa, którego zdominowany 
nie może wypowiedzieć dominującemu (i dominacji), gdyż myśląc 
o nim i o sobie oraz o łączących ich relacjach, dysponuje narzędziem 
poznawania, które jest im wspólne, a które pośrednicząc w procesie 
wcielania dominacji zarazem wprowadza tę relację jako naturalną. 
Oznacza to, że schematy służące postrzeganiu i ocenianiu siebie 
oraz grupy dominującej (wysoki/niski, męski/kobiecy, biały/czarny) 
są produktem wcielenia systemu klasyfi kacji (podlegającego natura-
lizacji), któremu zawdzięczają społeczne istnienie” (Bourdieu 2004, 
s. 47–48). W tym sensie spojrzenie na projekt „Nestorzy socjologii 
pracy w Polsce” z perspektywy płci nie jest zadaniem łatwym, ale 
wydaje się być to wyzwanie intrygujące i potrzebne. 

Zanim przejdziemy do wycinkowego przedstawienia wniosków, 
warto przedstawić kontekst, szersze tło prowadzonych tu analiz, 
tj. sytuację kobiet na polskich uniwersytetach. Zadanie to nie jest 
proste, bowiem osoby, które wzięły udział w  badaniach w ramach 
projektu NSP reprezentowały, co najmniej, trzy różne pokolenia 
socjologów, o czym pisaliśmy we wcześniejszej publikacji (Czera-
nowska, Kamińska-Berezowska, Mika 2020a). Poniższe omówienie 
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kondycji kobiet w akademii będzie zatem starało się ująć sytuację tej 
kategorii społecznej w sposób ogólny, odnosząc się jednocześnie do 
badań poświęconych równości płciowej na Uniwersytecie Gdańskim 
oraz Uniwersytecie Śląskim.

1.3.2. Kobiety w nauce 
– współczesne problemy zawodowe w kontekście UG      

Bez ryzyka przesady można powiedzieć, że druga połowa dwudzie-
stego wieku to okres szturmu kobiet na uniwersytety. Zwiększenie 
uczestnictwa kobiet w życiu uniwersyteckim w skali całego globu po-
twierdzają dane wskazane przez Agnieszkę Dziedziczak-Foltyn (2010). 
Można zauważyć, że Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej wpi-
sują się w globalny trend upowszechnienia akademickiego kształcenia 
kobiet. Na marginesie można także dodać – o czym już wspominaliś-
my – że liczne opracowania porównawcze pokazują, że eduk acyjna 
i zawodowa pozycja kobiet w tej części Europy jest pod wieloma 
względami korzystniejsza niż sytuacja ich odpowiedniczek w krajach 
Europy Zachodniej (np. w dziedzinie gender pay gap9). Współcześnie stu-
dentki przeważają nieznacznie wśród ogólnej liczby studentów w Pol-
sce, choć istnieją segmenty silnie sfeminizowane (np. pedagogika, 
nauki humanistyczne) oraz zmaskulinizowane (np. elektronika, infor-
matyka, górnictwo, energetyka i nauki pokrewne). Statystycznie ten 
stan rzeczy odbĳ a się na studiach trzeciego stopnia, a potem wśród 
pracowników z tytułami profesorskimi, bo w tym przypadku kobiety 
stanowią już mniejszość (Młodożeniec, Knapińska 2013).

Uniwersytet Gdański jako jeden z pierwszych w Polsce podjął 
systematyczną i zakorzenioną w badaniach empirycznych próbę 
odpowiedzi na pytanie o pozycję pracowniczą kobiet. W listopadzie 
2019 roku rektor UG Jerzy P. Gwizdała powołał Komisję ds. realizo-
wania polityki społecznej odpowiedzialności nauki (zw. KomSON), 
której zadaniem było – między innymi – zdiagnozowanie sytuacji 
pracownic badawczo-dydaktycznych na Uniwersytecie Gdańskim. 

 Earnings and wages – Gender wage gap – OECD Data [dostęp: . . 1].
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Inicjatywą bezpośrednio poprzedzającą i inicjującą te działania była 
realizacja przez UG w latach 2016–2020 projektu EU Horizon 2020 
“STARBIOS2 Structural Transformation to A  ain Responsible BIO-
-Sciences”. W efekcie tych działań powstał raport „Kobiety w Nauce 
– zarządzanie różnorodnością i równouprawnienie płci w społecznej 
odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego” (przytaczany dalej 
jako Kobiety w nauce 2020), obrazujący podstawowe statystyki doty-
czące pozycji kobiet na UG. Odnosząc się do wskaźnika 54% kobiet 
na stanowiskach asystenckich w Polsce ogółem (dane z 2012) należy 
powiedzieć, że na Uniwersytecie Gdańskim wskaźnik ten osiąga 
wielkość 60%. Niemal tyle samo kobiet jest zatrudnionych na stano-
wiskach adiunkta (59% wobec 41% mężczyzn). Podkreślić należy, że 
w ciągu minionej dekady doszło na stanowiskach adiunktów do wy-
raźnego zwiększenia liczby kobiet z 52% w 2008 roku do rzeczonych 
59% w 2019 roku.    

Fakty te, bez umieszczenia ich w kontekście, nie oddają skali 
zmian, jakie się dokonały. Renata Siemieńska (2001) jasno wskazuje, 
w oparciu o dane liczbowe, że jeszcze w latach 1970–1990 wśród 
osób osiągających stopień doktora w Polsce dominowali mężczyźni, 
bo kobiety stanowiły mniejszość w wielkości 27–32% doktorantów. 
To na ten okres przypadał też czas zdobycia tytułu doktora części 
osób, których trajektorie naukowych karier poddano analizie w ra-
mach projektu „NSP”. Wśród interesujących ustaleń badawczych 
Siemieńskiej (2001) uwagę zwraca porównanie tempa karier osób 
z tytułem profesora zwyczajnego i dostrzeżenie dłuższego okresu 
drogi kobiet do uzyskania tytułu doktora, ale zbliżonej (do mężczyzn) 
liczby lat służących osiągnięciu profesury. Z niedawno opublikowa-
nego raportu „Kobiety w polskiej politologii” (Włodkowska-Bagan, 
Winiarczyk-Kossakowska 2018) wynika, że uczestniczki badania iloś-
ciowego (w którym 65%  stanowiły badaczki z doktoratem) określały, 
że czas starań  o osiągnięcie doktoratu zajął im przeciętnie 6,6 lat,  
zaś droga do habilitacji około 11 lat. Nieco dłuższy czas osiągnięcia 
habilitacji wskazywały uczestniczki jakościowej części tego samego 
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badania (ponad 12 lat). O profesurę badane politolożki starały się od 
10 lat, zgodnie z deklaracjami uczestniczek sondażu, do 14 lat, jak 
wskazywały uczestniczki wywiadów pogłębionych (Włodkowska-
-Bagan, Winiarczyk-Kossakowska 2018). Autorki raportu na temat 
kobiet w polskiej politologii przeprowadziły także diagnozę funkcji 
pełnionych przez reprezentantki tej dyscypliny we władzach wszyst-
kich uczelni w Polsce (stan na 2017 rok). Okazało się, że na 22 uczelnie, 
gdzie prowadzone są studia politologiczne, jedna politolożka pełni 
funkcję prorektora, trzy są dziekanami, dziewięć prodziekanami, 
pięć dyrektorami instytutów, natomiast trzynaście zastępcami dyrek-
torów (Włodkowska-Bagan, Winiarczyk-Kossakowska 2018).

Na potrzeby niniejszego opracowania podjęto podobny wysiłek 
wycinkowej, historycznej analizy instytucjonalnej sytuacji kobiet 
(szczególnie socjolożek) w dwóch reprezentowanych przez autorów 
uniwersytetach, tj. Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Śląskim. 
Pierwszy z nich (UG) jest podmiotem powstałym z połączenia dwóch 
trójmiejskich uczelni wyższych, oferujących kształcenie w zakresie 
nauk społecznych i humanistycznych. W 1970 uniwersytet został 
ufundowany w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Gdańsku z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Sopocie. Korzenie gdań-
skiej socjologii związane są z pierwszym podmiotem, a jego znaczenie 
w strukturze późniejszego uniwersytetu tłumaczy rolę pedagogów 
w rozwoju dyscypliny praktycznej jaką jest praca socjalna (o czym 
wspominaliśmy wcześniej). Wyższa Szkoła Pedagogiczna powstała 
zaraz po II wojnie światowej w 1946 roku a w 1952 została przemia-
nowana na Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Początkowo 
placówka skoncentrowana była na kształceniu praktycznym nauczy-
cieli. Uczelnia szybko podjęła starania o rozwój kadry i zainicjowanie 
pierwszych własnych badań empirycznych. Elementem tego procesu 
było powstanie w 1958 roku Katedry Socjologii – pierwszej ofi cjalnej 
jednostki akademickiej związanej z socjologią w powojennym Gdań-
sku. Kierownikiem katedry został doc. dr Stanisław Kowalski, a jego 
asystentem mgr Bolesław Maroszek (Kraśko 1996). W kolejnym roku 
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socjologowie – nie prowadzący własnego kierunku studiów – uru-
chomili seminarium magisterskie dla osób studiujących pedagogikę, 
poświęcając je zagadnieniu socjologii wychowania. Ponieważ od 
1959 roku Wydział Humanistyczny – jako pierwszy w WSP – uzyskał 
prawo nadawania stopnia doktora, socjologowie niemal od początku 
istnienia Katedry Socjologii prowadzili własne seminaria doktorskie. 
W 1960 roku w ramach Wyższej Szkoły Pedagogicznej działały już 
24 katedry, a pod koniec tej dekady uczelnia kształciła na dziewięciu 
kierunkach studiów. Nie było wśród nich socjologii, która na urucho-
mienie oferty dydaktycznej w ramach własnej dyscypliny musiała 
poczekać aż do 1992 roku. 

Lata 60. to okres pracy w warunkach silnej orientacji na kształ-
cenie zawodowe nauczycieli i innej kadry pedagogicznej (Maroszek, 
Solański 1972). Ośrodkami aktywności naukowej były seminaria 
magisterskie i doktorskie, a od 1963 roku Koło Naukowe Socjolo-
gów. Szczególnie to ostatnie – pod nieobecność studiów o profi lu 
socjologicznym – stanowiło oczko w głowie całej społeczności. Koło 
rozwĳ ało aktywność empiryczną i organizacyjną socjologów gdań-
skich. Prowadzono intensywne badania terenowe na Pomorzu, a po 
powstaniu Uniwersytetu nawiązywano kontakty z zagranicznymi 
placówkami naukowymi. W 1970 roku kierowana przez Stanisława 
Kowalskiego (dekada 1958–68) Katedra Socjologii WSP została prze-
kształcona w Zakład Socjologii UG, na którego czele stanął dr hab. 
Bolesław Maroszek. 

Postulat powstania uniwersytetu w Gdańsku podnoszony był 
wcześnie, bo już od 1957, kiedy w wyniku październikowej odwilży 
powstał Komitet Organizacyjny Uniwersytetu Gdańskiego, którego 
głównym inicjatorem był ówczesny rektor WSP doc. Andrzej Bukow-
ski. Rola Andrzeja Bukowskiego jest silnie podkreślana w dokumen-
tach wydawanych z okazji 50-lecia UG (przypadającego w 2020 roku). 
Inicjatywa z lat 50. nie zakończyła się jednak powodzeniem. Władze 
państwowe i partyjne sceptycznie patrzyły na potencjał powstania 
w trójmieście uniwersytetu, słusznie w owym czasie podkreślając 
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niewielki dorobek naukowy gdańskiego środowiska akademickiego. 
Obie uczelnie, WSP oraz WSE, w następnych latach rozwĳ ały swoje 
kadry a wraz z nimi ofertę dydaktyczną oraz obecność w debacie 
naukowej w kraju i za granicą. Nie milkły też echa postulatów utwo-
rzenia uniwersytetu. Rozważano powstanie fi li uniwersytetu toruń-
skiego, a następnie stopniowe przekształcanie go w samodzielną 
placówkę. Ostatecznie jednak dwie wymienione uczelnie z udziałem 
Wyższego Studium Nauczycielskiego, decyzją sejmu PRL utworzyły 
w 1970 roku Uniwersytet Gdański. 

Rektorem uczelni został dotychczasowy rektor WSP prof. Janusz 
Sokołowski, a jego zastępcą były rektor WSE prof. Stanisław Ładyka. 
Od tamtej pory funkcję rektora UG zawsze pełnił mężczyzna, choć 
warto zapewne dodać, że tylko raz kobieta kandydowała do tej 
godności (zob. raport: Kobiety w nauce 2020). W okresie 50 lat swojego 
istnienia gdański uniwersytet miał 12 rektorów, z których aktualny 
został wybrany w listopadzie 2020 roku. Uczelnią kierowali kolejno 
profesorowie: Janusz Sokołowski (1970–1981), Robert Głębocki (1981–
1982), Bronisław Rudowicz (1982–1984), Karol Taylor (1984–1985), 
Mirosław Krzysztofi ak (1985–1987), Czesław Jackowiak (1987–1990), 
Zbigniew Grzonka (1990–1996), Marcin Pliński (1996–2002), Andrzej 
Ceynowa (2002–2008), Bernard Lammek (2008–2016), Jerzy Gwizdała 
(2016–2020), a po rezygnacji tego ostatniego, niedługo po objęciu 
stanowiska na drugą kadencję, organy Uniwersytetu wybrały na 
to stanowisko profesora Piotra Stepnowskiego. Od początku XXI 
wieku regułą też była przewaga mężczyzn wśród prorektorów. 
W kadencjach 2002–2005, 2005–2008, 2008–2012, 2012–2016, 2016–2020 
na prorektorów zawsze powoływano trzech mężczyzn i jedną kobietę. 
Podczas wymienionych kadencji kobieta we władzach rektorskich 
obejmowała każdorazowo stanowisko prorektora ds. kształcenia, co 
jak wiemy jest zgodne ze stereotypem kobiecych predyspozycji do 
pracy dydaktycznej. Odstępstwo od opisanego schematu nastąpiło 
dopiero w niedawnej kadencji, podczas której rektor Jerzy Gwizdała 
powołał dwie prorektor, powierzając im funkcje Prorektora ds. Infor-
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matyzacji i Promocji oraz Prorektora ds. Nauki i Umiędzynarodowie-
nia. Odchodzący rektor ma na swoim koncie również znaczące kroki 
w kierunku systematycznego badania sytuacji pracowniczej kobiet 
na Uniwersytecie Gdańskim oraz patronat nad strategią Społecznej 
odpowiedzialności uniwersytetu, której integralną częścią jest dbałość 
o równe traktowanie ze względu na płeć. Aktualny rektor profesor 
Piotr Stepnowski kontynuuje tę politykę.

Wracając jednak do historii interesującej nas w tym opracowaniu 
dyscypliny akademickiej, od 1970 roku Zakład Socjologii funkcjono-
wał w ramach Wydziału Humanistycznego a przewodził mu przez 
18 lat dr hab. Bolesław Maroszek. Rok po śmierci Maroszka w 1989 
roku Zakład Socjologii podzielił się na dwa Zakłady. Zakład Socjolo-
gii Ogólnej, kierowany przez Brunona Synaka, oraz Zakład Socjologii 
Kultury, pod kierunkiem Kazimierza Sopucha. W kolejnych latach – 
na początku nowej dekady – doszło do kolejnej reorganizacji i powo-
łania Wydziału Nauk Społecznych. Wreszcie dyscypliny wchodzące 
w skład Instytutu Filozofi i i Socjologii uzyskały możliwość kształcenia 
na swoich kierunkach, od 1992 roku na socjologii a od 1995 na fi lozo-
fi i. W tym ostatnim roku Instytut zaczął organizować podyplomowe 
studium dziennikarstwa a od roku akademickiego 2006/07 prowadzić 
studia dziennikarstwa na pierwszym i drugim stopniu. W związku 
z nowymi kierunkami studiów i nową kadrą Instytut przekształcił 
się w 2006 roku, tworząc Instytut Filozofi i, Socjologii i Dziennikar-
stwa. W ramach IFSiD funkcjonowało 20 zakładów, co jest ilościo-
wym wyrazem drogi, jaką przemierzyło środowisko przedstawicieli 
nauk społecznych i humanistycznych w Gdańsku. Od 24 zakładów 
w ramach całej Wyższej Szkoły Pedagogicznej do dwudziestu w sa-
mym tylko Instytucie Filozofi i, Socjologii i Dziennikarstwa. Obecnie, 
w konsekwencji zmian legislacyjnych zainicjowanych przez ministra 
Jarosława Gowina, dawny IFSiD Uniwersytetu Gdańskiego został 
podzielony na trzy odrębne podmioty. Socjologia zorganizowana jest 
w osobny Instytut, w którego skład wchodzi pięć zakładów zatrud-
niających 33 pracowników w tym 30 badawczo-dydaktycznych (stan 
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na październik 2020). Obecnie władze Instytutu Socjologii to dyrektor 
i zastępca ds. dydaktycznych. Obie funkcje pełnią mężczyźni.

Nieegalitarny pod względem płci podział funkcji dyrektorskich 
w Instytucie Socjologii nie jest jednak regułą, ponieważ poprzednie 
trzy kadencje – jeszcze w formie połączonego instytutu zrzeszającego 
fi lozofi ę, socjologię i dziennikarstwo – funkcję dyrektora sprawowały 
kobiety (fi lozo  a prof. Sabina Kruszyńska oraz socjolożka prof. 
Dorota Rancew-Sikora). Podobnie jak w przypadku opisanego po-
niżej Wydziału Nauk Społecznych przejęcie sterów Instytutu przez 
kobiety było pewnym przełomem. Od 1988 do 2008 roku funkcję dy-
rektora pełnił zawsze mężczyzna. Co więcej, wśród wicedyrektorów 
również przeważali mężczyźni. Jedynie w trzech kadencjach podczas 
wymienionych dwóch dekad we władzach instytutu znalazły się 
kobiety. Pierwszy raz w czasie urzędowania dra Henryka Szabały 
w latach 1993–1996 dr Wanda Kustrzeba bardzo krótko pełniła funk-
cję Zastępcy ds. Dydaktycznych. Następnie w czasie dwóch kadencji 
dyrektorskich prof. Bohdana Dziemidoka Zastępczynią ds. Socjologii 
była przez rok dr Irena Zakidalska. Po raz trzeci do władz Instytutu 
weszła Sabina Kruszyńska (przyszła dyrektor), która była zastęp-
czynią Cezarego Olbrachta-Prondzyńskiego w latach 2005–2008. 
Kolejne kadencje – jak wspomnieliśmy – to urzędowanie kobiet na 
stanowisku Dyrektora. W tym czasie także wśród zastępców częściej 
pojawiały się kobiety. W czasie dwóch kadencji prof. Kruszyńskiej 
dwie kobiety były zastępcami dyrektora (na trzy takie stanowiska), 
w czasie kadencji prof. Rancew-Sikory – jedna. 

Sytuację po podziale IFSiD już omówiliśmy, lecz warto może do-
dać, że funkcje dyrektorów oraz zastępców dyrektorów pozostałych 
dwóch instytutów tworzących niegdyś wspólną jednostkę pełnią 
obecnie same kobiety. 

Wydział Nauk Społecznych powołany w 1990 roku był w pierwszej 
dekadzie swojego istnienia – w zakresie eksponowanych stanowisk 
i funkcji – zdominowany przez mężczyzn. Jedynie w pierwszej kaden-
cji 1990–1993 powołano jedną prodziekan i jedną kierownik studiów 
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zaocznych. Dziekan był mężczyzną, lecz w tej pierwszej kadencji 
wśród władz dziekańskich panowała równowaga ze względu na płeć 
2/2. Kolejne kadencje począwszy od 1993 a skończywszy na 2002 roku 
były już zdecydowanie zmaskulinizowane. Wszyscy dziekani byli 
mężczyznami, a we władzach dziekańskich przez dziewięć lat nie 
pojawiła się żadna kobieta. W kadencjach 2002–2005 i 2005–2008 wła-
dze dziekańskie składały się z tych samych osób. Dziekan był męż-
czyzną, dwóch prodziekanów reprezentowało tę samą płeć a jedynie 
jedna prodziekan (ds. dydaktycznych) była kobietą. Pewien przełom 
przyniosły kadencje 2008–2012 i 2012–2016, kiedy dziekanem WNS 
została kobieta. Nie przełożyło się to na powołanie większej liczby 
kobiet-prodziekanów (w obu kadencjach po jednej), lecz stworzyło we 
władzach wydziału sytuację równowagi płci a – co najważniejsze – 
postawiło kobietę na najbardziej eksponowanym stanowisku. Kolejne 
dwie kadencje to powrót mężczyzn za stery wydziału. W kadencji 
2016–2020 powołano jednak dwie prodziekan i jednego prodziekana. 
Podobnie obecnie, dziekan objął drugą kadencję i ponownie powołał 
dwie kobiety na funkcję prodziekanów (i jednego mężczyznę). 

Zestawienie to jest być może mało mówiące, możemy je więc 
ująć nieco inaczej. W 2021 roku zaczęła się 10. kadencja dziekańska 
w historii Wydziału Nauk Społecznych UG. Z tych dziesięciu dwie 
kadencje funkcję dziekana pełniła kobieta (20%), ale już podczas pię-
ciu kadencji (50%) we władzach wydziału panowała równowaga ze 
względu na płeć dziekana i prodziekanów. Co ważniejsze radykalna 
nierównowaga dotyczyła szczególnie trzech kadencji między 1993–
2002 rokiem, a więc odnosiła się do stosunkowo odległej przeszłości. 
Obecnie można dostrzec wyraźne tendencje do równomiernego, ze 
względu na płeć, obsadzania stanowisk we władzach dziekańskich. 
Trend ten wydaje się być pożądany z uwagi choćby na fakt niemal 
równego podziału pracowników afi liujących się jako przedstawicielki 
i przedstawiciele nauk społecznych. Na Uniwersytecie Gdańskim 51% 
osób z taką afi liacją to kobiety, 49% mężczyźni. Zdecydowanie jed-
nak warto podkreślić rzadkość zajmowania przez kobietę stanowiska 
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dziekana WNS UG. Nie inaczej jest na innych wydziałach Uniwersy-
tetu Gdańskiego. W kadencji kończącej się w 2020 roku tylko w jed-
nym przypadku (na 11) stanowisko dziekana piastowała kobieta, a 15 
(na 33) zajmowało stanowiska prodziekanów. Dziewięć kobiet pełniło 
funkcję dyrektorek instytutów (18 mężczyzn), a 26 zastępczyń dyrek-
torów (10 mężczyzn). Na 67 Katedr w całym Uniwersytecie jedynie 
20 było kierowanych przez kobiety. Podobnie na 151 zakładów tylko 
1/3 z nich kierowana była przez badaczki. Wprawdzie na Uniwer-
sytecie Gdańskim kobiety pełnią eksponowane funkcje prorektorek 
(o których wspominaliśmy powyżej) i dyrektorek ważnych jednostek 
organizacyjnych (Wydawnictwa UG, Biblioteki Uniwersyteckiej, 
Szkoły Języków Obcych, Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych 
i Społecznych – zob. Kobiety w nauce 2020), ale należy oczekiwać w ko-
lejnych latach wzrostu ich liczby na najbardziej eksponowanych 
stanowiskach.

1.3.3. Kobiety w nauce 
– współczesne problemy zawodowe w kontekście UŚ

Uniwersytet Śląski podobnie jak Uniwersytet Gdański należy do 
młodszej generacji uczelni, ale także ma już ponad 50 lat. Powstał 
w 1968 roku, ale starania o jego powołanie są znacznie starsze, a pod-
łożem jego instytucjonalizacji stały się działające wcześniej jednostki 
szkolnictwa wyższego na Górnym Śląsku, w tym kat owicka Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna (WSP) oraz funkcjonująca w mieście fi lia Uni-
wersytetu Jagiellońskiego (UJ). Formalne powołanie Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach 8 czerwca 1968 w wyniku połączenia fi lii 
UJ z WSP pozwala powiedzieć, że „wyrósł z dobrego drzewa” (zob. 
Barciak, red. 1998). Nie jest, oczywiście, zamiarem niniejszych refl ek-
sji przybliżenie dokładnej historii UŚ czy UG, ale spojrzenie na nią 
z perspektywy feministycznej i pewne jej spopularyzowanie. Wśród 
rektorów Uniwersytetu Śląskiego w całej jego historii można wymie-
nić wyłącznie mężczyzn, czyli byli to kolejno: prof. dr hab. Kazimierz 
Popiołek (w kadencji 1968–72), prof. dr hab. Henryk Rechowicz (w 
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latach 1972–1980), prof. dr hab. Sędzimir Klimaszewski (w kadencji 
1980–1984 przerwanej w 1981),  prof. dr hab. August Chełkowski (w 
kadencji 1981–1985, przerwanej w 1982), prof. dr hab. Sędzimir Kli-
maszewski (w latach 1982–1990), prof. dr hab. Maksymilian Pazdan 
(w kadencji 1990–1996), prof. dr hab. Tadeusz Sławek (1996–2002),  
prof. dr hab. Janusz Janeczek (2002–2008), prof. dr hab. Wiesław 
Banyś (2008–2016), prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (2016–2020) 
oraz na kadencję 2020–2024 został wybrany prof. dr hab. Ryszard 
Koziołek. 

Losy uniwersytetów nie są zawieszone w próżni, lecz są uwarun-
kowane historią kraju i regionu. W związku z tymi uwarunkowa-
niami warto zwrócić uwagę, że prof. dr hab. August Chełkowski był 
jedynym rektorem szkoły wyższej internowanym podczas stanu wo-
jennego. Czas stanu wojennego był też wyjątkowo tragiczny dla tego 
regionu kraju, bo tylko w nim doszło 16 grudnia 1981 roku do masakry 
podczas pacyfi kacji KWK „Wujek” i zabójstwa 9 strajkujących górni-
ków. W ten sposób, choć strajki sierpniowe 1980 roku miały miejsce 
w Gdańsku, to tragiczny koniec „karnawału Solidarności” znalazł 
swój fi nał w Katowicach. Nie jest zadaniem niniejszych rozważań 
opisywanie tła społeczno-gospodarczych przemian Polski w toku 
całej historii UŚ czy UG, ale chcemy zaznaczyć, że także ona długo 
była pisana wyłącznie z perspektywy męskich bohaterów, w ta-
ki sposób jakby kobiety były wykluczone z budowania drogi do 
wolności, na co ostatecznie bardzo sugestywnie zwróciła uwagę 
przede wszystkim Shena Penn (2003). Opisująca problemy margi-
nalizowania obecności kobiet w języku historycznego przekazu 
Elżbieta Górnikowska-Zwolak (2009) podkreśla zniekształcenia 
historycznej pamięci w świadomości społecznej. Autorka wiąże 
problem „(nie)obecności kobiet w języku historycznego przekazu” 
(Górnikowska-Zwolak 2009, s. 256) przede wszystkim z procesem 
socjalizacji sprzyjającej nierównościom, które są też wspierane przez 
seksizm językowy. Górnikowska-Zwolak (2009, s. 262) powołując się 
na dokonania feministycznej lingwistyki pisze, że opresja kobiet 



1.3.3. Kobiety w nauce – współczesne problemy zawodowe w kontekście UŚ

77

w języku może być dostrzegana w czterech wymiarach, które można 
określić jako: „1) ignorowanie kobiet i ich doświadczeń, 2) defi niowa-
nie kobiety w relacji do mężczyzny, często jako osoby podrzędnej, 
3) prezentowanie kobiet w sposób stereotypowy, 4) deprecjonowanie 
kobiet”. Ignorowanie kobiet wiąże się z nadużywaniem męskiego ro-
dzaju w opisywaniu rzeczywistości, co stwarza wrażenie wyłącznie 
świata mężczyzn jako tego, który ma charakter uniwersalny. Męskie 
defi niowanie kobiet wyraża się chociażby w przyjmowaniu przy 
zmianie stanu cywilnego nazwiska męża i symbolicznym odcięciu 
się od dotychczasowej tożsamości. Stereotypowe przedstawianie ko-
biet, ich osiągnięć, zachowań czy ról utrwala istniejące nierówności.  
Całość dopełnia zaś deprecjacja językowa kobiet nie tylko w zakresie 
typowych żartów dotyczących postrzegania blondynek, teściowych 
czy żon, lecz także w obszarze niższego wartościowania tego, co 
kobiece w sferze publicznej. Ten charakter wartościowania skutkuje 
odwoływaniem się, także przez kobiety, do męskich tożsamości, 
czyli, przykładowo, prezentowania siebie jako „nauczyciela akade-
mickiego” zamiast „nauczycielki akademickiej”. Dodatkowo wiąże 
się to z brakiem męskich odpowiedników najwyższych stanowisk 
na uczelniach wyższych, czyli jest rektor, lecz nadal trudno mówić 
o „rektorce”, „prorektorce” czy „dziekance”.

Pierwsze kobiety we władzach Uniwersytetu Śląskiego pojawiły 
się już we wczesnych kadencjach władz rektorskich, bo stanowisko 
prorektora ds. nauczania sprawowała w okresie od 1968 do 1969 roku 
doc. dr Alicja Glińska, ale już prorektorem ds. ogólnych był w tym 
okresie doc. dr hab. Karol Gandor. Przy okazji obchodów 30-lecia 
UŚ dokonano wszechstronnego przeglądu stanowisk prorektorów 
(w tym: do spraw nauki, nauczania, spraw ogólnych, kształcenia na-
uczycieli, nauki i współpracy z zagranicą, spraw wychowania, spraw 
studenckich, fi lii w Cieszynie). W pełnieniu wszystkich tych funkcji 
w analizowanym okresie przeważali mężczyźni:

• stanowisko prorektora ds. nauki sprawowali wyłącznie męż-
czyźni, 
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• stanowisko prorektora ds. nauczania w historii Uniwersytetu 
Śląskiego pełniło dotychczas 2 razy więcej mężczyzn niż 
kobiet (dokładnie 8 mężczyzn i 4 kobiety), 

• stanowisko prorektora ds. spraw ogólnych pełnili w analizo-
wanym okresie wyłącznie mężczyźni (6 prorektorów), 

• stanowisko prorektora ds. kształcenia nauczycieli (funkcjonu-
jące w latach 1972–1974) objął jeden prorektor – mężczyzna,

• prorektorami ds. nauki i współpracy z zagranicą podobnie 
byli wyłącznie mężczyźni (3 kolejnych prorektorów), 

• prorektorami ds. spraw wychowania także byli wyłącznie 
mężczyźni (3 w kolejnych latach), 

• stanowiska prorektorów spraw studenckich w kolejnych 
latach piastowali wyłącznie mężczyźni (6 prorektorów),

• stanowiska prorektorów ds. fi lii w Cieszynie w kolejnych 
latach także pełnili wyłącznie mężczyźni (5 prorektorów).

Robiąc prosty przegląd władz uniwersyteckich przez pierwsze 
30 lat funkcjonowania uczelni, można powiedzieć, że miała ona 
męski charakter. Jak sytuacja wygląda obecnie? Uniwersytet ulega 
pewnym przemianom, a wyrażają się one także w strukturze pro-
rektorów powoływanych na kolejne kadencje. W obecnej kadencji, 
przypadającej na okres 2020–2024, mamy do czynienia z czterema 
typami stanowisk prorektorskich: prorektor ds. nauki i fi nansów, 
prorektor ds. kształcenia i studentów, prorektor ds. rozwoju kadry 
oraz prorektor ds. współpracy międzynarodowej. 

Można powiedzieć, że obecnie w zakresie tych stanowisk mamy 
do czynienia z parytetem, bo funkcję prorektora ds. nauki i fi nan-
sów pełni prof. dr hab. Michał Daszykowski, funkcję prorektora ds. 
kształcenia i studentów – dr Katarzyna Trynda prof. UŚ, stanowisko 
prorektora ds. rozwoju kadry objęła – prof. dr hab. Ewa Jarosz, a sta-
nowisko prorektora ds. współpracy międzynarodowej dr hab. Tomasz 
Pietrzykowski prof. UŚ.

Obecnie, po reformie Jarosława Gowina, Uniwersytet Śląski 
składa się z następujących wydziałów:
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• Wydział Humanistyczny (dziekanem jest prof. dr hab. Adam 
Dziadek, a wśród 4 prodziekanów jest jeden mężczyzna);

• Wydział Nauk Przyrodniczych (dziekanem jest prof. dr hab. 
Leszek Marynowski, wśród prodziekanów odnajdujemy – 2 ko-
biety i 1 mężczyznę);

• Wydział Nauk Społecznych (dziekan to prof. dr hab. Zenon 
Gajdzica, wśród prodziekanów są 2 kobiety i 1 mężczyzna);

• Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (dziekan – prof. dr 
hab. Danuta Stróż, wśród prodziekanów są 2 kobiety i 1 męż-
czyzna);

• Wydział Prawa i Administracji (dziekan – prof. dr hab. Cze-
sław Martysz, wśród 2 prodziekanów znajdujemy przedsta-
wicieli obu płci);

• Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji (dziekan – dr hab. Krzysztof 
Bąk prof. UŚ, wśród prodziekanów odnajdujemy – 2 kobiety 
i 1 mężczyznę);

• Wydział Teologiczny (dziekan – ks. dr hab. Jacek Kempa prof. 
UŚ, posiada tylko jednego prodziekana w osobie ks. dra Woj-
ciecha Surmiaka, ale także stanowisko Wielkiego Kanclerza 
Wydziału Teologicznego, którym jest abp dr Wiktor Skworc, 
czyli władze tego wydziału są wyłącznie w męskich rękach).

Przedstawiona analiza struktury władz Uniwersytetu wyraźnie wska-
zuje na zwyczajowe powierzanie funkcji najwyższych w męskie ręce.

Warto dodać, że w całościowej strukturze UŚ mieści się jednak 
jeszcze: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego (gdzie dzie-
kanem jest dr hab. Krystyna Doktorowicz prof. UŚ, a wśród trzech 
prodziekanów są wyłącznie mężczyźni), Szkoła Doktorska (z dzieka-
nem w osobie dr hab. Aliny Świeściak-Fast prof. UŚ i 1 prodziekanem 
mężczyzną) oraz Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska 
jako dodatkowa jednostka organizacyjna przy UŚ (dziekan dr hab. 
Mariusz Grabiec prof. UŚ).

Jeśli chodzi o Wydział Nauk Społecznych UŚ, to został on po-
wołany wraz z formalnym utworzeniem uniwersytetu w 1968, ale 
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w 2020 przeszedł restrukturyzację, która wiązała się z wyłączeniem 
z jego zakresu Instytutu Filozofi i oraz Instytutu Historii, które zo-
stały włączone w zakres Wydziału Humanistycznego. W tej chwili 
w strukturze WNS mieści się 5 instytutów: Instytut Dziennikarstwa 
i Komunikacji Medialnej, Instytut Nauk Politycznych, Instytut Peda-
gogiki, Instytut Psychologii, Instytut Socjologii.

Szczególnym przedmiotem zainteresowania w niniejszych roz-
ważaniach jest Instytut Socjologii UŚ ujmowany w kontekście insty-
tucjonalizacji socjologii pracy w Polsce jako odrębnej subdyscypliny 
socjologicznej. W sensie formalnym IS UŚ został powołany w 1976 
roku, ale na jego proces instytucjonalizacji składa się wcześniejsza 
działalność Śląskiego Instytutu Naukowego, regionalnych oddzia-
łów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego czy Instytut Filozofi i, 
Socjologii i Nauk Politycznych. Początkowo socjologia jako dyscyplina 
akademicka była ulokowana w ramach Instytutu Filozofi i, Socjologii 
i Nauk Politycznych, przy czym od początku swego powstania funk-
cjonował (1975–76) w jej ramach Zakład Socjologii Przemysłu, kie-
rowany przez Janusza Sztumskiego oraz Zakład Socjologii Ogólnej, 
kierowany przez Wandę Mrozek (Dziewierski 2013, Cekiera 2018).

Pierwszym i wieloletnim dyrektorem IS UŚ była Wanda Mrozek. 
Warto jednak zauważyć, że była to jedyna dyrektor-kobieta IS w do-
tychczasowej jego historii, bo kolejnymi osobami, które zajmowały to 
stanowisko byli: Władysław Jacher, Marek S. Szczepański, Wojciech 
Świątkiewicz, Tomasz Nawrocki. Obecnie kierownictwo IS UŚ także 
ma przede wszystkim męski charakter, bo dyrektorem jest dr hab. 
Tomasz Nawrocki prof. UŚ, a funkcję wicedyrektora pełni dr hab. 
Rafał Muster prof. UŚ10. Faktycznie jednak w skład kierownictwa 
wchodzą jeszcze dwie osoby – dr Agata Zygmunt (formalnie na stro-
nie uniwersyteckiej defi niowana jako „Dyrektor Kierunku Polityki 

1  Https://us.edu.pl/uczelnia/o-nas/wladze-uniwersytetu-slaskiego; 
h  ps://us.edu.pl/wydzial/wns; h  ps://us.edu.pl/wydzial/wns/instytut-socjologii/; 
h  ps://ab.us.edu.pl/emp?id= ;  h  ps://ab.us.edu.pl/emp?id=1  [dostęp: 

.1 . ].
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miejskie i doradztwo publiczne” i pełniąca obowiązki dyrektora ds. 
dydaktycznych kierunku socjologia) oraz dr Ewa Leśniak-Berek prof. 
UŚ (defi niowana na stronie jako „z-ca Dyrektora Kierunku Polityki 
miejskie i doradztwo” i zajmująca się sprawami dydaktyki kierunku 
praca socjalna). W ten sposób wręcz symbolicznie kobiety w obecnych 
władzach IS UŚ są niejako niewidzialne przynajmniej przy pierwszym 
spojrzeniu na internetowy wizerunek instytutu.  

Jeśli chodzi o rolę socjologii pracy czy socjologii przemysłu 
w instytucjonalizacji socjologii w Uniwersytecie Śląskim to jest ona 
dostrzegana i podkreślana. Według słów Wojciecha Świątkiewicza 
utworzenie IS UŚ było: „odpowiedzią na społeczne potrzeby w za-
kresie intensyfi kacji badań socjologicznych i kształcenia socjologów 
dla regionu wielkoprzemysłowego o określonej specyfi ce gospo-
darczej i społeczno-kulturalnej” (za: Dziewierski, Nawrocki 1997, 
s. 153). W sensie instytucjonalnym można wymienić funkcjonujący 
od początku powstania IS UŚ Zakład Socjologii Pracy i Przemysłu 
kierowany przez Janusza Sztumskiego, a następnie Zakład Socjologii 
Pracy, którego wieloletnim dyrektorem był prof. dr hab. Władysław 
Jacher (Kraśko 2010), a dalej schedę po nim przejęli kolejno: najpierw 
dr hab. Leszek Gruszczyński, później dr hab. prof. UŚ Adam Barto-
szek (przy czym sam zakład był przemianowany najpierw na Zakład 
Socjologii Pracy i Organizacji, a potem na Zakład Socjologii Pracy, 
Organizacji i Metodologii Badań Społecznych). W wyniku reformy 
i Ustawy 2.0 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego doszło 
do zmian organizacyjnych na polskich uczelniach, w tym na UŚ do 
zmiany organizacji wydziałów i likwidacji zakładów w strukturze 
organizacyjnej IS UŚ. Same skutki reformy związanej z Ustawą 2.0 
zostały odroczone i zakłócone przez wybuch epidemii COVID-19 
w marcu 2020 roku.

Do podstawowych tematów poruszanych przez socjologów 
skupionych w zakładzie i defi niujących się jako socjolodzy pracy na-
leżały kwestie analizy pracy w górnictwie i w zakładach pracy woje-
wództwa śląskiego, problemy metodologiczne, problemy wymogów 
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rynku pracy, kwestie kapitału społeczno-kulturowego, aktywizacji 
zawodowej, zarządzania jakością, diagnozy lokalnego rynku pracy 
oraz problemy przemian pracy i zatrudnienia w regionie. Trudno tu 
wymienić wszystkie prace badawcze i publikacje dotyczące tych klu-
czowych zagadnień. Trzeba jednak wskazać przynajmniej najbardziej 
znane publikacje, w tym autorstwa Władysława Jachera (Jacher, red. 
1981; Jacher, red. 1983; Jacher i Klasik 2005), Leszka  Gruszczyńskiego 
(1990) czy Adama Bartoszka (2003). Analizy i refl eksje badawcze 
związane z rynkiem pracy w województwie śląskim były także 
przedmiotem zainteresowań i publikacji socjologów, którzy w sensie 
instytucjonalnym nie tworzyli Zakładu Socjologii Pracy, w tym: 
Marka S. Szczepańskiego (2002), Kazimiery Wódz (red. 2013) czy 
Tomasza Nawrockiego (2006). 

Znaczenie pracy dla jakości życia, bezpieczeństwa ekonomicz-
nego, socjalnego czy funkcjonowania społeczności lokalnych powo-
duje, że kwestie pracy zawodowej wydają się kluczowe dla refl eksji 
nad różnymi aspektami życia społecznego na Górnym Śląsku. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że w regionie zdominowanym przez górnictwo 
i przemysł ciężki, które są znacząco zmaskulinizowane, powodowało 
to także koncentrację na aktywności zawodowej i problemach pra-
cowniczych mężczyzn. Jeśli chodzi o analizy badawcze wprost po-
dejmujące kwestie pracy kobiet, to zaczęły się one pojawiać dopiero 
po 1989 roku, a były wśród nich następujące opracowania: Kobiety 
w województwie katowickim ‚97 (red. Gruszczyński 1997), Czynniki 
integracji i reintegracji zawodowej kobiet na regionalnym rynku pracy (red. 
Gawron, Pactwa 2008), Kobiety w ruchu związkowym – możliwości i ogra-
niczenia: praca zbiorowa (Gawryluk, Grabowska, Kamińska-Bere-
zowska, red. 2008), Praca czy rodzina? Dylematy kobiet śląskich: praca 
zbiorowa (red. Swadźba 2009), Kobiety w wybranych segmentach polskiego 
ruchu związkowego a równość płci: studium z zastosowaniem teorii Pierre’a 
Bourdieu (Kamińska-Berezowska 2013), Model aktywizacji zawodowej 
i integracji społecznej kobiet w rodzinach górniczych: poradnik wdrażania 
(red. Zygmunt i in. 2014), Od żony górnika do naukowca: zmiana systemu 
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wartości i ról społecznych kobiet na terenach poprzemysłowych Górnego Ślą-
ska (Swadźba, Żak 2016). Dodatkowo warto podkreślić, że problemy 
sytuacji kobiet znajdowały też odzwierciedlenie w innych projektach 
i analizach badawczych, podejmowanych w zespole prof. dr hab. 
Kazimiery Wódz (Faliszek, McLean Petras, Wódz, red. 1997; Wódz, 
Klimczak-Ziółek, red. 2004; Wódz, Gnieciak, red. 2012). W tym ostat-
nim przypadku istotne jest podkreślenie problemów społecznych 
wiążących się z kosztami restrukturyzacji województwa śląskiego 
oraz kobietami jako tymi, których problemy ubóstwa i marginalizacji 
dotykają mocniej. Generalnie, jak widać, w XXI wieku nastąpiło 
istotne zwiększenie zainteresowań badawczych analizą pracy kobiet.

 1.3.4. Kobiety w nauce – poszukiwanie specyfi ki pracy i karier 
Sam problem podmiotowości kobiet w nauce i poszukiwania przy-
czyn ich niedoreprezentowania na najwyższych stanowiskach nie 
należy do nowych, bo leży w kręgu zainteresowania chociażby 
Renaty Siemieńskiej (2001, 2019), Moniki Sulik (2010) czy Aleksandry 
Derry (2013, 2016). Warto na ten problem jednak ciągle zwracać 
uwagę, bo niestety, jest on nadal aktualny. Jak powiedziano sytuacja 
niedoreprezentowania kobiet we władzach uczelni nie jest jedynie 
gdańską lub śląską specyfi ką. Dotyczy całej Europy, a również w Sta-
nach Zjednoczonych nie wygląda lepiej. Mniejszą obecność kobiet na 
wyższych stopniach kariery naukowej i na stanowiskach związanych 
z zarządzaniem życiem uniwersyteckim można wiązać z malowni-
czo określanymi zjawiskami „szklanego sufi tu”  (Dziedziczak-Foltyn 
2010, Młodożeniec i Knapińska 2013),  „cieknącego rurociągu” (Berry-
man 1983) czy „znikającego pudełka” (Etzkowitz i in. 2009). Jakby tego 
było mało, galerię strukturalnych barier ograniczających kobiety na 
uniwersytecie uzupełniają fenomeny społeczno-psychiczne częściej 
dotykające naukową społeczność kobiet niż mężczyzn. Przykładowo 
w literaturze spotyka się opisy problemu „królowej pszczół” (kobiety, 
której udało się zrobić karierę i która zazdrośnie strzeże swojego 
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„roju” przed rywalkami), lub „syndromu oszusta[ki]”. Ten ostatni 
charakteryzuje kogoś, kto mimo wysokich kompetencji i umiejętno-
ści obawia się zdemaskowania własnych braków. Fenomen oszusta 
studiowany był w oparciu o stan psychiczny kobiet na wysokich 
stanowiskach (Clance, Imes 1978) i do dziś uważa się, że w większym 
stopniu dotyka grup strukturalnie negatywnie uprzywilejowanych, 
w tym kobiet (Nance-Nash 2020).

Tendencje opisane powyżej można zauważyć również w przy-
padku Uniwersytetu Gdańskiego. W 2008 roku 30% profesorów 
uniwersytetu i 22% profesorów tytularnych stanowiły tam kobiety. 
Dekadę później wskaźniki te uległy poprawie i wynosiły odpowied-
nio 43% i 26%. Autorki raportu, sporządzonego w ramach projektu 
Horizon 2020, pt. „STARBIOS2” podkreślają wzrost o 13 punktów 
procentowych liczby profesorek uczelni (Kobiety w nauce 2020). 
Optymizm w tym zakresie studzi fakt, że – w konsekwencji zmian 
instytucjonalnych dokonanych w sektorze nauki przez rząd premiera 
Mateusza Morawieckiego – Uniwersytet Gdański zdecydował się 
na powszechne awansowania doktorów habilitowanych na stano-
wisko profesora uczelnianego. Skokowy wzrost liczby kobiet, które 
dostąpiły tego wyróżnienia może być więc odczytany także jako 
konsekwencja zaniedbań i dyskryminacji w okresie wcześniejszym. 
Gdyby senat uczelni był skłonny równie często promować kobiety 
jak mężczyzn na stanowisko profesora UG, wzrost notowany po 2019 
roku nie byłby tak widoczny.

Wracając do ogólnego obrazu zauważyć można, że nawet 
w słynącej z polityki równościowej Szwecji notuje się asymetrię 
pozycji kobiet i mężczyzn w nauce. Artykuł opublikowany przez 
Christine Wennerås i Agnes Wold (1997) w „Nature”, wskazał 
kwestie nepotyzmu i seksizmu uderzającego w kobiety w systemie 
grantowym w obszarze nauk medycznych. Ukazane zostały korela-
cje między sieciami relacji towarzyskich a sukcesami w uzyskaniu 
grantów, przy czym uprzywilejowanymi okazali się mężczyźni. 
Podobny problem tendencyjności, ale związanej z systemem rekru-
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tacji na stanowiska akademickie w znanych uniwersytetach USA, 
pokazały też badania Rivery A. Lauren (2017). Oba cytowane badania 
powiązane są poniekąd z szerszym zagadnieniem kierunkowego 
i jakościowego negatywnego uprzywilejowania kobiet. Agnieszka 
Dziedziczak-Foltyn (2010) w oparciu o Gender Segregation Index ak-
centuje kwestie segmentacji płciowej na  uczelniach wyższych, w tym 
przede wszystkim utrzymującą się dominację mężczyzn w naukach 
ścisłych (zwłaszcza w energetyce, elektronice, informatyce). Ten brak 
równowagi proporcji płci w różnych dyscyplinach naukowych i de-
fi cyty równoważnego rozwoju karier odbĳ ają się w statystykach 
przytaczanych przez pulsHR.pl, przy czym sugestywnie ukazują 
dysproporcje uzyskiwanych przez kobiety wynagrodzeń, grantów 
i możliwości zawodowego rozwoju.

Nie inaczej przedstawia się sytuacja na Uniwersytecie Gdańskim. 
Stosując nowy podział dyscyplin autorki raportu Kobiety w nauce 
2020 podzieliły uczonych i uczone zatrudnione na UG na nauki 
humanistyczne, społeczne oraz ścisłe i przyrodnicze. We wszystkich 
grupach nauk kobiety przeważają wśród asystentów (w naukach 
humanistycznych nieznacznie 55 do 52) i zdecydowanie przeważają 
wśród adiunktów (humanistyka 114 do 72, nauki społeczne 194 do 
145, nauki ścisłe 190 do 109). Na kolejnych etapach kariery naukowej 
przewaga kobiet jednak znika. W naukach humanistycznych prze-
waga mężczyzn z tytułem profesora uczelnianego jest nieznaczna 58 
do 53, lecz już w naukach społecznych wynosi 80 do 56 a w naukach 
ścisłych i przyrodniczych 60 do 47. Wśród profesorów tytularnych 
w tej ostatniej grupie nauk jest aż 61 profesorów i tylko 10 profesorek. 
W naukach humanistycznych 23 mężczyzn-profesorów i jedynie 8 ko-
biet. W naukach społecznych 29 mężczyzn i 15 kobiet (zob. Kobiety 
w nauce 2020). Proporcje te mają szansę się zmienić w najbliższych la-
tach na skutek zaangażowania kobiet w prace naukowe i wyjazdy sta-
żowe. W latach 2017–2019 mężczyźni nieznacznie (wręcz symbolicznie) 
ustępowali kobietom pod względem wyjazdów na zagraniczne staże 
naukowe, natomiast dość wyraźnie ustępowali im w ilości grantów 
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zdobytych w konkurach NCN. Ogółem 62% grantów fi nansowanych 
ze źródeł krajowych kierowanych było na Uniwersytecie Gdańskim 
przez kobiety. Kobiety przeważały szczególnie w konkursach kie-
rowanych do młodych pracowników nauki (Preludium, Miniatura, 
Sonata), choć stanowiły zdecydowaną mniejszość wśród laureatów 
konkursu Maestro, kierowanych do wybitnych naukowców (13%). 
Również w grantach międzynarodowych kobiety były liderkami 
zespołów badawczych rzadziej niż mężczyźni (43%), choć na trzech 
wydziałach (nauk społecznych, prawa i administracji oraz geografi i 
i oceanografi i) ta ogólna tendencja nie miała zastosowania.

Powyższe dane wpisują się w schemat nierówności jakościowej. 
Wraz z rosnącą dominacją symbolicznego dyktatu zekonomizowa-
nego pojęcia dobrostanu społecznego, głodny wykształconych kadr 
rynek siły roboczej wpłynął na szersze uchylenie uniwersyteckich 
bram. Mowa, oczywiście, o powszechnie podkreślanej doniosłości 
przysposobienia specjalistów i ekspertów do pracy w zaawan-
sowanej technologicznie gospodarce XXI wieku. Intelektualnym 
poprzednikiem tego, uznawanego dziś za truizm, imperatywu jest 
dobrze znana od lat 70. teoria kapitału ludzkiego Garego S. Beckera, 
której kwantyfi kowanym wymiarem miał być bezpośredni wpływ lat 
kształcenia (w wokabularzu Beckera: inwestycji w kapitał ludzki) na 
wzrost gospodarczy. Cała trudność z tak operacjonalizowanym kapi-
tałem ludzkim polega na tym, że umasowienie edukacji wyższej pro-
wadzi do infl acji dyplomów i przeedukowania (Melosik 2013), a w sa-
mym systemie dostarczania certyfi katów wykształcenia wymusza 
rosnące zróżnicowanie wewnętrzne. Samo potwierdzenie ukończe-
nia szkoły nie jest już – trzymając się języka mainstreamowej eko-
nomii – wystarczającą gwarancją przyszłej efektywności pracownika 
(z punktu widzenia przedsiębiorcy) oraz zabezpieczeniem przed 
ryzykiem pauperyzacji na rynku siły roboczej (z punktu widzenia 
jej nosiciela, tj. pracownika). Stąd znaczące, pozytywne uprzywile-
jowanie w dziedzinie – mówiąc po weberowsku – szans rynkowych 
absolwentów brytyjskiej Oxbridge, amerykańskiej Ivy League 
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(Brown 1997) czy wąskiego grona prestiżowych uniwersytetów w Ja-
ponii (Melosik 2013) względem innych studentów. W tych krajach 
powszechność dyplomu uniwersyteckiego przekłada się również 
na wzrost znaczenia innych niż certyfi kat wykształcenia czynni-
ków decydujących o przyjęciu pracownika do pracy, zaczynając od 
umiejscowienia w sieciach relacji społecznych (Granove  er 1995) a na 
umiejętnościach efektywnego wykonywania zadań skończywszy 
(Kivinen i Ahola 1999). 

Jak wskazują badania zespołu psychologów, relacjonowane przez 
Le i in. (2011), sumienność dodatnio koreluje z efektywnością pracy, 
a to kobiety zarządzające projektami z zakresu nauki i rozwoju są 
bardziej ekstrawertyczne, ugodowe i sumienne niż mężczyźni. Jed-
nocześnie jednak obrazowe pojęcie „znikającego pudełka”, o którym 
wspominaliśmy powyżej, odnosi się do fenomenu opuszczania 
przez utalentowane kobiety trajektorii karier uniwersyteckich na 
korzyść działalności około-naukowej (Etzkowitz i in. 2009, zob. też 
Młodożeniec, Knapińska 2013). Oznaczać to może, że jedynie po-
nadprzeciętnie wykształcone kobiety mogą skutecznie konkurować 
z mężczyznami na rynku pracy lub że kariery akademickie umykają 
kobietom, zwłaszcza gdy są zmuszone godzić obowiązki domowe 
i zawodowe bez wsparcia otoczenia. W szerszym kontekście socjo-
logii rynku pracy to ostatnie zjawisko zyskało określenie „blokującej 
ściany macierzyńskiej” (ang. maternal wall), która zdecydowanie nie 
jest obca także naukowczyniom.  

Na trafność tego ostatniego stwierdzenia wskazuje niższa niż 
w przypadku mężczyzn aktywność publikacyjna kobiet-badaczek. 
Dyskusja wokół przyczyn tego faktu rozgorzała ponownie w mie-
siącach po lockdownie związanym z pandemią COVID-19, wiosną 
2020 roku. Zaczęło się od obserwacji absencji kobiet dokonanej 
przez redaktorki czasopism i użytkowniczki witryn publikujących 
preprinty. Choć polska badaczka dr Ewa Rozkosz w rozmowie 
z OKO.PRESS przestrzega, że wyciąganie daleko idących wniosków 
na temat spadku aktywności kobiet-uczonych podczas pandemii 



88

ROZDZIAŁ 1. Problemy socjologii pracy w perspektywie feministycznej

jest nieuprawnione, to coraz więcej poszlak wskazuje, że aktywność 
publikacyjna kobiet spadła. W maju 2020 roku Megan Frederick-
son (2020) opublikowała rezultaty swojego przeglądu arXiv oraz 
bioRxiv, stwierdzając wzrost dysproporcji publikacji opatrzo-
nych męskim imieniem w porównaniu do tych opatrzonych 
żeńskim imieniem (na korzyść tych pierwszych). Takie analizy 
nie mogą być traktowane na równi z badaniami opartymi 
o ścisłą metodologię, ale mimo wszystko mogą sygnalizować 
ogólny trend. W kolejnych miesiącach obserwacje oparte o to, co 
wiemy o podziale obowiązków domowych, zaczęły potwierdzać 
przypuszczenia, że naukowczynie zostały nieproporcjonalnie 
obarczone obowiązkami opiekuńczymi. Opublikowany w lipcu 
2020 roku komentarz zespołu Kyle R. Myers i in. (2020) wskazał, 
że rodzice małych dzieci poświęcili na działalność badawczą 
w czasie lockdownu do 38% mniej czasu. Im starsze dziecko, tym 
ubytek czasu mniejszy, lecz najmniej ucierpieli na izolacji – przynaj-
mniej rozpatrując kwestie aktywności naukowej – bezdzietni.

W przypadku przemian sytuacji kobiet na polskich uczelniach 
Siemieńska (2001) zwróciła uwagę na charakter ogólnej polityki 
w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, która w latach dziewięć-
dziesiątych wpłynęła na umasowienie studiów, rozwój szkół nie-
publicznych, lecz też skutkowała obniżeniem statusu materialnego 
pracowników naukowo-dydaktycznych i ich odpływem do innych 
obszarów aktywności zawodowej. Zmiany po 1989 roku w nauce 
nie stały się panaceum na defi cyt obecności kobiet na wysokich 
decydenckich stanowiskach w uczelniach czy ich nierówną segmen-
tację w różnych dziedzinach badawczych, przy czym nie podjęto 
też systemowego monitoringu wysokości wynagrodzeń na uczel-
niach w zależności od płci. Cytowana wielokrotnie Agnieszka Dzie-
dziczak-Foltyn (2010) wskazuje, że kobiety w szkolnictwie wyższym 
zarabiają przeciętnie 87% tego, co mężczyźni. 

Rzecz jasna problem luki płacowej nie jest zarezerwowany dla 
uczelni wyższych. Mamy tu raczej do czynienia z odzwierciedleniem 
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bardziej generalnego trendu typowego dla całej polskiej gospodarki. Ty-
powe jest również to, że w Polsce gender pay gap ulega wzmocnieniu wraz 
z wysokością wynagrodzenia. Uczelnie wyższe oferujące dominującej 
części swoich pracowników płace w okolicach średniej krajowej (przy-
najmniej w odniesieniu do stanowiska adiunkta) znajdują się powyżej 
mediany zarobków polskich pracowników. Nie może też uśpić naszej 
czujności niechęć niektórych ekspertów wobec eksponowania różnicy 
płac między kobietami i mężczyznami (Oczki 2016) czy metodologiczne 
niuanse ich pomiaru (Śliwicki 2017). Faktem jest, że w dolnych granicach 
wynagrodzeń kobietom zdarza się zarabiać więcej niż mężczyznom, 
oraz że różnica w medianie zarobków nie dorównuje różnicy w średniej 
(Oczki 2016). Wyniki te należy jednak traktować jako rezultat niskich, 
w porównaniu do krajów wysokorozwiniętych, wynagrodzeń w ca-
łej polskiej gospodarce i stwierdzić, że jeśli możemy mówić tu o rów-
nym traktowaniu, to raczej o równie złym. Jak powiedziano w górnych 
przedziałach dochodowych różnice są wyraźne i nie wynikają jedynie 
z cech siły roboczej czy wydajności pracy. 

Opierając się na wspomnianej wcześniej teorii kapitału ludzkiego 
– a konkretnie na metodzie Blindera-Oaxana – Olga Zajkowska (2013) 
dowodzi, że typowe zmienne uważane w ekonomii neoliberalnej 
za determinanty wynagrodzeń rynkowych, tj. doświadczenie oraz 
wykształcenie, nadmiernie uprzywilejowują mężczyzn. Mówiąc 
nieco prościej po wyeliminowaniu wpływu różnic w wykształceniu 
oraz doświadczeniu mężczyźni wciąż zarabiają niesprawiedliwie (w 
znaczeniu równowagi rynkowej) więcej od kobiet. Pomimo krytyki 
metodologii wykorzystanej przez Zajkowską, do analogicznych 
wniosków dochodzą Dominik Śliwicki oraz Maciej Ryczkowski 
(2014), którzy stwierdzają, że wynikająca z dyskryminacji różnica 
w zarobkach kobiet i mężczyzn wynosi w Polsce od 10,1 do 14,6%. 
Nawet bardzo wyważony w opiniach Jarosław Oczki (2014, 2016), 
powołując się na International Labour Offi  ce, stwierdza, że różnice 
w wynagrodzeniach – z uwagi na różnice w nominalnym wykształ-
ceniu – powinny uprzywilejowywać płace kobiet o 4,1%. Problem 
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dyskryminacji i nierówności kobiet na rynku pracy nie należy do 
łatwych, co pokazują zarówno prace socjologiczne (Reszke 1991), jak 
i opracowania ekonomistów  (Zachorowska-Mazurkiewicz 2016). 

1.3.5. Nestorki socjologii pracy, 
czyli o feministycznej interpretacji projektu NSP

W ramach projektu „Nestorzy socjologii pracy” (Giermanowska, 
Kolasińska, Mrozowicki, Róg-Ilnicka 2016) przeprowadzono wy-
wiady z powszechnie znanymi badaczami z całego kraju. Analizując 
kluczowe konteksty społeczno-gospodarcze związane z problemami 
powstania i ewolucji polskiej socjologii pracy Ewa Giermanowska, 
Adam Mrozowicki i Joanna Róg-Ilnicka (2019) oparli się na pogłę-
bionych wywiadach z dwunastoma jej przedstawicielami. Całość 
tych analiz pokazuje kwestie instytucjonalizacji socjologii pracy po 
II wojnie światowej i jej ewoluowanie do chwili obecnej. Szczególnie 
dużo miejsca badacze poświęcają okresowi po 1956 roku i latom 
60., kiedy miała miejsce instytucjonalizacja dyscypliny wiążąca się 
z tak znaczącymi dla niej nazwiskami jak Aleksander Matejko czy 
J anusz Sztumski. Był to czas, kiedy badano procesy industrializacji 
zachodzące w warunkach gospodarki socjalistycznej, a od socjo-
logów oczekiwano wskazówek w zakresie wdrażania robotników 
do wydajności pracy, zarządzania przemysłem czy organizowania 
służących temu służb personalnych. Podobna presja na użyteczność 
socjologii pracy i jej aplikacyjny charakter w ramach gospodarki 
centralnie planowanej miała miejsce przez kolejne niemal dwie 
dekady, czyli przez lata 70-te aż do 1989 roku. Po przełomie zwią-
zanym z rokiem 1989 z socjologii pracy z jednej strony zniesiona 
została cenzura, a z drugiej pojawiła się idea zastąpienia jej przez 
nauki o zarządzaniu, jako te mocniej związane z ideami gospodarki 
rynkowej, a także nie akcentujące idei humanizacji pracy w typowy 
dla socjologów sposób. Warto tu zwrócić uwagę, że od połowy lat 50-
-tych aż do początku lat 90-tych w głównym nurcie polskiej socjologii 
pracy koncentrowano się na ilościowym podejściu do badań i zwią-
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zaną z tym perspektywą funkcjonalną, a więc ujmowano zakłady 
pracy jako systemy społeczne i unikano analiz konfl iktów. W opi-
sie świata pracy posługiwano się fi gurą robotnika czy „nowego 
człowieka”, który miał budować socjalistyczny ład, a więc w tych 
analizach odwołania do konkretnej płci pracujących miały charakter 
jedynie okazjonalny. 

Taki stan rzeczy przyczynił się do faktu, że Sekcja Socjologii 
Pracy PTS w ramach projektu „Nestorzy socjologii pracy” (NSP) zde-
cydowała się znaleźć sposób, by spojrzeć na dzieje socjologii pracy 
z perspektywy, która wypełni tę lukę, czego efektem były rozważania 
podjęte przez Olgę Czeranowską, Sławomirę Kamińską-Berezowską, 
Bartosza Mikę (2020a, 2020b). 

Już opublikowane przez autorów w 2020 analizy badawcze (tamże 
2020a, 2020b) stanowiły pierwsze systemowe próby spojrzenia na do-
robek polskich socjologów pracy przez pryzmat płci polskich badaczy 
w prowadzonych przez nich analizach i działaniach. W ramach tak 
zaprojektowanych rozważań skoncentrowaliśmy się wówczas na wy-
wiadach przeprowadzonych z dwunastoma powszechnie uznanymi 
badaczami polskiej socjologii pracy, a mianowicie z: Danutą Do-
browolską, Juliuszem Gardawskim, Marią Holstein-Beck, Krystyną 
Janicką, Henrykiem Januszkiem, Wiesławą Kozek, Jolantą Kulpińską, 
Witoldem Morawskim, Janem Sikorą, Edwardem Sołtysem, Danutą 
Walczak-Duraj, Robertem Woźniakiem. Dobór próby do tych analiz 
miał więc charakter celowy i opierał się o kryterium wykorzystania 
wszystkich biorących udział w całości projektu badawczego badaczek 
oraz odpowiadającej im liczby badaczy-mężczyzn. Pytania, które 
poddaliśmy wtedy refl eksji dotyczyły związku płci autorów badań 
z podjętymi przez nich tematami badawczymi, a także uwikłania płci 
nestorów socjologii pracy w ich osobiste doświadczenia zawodowe 
i biografi czne. Analizy prowadzono zarówno w kontekście doświad-
czeń pokoleniowych i niewidzialnych podziałów genderowych im 
towarzyszących, jak i w kontekście bardziej zindywidualizowanej 
analizy dorobku badawczego i dróg awansów zawodowych. 
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Dzięki tak przeprowadzonym refl eksjom udało się wskazać uwikła-
nie płci w doświadczenia i zainteresowania badaczy i badaczek. Warto 
podkreślić, że zainteresowanie badawcze kwestiami asymetrycznej 
pozycji kobiet w życiu społecznym i w sferze pracy zawodowej było 
znacząco bardziej widoczne w pracach i projektach, których autorkami 
były kobiety. Badania te nie miały, z założenia, reprezentatywnego 
charakteru, ale pokazały, że można – przynajmniej w niektórych przy-
padkach analiz badaczek socjologii pracy – zauważyć, że kwestie pracy 
zawodowej kobiet były w ich projektach badawczych traktowane jako 
jeden z bardzo znaczących wątków rozważań. Działo się tak również 
w odniesieniu do dorobku badaczek z najstarszego pokolenia nestorek, 
a więc na przykład w pracach profesor Jolanty Kulpińskiej, która prze-
łamywała stereotypy płciowe pisząc o sfeminizowanej branży włókien-
niczej z perspektywy męskich aktywistów, następnie przeniosła ciężar 
zainteresowań na doniosły dla obu płci proces zmian (choć dostrzega 
w nim asymetrię ról), by wreszcie – wraz z Dzięcielską-Machnikowską 
– zająć się Awansem kobiety (Dzięcielska-Machnikowska, Kulpińska 
1966). Podobnie Danuta Dobrowolska (1965, 1983, 1984), która nawet 
wtedy, gdy poddawała uwadze branże zmaskulinizowane, dostrze-
gała w nich kwestie segmentacji stanowisk pracy ze względu na płeć 
i poddawała te zjawiska analizie. Nestorka za swoje największe osiąg-
nięcie naukowe uznaje – zgodnie z treścią wywiadu – rozległe badania 
wśród górników Wieliczki, a zatem w środowisku silnie zmaskulini-
zowanym. Autorka ukazuje tę grupę jako osobliwą wraz z upływem 
czasu tracącą (powoli) jedynie męski charakter. Analizy Dobrowolskiej 
pozwalają zobaczyć problemy pozycji kobiet jako niejednoznaczne, bo 
aktywne zawodowo robotnice cieszyły się jednak wyższym presti-
żem niż bezrobotni mężczyźni. Podobnie badania autorki dotyczące 
przemysłu elektromaszynowego (Dobrowolska 1983) są wrażliwe na 
odmienności karier i specyfi kę strategii kobiet w tym zmaskulinizo-
wanym sektorze.   

Spośród nestorek reprezentujących pokolenie powojenne (zob. 
Czeranowska, Kamińska-Berezowska, Mika 2020a) jedynie Maria 
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Holstein-Beck nie ukierunkowywała swoich zainteresowań na płeć 
jako zagadnienie badawcze. Fakt ten jest o tyle zaskakujący, że 
ścieżka życiowa tej nestorki była szczególnie mocno naznaczona 
przez czynniki genderowe. Edukacja Marii Holstein-Beck (żyła w la-
tach 1923–2016) została przerwana przez wybuch II wojny światowej, 
a zatem maturę mogła zdobyć dopiero po wojnie, konkretnie w roku 
1963. Na okres powojenny przypadają także jej studia socjologiczne 
i jeszcze w ich czasie podjęta praca zakładowej socjolożki. Obok 
przeprowadzonego wywiadu, jako dodatkowe źródło analiz, w przy-
padku tej nestorki posłużyła opublikowana autobiografi a (Holstein-
-Beck 2013), która bardzo wyraźnie zobrazowała wpływ choroby 
dziecka na trajektorię drogi zawodowej Holstein-Beck: choroba w ro-
dzinie skutkowała opóźnieniem uzyskania stopnia naukowego, bo 
zakres obowiązków opiekuńczych skutkował utrudnieniami w pisa-
niu doktoratu (ale te problemy nie przełożyły się negatywnie na czas 
uzyskania kolejnych stopni naukowych).  

Przypomnĳ my, że porównujemy trajektorie zawodowe trzech 
badaczek tego samego pokolenia – Danuty Dobrowolskiej, Marii 
Holstein-Beck oraz Jolanty Kulpińskiej (żyjącej i uczestniczącej 
w życiu socjologów pracy jako przewodnicząca jury Nagrody im. 
Aleksandra Matejki, przyznawanej za najlepszą rozprawę doktorską 
z zakresu socjologii pracy). Wszystkie te trzy badaczki należą do 
pokolenia urodzonego przed drugą wojną światową i przed zwro-
tem, jaki dokonał się w polskiej socjologii w latach 70. XX wieku. 
Można więc powiedzieć, że urodziły się w II RP, doświadczyły 
czasu PRL i rzeczywistości III RP, a także przetaczających się fal 
feminizmu. Wszystkie trzy autorki w swojej aktywności badaw-
czej dostrzegły specyfi kę pracy kobiet (choć Maria Holstein-Beck 
w stopniu najmniejszym). 

Inaczej można patrzeć na dorobek pozostałych nestorek (i nes-
torów), których kariery zawodowe w znacznej części ukształtowała 
inna – postpozytywistyczna – socjologia. Wśród badanych kobiet 
niemal wszystkie podejmowały zagadnienia bezpośrednio związane 
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z płcią, choć ich deklaratywne przyporządkowanie przeprowadzo-
nych analiz do paradygmatu feministycznego było rzadkością. 
Krystyna Janicka (ur. 1943) związana była z wieloma polskimi 
ośrodkami naukowymi, w tym z Uniwersytetem Łódzkim, Uniwer-
sytetem Zielonogórskim czy z Instytutem Filozofi i i Socjologii PAN. 
Zajmowała się analizą struktury społecznej podkreślając często ich 
nadmiernie androcentryczny charakter. W publikacji z roku 1997 pt. 
Sytuacja pracy a struktura społeczna: w poszukiwaniu nowego wymiaru 
pozycji społeczno-zawodowej jednoznacznie podkreśla wagę rosnącej 
aktywności zawodowej kobiet dla zmian struktury zawodowej spo-
łeczeństwa polskiego. 

Danuta Walczak-Duraj (ur. 1947) należy do pokolenia kobiet, które 
mogły realizować swoje ambicje zawodowe, a zarazem korzystać 
z systemowego wsparcia w opiece nad potomstwem (w postaci do-
stępności nie tylko do urlopów macierzyńskich, lecz też do żłobków 
i przedszkoli).  Doktorat poświęciła chałupniczej pracy kobiet. Bada-
nia na potrzeby tej pracy dotykały kwestii faktycznego defi cytu rów-
ności płci w PRL i obrazowały opisywany przez nas powyżej problem 
podwójnego etatu i braku równowagi w łączeniu obowiązków do-
mowych i zawodowych. W 1984, wraz z Dzięcielską-Machnikowską, 
Walczak-Duraj napisała pracę pod znaczącym i sugestywnym – co 
do znaczenia czynników genderowych – tytułem Rola kobiet w klasie 
robotniczej. W kolejnych latach kariery Walczak-Duraj przeniosła 
zainteresowanie na inne kwestie związane z socjologią gospodarki 
i pracy, lecz zachowała w swoich analizach wrażliwość na kwestie 
kobiece. 

Wiesława Kozek (ur. 1951) nie czyniła kwestii płci centralną 
w swoich najważniejszych rozważaniach, lecz podobnie jak pozo-
stałe nestorki z drugiego pokolenia zachowywała wrażliwość femi-
nistyczną i troskę wobec uwzględniania perspektywy kobiecej (zob. 
Kozek, Kubisa, Zieleńska 2017). W jej książce habilitacyjnej pojawia 
się znamienna – i poniekąd będąca inspiracją dla niżej podpisanych 
– obserwacja, mówiąca, że: „interes niezdefi niowany, jakiekolwiek 
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byłyby tego przyczyny, nie wchodzi w obieg społeczny i jakby »nie 
istnieje« w danym momencie” (Kozek 1989, s. 42). Pozbawiona wraż-
liwości na płeć jest jednak ostatnia książka Wiesławy Kozek (2020). 
Jest ona poświęcona ewolucji Niezależnego Samorządowego Związku 
Zawodowego „Solidarność” w okresie 1989–2018. Ta analiza jest 
oparta przede wszystkim o wywiady z czterema przewodniczącymi 
tego związku, czyli z Lechem Wałęsą, Marianem Krzaklewskim, 
Januszem Śniadkiem i Piotrem Dudą. Autorka podkreśla, że pomimo 
faktu, że jest wieloletnią członkinią NSZZ „Solidarność”, to uzyskanie 
zgody na przeprowadzenie wywiadów wymagało od niej kilkumie-
sięcznych starań. Taki stan rzeczy mógł się przyczynić do faktu, że 
autorka – pomimo znanych w literaturze socjologicznej kontrowersji, 
dotyczących struktur kobiecych w „Solidarności”, takich jak Sekcja 
Kobiet NSZZ „Solidarność” (Kamińska-Berezowska 2013, Kubisa 
2014, Penn 2003) – konsekwentnie omĳ ała ten aspekt analiz. Podob-
nie marginalnie jedynie wspomniała o problemach dostępu kobiet 
do aborcji w Polsce i nie połączyła tej kwestii z prawami człowieka, 
które rzutują na funkcjonowanie na rynku pracy. Jeśli chodzi jednak 
o brak rynkowej przeźroczystości funkcjonowania kobiet na rynku 
pracy i w nauce, to Kozek daje jej wyraz i to zarówno w niektórych 
wcześniejszych publikacjach (Kozek 2013), jak też w autoryzowanym 
wywiadzie w projekcie „NSP”. Sama Wiesława Kozek zapytana 
o drogę kariery akademickiej wyraźnie zaznaczyła więc odmienno-
ści, które obrazują specyfi kę związaną z płcią badaczy i powiedziała: 

…No i napisałam doktorat, doktorat, w cztery lata, ale mi się wydawało to 
wiecznością i przeszkodziły mi w tym narodziny mojej córki, o rok się opóźniła 
obrona. Mój „profesor” mi dogryzał, mówił: ty będziesz robić ten doktorat, jak w Pol-
sce realizuje się pięciolatki, pięć lat będziesz pisać. Mówił to z wielką pretensją, 
prawda, a jeszcze, jak był bardziej złośliwy to mówił o „piaciletkach” po rosyjsku. Co 
mnie bardzo, bardzo wzburzało. W każdym razie był osobą, która wywierała wielką 
presję. W zespole był „kolega”, no, na przykład też na niego parł, ale „kolega” zrobił 
wcześniej ode mnie doktorat, bo on nie urodził dziecka, nie musiał go wykarmić, 
wybawić i tak dalej, więc rok wcześniej, no, no rok wcześniej.
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Warto przy tym zaznaczyć, że chociaż nie pytaliśmy o konfl ikt 
ról zawodowych i rodzinnych, to problem ten pojawił się w wywia-
dach z nestorkami, z czego można wnosić, że jednej z płci doskwierał 
on bardziej. W narracji prof. Kozek dochodzi też do głosu dojmująca 
realność podwójnych standardów płci, która ma wpływ na przebieg 
męskich i kobiecych karier. Rozmówczyni mówi o swojej pracy nad 
doktoratem, kiedy jej promotor motywował ją do pracy przez porów-
nania do kolegów w tej „samej sytuacji”, a jednak bez uwzględnienia 
specyfi ki odmienności ról kobiecych i męskich, w tym czynnika 
tzw. „podwójnego etatu”, który wiąże się z wykonywaniem pracy 
opiekuńczej. W efekcie, mimo nieodbiegającego od normy tempa 
pracy nad dysertacją, Kozek doświadczała uszczypliwości ze strony 
przełożonego, wypływających z faktu godzenia roli macierzyńskiej 
z rolą doktorantki.

Wywiady z wymienionymi sześcioma nestorkami (po trzy z każ-
dego pokolenia) zostały uzupełnione po publikacji wcześniejszych 
prac autorów (Czeranowska, Kamińska-Berezowska, Mika 2020a, 
2020b) o kolejny z profesor Urszulą Swadźbą, stąd poświęcimy mu  
nieco więcej miejsca. Nestorka reprezentuje typ kariery naukowej 
zdecydowanie mocniej powiązany instytucjonalnie z jednym śro-
dowiskiem naukowym, jakim jest Instytut Socjologii Uniwersytetu 
Śląskiego. Jej droga do zajęcia się socjologią pracy była wyznaczona 
przez problemy analizy wartości i etosu pracy w regionach pogra-
nicza kulturowego. Była też wieloletnim pracownikiem, a potem 
kierownikiem Zakładu Socjologii Ogólnej w Instytucie Socjologii 
Uniwersytetu Śląskiego. Przełomowym momentem jej zainteresowań 
badawczych kwestiami socjologii pracy była refl eksja, jaką podjęła 
nad śląskim etosem pracy (2001). Można powiedzieć, że ze względu na 
długoletnią współpracę z profesorem Władysławem Jacherem prob-
lemy pracy widziała w sposób holistyczny, a więc jako powiązane 
z kwestiami więzi społecznej, tożsamości, konsumpcji i świadomości 
ekonomicznej. Dodatkowo jest też przedstawicielką innego, bo młod-
szego niż profesor Sztumski, pokolenia, co pewnie wpłynęło także 
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na fakt, że jest mocniej obecna w badaniach międzynarodowych. 
Sama badaczka o początkach swojej drogi naukowej opowiada tak:

Zaczynałam pracę w grudniu 1976 roku, właściwie trzeba powiedzieć, że 
w 1977 roku u prof. Jałowieckiego. Skończyłam studia socjologiczne na UJ w Kra-
kowie ze specjalnością socjologii miasta i wsi. Moje zainteresowania początkowo 
wiązały się więc z socjologią miasta, zwłaszcza że prof. Jałowiecki, wtedy jeszcze 
docent Jałowiecki, takie badania prowadził i tak nas ukierunkował. Na pewno 
problematyka pracy tam się przewĳ ała, ale generalnie te badania raczej w końcówce 
lat 70-ych dotyczyły socjologii miasta, waloryzacji przestrzeni miejskiej. Mieliśmy 
wtedy jednak jeden temat badawczy dotyczący czasu wolnego pracowników Huty 
Katowice, który wówczas z panią, wtedy jeszcze magister, Bogalską-Czajkowską 
realizowałam. Z kolei mój doktorat dotyczył przemian społeczności lokalnej pod 
wpływem turystyki. Badania dotyczyły turystyki w Polsce, konkretnie Korbielowa, 
Porąbki, jeszcze terenów Beskidu Żywieckiego. Robiłam badania na tych terenach. 
Realizowałam więc temat szczegółowy odnoszący się do społeczności lokalnej. (…) 
Potem, w latach 80. te moje zainteresowania badawcze zmieniły się nieco, co było 
uwarunkowane tematem badawczym, którym kierował prof. Jacher. To był temat 
badawczy dotyczący przemian społecznych na ziemiach zachodnich, a konkretnie 
w moim przypadku obraz Niemców w świadomości mieszkańców wybranych miej-
scowości Ziem Zachodnich. W latach 80. łatwiej było takie tematy realizować niż 
wcześniej.

W tak zakreślonej drodze zawodowej wyraźnie widoczna jest rola 
mentorów, w tym początkowo prof. Jałowieckiego, a potem prof. 
Jachera. 

W dalszym ciągu wywiadu bardzo istotne znaczenie mają zobo-
wiązania związane z życiem rodzinnym, w tym wobec potomstwa. 
Pewną rolę odgrywa także przypadek, w tym udany pomysł na 
przeprowadzenie badań na terenie Śląska. Określając swoje sukcesy 
naukowe rozmówczyni podkreśla znaczenie pracy habilitacyjnej 
poświęconej śląskiemu etosowi pracy, a potem nawiązanie między-
narodowej współpracy i możliwość prowadzenia międzynarodo-
wych badań dotyczących świadomości ekonomicznej. Jeśli chodzi 
o zainteresowanie problemami pracy kobiet, to dawała temu wyraz 
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w niejednej publikacji (Swadźba, red. 2009; Budzyńska, Swadźba, 
red. 2010), z których tutaj warto zwrócić uwagę na przeprowadzoną 
wspólnie z Moniką Żak systemową analizę zmiany pozycji kobiet na 
Górnym Śląsku. Książka, zatytułowana Od żony górnika do naukowca: 
zmiana systemu wartości i ról społecznych kobiet na terenach poprzemysło-
wych Górnego Śląska (Swadźba, Żak 2016), stanowi efekt badań, które 
ilustrują sukces emancypacyjny kobiet z tego regionu i osiągniętej 
w ten sposób podmiotowości, trudnej do podważenia.

Bardzo widoczne są w wywiadzie kwestie wyrzeczeń, jakie 
niesie ze sobą kariera naukowa, a także siła determinacji i pasji 
w dążeniu do celu. W przypadku kobiet jest tu jasno zobrazowany 
problem opóźnień kariery akademickiej, powiązany z konfl iktem 
roli zawodowej i roli matki wychowującej potomstwo. Ilustruje to 
następujący fragment:

Jeśli chodzi o habilitację, to początkowo nie miałam jej w planach. Nie była 
wtedy obligatoryjna. Planowałam dziecko, a ponieważ nie mieliśmy własnego, to 
adoptowaliśmy w 1991 roku chłopca (...) Do połowy lat 90. miałam bardzo dużo 
zajęć związanych z jego wychowaniem, to był bardzo intensywny czas, bo mąż 
robił habilitację. Zrobił ją w 1994. Wzięłam na siebie ciężar wychowania dziecka. 
Początkowo nie planowałam habilitacji, bo syn wymagał bardzo dużo opieki… (…)  
Potem, kiedy zaczął szkołę, to wszystkie lekcje trzeba było z nim odrabiać, bo nie 
był w stanie skupić się. Był jednak bardzo zdolny. Dopiero, gdy zmieniły się prze-
pisy, to wszystko zmieniło. (…) Zaczęłam więc poważnie myśleć, żeby habilitację 
zrobić, zwłaszcza że syn już chodził do szkoły, choć on był bardzo wymagającym 
dzieckiem i dużo, dużo czasu, uwagi wymagał. (…) Zajęłam się tym w ciągu dwóch 
lat, które dostałam, bo to był rok na stażu w Krakowie, a potem w drugim roku 
wzięłam urlop naukowy. Tu bardzo pomógł mi profesor Jacher, bo byłam już 
wtedy w Jego zakładzie. To był okres boomu edukacyjnego i można było dorabiać 
dydaktyką w szkołach prywatnych. Ja początkowo również tak pracowałam, ale 
zrezygnowałam z  dodatkowych dochodów, aby przygotować habilitację. Zajęłam 
się tylko badaniami, analizą badań i pisaniem. (…) Jeśli chodzi o staż w Krakowie, 
to tam dojeżdżałam raz w tygodniu. Ze względu na rodzinę, nie mieszkałam tam. 
Dojazd nie był łatwy. Wstawałam o 4.30 i jechałam pociągiem z przesiadkami, 
przez Mikołów do Krakowa. Dojazd autem byłby drogi, a wtedy jeszcze nie mieli-
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śmy 2 aut, abym miała jedno do swojej dyspozycji. Byłam na miejscu około 8.00 
lub 8.30. Szłam do biblioteki, wypożyczałam książki, wtedy jeszcze przez Internet 
nie było można. Szłam do Instytutu Socjologii UJ, gdzie uczestniczyłam w zebra-
niach lub konsultacjach, potem znowu do biblioteki i wracałam. Byłam w domu 
ok. 21.00. (…) Realizacja tematu pracy habilitacyjnej – „Śląskiego etosu pracy” 
pozwoliła mi zainteresować się problematyką pracy. To, że zrobiłam badania 
o pracy na Śląsku spowodowało też, że później te kolejne moje zainteresowania były 
skierowane na śląskie wartości, gdzie chodziło mi nie tylko o wartości związane 
bezpośrednio z pracą, ale też rozszerzyłam to na kwestie wartości dotyczących 
rodziny i religii. Problem rodziny i pracy przewijał się też w moich badaniach 
dotyczących etosu, bo sfera pracy i rodziny często się przenika. Teraz ta koncepcja 
jest rozwijana jako Work–Life Balance. Są obowiązki pracownika i żony, i matki. 
Przy okazji badań, które podjęłam na Śląsku, zwłaszcza tych historycznych, to ten 
problem się pojawił. Cały czas interesowałam się problematyką śląską, dlatego 
złożyłam wniosek o grant NCN i go otrzymałam w 2009 roku na swoje badania. 
Rezultatem było wydanie w 2012 roku książki profesorskiej: „Wartości - pracy, 
rodziny i religii - ciągłość i zmiana: socjologiczne studium społeczności śląskich”.  

W tej narracji biografi cznej bardzo wyraźnie obecna jest wola 
samorealizacji zawodowej, ale także spełnienia w życiu rodzin-
nym, w ramach czego posiadanie potomstwa jest istotne. Wbrew 
stereotypom w życiu kobiet (podobnie jak w życiu mężczyzn) 
poczucie samorealizacji jest zatem czerpane zarówno ze sfery życia 
zawodowego, jaki i prywatnego. Wybór – albo kariera, albo rodzina 
– nie jest zatem traktowany jako satysfakcjonujące rozwiązanie, bo 
ważne jest jedno i drugie. Jak z dalszej części wywiadu wynika 
usamodzielnienie się potomstwa jest jednak w dalszym etapie życia 
(przynajmniej w ramach tej analizowanej biografi i) potraktowane 
jako możliwa do wykorzystania szansa i czas dla koncentracji na 
sferze zawodowej, co zaowocowało rozwojem naukowym i kolej-
nym awansem, także stanowiskowym. W tym przypadku jednym 
z głównych rezultatów było wydanie książki profesorskiej Warto-
ści – pracy, rodziny i religii – ciągłość i zmiana: socjologiczne studium 
społeczności śląskich (Swadźba 2012).
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Wart podkreślania jest fakt, że kariera naukowa prof. Swadźby 
nabrała rozmachu w drugiej połowie jej życia, a więc wówczas, gdy 
nie musiała już koncentrować się na wychowaniu potomstwa. W tym 
późniejszym etapie kariery uzyskała międzynarodowy grant, jeździła 
na międzynarodowe konferencje (w tym w Czechach, w Słowacji, na 
Węgrzech) oraz kontynuowała zainteresowania pracą i problemami 
świadomości ekonomicznej w krajach grupy wyszehradzkiej. Efektem 
międzynarodowej współpracy były też kolejne książki osadzone w po-
nadnarodowych badaniach (Swadźba, ed. 2018; Swadźba, Topinka, ed. 
2013). W pewnym stopniu dotyczy to także dzielenia przez nią doświad-
czeń kobiet z różnych europejskich krajów, bo wywiad prof. Swadźba 
kończy dwoma odnoszącymi się do tego uwagami. Zauważa, że:

Jeszcze jedna sprawa, to kariera naukowa kobiet i mężczyzn. Różne stopnie 
naukowe kobieta osiąga zwykle później niż mężczyzna. W moim wypadku było to 
o jakieś 8–9 lat później. To ja musiałam się zająć małym dzieckiem, gdy mąż robił 
habilitację. Swoją robiłam dopiero później, gdy syn był trochę odchowany. Ja miałam 
profesurę zatwierdzoną w 2014 roku, a mój mąż w 2009. Tu muszę jednak dodać, 
że to, że mój mąż był pracownikiem naukowym i osiągał stopnie naukowe było mi 
pomocne. Nie, żeby coś za mnie pisał (…). Dlatego, że on to robił pierwszy, a wtedy 
ja mogłam powiedzieć, jeśli Ty to zrobiłeś, to ja też mogę. Słyszałam od koleżanek, 
które miały mężów nie związanych z nauką, że jest im zdecydowanie trudniej. Tacy 
mężowie nie zawsze rozumieli i chcieli wspierać drogę naukową żony. (…).

Byłam niedawno w Ostrawie na konferencji, która dotyczyła problematyki 
kobiecej i były tam młode pracownice naukowe, już po doktoracie z Pragi, z innych 
czeskich ośrodków, a również z Wiednia. Problem na konferencji w Ostrawie był 
jednakowy, niezależny od kraju, czyli z tych wypowiedzi jasno wynikało, że kobieta, 
jak chce poświęcić się pracy naukowej to nie ma czasu na dziecko, a jak ma dziecko, 
to robi wszystko później, a to wszystko, o ile nie będzie wyrzucona z pracy. Kobiety, 
które robiły stopnie naukowe w okresie socjalizmu, mogły działać w swoim tempie. 
Nie było w okresie realnego socjalizmu takiego nacisku na karierę naukową. Można 
było to łączyć z wychowaniem dzieci. To były lata 80. i to po prostu jakoś tam 
działo się spokojniej. Teraz ja sobie takiej kariery naukowej od grantu do grantu nie 
wyobrażam, że można dwójkę dzieci wychować i być na bieżąco. Moje pokolenie tą 
swoją drogę życiową, z posiadaniem chociaż jednego dziecka, uważało za normę. 
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A teraz kobiety muszą wybierać albo kariera, albo rodzina. Jest to naprawdę bardzo 
trudne.

Ten fragment wypowiedzi jasno dokumentuje, że wrażliwość na 
kwestie odmienności płci jest obecna w świadomości również tej 
nestorki socjologii pracy. Generalnie też potwierdza wcześniejsze 
ustalenia badawcze funkcjonowania kobiet w środowisku akade-
mickim. Naszym zdaniem kariery nestorek oraz ich autorefl eksja 
nad karierami wskazuje, że płeć ma znaczenie dla życiowych losów 
naukowczyń oraz wyboru zagadnień i perspektyw teoretycznych, 
jakimi się posługują. Dla mężczyzn-nestorów – o czym pisaliśmy 
we wcześniejszych publikacjach – płeć jest jakby przezroczysta i, 
dzięki uprzywilejowaniu zeń wynikającemu, nie jest (zazwyczaj) 
przedmiotem refl eksji. Chcemy jednak w tej pracy zwrócić uwagę na 
kariery dwóch mężczyzn-nestorów. Profesora Sztumskiego, z którym 
wywiad przeprowadzono już po publikacji wcześniejszych, wymie-
nionych tu opracowań, oraz Edwarda Sołtysa. 

Profesor Janusz Sztumski reprezentuje najstarsze pokolenie nesto-
rów socjologii pracy w Polsce, a więc tę generację, która przyczyniła się 
do instytucjonalizacji tej subdyscypliny. Niewątpliwe bardzo ważne 
znaczenie działań i twórczości Sztumskiego dla rozwoju socjologii 
pracy zasługuje na odrębne opracowanie, ale tutaj warto choć krótko 
i syntetycznie ująć tę biografi ę. W toku wywiadu, przedstawiając 
swoją drogę do rozwoju zainteresowań socjologią pracy, nestor pod-
kreślił, że nie można jego osoby wiązać z jednym regionem Polski, 
bo jego doświadczenia pracy wiążą się z kopalnią węgla kamiennego 
w Wałbrzychu, z przemysłem górniczym w obecnym województwie 
śląskim, z pracą w hutnictwie na terenie Krakowa w Nowej Hucie,  
czy z prowadzeniem badań do pracy habilitacyjnej na Pomorzu oraz 
w Gdańsku. Sam prof. Sztumski ujmuje następująco swoje obszerne re-
lacje między pracą w przemyśle a badaniami dotyczącymi przemysłu:

Dotychczasowa praca zawodowa w przemyśle dawała mi podstawy do rozważań 
odnoszących się do rozmaitych problemów związanych m.in. z socjologią pracy. Nie 
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jest więc przypadkiem, że moje zainteresowania naukowe dotyczyły problematyki 
socjologii pracy i przemysłu. Dałem temu wyraz w mojej pracy habilitacyjnej pt. 
„Kształtowanie się i funkcjonowanie bodźców ekonomicznych i pozaekonomicznych 
i ich wpływ na wydajność pracy w przemyśle”, która została wysoko oceniona przez 
prof. Jana Szczepańskiego, Tadeusza Tomaszewskiego, Seweryna Żurawickiego 
i Tadeusza Szczurkiewicza. Za pracę tą uzyskałem stopień naukowy doktora habilito-
wanego i nagrodę indywidualną III-go stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki. 
Praca habilitacyjna opierała się na przeprowadzonych badaniach w trzech przemysło-
wych zakładach Torunia, które były zróżnicowane pod względem technicznym i techno-
logicznym, a także i społecznym. W wyniku moich badań dostrzegłem m.in., że stoso-
wany akordowy system wynagradzania pracowników produkcyjnych oparty na ilościo-
wych wskaźnikach pozornie przyczyniał się do wzrostu wydajności pracy. Jednak w rze-
czywistości powodował on demoralizację pracowników, zmuszając ich do stosowania 
rozmaitych działań, które umożliwiały przekraczanie istniejących norm zadaniowych, 
ale równocześnie powodowały obniżanie jakości produkowanych wyrobów. Biorąc to pod 
uwagę proponowałem, aby przy podwyższaniu norm dokonywanym w miarę postępu 
technicznego uwzględniać również uwarunkowania społeczno-demografi czne pracowni-
ków. Uważałem, że przy zmianach norm zadaniowych należy uwzględniać również wiek, 
płeć, kwalifi kacje i staż zawodowy pracowników, ponieważ trudno byłoby oczekiwać, że 
takie same normy możliwe do wykonania np. przez 30-to letnich mężczyzn mogą być 
wykonywane w podobnym czasie przez kobiety lub 50-letnich mężczyzn. Tak się jednak 
złożyło, że gdy moja praca habilitacyjna została opublikowana w wydawnictwie UMK 
w Toruniu w 100 egzemplarzach, to ówczesne władze polityczne rozpoczęły kam-
panię dotyczącą wprowadzenia norm technicznie uzasadnionych (NTU), dążąc 
w ten sposób do zwiększenia wydajności pracy w przemyśle. Natomiast wyniki badań 
zawarte w mojej pracy wskazywały na konieczność uwzględniania nie tylko postępu 
technicznego przy normowaniu pracy, ale również wzięcia pod uwagę czynników 
społeczno-demografi cznych ludzi, którzy mieli pracować według lansowanych przez 
władze norm technicznie uzasadnionych. W niezamierzony sposób stałem się więc 
krytykiem wprowadzanej przez władze koncepcji NTU i z tego też względu wyniki 
moich badań nie mogły zostać opublikowane w większym nakładzie, pomimo takiej pro-
pozycji skierowanej przez prof. Jana Szczepańskiego do Wydawnictwa „Książka i Wie-
dza”. Stało się to możliwe dopiero po 1970 r. i oczywiście w następnych latach. Do 
wyników wcześniejszych i późniejszych badań nawiązywałem w następujących 
publikacjach mojego autorstwa, pomĳ ając publikacje, których byłem współautorem: 
„Problemy socjologii przemysłu”, (Warszawa–Poznań 1972); „Konfl ikt w miejscu 
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pracy” (Warszawa 1979a); „Socjologia pracy w zarysie” (Warszawa 1981); „Socjologia 
w służbie pracownika” (Warszawa 1986); „Socjologia pracy” (Katowice 1999). 

Dążenia zmierzające do tego, aby zostać pracownikiem naukowym rozpoczęły 
się od podjęcia studiów na UJ, były kontynuowane, gdy pracowałem w przemyśle 
i kończyłem studia na Wydziale Prawa UJ, a następnie na Uniwersytecie War-
szawskim i zostały sfi nalizowane na UMK w Toruniu. Łączyły się one też ze zmia-
nami zainteresowań naukowych. Poczynając od prawa, ekonomii, fi lozofi i i logiki 
skoncentrowały się na socjologii, a ściśle biorąc na psychosocjologii i socjologii 
pracy. Dochodziłem do socjologii nie najkrótszą drogą, tzn. poprzez wybór takiego 
kierunku studiów, jak to ma obecnie miejsce. Trzeba tu również wskazać na ten 
fakt, że w latach 1950–1957 nie było takich możliwości, ponieważ w tym czasie 
nie było katedr socjologii. Zostały one ponownie utworzone – tam gdzie wcześniej 
istniały – dopiero na przełomie lat 1957–1958. Patrząc na przebytą drogę rozwoju 
naukowego uważam, że chociaż nie była ona prosta, to jednak była kształcąca oraz 
lepiej przygotowująca do zajmowania się socjologią w interdyscyplinarny sposób. 

Ze względu na czas aktywności zawodowej profesor Sztumski kon-
centrował się na problemach przemian pracy w ramach systemu gospo-
darki centralnie planowanej. W sensie instytucjonalnym jako pracownik 
naukowy był związany zarówno z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika 
w Toruniu (z wydziałem ekonomicznym, gdzie pełnił funkcję dziekana 
do spraw naukowych przez dwie kadencje, a także był kierownikiem 
Katedry Historii Filozofi i i Myśli Społecznej), z Uniwersytetem Śląskim 
(gdzie był kierownikiem pierwszego w historii tej uczelni Zakładu So-
cjologii Pracy i Przemysłu), z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Częstocho-
wie (gdzie pełnił funkcję rektora), a pod koniec kariery naukowej także 
z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w 
Katowicach. Sam nestor socjologii pracy zapytany w toku wywiadu o 
rozwój swojej drogi naukowej, ujął ją następująco: 

Zastanawiając się nad moimi osiągnięciami w socjologii pracy wskażę na następujące:
1. wnikliwą interdyscyplinarną analizę ekonomicznych i pozaekonomicznych 

bodźców i ich wpływu na wydajność pracy w przemyśle;
2. krytyczną ocenę normowania pracy, uwzględniającą tylko postęp tech-

niczny bez pomĳ ania społeczno-demografi cznych uwarunkowań;
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3. próbę skonkretyzowania koncepcji systemu społecznego i ukazania jej 
przydatności w analizach przemysłowego zakładu pracy (…);

4. analiza konfl iktów w miejscu pracy uwzględniająca rolę konfl iktotwórczą 
nie tylko jawnych, ale też niejawnych struktur społecznych, jakimi są np. 
kliki, szajki, gangi i mafi e;

5. podjęcie próby przezwyciężenia sposobu uprawiania socjologii pracy 
uwzględniającego interesy tylko managementu w książce pt. „Socjologia 
w służbie pracownika”, za którą otrzymałem nagrodę Głównego Inspek-
tora Pracy;

6. rozróżnienie formalnej i spontanicznej komunikacji w miejscu pracy, czyli 
opartej na istnieniu systemu informacji oraz na bezpośrednim przekazy-
waniu sobie nawzajem rozmaitych danych między pracownikami.

Po czym dodał: 

Wskazane osiągnięcia wymagają jeszcze pewnych uzupełnień ze względu na 
podjętą przeze mnie inicjatywę – wespół z nieżyjącym już moim przyjacielem prof. 
dr hab. Ludwikiem Janiszewskim z Uniwersytetu Szczecińskiego – rozwinięcia 
w Polsce w początkach lat 70.  badań dotyczących pracy wykonywanej przez ma-
rynarzy, rybaków i portowców, czyli socjologii ludzi morza, która jest szczególnym 
przykładem socjologii pracy. 

Dodatkowo analiza źródłowa (Sztumski 1980; Sztumski 1979a; Sztum-
ski 1979b; Sztumska, Sztumski 2018) pozwala też uznać dorobek 
nestora za związany z szeroką paletą poruszanych problemów w ra-
mach socjologii pracy w kontekście jej systemowego ujęcia, a także 
wskazuje na ogromną erudycję, wielość zainteresowań badawczych 
i umiejętność pisania o sprawach trudnych, do jakich, zwłaszcza w do-
bie PRL, należały konfl ikty. Twórczość ta wpisuje się też w problemy 
dezinstytucjonalizacji socjologii pracy w dobie PRL i próby poszu-
kiwań jej związków z innymi subdyscyplinami, w tym z socjologią 
organizacji (Kolczyński, Sztumski 2003).

Jeśli chodzi o kwestie płci, to profesor w toku swoich analiz na-
ukowych szczególną uwagę poświęcił im tylko raz. Była to niewielka 
objętościowo publikacja pod jego redakcją wraz z Józefem Tulskim 
(Sztumski, Tulski red. 1987), gdzie podejmowano problem pracy 
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kobiet w przemyśle ciężkim w województwie śląskim. W wyniku 
przeprowadzonych badań stwierdzono wówczas istotne niezado-
wolenie robotnic z niskich zarobków (co stwierdzało 53% badanych) 
oraz niezadowolenie z warunków pracy, bo tylko „42% ogółu bada-
nych kobiet uznało, że pracuje we właściwych warunkach” (tamże, s. 
15). Badania zrywały z pomĳ aniem problemów kobiet w przemyśle 
ciężkim i dostrzegały kwestie uciążliwości pracy na „dwóch etatach”, 
w zakładzie i w domu. Niestety całość tego opracowania ma charakter 
raportu z badań ilościowych, a więc brakuje w nim refl eksji teoretycz-
nej o charakterze społeczno-kulturowym. Kwestie problemów pracy 
kobiet zostają więc w tym sondażowym ujęciu jedynie zarysowane, 
lecz nie są pogłębione, ale należy odnotować, że w ogóle tego typu 
badania jeszcze w dobie PRL, w 1985 roku, zostały przeprowadzone. 
Po 1989 roku prof. Sztumski do badań dotyczących sytuacji kobiet nie 
wrócił, ale przyznał za to pod koniec wywiadu, że duże wsparcie w re-
alizacji swojej kariery naukowej zawdzięcza żonie, która wzięła na 
siebie główny ciężar wychowania córek i zrezygnowała ze starań 
o własną karierę naukową. U schyłku swojej naukowej kariery Janusz 
Sztumski, już na emeryturze, zrealizował jednak wspólnie z żoną 
ciekawy, choć także nie dotyczący kwestii pracy kobiet, projekt ba-
dawczy, którego efektem jest publikacja poświęcona analizie wartości 
w życiu społecznym (Sztumska, Sztumski 2018).

Zestawienie tylko tych dwu szerzej opisanych powyżej postaci 
z UŚ  – profesor Urszuli Swadźby i profesora Janusza Sztumskiego – 
pozwala zauważyć odmienności drogi kariery naukowej i jej związki 
z różnicami płci. Wyraźnie widoczne są też różnice wynikające z wie-
ku badanych i związane z nimi odmienności trajektorii karier. Przy-
kłady te obrazują fakt, że otoczenie społeczno-gospodarcze, na jakie 
przypada okres aktywności badaczy istotnie wpływa na ukierun-
kowanie ich uwagi. Dla profesora Sztumskiego charakterystycznym 
rysem kariery naukowej była koncentracja na analizach ludzi pracy 
w różnych regionach Polski, a przed prof. Swadźbą pojawiła się już 
pokusa i możliwości przeprowadzania analiz międzynarodowych.
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Jeszcze mocniej to signum temprois jest widoczne w przypadku 
analizy biografi i innego śląskiego socjologa pracy, Edwarda Sołtysa. 
W sensie pokoleniowym sytuuje się on jako przedstawiciel pokolenia 
pośredniego pomiędzy dwoma wcześniej omawianymi. Związki 
Sołtysa z pracą w przemyśle sięgają czasu studiów, kiedy skorzystał 
ze stypendium ufundowanego przez Częstochowskie Przedsiębior-
stwo Budownictwa Przemysłowego po to, aby mieć szybszy dostęp 
do własnego mieszkania, co w dobie PRL nie było łatwe. To właśnie 
bariera możliwości posiadania własnego mieszkania uniemożliwiła 
mu później skorzystanie z oferty asystentury u profesor Kulpińskiej 
w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego w katedrze Socjologii 
Przemysłu i Pracy. W przypadku tej narracji biografi cznej wyraźnie 
widać szanse życiowe i ograniczenia możliwości skorzystania z nich, 
czego przykładem jest też następujący fragment wywiadu:

W międzyczasie dojeżdżałem wtedy do Łodzi na takie studium doktoranckie do 
Pani prof. Jolanty Kulpińskiej. Tam byli też inni doktoranci, oni przedstawiali swoje 
prace, ja swoją. Gdzieś w 1974 Pani prof. dała mi znać, że jest możliwość pracy 
w IS na UŚ. Pomyślałem – „no oczywiście, trzeba będzie skorzystać”. Pojechałem 
tam porozmawiać z prof. Sztumskim. Jeśli chodzi o charakterystykę osoby, to on 
był w takim dobrym stylu profesorskim, tzn. tak na luzie, ale erudyta. Nie mogę 
porównywać oczywiście wszystkich kwalifi kacji intelektualnych, bo bym nie potra-
fi ł, ale mniej więcej styl taki jako osoba to prezentował podobnie jak prof. Górski 
– ekonomista z mojego starego wydziału, czy jak profesor Jan Szczepański. On do 
tego Instytutu Socjologii tak mi jakoś więc pasował. Potem tak po ojcowsku nas 
traktował, po prostu dał się i lubić, i szanować. Coś takiego pozytywnego z niego 
emanowało. Tam sytuacja na Uniwersytecie Śląskim w Instytucie Socjologii, ja 
zresztą nie jestem jeszcze pewien, czy to formalnie już był Instytut Socjologii… (…) 
Na Uniwersytecie Śląskim trafi łem do zespołu prof. Sztumskiego, który prowadził 
ba dania w przemyśle. Tak dokładnie, to były badania w Fakopie, w Fabryce Kotłów 
Przemysłowych. Trafi łem od razu, bo taki człowiek był potrzebny, żeby pojeździć 
po domach tych ludzi, którzy przestali pracować. No to, możesz sobie wyobrazić, co 
to był za element i gdzie ja po tych ruderach w Sosnowcu chodziłem. Raz trafi łem 
do takiej rudery i tak kobieta mówi - „Ja bardzo przepraszam, mąż nie pracuje, bo 
jest w więzieniu”. Raz z kolei trafi łem na takiego bandytę, z wyglądu. Innym razem 
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trafi łem na jakąś bĳ atykę i na jakiegoś ubeka (...) To były takie przygody. Potem 
prof. Sztumski się zorientował, że ja się znam trochę na metodach i technikach, no 
to jak przyszły kolejne badania, to ja nimi kierowałem, mimo krótkiego stażu pracy. 
Robiliśmy takie różne badania, to przynosiło sporo pieniędzy, jak na owe czasy, na-
wet całkiem spore. Potem przyszły te badania dotyczące czterobrygadówki. To były 
bardzo zyskowne dla nas badania. Dostaliśmy sporo pieniędzy. Ja miałem zespół 
w jednej z kopalń, chyba w KWK „Katowice”. Tam w zespole miałem 5 dziewcząt 
i to nie było takie proste, żeby takie wiotkie osoby robiły badania z górnikami, 
a w dodatku, jakoś tam obcowały z kadrą kierowniczą, która była dosyć ostra. 
Taki dyrektor kopalni to inżyniera na kopalni potrafi  zrugać, jak dzieciaka, wyzy-
wając go. Żeby nie iskrzyło, to dziewczyny wyczuły, że warto sobie porozmawiać 
z nadzorem, z tymi inżynierami. No, to Ci je zaczęli zapraszać na przyjęcia jakieś, 
no i pohulały sobie przy tych badaniach gratis. Potem ostatecznie napisaliśmy tę 
książkę. A sprawa była drażliwa, bo sekretarz komitetu Wojewódzkiego Zdzisław 
Grudzień i zespół partii wpadli na pomysł, żeby wprowadzić czterobrygadówkę. 
To nie pasowało ludziom, górnikom. Nie pasowało też Kościołowi. Naruszało 
naturalny rytm życia górników. Zabierało na przykład niedziele. My te badania 
zrobiliśmy uczciwie, jak należy, policzyliśmy wyniki. Powstała sobie książeczka czy 
raport najpierw. Mam tę książkę, była pod kierunkiem prof. Jachera. Po badaniach 
wydawało się, że sprawa jest zakończona. Tym czasem towarzysz Grudzień na 
jakimś przemówieniu, pewnie w „December Palast” (to od nazwiska sekretarza 
Grudnia), powiedział, że... To opisano, oczywiście w „Trybunie Robotniczej”, że: 
„Wybraliśmy najlepszy zespół fachowców, socjologów, którzy zbadali problem. Jak 
się okazało górnicy bardzo sobie cenią czterobrygadówkę i chcą, żeby ją wprowa-
dzono”. No i się zaczęło, nie… no i wprowadzono tą czterobrygadówkę. Co kto 
myślał wtedy, to myślał, ale wyszło to dopiero wtedy, jak już ludzie mogli sobie 
swobodnie mówić, czyli w czasie „Solidarności”. 

Sołtys mówiąc o przebiegu własnej kariery naukowej zwraca przy 
okazji uwagę na początki historii Instytutu Socjologii UŚ w Katowi-
cach, jak też na problem rzekomej dyspozycyjności badań socjologicz-
nych wobec zarządzających w czasach PRL. Opublikowane wyniki 
raportu pod red. Jachera (Jacher, red. 1981) jasno pokazują jednak, 
że niezależność i standardy badawcze były zachowane. Każdorazowo 
istnieje wszelako, problem z jednej strony trafności i rzetelności ba-
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dań socjologicznych, z drugiej upubliczniania ich wyników. W kon-
tekście płci Sołtys sugestywnie opisuje odmienności, które są wy-
zwaniem dla kobiet i mężczyzn nawet w toku przeprowadzania 
badań ilościowych, w tym w sytuacji badawczej, na którą napotykały 
w nich kobiety-ankieterki i mężczyźni-ankieterzy. W refl eksjach na-
ukowych jednak, kwestia płci nie jest już tak silnie zaznaczona.  

Postać tego nestora socjologii pracy wpisuje się także w stereotyp 
męskiego wojownika o III RP, co wiąże się z utożsamianiem osiąg-
nięć „Solidarności” jako efektu wyłącznie waleczności i  sprawczości 
mężczyzn. Faktycznie ruch związkowy pierwszej „Solidarności” 
wspierały obie płcie, na co sugestywnie zwróciła uwagę Shana Penn 
(2003). Faktem jest jednak, że dr Sołtys był tym działaczem związko-
wym, który w wyniku represji związanych z wprowadzeniem stanu 
wojennego jako jedyny z pracowników naukowo-dydaktycznych IS 
UŚ był więźniem politycznym. Więzienie, zwłaszcza w reżimach 
autorytarnych, eufemistycznie rzecz określając, nie należy do miejsc 
przyjaznych dla więzionych, zwłaszcza że w tym okresie więźniowie 
kryminalni i polityczni osadzeni byli wspólnie. Z właściwą sobie 
pogodą ducha i siłą charakteru dr Sołtys opowiadał w wywiadzie, 
że po prostu wykorzystywał czas w więzieniu na naukę języka 
angielskiego. Spokojna, nawet zdystansowana refl eksja nad jego 
losami skłania jednak do oddania hołdu dla siły charakteru i woli 
tego nestora. Jest to także kolejna biografi a zasługująca na odrębne 
opracowanie. 

 Jeśli chodzi o prace awansowe dra Sołtysa, to mówił w wywia-
dzie na ten temat następująco:

Od samego początku stwierdziłem, że pisze się socjologię na różne tematy, 
używa różnych kategorii, ale władzy jest tam jakoś mało. Później zdążyłem się 
zorientować, że w Polsce Ludowej nie za bardzo lubiano termin „władza”. On 
był trefny. Podobnie w przemyśle, w analizach nie używano też słowa „konfl ikt”. 
Konfl iktu po prostu nie mogło być. Jak w socjalistycznym przedsiębiorstwie mógł 
być konfl ikt? Między kim a kim? Między współwłaścicielami? Później dopiero za 
Gierka można było trochę krytykować, ale najdalej, z tego co ja pamiętam, można 
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było dojść do poziomu województwa, do poziomu centralnego już nie. To była od 
początku więc trefna kategoria – „władza”, ale ja to jednak napisałem. Oparłem 
się na teorii wymiany, tam też jest władza. Książka została napisana. Doktorat 
obroniony. Wysłałem ją do „Książki i Wiedzy”, tam ją entuzjastycznie przyjęto. 
Złożyłem tam wizytę. Wszystko układało się bardzo dobrze. Później przysłano 
mi – to był czas „Solidarności” – zawiadomienie, że potrzebują mój życiorys na 
to skrzydełko, tak to się mówiło, na zakładkę do książki. To była „Biblioteka Nauki 
o Pracy”. Tam przede mną był mój kolega Henryk Czarniawski, taki psycholog 
z Częstochowy i tam też na tym skrzydełku się znalazłem i zapowiedź mojej książki.  
Potem przyszedł stan wojenny i dostałem zawiadomienie, że książka, niestety, nie 
będzie mogła być wydana. Ale, co lepsze, przyszło kilkadziesiąt tysięcy złotych, co 
było dużo, cały rachunek za książkę mi zapłacono.

Można w ten sposób odnotować fakt, że problem cenzury prowa-
dzenia badań socjologicznych czy kwestii nadawania priorytetów 
pewnym ich typom w dobie PRL miał miejsce, a już w okresie stanu 
wojennego cenzura publikacji była codziennością. Socjologia pracy 
wydaje się zatem z jednej strony neutralna politycznie, a z drugiej, 
jednak pewnej presji upolitycznienia poddaje się. Jeśli chodzi o dal-
sze losy dr Sołtysa, to po przedterminowym zwolnieniu z więzienia 
nie miał możliwości podjęcia pracy na polskich uniwersytetach przed 
1989 rokiem i wyjechał z rodziną do Kanady. Tam ponownie zaczynał 
swoją aktywność zawodową od pracy fi zycznej, ale ostatecznie został 
dyrektorem Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego, The Cana-
dian Polish Research Institute w Tornoto (nauka języka angielskiego 
w więzieniu PRL okazała się więc przydatna), jak i autorem kolejnych 
ciekawych prac naukowych (Sołtys 2006, 2014).

Metafora „szklanych domów” – uwagi końcowe 

W życiu gospodarczym i na rynku pracy można znaleźć wiele me-
tafor, choćby słowo „strategia” pochodzi od określeń dotyczących 
sposobu prowadzenia wojny. Część metafor została mocno osadzona 
w codziennym języku gospodarczym, a więc dzisiaj strategie gospo-
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darcze nie oznaczają zajęcia ziemi przeciwnika, a jedynie przejęcie 
jego udziałów na rynku i zysku ekonomicznego (Hatch 2002). Podob-
nie śmierć konkurenta gospodarczego daleka jest od jego faktycznego 
fi zycznego unicestwienia. Metafory są też mocno obecne w języku 
nauki i fi lozofi i, a dla zobrazowania sytuacji kobiet na rynku pracy 
jest ich szczególnie wiele, w tym sensie przy użyciu metafor opisuje 
się zjawiska związane ze szczególnie uciążliwą sytuacją spowodo-
waną przez płeć, o czym świadczy chociażby zjawisko „szklanego 
sufi tu”, „szklanych ruchomych schodów” czy „lepkiej podłogi” (Ko-
strzewa 2008). W naszych analizach już w 2020 roku opisując sytuację 
kobiet w nauce (Czeranowska, Kamińska-Berezowska, Mika 2020b) 
użyliśmy metafory nawiązującej do znanego w kulturze polskiej 
motywu „szklanych domów”. Pisaliśmy, że: „w naszej opinii, można 
powiedzieć, że sytuacja kobiet w na uce wiąże się ze szlachetną wizją, 
choć niesłychanie trudną do zrealizowania, a dotyczącą rzeczywistej 
równości funkcjonowania i równych szans obu płci w obszarze nauki 
i szkolnictwa wyższego” (Czeranowska, Kami ńska-Berezowska, Mika 
2020b, s. 139). Teraz chcemy doprecyzować, że szklane domy, w war-
stwie literalnej, przywodzą na myśl niewidzialność, przezroczystość 
ścian, a więc i gamę metafor używanych do opisu sytuacji kobiet 
w miejscu pracy (także akademickiej). „Sufi ty”, na które natrafi ają 
kobiety wdrapujące się po ścieżce kariery są przecież szklane, „ru-
chome schody” (zwane też „szklanymi windami”) służące awansowi 
mężczyzn w branżach sfeminizowanych są podobnie opisywane 
jako zbudowane ze szkła, czyli niewidzialne. Różnice w trajektoriach 
karier są więc często niewidoczne, a wertykalne różnice funkcji 
przegrodzone przezroczystymi „ścianami”. W naszym mniemaniu 
metafora „szklanych domów” zawiera zatem atrakcyjną ambiwalen-
cję. Światłość marzenia o przyszłości transparentnej, równościowej 
i wolnej od przemocy11, ale jednocześnie ryzyko uwięzienia w prze-
zroczystej klatce pozornego i sztywnego uniwersalizmu, który fak-

11 Przykładowo, w domu o przezroczystych ścianach przemoc domowa nie może 
ujść niezauważona.
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tycznie nie zawsze jest możliwy do zrealizowania, bo rzeczywistość 
wymaga elastyczności i ciągłego zmagania się z trudnościami. 

W tym sensie „szklane domy” są pięknym marzeniem, które 
wydaje się być w zasięgu ręki, a jednak ciągle ucieka. Ufamy więc, że 
przedstawione przez nas analizy oparte o projekt „Nestorzy socjolo-
gii pracy” pomagają zobaczyć taką właśnie ambiwalencję, ponieważ 
pokazują wzrost pozycji i roli kobiet w życiu akademickim, ale wciąż 
są to zmiany niepełne, niedoskonałe, odbĳ ające się od niewidocz-
nych ścian.
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Sex equality of prestige is surprising in light of women’s lesser income and 
power because, in general, there is a correlation between the prestige, income, 
and interpersonal power associated with an occupation (England 1979).

Za począt ek socjologicznego zainteresowania prestiżem zawo-
dów można uznać już badanie przeprowadzone w 1925 roku przez 
George’a S. Countsa w USA (Counts 1925). W Polsce natomiast jako 
pierwszy tą kwestią zajmował się Rajmund Buławski w 1932 roku 
(Buławski 1932), zaś pierwsze badanie na większą skalę miało miejsce 
w 1958 roku (Wesołowski, Sarapata 1962). 

Pomimo tak długiej historii badań prestiżu zawodów, pewne 
kwestie metodologiczne nadal wydają się nie być do końca rozwią-
zane. Pierwszym takim problemem jest trudność ze zdefi niowaniem 
samego pojęcia prestiżu. Ponieważ jest to pojęcie, które funkcjonuje 
zarówno w nauce, jak i w języku potocznym, należy się zastanowić, 

1 Niniejszy rozdział powstał na podstawie pracy doktorskiej Olgi Czeranowskiej 
„Prestiż zawodowy w perspektywie indywidualnej”. Praca powstała pod kierownic-
twem Profesor Małgorzaty Fuszary w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych 
(Uniwersytet Warszawski) i została obroniona 1  maja 1  roku. Jej wersja książ-
kowa, zawierająca pełniejsze omówienie niektórych poruszonych w tym rozdziale 
zagadnień oraz wyniki badań własnych została opublikowana w 1 roku jako 
monografi a Prestiż zawodowy w perspektywie indywidualnej (Scholar).
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w jaki sposób jest ono rozumiane przez osoby biorące udział w ba-
daniach. Co ciekawe, trudność ta bywa rozwiązywana poprzez 
zastąpienie go w kwestionariuszach innymi – w badaniach angloję-
zycznych są to social standing lub general standing („status społeczny”, 
„pozycja społeczna”; zob. Reszke 1984), zaś w polskojęzycznych uży-
wane były „poważanie” i „uznanie”. 

Wśród zagadnień metodologicznych pojawiają się również kwe-
stie bezpośrednio związane z płcią kulturową, zwłaszcza w językach 
takich jak polski, gdzie nazwy większości zawodów istnieją zarówno 
w formie żeńskiej, jak i męskiej. Związki prestiżu zawodów z płcią 
wykraczają jednak poza tradycyjne dylematy metodologiczne. In-
teresujące pytania dotyczą również tego, w jaki sposób feminizacja 
zawodu wpływa na jego prestiż, oraz jak kobiety i mężczyźni nale-
żący do tej samej grupy zawodowej różnią się pod kątem prestiżu. 
Istnieje również kwestia osób należących do „płciowych mniejszości 
zawodowych”, a więc kobiet w zawodach zmaskulinizowanych i męż-
czyzn w zawodach sfeminizowanych. Grupy te, jako statystyczne 
przypadki skrajne, pozwalają na zobaczenie zależności pomiędzy 
prestiżem zawodu a płcią kulturową. 

W tym rozdziale zaprezentujemy teoretyczne podstawy badań 
prestiżu zawodów i praktyki metodologiczne tych badań w Polsce. 
Omówione zostaną związki płci kulturowej z prestiżem zawodów. 
Rozdział ten, jak również badania własne jednej z autorek tej książki 
zostały zainspirowane przez dorobek naukowy pani Profesor Ireny 
Reszke. 

2.1. Geneza socjologicznych badań prestiżu 

Za „terminologiczny poprzednik” prestiżu zawodów można uznać 
„godność stanową”, używaną przez Maxa Webera (1975) w opisie 
tworzenia się hierarchicznych po działów w społeczeństwie. Godność 
stanowa odpowiada podziałowi na stany, który razem z podziałami 
na klasy i partie, tworzy strukturę społeczną. Podział stanowy 



2.1. Geneza socjologicznych badań prestiżu

115

wynika z monopolizacji cenionych dóbr i wynikającej z niej eksklu-
zywności. Położenie stanowe to więc „wszelkie typowe składniki 
losów ludzkich uwarunkowane przez określoną, pozytywną lub 
negatywną ocenę »godności« społecznej, wiążące się z jakąś cechą 
wspólną pewnej liczbie osób” (Weber 1975, s. 421). 

Pomimo, że podział stanowy i godność stanowa miały najwięk-
sze znaczenie w społeczeństwach przedrynkowych/feudalnych, 
mogą również być łączone z prestiżem zawodów w społeczeństwach 
kapitalistycznych. Nowoczesne grupy zawodowe przejawiają pewne 
zachowania charakterystyczne dla średniowiecznych stanów: Za 
element łączący można tu uznać cechy i gildie, które już od czasów 
Imperium Rzymskiego decydowały o podaży i jakości wyrobów, 
standardach pracy czy też dostępie do zawodu. Co więcej, właśnie 
z grupami zawodowymi połączona jest znacząca część przetrwałych 
z czasów przedkapitalistycznych form okazywania szacunku, jak na 
przykład stosowanie określonej tytulatury w odniesieniu do osób 
wykonujących wysokoprestiżowe zawody jak np. lekarz (Domański, 
Sawiński 1991).  

Prestiż jest również ważnym elementem funkcjonalistycznych 
wyjaśnień różnic społecznych, przede wszystkim zaś funkcjonalnej 
teorii uwarstwienia Kingsleya Davisa i Wilberta Moore’a. Warto 
jednak wspomnieć, że Wilbert Moore uznaje za początek debaty na 
temat nierówności w społeczeństwach esej Talco  a Parsonsa (1940) 
An Analytical Approach to the Theory of Social Stratifi cation (Moore 1963). 
W swoim głośnym tekście, Some Principles of Stratifi cation z roku 1945, 
Kingsley Davis i Wilbert Moore stwierdzają, że uwarstwienie jest ko-
nieczne dla przetrwania i dobrobytu społeczeństwa, gdyż umożliwia 
odpowiednie obsadzenie kluczowych pozycji społecznych. Ponieważ 
role społeczne różnią się, jeśli chodzi o wymagane umiejętności 
oraz uciążliwość pracy, a także pod względem znaczenia funkcjo-
nalnego, każde społeczeństwo musi wypracować system podziału 
zadań, który pozwoli na wykorzystanie potencjału członków tegoż 
społeczeństwa dla spełniania jego potrzeb. Co więcej, konieczne są 
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również sposoby motywowania jednostek do podejmowania ról i jak 
najlepszego wykonywania przypisanych im zadań. Dlatego też nie-
zbędna jest spójność systemu wbudowanych w pozycje społeczne 
nagród, odpowiadających funkcjonalnemu znaczeniu danej pozycji 
oraz temu, na ile potrzebne do jej pełnienia umiejętności są rozpo-
wszechnione (podaż kadr zdolnych do ich wykonywania). Oznacza 
to, że pozycje podobne pod względem przypisanych zadań mogą zaj-
mować odmienne miejsca w hierarchii poszczególnych społeczeństw, 
np. ze względu na warunki ich życia, w których pewne zadania 
zyskują na funkcjonalnym znaczeniu.

Nagrody, przypisane danej pozycji, mogą być podzielone na 
trzy rodzaje: pierwszy z nich to nagrody związane z przetrwaniem 
i wygodą, drugi – zapewniające dobry nastrój i rozrywkę, zaś 
trzeci – wpływające pozytywnie na samoocenę i rozwój ego. Prestiż 
pozycji (zawodu) znajduje się w ostatniej grupie, jako niematerialna 
nagroda, będąca źródłem pozytywnego obrazu samego siebie i dumy 
z własnych osiągnieć (Davis, Moore 1945). Oznacza to koncentrację 
na „wewnętrznym” rozumieniu prestiżu, aczkolwiek w późniejszej 
pracy Kingsleya Davisa Human Society znalazła się defi nicja prestiżu 
społecznego jako oceny przypisanej pozycji lub urzędowi (Davis 1949). 

Połączenie prestiżu z sytuacją zawodową pojawiło się również 
w studium pracowników umysłowych niższego i średniego szczebla 
należących do amerykańskiej klasy średniej, autorstwa Charlesa 
Millsa (1951). „Białe kołnierzyki”, jak nazywa Mills tę nową (w latach 
50. XX wieku grupę), były szczególnie dotknięte charakterystyczną 
dla amerykańskiego społeczeństwa tego okresu niepewnością, 
wynikającą z braku spójnego systemu wartości. Stąd też nieustanne 
dziania „białych kołnierzyków” mające na celu uprawomocnienie 
swojej pozycji, które Mills nazywa „paniką prestiżu” (1965, s. 396). 
Na „rynki prestiżu”, na których działają „białe kołnierzyki”, wpływa 
również anonimowość typowa dla dużych miast. W takich warun-
kach dochodzi do zwiększenia się roli organizacji i fi rm dla tożsamo-
ści jednostki – pracownicy identyfi kują się z nimi, aby móc korzystać 
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z ich prestiżu. Również ze względu na powierzchowność relacji mię-
dzyludzkich wzrasta  znaczenie wywierania odpowiedniego wraże-
nia. Tak samo jak w przypadku godności stanowej u Maxa Webera 
znaczenie ma więc veblenowska (2008) „konsumpcja na pokaz”. 
Przeniesieniu uwagi z roli w produkcji na możliwości konsumpcyjne 
sprzyja między innymi fakt, że pracownicy biurowi, w odróżnieniu 
od pracowników fi zycznych, mogą przychodzić do pracy w codzien-
nych ubraniach (a nie ubraniach roboczych czy uniformach), zaś ich 
życie zawodowe jest oddzielone od życia prywatnego. Świat pracy 
i świat czasu wolnego tworzą więc dwa pola rywalizacji o prestiż 
oraz swoistą rytmiczność statusów, w której przedstawiciele klasy 
średniej mogą w weekendy aspirować do wzorców konsumpcji klas 
wyższych. Jest to o tyle łatwiejsze, że już w pierwszych dekadach po 
wojnie, o których pisał Mills, media masowe dostarczały odbiorcom 
informacji o stylu życia elit.

Powiązanie prestiżu ze stylem życia oraz przynależnością do 
pewnej kategorii zawodowej pojawia się również u Pierre’a Bourdieu 
(2005). Wprawdzie Pierre Bourdieu odwołuje się do kategorii zawo-
dowych, jednocześnie jednak podkreśla wagę, jaką dla tworzenia 
się struktury społecznej mają właściwości wtórne, mające znaczenie 
w procesie dystrybucji pozycji zawodowych. Są to cechy jednostek, 
które na skutek procesu dystrybucji trafi ają do danej grupy zawodo-
wej. Według Bourdieu to właśnie te właściwości wtórne warunkują 
prestiż poszczególnych zawodów – oznacza to poniekąd odwrócenie 
relacji pomiędzy grupą zawodową a poszczególnymi jednostkami 
wykonującymi dany zawód. Zdaniem Bourdieu zawód staje się 
prestiżowy, gdy wykonują go ludzie, którzy cieszą się wysokim 
prestiżem ze względu na swoje cechy takie jak płeć, przynależność 
etniczna czy też miejsce zamieszkania. Do wpływu płci na prestiż 
zawodów wrócimy jeszcze w późniejszej części tego rozdziału, ale 
już tu chcemy podkreślić, że Bourdieu (2004) w Męskiej dominacji 
dostrzegał znaczenie habitusu rodzajowego dla schematów myśle-
nia dominujących i zdominowanych, co pozwala na dostrzeżenie 
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odmienności pozycjonowania płci w społeczeństwie. W ten kontekst 
analiz wpisuje się także opisywana przez autora przemoc symbo-
liczna, która wpływa na postrzeganie świata przez obie płcie. 

Wśród polskich socjologów, należy zwrócić uwagę na prace Ireny 
Reszke (1984, 1991), której oryginalne podejście metodologiczne oraz 
analizy związków prestiżu zawodów z płcią będą przywoływane 
w dalszej części niniejszego rozdziału. W tej części natomiast chcie-
libyśmy odwołać się do jej dorobku teoretycznego związanego z de-
fi nicją prestiżu zawodów, którą uważała za konieczną z punktu wi-
dzenia konstruowania kwestionariuszy badań oraz interpretacji ich 
wyników. 

W książce Prestiż społeczny a płeć. Kryteria prestiżu zawodów i osób 
Irena Reszke (1984) podchodzi do problemu defi nicji prestiżu me-
todycznie, zaczynając od rozróżnienia pomiędzy prestiżem osobi-
stym (opartym na ocenie danej osoby i jej zachowań) i społecznym 
(wynikającym z przynależności osoby do pewnej grupy). Oba typy 
prestiżu mogą być związane z działalnością zawodową i aktywnoś-
cią na rynku pracy, ale pierwszy koncentruje się na dokonaniach 
i kompetencjach jednostki, zaś drugi na przynależności do grupy 
zawodowej. 

Drugą kwestią jest to, w jaki sposób prestiż jest rozumiany – tutaj 
Irena Reszke wyróżnia trzy możliwości: zjawisko, relacja i cecha. Prestiż 
jako zjawisko to symboliczne przejawy szacunku okazywane jednost-
kom ze względu na ich miejsce w hierarchii społecznej. Prestiż jako re-
lacja to zachodzące pomiędzy jednostkami relacje niższości i wyższości 
związane z tymiż symbolicznymi przejawami szacunku. Relacje te prze-
biegają zgodnie z całościowym porządkiem prestiżu, obowiązującym 
w danym społeczeństwie. W końcu prestiż jako cecha to przypisane 
danej jednostce prawo odbierania określonych oznak szacunku.

Wszystkie relacje niższości i wyższości tworzą łącznie „porządek 
prestiżu”,  obowiązujący w określonym miejscu i czasie, który utrwa-
lany jest przez normy prawne i obyczajowe. Aby „porządek prestiżu” 
mógł faktycznie funkcjonować w społeczeństwie, kształt hierarchii 
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oraz symboliczne oznaki szacunku muszą być znane wszystkim 
członkom społeczeństwa.

Irena Reszke zaproponowała również klasyfi kację defi nicji pojęcia 
„prestiż” opartą o rozróżnienie pomiędzy uprawnieniem do określo-
nych przejawów szacunku (interakcyjne rozumienie prestiż) a miarą 
statusu (prestiż jako kryterium uwarstwienia). Klasyfi kacja ta opisuje 
pięć typów defi nicji prestiżu obecnych w naukach społecznych. Dwa 
pierwsze sposoby rozumienia prestiżu przynależą do grupy defi nicji 
opartej na uprawnieniach jednostki:

1. „Uprawnienie do postawy szacunku ze strony ludzi i jej 
przejawów jako do symbolicznego okazywania wyższości 
społecznej.

2. Uprawnienie do zewnętrznych oznak szacunku lub wzglę-
dów jako do symbolicznego uznania wyższości społecznej 
przez innych” (Reszke 1984, s. 26).

Trzy kolejne rodzaje defi nicji łączą się z rozumieniem pojęcia 
„prestiż” jako miary lub oceny statusu:

1. „Postawy poważania, uznania, szacunku ze strony innych (to 
rozumienie można zauważyć w polskich badaniach prestiżu 
zawodów).

2. Status społeczny – miejsce na skali wyższości–niższości spo-
łecznej.

3. Ocena lub miara statusu społecznego (w znaczeniu poda-
nym w punkcie 4) albo statusu socjoekonomicznego” (Reszke 
1984, s. 26).

Kolejną kluczową z punktu widzenia defi niowania prestiżu po-
zycją w polskiej literaturze socjologicznej jest książka Wzory prestiżu 
a struktura społeczna. Henryk Domański i Zbigniew Sawiński defi niują 
w niej prestiż jako „układ kryteriów integrujących sposób oceniania 
związany z usytuowaniem jednostek i kategorii społecznych” (Do-
mański, Sawiński 1991, s. 11). W myśl tej defi nicji, prestiż jest cało-
ściowym systemem, na którym oparta jest hierarchia społeczna. Ma 
on charakter subiektywno-obiektywny, a więc opiera się nie tylko na 
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faktycznych cechach grup czy jednostek, ale również na kulturowych 
i normatywnych interpretacjach tych cech (Domański, Sawiński 1991). 
Ważną cechą prestiżu wskazywaną przez Henryka Domańskiego 
w późniejszej pracy jest również to, że – przynajmniej w pewnej 
mierze – podlega on zasadzie podaży i popytu: prestiżowe jest to, 
co rzadkie i eksluzywne. Równocześnie, w odróżnieniu do wymian 
ekonomicznych, wymiany, których przedmiotem jest prestiż, nie są 
regulowane przez ścisłe reguły dystrybucji, w znacznej mierze zależą 
natomiast od kontekstu. Inna rzecz, że roszczenia do prestiżu przy-
noszą z reguły skutek odwrotny od zamierzonego (Domański 2012). 

Henryk Domański jest również autorem typologii prestiżu, 
w skład której wchodzą prestiż osobowy, pozycyjny i sytuacyjny. 
Prestiż osobowy wynika z indywidualnych cech jednostki i jest 
oceną przyznawaną w interakcji z konkretną osobą, na podstawie 
wiedzy o niej. Jest to więc na przykład prestiż, jakim dany, kon-
kretny lekarz cieszy się wśród swoich pacjentów ze względu na 
swoją wiedzę, doświadczenie i charakter. W odróżnieniu od niego, 
prestiż pozycyjny wynika z pozycji i jest przynajmniej w pewnej 
mierze niezależny od osoby, która daną pozycję zajmuje. Ma on 
więc charakter globalny. Za przykład prestiżu pozycyjnego można 
uznać prestiż przypisywany grupom zawodowym, a więc prestiż 
jakim ów przykładowy lekarz cieszy się wyłącznie ze względu 
na sam fakt, że jest lekarzem, bez związku ze swoimi osobistymi 
kwalifi kacjami czy zachowaniem. Ostatnim typem jest prestiż 
sytuacyjny, który w odróżnieniu od dwóch pozostałych, nie jest 
przypisany grupie/osobie na stałe, ale jedynie w ramach określo-
nego kontekstu (np. lekarzowi podczas wizyty). Pomimo swojego 
nietrwałego charakteru, w przypadku powtarzających się sytuacji, 
w których mają miejsce asymetryczne interakcje, prestiż sytuacyjny 
może przekładać się na powstawanie stereotypów (Domański 2012). 
Można więc powiedzieć, że powyższa typologia może być łączona 
z rozróżnieniem na prestiż osobowy i społeczny, autorstwa Ireny 
Reszke (1984). 
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Niejako obok wspomnianej typologii, Henryk Domański wyróż-
nia prestiż zinstytucjonalizowany – jego charakterystyka nie opiera 
się na treści czy kontekście, ale na formie, w której się on przejawia. 
Instytucjonalizacji bądź dezinstytucjonalizacji mogą więc podlegać 
wszystkie trzy wymienione wcześniej typy prestiżu. Instytucjonali-
zacja prestiżu oznacza jego skodyfi kowanie w formie zasad, których 
łamanie może pociągać za sobą sankcje. Łączą się z nim określone 
emblematy, umożliwiające monopolizowanie tego rodzaju szacunku 
przez elity (Domański 2012).

Zdaniem Henryka Domańskiego, poziom instytucjonalizacji 
prestiżu spada, zaś postmodernistyczny system ocen istniejący 
na początku XXI wieku charakteryzuje się przeniesieniem uwagi 
z produkcji na konsumpcję (można tu zauważyć paralelę z „białymi 
kołnierzykami” Millsa). Jednostki mają większe niż kiedykolwiek 
wcześniej możliwości decydowania o swojej tożsamości – spadło 
znaczenie urodzenia, władza w coraz większym stopniu zależy od 
wiedzy eksperckiej, zaś styl życia elit stał się mniej niż kiedyś osten-
tacyjny. Sądzimy, że te większe możliwości decydowania jednostek 
o swojej tożsamości mogą być również wiązane z ruchami femini-
stycznymi, zwiększającą się emancypacją kobiet i ich masowym 
wejściem na polski rynek pracy po drugiej wojnie światowej. Warto 
tu również wspomnieć, że sam Henryk Domański opisywał sytuację 
kobiet na polskim rynku pracy poprzez paradoks „zadowolonego 
niewolnika” (Domański 1992, 1999), a więc – podobnie jak Irenę 
Reszke (1991) – interesowały go problemy funkcjonowania kobiet na 
rynku pracy, które przekładają się na status obu płci.

Podsumowując, pomimo dużego zainteresowania socjologii 
tematyką prestiżu, jest to pojęcie bardzo trudne do jednoznacznego 
zdefi niowania, między innymi ze względu na  wielość jego ujęć teo-
retycznych, przy czym chcemy podkreślić, że w polskich badaniach 
prestiżu społecznego wprost do kwestii płci w kontekście krajowym 
odnoszą się jedynie badania Reszke (1984). Co więcej, jako że pojęcie 
„prestiż” to należy również do języka potocznego, w badaniach 
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społecznych trzeba wziąć pod uwagę to, w jaki sposób jest ono rozu-
miane przez respondentów/-ki. Należy również zauważyć, że trudno-
ści z defi nicją „prestiżu” wkraczają na kolejny poziom w przypadku 
badań czy też metaanaliz o charakterze międzynarodowym. Dzieje 
się tak, ponieważ znaczenia pojęcia w różnych językach oparte są 
na odmiennych intuicjach semantycznych (Wejland 1983). Pozostając 
jeszcze w kręgu analiz językoznawczych można stwierdzić, że poję-
cie „prestiż” funkcjonuje jako ćwierć- lub pół-termin, co znaczy, że 
jest używane, ale jego znacznie pozostaje niedoprecyzowane (Gajda 
2010, s. 147). Odwołując się do terminologii stricte socjologicznej może 
być również uznawane za „pojęcie uwrażliwiające” (Blumer 1954), 
a więc nie mające charakteru rozstrzygającego, a raczej inspirujący do 
dalszych badań. Z drugiej strony jednak, jak zauważa Irena Reszke 
(1984), na potrzeby opracowywania metodologii badań oraz interpre-
tacji ich wyników konieczne jest przyjęcie pewnego rodzaju defi nicji 
operacyjnej.

2.2. Prestiż w badaniach społecznych

Jak widać z powyższego przeglądu literatury, powiązania prestiżu 
z grupami zawodowymi wydają się być w socjologii dość szeroko 
rozpowszechnione. Wydaje się, że dzieje się tak z przynajmniej 
dwóch powodów. 

Pierwszą kwestią jest znaczenie, jakie zawodowy podział pracy 
ma dla jednostki oraz dla społeczeństwa. Na poziomie mikro, jest 
ważnym czynnikiem determinującym przebieg biografi i, warunkuje 
możliwości konsumpcyjne oraz może wpływać na postawy i orien-
tacje życiowe (Domański 1991). Pomimo postulatów work-life balance, 
praca zawodowa nie daje się oddzielić od życia prywatnego (wpływa 
na relacje rodzinne czy aktywność obywatelską Dunkerley 1975). 
Rola zawodowa jest również ważnym elementem tożsamości, co traf-
nie obrazuje Beck, pisząc o „życiu nawleczonym na nitkę zawodu” 
(Beck 2002, s. 207). Na poziomie makro natomiast, zawodowy podział 
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pracy stanowi priorytetowy czynnik kształtowania się struktury 
społecznej w społeczeństwach rynkowych (Domański, Sawiński, 
Słomczyński 2007). Grupy zawodowe są istotnymi elementami 
struktury społecznej ze względu na swoją kontrolę nad pewnymi 
sferami życia, pozwalającą im wchodzić w dialog i negocjacje z wła-
dzami państwowymi (Domański 1985). Przekształcenie grupy w zwią-
zek zawodowy dodaje jej elementu stałości i jeszcze wzmacnia jej 
pozycję (Durkheim 1999), jednak nawet nie-uzwiązkowione grupy 
zawodowe mogą wpływać na system dystrybucji dóbr (Domański 
1991). Stru ktura zawodowa może być więc uznana za „socjologiczną 
mapę społeczeństwa”, z której czerpać można informacje o ekonomii, 
gospodarce, życiu politycznym oraz stopniu modernizacji stosun-
ków społecznych (Domański 2009). Równocześnie, użycie kategorii 
zawodowej jest bardzo korzystne z metodologicznego punktu widze-
nia – jest to syntetyczna informacja określająca położenie jednostki 
w strukturze społecznej, pozwalająca wnioskować o innych cechach, 
takich jak poziom wykształcenia czy też dochody (Domański 2009), 
a nawet światopogląd (Domański 2007). 

W kontekście przyjętej przez nas perspektywy feministycznej 
warto zwrócić szczególną uwagę na problem segmentacji rynku 
pracy, w tym sfeminizowanych i zmaskulinizowanych zawodów/
miejsc pracy (Kozek 2014). Wśród tych pierwszych znajdują się za-
wody związane z zadaniami tradycyjnie uznawanymi za kobiece, 
np. pielęgniarki (Kubisa 2014), zaś wśród tych drugich zawody 
wymagające siły fi zycznej, często tradycyjnie męskie, jak np. górnicy 
(Kamińska-Berezowska 2013). Do podziału na zawody zmaskulini-
zowane i sfeminizowane oraz jego związku z prestiżem zawodów 
wrócimy w dalszej części tego rozdziału. 

Co również bardzo ważne z punktu widzenia badaczy społecz-
nych, zawód z reguły nie jest uważany przez respondentów/-ki za 
informację wrażliwą, w związku z tym można się spodziewać, że 
większość osób nie będzie mieć oporów przed podaniem jej zgod-
nie ze stanem faktycznym. Prestiż zawodów jest ważnym  tematem 
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badań społecznych nie tylko ze względu na znaczenie grup zawodo-
wych dla struktury społecznej, ale również – idąc za funkcjonalną 
teorią uwarstwienia – jako źródło informacji o wartościach danego 
społeczeństwa. Równocześnie, badania prestiżu zawodów łączą się 
z pewnymi dylematami metodologicznymi.

2.2.1. Mierzenie kategorii zawodu
Pierwszym wyborem metodologicz nym jest sposób mierzenia kate-
gorii zawodu/-ów cieszących się prestiżem (aczkolwiek analogiczny 
dylemat występuje w przypadku zawodów w części metryczkowej 
badań na inne tematy). Jedną z możliwości jest zadanie pytania 
otwartego dotyczącego nazwy zawodu lub też prośba o krótki opis 
zajmowanego stanowiska czy też wykonywanej pracy. Alternatywą 
jest podanie respondentom/-kom kafeterii zawodów do wyboru (lub 
też listy zawodów do oceny prestiżu). 

W celu uporządkowania uzyskanych odpowiedzi stosowane 
są klasyfi kacje zawodów, stanowiące (pozbawiony hierarchizacji) 
podział zawodów na kategorie. Klasyfi kacje pozwalają zarówno na 
kodowanie odpowiedzi uzyskanych w toku badań, jak i na opera-
cjonalizację pozycji społecznych (Domański, Sawiński, Słomczyński 
2007). Mają one z reguły stopniowy charakter – składają się z szeregu 
coraz bardziej szczegółowych podziałów, porządkujących zawody 
w coraz bardziej specyfi czne grupy. Henryk Domański, Zbigniew 
Sawiński i Kazimierz Słomczyński (2007) dzielą stosowane obecnie 
klasyfi kacje na cztery typy. Są to International Standard Occupatio-
nal Classifi cation (ISCO), standardowe klasyfi kacje urzędów staty-
stycznych w poszczególnych państwach, standardowe klasyfi kacje 
socjologiczne o charakterze naukowym oraz klasyfi kacje powstające 
w ramach danego badania. 

Drugim, obok klasyfi kacji, rodzajem narzędzi służących kodo-
waniu informacji na temat zawodu, są skale, które w odróżnieniu 
od klasyfi kacji mają charakter porządkowy. Skale zakładają więc 
istnienie hierarchicznej zależności (w zakresie określonej cechy lub 
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cech) pomiędzy elementami zbioru. Prestiż jest jedną z cech, pod 
względem której tworzone są skale zawodów. Skale powstają z re-
guły na podstawie badań empirycznych i mogą być rekodowane 
na kategorie klasyfi kacji zawodów. Przykładem międzynarodowej 
skali prestiżu zawodów jest Międzynarodowa Standardowa Skala 
Prestiżu Zawodów (Standard International Occupational Prestige 
Scale), opracowana przez Donalda Treimana na podstawie monu-
mentalnego projektu badań porównawczych wśród sześćdziesięciu 
społeczeństw całego świata (Treiman 1977). W kontekście polskim 
natomiast funkcjonuje skala prestiżu opracowana w ramach Nowej 
Społecznej Klasyfi kacji Zawodów, która postawała w 2007 roku obok 
skal wymogów kwalifi kacyjnych, złożoności pracy i wynagrodzenia 
materialnego. Skala ta zastąpiła skalę prestiżu w Społecznej Klasyfi -
kacji Zawodów z 1975 roku (Słomczyński, Kacprowicz 1979).

2.2.2. Żeńskie formy nazw zawodów 
Kluczowa z punktu widzenia badań prestiżu zawodów w kontekście 
płci jest kwestia żeńskich nazw zawodów. Jest to złożone zagadnienie 
sytuujące się na przecięciu socjolongiwstyki, socjol ogii pracy oraz 
psychologii stereotypów i uprzedzeń. Stosowanie (jedynie) męskich 
form dla opisu osoby zajmującej dane stanowisko było badane w kon-
tekście ogłoszeń o pracę (np. Klaus 2004, Kędziora, Śmiszek, Zima 
2009), jednak stanowi również wyzwanie metodologiczne w przy-
padku każdych badań wykorzystujących kategorię zawodu. 

Brak żeńskich form nazw zawodów tradycyjnie wykonywanych 
przez mężczyzn (kowal, górnik) oraz najbardziej prestiżowych profe-
sji i stanowisk (dziekan, adwokat) to jedna z luk leksykalnych wyni-
kających z szerszego zjawiska seksizmu językowego. Androseksizm, 
który występuje w większości języków świata, oznacza, iż obraz 
kobiet jest mniej korzystny w wielu wymiarach – w zakresie leksyki, 
słowotwórstwa, frazeologii, gramatyki (Karwatowska, Szpyra 2010).  
W języku polskim seksizm przejawia się poprzez asymetrię wyra-
zów gatunkowych (np. nazwy narodowości czy grup społecznych), 
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negatywne nacechowanie semantyczne pewnych wyrazów w formie 
żeńskiej oraz negatywne nacechowanie form żeńskich tworzonych od 
nienacechowanych form męskich, np. jak w przypadku właśnie nazw 
zawodów (Dąbrowska 2008). Tworzenie nowych określeń dla kobiet 
pracujących na tych stanowiskach jest kontrowersyjne i często utrud-
nione ze względu na powody pragmatyczne, socjolingwistyczne lub 
językowe (Karwatowska, Szpyra 2010). 

W okresie PRL problem żeńskich nazw zawodów miał wymiar 
polityczny, gdyż ofi cjalnie nie uznawano podziału na zajęcia „ko-
biece” i „męskie” (czego chyba najbardziej znanym przykładem jest 
plakat „Kobiety na traktory”). Uznawano więc, że stosowanie wobec 
kobiet męskich form nazw zawodów jest wyrazem ich emancypacji, 
którą propaganda przedstawiała jako możliwą jedynie w ustroju 
socjalistycznym (Woźniak 2014). W tym okresie stosowanie żeńskich 
końcówek było więc uznawane za wyraz nadmiernego konserwaty-
zmu a nawet zacofania (Pawłowski 1951, Klemensiewicz 1957).

W swoim najnowszym stanowisku w tym zakresie, przyjętym na 
posiedzeniu plenarnym 25.11.2019 r., Rada Języka Polskiego zauważa, 
że dyskusja odnośnie feminatywów nie jest zjawiskiem nowym, 
trwa od początku dwudziestego wieku. Przez całe stulecie obecne 
były dwie tendencje: regularne tworzenie feminatywów (przewa-
żające na początku wieku i powracające w jego ostatniej dekadzie) 
oraz zaznaczanie żeńskości poprzez dodawanie rzeczownika „pani” 
oraz związki składniowe (np. „poprzednia dyrektor wydała oświad-
czenie”). Druga z tych tendencji stała się zwyczajem językowym 
w drugiej połowie stulecia, szczególnie w odniesieniu do nowych 
zawodów i stanowisk wysokoprestiżowych, jednak Rada zauważa, 
że „większość argumentów przeciwko tworzeniu nazw żeńskich jest 
pozbawiona podstaw”. Autorzy i autorki dostrzegają również, że spór 
o feminatywy ma podstawy społeczne, które językoznawcy mogą 
jedynie komentować, zaś prawo do wyboru form żeńskich powinno 
zostać pozostawione mówiącym. Podsumowując, Rada uznaje, że 
„polszczyźnie potrzebna jest większa, możliwie pełna symetria nazw 
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osobowych męskich i żeńskich w zasobie słownictwa” i dostrzega, że 
stosowanie zarówno rzeczowników męskich i żeńskich w tekstach 
(„lekarze i lekarki”) jest wyrazem potrzeby zwiększenia widoczności 
kobiet w języku. Jednocześnie jednak autorzy i autorki stanowiska 
stwierdzają, że formy męskie odnosić się mogą do obu płci (RJP 2019).

Badania pokazują, że formy nazw zawodów mają związek z nie-
równościami na rynku pracy oraz zakorzenionymi w kulturze ste-
reotypami płciowymi. Osoby badane przez Martę Dąbrowską (2008) 
były zdania, że kobiece formy nazw zawodów brzmią sztucznie 
i śmiesznie, a także budzą skojarzenia z niższym poziomem pro-
fesjonalizmu niż w przypadku form męskich. Przykładowo forma 
„profesor” była defi niowana jako określenie osoby (kobiety albo 
mężczyzny) pracującej na wyższej uczelni, zaś forma „profesorka” 
jako nauczycielki w liceum. Większa fachowość była łączona z męs-
kimi formami również w bardzo ciekawym eksperymencie z wizy-
tówkami Victorii Kamasy (2007), w którym uczestnikom prezento-
wane były dwie wersje fi kcyjnych wizytówek, z nazwą zawodu w ro-
dzaju męskim i żeńskim. Wizytówka, na której widniała żeńska 
forma zawodu, sprawiała, że danej osobie przypisywane były cechy 
stereotypowo żeńskie (analogiczny proces nie występował jednak 
w przypadku form męskich).

Zastosowanie męskiej lub żeńskiej formy nazwy zawodu w kwes-
tionariuszu badań prestiżu wydaje się być istotnym wyborem 
metodologicznym, gdyż poprzez ukierunkowywanie wyobrażeń 
o ocenianej grupie zawodowej może wpływać na odpowiedzi osób 
biorących udział w badaniu. Jednak syntetyczne omówienie historii 
metodologii polskich badań prestiżu zawodów, które znajduje się 
w dalszej części tego podrozdziału pokazuje, że w znaczącej więk-
szości badań kwestia ta nie była uwzględniona.  

2.2.3. Metodologie polskich badań prestiżu
Ostatnią kwestią metodologiczną związaną z badaniami prestiżu 
zawodów jest sama budowa kwestionariusza.
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Najbardziej rozpowszechniony wydaje się być model, w którym 
respondenci/-ki otrzymują listę zawodów i oceniają je z użyciem skali 
prestiżu (aczkolwiek, o czym mowa była już wcześniej, w historii 
badań prestiżu zawodów często stosowano pytania odnoszące się 
do terminów „poważanie” czy „szacunek”). Tak właśnie wyglądało 
pierwsze polskie badanie dotyczące stricte prestiżu zawodów, które 
zostało przeprowadzone w 198 5 roku przez Włodzimierza Wesołow-
skiego i Adama Sarapatę dla Ośrodka Badań Opinii Publicznej przy 
Polskim Radiu (Wesołowski, Sarapata 1962). 

Dylematy metodologiczne w ramach takiego sposobu prowa-
dzenia badań to przede wszystkim długość listy zawodów i wybór 
zawodów, które się na niej pojawią. Wybrane zawody powinny być 
znane respondentom/-kom; Michał Pohorski postuluje również, aby 
reprezentowały duże grupy społeczno-zawodowe (Pohorski 1968). Al-
ternatywnym rozwiązaniem jest poproszenie respondentów/-ek o wy-
bór z listy tego zawodu lub zawodów, które cieszą się największym 
poważaniem (np. CBOS 1988).

Dużą zaletą stosowania listy zawodów jest możliwość porównań 
historycznych, jak w przypadku badań CBOS. Z drugiej strony jednak 
wprowadzanie pewnych modyfi kacji w liście może być potrzebne ze 
względu na zmiany zachodzące na rynku pracy. 

W poszczególnych badaniach umieszczane były również inne 
pytania, wychodzące poza samą ocenę zawodów z listy. Na przykład 
w przywołanym już badaniu Włodzimierza Wesołowskiego i Adama 
Sarapaty (Wesołowski, Sarapata 1962) pojawiła się również ocena 
zawodów pod względem związanych z nimi korzyści materialnych, 
oraz stałości zatrudnienia. Porównanie ocen poszczególnych zawo-
dów na trzech skalach pozwoliło autorom badania na stwierdzenie, 
że ani korzyści majątkowe, ani stałość pracy, nie były w ówczesnym 
kontekście źródłem poważania (oceny nie pokrywały się ze sobą). 
Połączenie tematyki prestiżu z dochodami i zróżnicowaniem docho-
dów powracało również w późniejszych kwestionariuszach (Pohorski 
1968, CBOS 1996). 
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Niektórzy autorzy badań próbowali rozwiązać kwestię trudności 
zdefi niowania samego pojęcia „prestiż” poprzez włączanie do kwe-
stionariuszy pytań o kryteria ocen prestiżu zawodów (np. Pohorski 
1968, Sarapata 1965, Słomczyński 1972). Innym interesującym zagad-
nieniem jest rozróżnienie pomiędzy prestiżem, jakim dany zawód 
cieszy się zdaniem respondenta/-ki w społeczeństwie oraz tym, na 
ile prestiżem darzy go sama osoba biorąca udział w badaniu (Reszke 
1984, Wojdyło – badanie omówione w Sarapata 1965).

W poszczególnych badaniach zadawane były również pytania 
dotyczące odczuć wobec zawodów na poziomie indywidualnym, 
np. o zadowolenie osób biorących udział w badaniu z ich własnego 
zawodu (Żygulski 1964), chęć zmiany zawodu (Żygulski 1964), czy 
też ocenę własnej pozycji społecznej m.in. pod względem prestiżu 
(Słomczyński 1972). W niektórych badaniach (Wesołowski, Sarapata 
1962; Żygulski 1964; CBOS 1988) pojawiało się również pytanie o to, 
jaki zawód osoby biorące udział w badaniu preferowałyby dla 
swoich dzieci. Pytanie to jest ciekawe nie tylko z perspektywy 
samego prestiżu zawodów, ale również jako źródło informacji 
o różnicach oczekiwań i aspiracji w stosunku do dzieci w zależno-
ści od ich płci. 

Warto tu wspomnieć o jeszcze jednym pytaniu, zastosowanym 
w badaniu IFIS PAN z 1987 roku, które miało na celu sprawdzenie, 
czy i na ile postawy społecznego poważania przekładają się na inter-
akcje pomiędzy przedstawicielami różnych grup społecznych. Osoby 
biorące udział w badaniu pytano o to, jakiego towarzysza zabaw ro-
dzice powinni wybrać dla siedmioletniego chłopca, mając do wyboru 
synów: lekarza, brygadzisty w fabryce, profesora uniwersytetu oraz 
właściciela sklepu (Domański, Sawiński 1991).

Niewątpliwą innowacją metodologiczną jest natomiast badanie 
Ireny Reszke (1984) na próbie mieszkańców Warszawy (wyróżnia 
się ono również na tle pozostałych pod względem wrażliwości na 
tematykę płci). Zastosowany został w nim kwestionariusz składający 
się z pytań otwartych i zamkniętych, przy czym te pierwsze stano-
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wiły większość. Sam kwestionariusz natomiast został opracowany na 
podstawie wywiadów swobodnych na próbie kwotowej. 

Pytania badawcze dotyczyły dwóch kwestii. Pierwszą z nich 
były kryteria prestiżu zawodów męskich i kobiecych (zależność 
pomiędzy stopniem sfeminizowania zawodu a sposobem w jaki jest 
on oceniany pod względem statusu społecznego czy też poważania). 
Drugim tematem był podział zawodów na „odpowiednie”, czy też 
„przypisane”, kobietom i mężczyznom. 

W pierwszej kolejności respondentom/-kom zadawane było pytanie 
otwarte o zawód, który ich zdaniem cieszy się dużym poważaniem, 
zaś w dalszej części kwestionariusza znajdowało się pytanie zamknięte, 
w którym respondenci/-ki wybierali dwa najbardziej poważane zawody 
z listy szesnastu (pierwsze osiem było „typowo kobiecych”, a kolejne „ty-
powo męskich” o czym informowała uwaga otwierająca listę). Zarówno 
w przypadku ocen, jak i ich kryteriów, rozróżniano opinie respon-
denta/-ki oraz te, które jej/jego zdaniem podzielane są przez większość 
społeczeństwa. Osobna część kwestionariusza dotyczyła zawodów 
najmniej szanowanych. W badaniu została również poruszona kwestia 
kryteriów poważania oraz pozycji społecznej kobiet i mężczyzn. 

Pytania otwarte zastosowano także w badaniu z 1987 roku. 
Ponieważ w tym samym roku odbyło się również badanie z zasto-
sowaniem listy zawodów, możliwe było porównanie tych dwóch 
sposobów zbierania danych. Henryk Domański i Zbigniew Sawiński 
piszą, że odpowiedzi respondentów/-ek na pytanie otwarte odzwier-
ciedlają stereotypowe myślenie o strukturze zawodowej – większe 
szanse na wskazanie mają zawody obecne w codziennej świadomości 
respondentów. Trudno więc mówić o wyższości jednej z metod nad 
drugą – dostarczają one informacji dotyczących różnych sfer zacho-
wań i postaw. Pytanie z listą odpowiada reakcji na bodźce (prestiż 
sytuacyjny), wolny zaś wybór odwołuje się do ogólnej znajomości 
struktury zawodowej  (Domański, Sawiński 1991). 

Prestiż zawodów był także tematem badań retrospektywnych. 
W 1961 roku Adam Sarapata pytał respondentów (mężczyzn w wieku 
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40–65 lat zamieszkałych w Łodzi), czy pozycja poszczególnych za-
wodów zmieniła się od czasów przed drugą wojną światową i jaki 
charakter miały te zmiany (wyższa/niższa pozycja). Analogiczne ba-
danie zostało przeprowadzone rok później na próbie ogólnopolskiej 
ludności w wieku powyżej 40 lat (Sarapata 1965).

Osobnym typem badań prestiżu są te prowadzone na potrzeby 
budowania skal. W historii polskich badań były to dwie skale 
prestiżu: przy Społecznej Klasyfi kacji Zawodów z 1975 i przy Nowej 
Społecznej Klasyfi kacji Zawodów z 2007 roku. Pierwsza ze skal po-
wstała na podstawie triangulacji źródeł danych. Pierwszym etapem 
było (pierwsze) ogólnopolskie badanie prestiżu, w którym osoby 
biorące udział w badaniu oceniały 30 zawodów. Później natomiast 
przeprowadzono badanie eksperckie, w którym uwzględniono 
500 zawodów (tak, aby reprezentowane były wszystkie kategorie 
Społecznej Klasyfi kacji Zawodów), a zagregowane oceny ekspertów 
były podstawą do stworzenia zbiorczej miary prestiżu. Następnie 
dokonano estymacji analogicznej miary, którą można by odnosić 
do ogółu dorosłych Polaków, a w końcu obliczono wartości indeksu 
dla wszystkich kategorii klasyfi kacji. W 2007 roku natomiast skala 
została utworzona na podstawie badania eksperckiego, w którym 
zaproszeni eksperci mieli uszeregować pod względem prestiżu 
551 zawodów (Domański, Sawiński, Słomczyński 2007).

2.2.4. Hierarchia prestiżu zawodów w Polsce
Pierwsze badanie z wykorzystaniem skali prestiżu, na której oceniane 
były zawody miało miejsce w 1958 (Wesołowski, Sarapata 1962) na pró-
bie ludności warszawskiej, zaś pierwsze badanie ogólnopolskie zostało 
zrealizowane w 1975 roku na potrzeby opracowania skali prestiżu 
w Społecznej Klasyfi kacji Zawodów (Słomczyński, Kacprowicz 1979)2. 

Analizując wyniki kolejnych badań, Henryk Domański, Zbigniew 

 Wcześniejsze badania ogólnopolskie z 1  roku były ograniczone do osób 
w wieku –  lat (Słomczyński, Kacprowicz 1 ).
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Sawiński i Kazimierz Słomczyński (2010)3 zwracają uwagę na dużą 
stabilność hierarchii prestiżu – niezależnie od zmian kulturowych 
i politycznych na jej szczycie utrzymują się zawody wymagające 
wysokiego poziomu kwalifi kacji a równocześnie ważne z punktu 
widzenia zaspokojenia potrzeb społeczeństwa, takich jak edukacja, 
zdrowie i bezpieczeństwo. Również patrząc na wyniki najnowszego 
badania CBOS (2019) można zauważyć, że tendencja ta została za-
chowana. Na pierwszym miejscu znajduje się (podobnie jak w 2013) 
strażak, na kolejnym pielęgniarka i robotnik wykwalifi kowany. Co 
ciekawe, profesor uniwersytetu –  zawód zajmujący pierwsze miejsce 
w wielu badaniach (m.in. badanie ogólnopolskie na potrzeby Spo-
łecznej  Klasyfi kacji Zawodów 1975, badanie IFiS PAN 1987, badanie 
w ramach ESS 2008, badania CBOS 1995, 1996, 1999, 2009) – tym 
razem znalazł się dopiero na piątym miejscu. Obok zmian ocen po-
szczególnych zawodów, ważną tendencją, na którą wskazują Henryk 
Domański, Zbigniew Sawiński i Kazimierz Słomczyński, jest spadek 
międzyjednostkowej zgodności ocen, świadczący o malejącym 
stopniu społecznego konsensusu w tym przedmiocie. Oznacza to, że 
prestiż traci swoją rolę integrującą jako czynnik kształtujący normy 
społeczne (Domański, Sawiński, Słomczyński 2010). 

2.3. Problemy badań prestiżu w kontekście płci
2.3.1. Historia badań prestiżu w polskiej socjologii pracy 

z uwzględnieniem płci 
Historia badań prestiżu w Polsce sięga 1932 roku, kiedy to Rajmund 
Buławski przeprowadził badanie na małą skalę, mające na celu 
przetestowanie zaproponowanej przez niego klasyfi kacji warstw 
społecznych. W kolejnych dekadach tematyka prestiżu zawodów stała 
się jednym z „klasycznych” tematów podejmowanych przez polskich 

 Artykuł Henryka Domańskiego, Zbigniewa Sawińskiego i Kazimierza Słomczyń-
skiego odnosi się do badań z lat 1 – , lecz zawarte w nim tezy są, naszym zdaniem, 
w znacznej mierze trafne również w odniesieniu do badań późniejszych ( , 1  i 1 ).
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socjologów pracy, jednak można zauważyć, że w znaczącej większości 
tych badań kwestia płci pozostawała nieobecna.

Jeśli chodzi o stosowane w kwestionariuszach formy nazw zawo-
dów, to dominującym podejściem wydaje się być podawanie jedynie 
form męskich lub też podawanie różnych form poszczególnych za-
wodów – w większości jednak form męskich z kilkoma zawodami 
w formie żeńskiej, jak na przykład w badaniu pierwszym reprezenta-
cyjnym ogólnopolskim z 1975 roku, kiedy to w formie żeńskiej podane 
zostało 4 z 30 zawodów (Słomczyński, Kacprowicz 1979). Niestety, 
można zauważyć, że jest to „tradycja badań prestiżu”, gdyż sytuacja 
ta nie uległa zmianie na przestrzeni czasu – w badaniach CBOS 
z 2019 roku, w formie żeńskiej podany został jeden z trzydziestu 
jeden zawodów (pielęgniarka). Należy również podkreślić, że niski 
odset ek zawodów w formie żeńskiej wydaje się być nie do k ońca 
uzasadniony, np. sfeminizowany (a także „stereotypowo kobiecy”) 
zawód nauczyciela podany został w formie męskiej. Co ciekawe, w ba-
daniu z 2019 zawód sprzątaczki, do tej pory podawany w formie 
żeńskiej, został zastąpiony przez „pracownika sprzątającego”.

W związku z dominacją męskich form nazw zawodów w kwestio-
nariuszach, bardzo trudne jest interpretowanie wyników odnośnie 
hierarchii prestiżu zawodów przez pryzmat płci. W przywołanym 
w poprzednim podrozdziale ostatnim badaniu CBOS (2019) jedyny 
zawód podawany w formie żeńskiej (pielęgniarka) znajduje się na 
drugim miejscu. Dość wysoko w hierarchii znajduje się również ste-
reotypowo kobiecy (i faktycznie sfeminizowany) zawód nauczyciela. 
Ponieważ interpretacja samej hierarchii prestiżu zawodów w Polsce 
nie daje nam zbyt wielu informacji na temat zależności pomiędzy pre-
stiżem a płcią, warto spojrzeć na inne zagadnienia, które znalazły się 
w kwestionariuszach. Pierwszym interesującym pytaniem była kwe-
stia wyboru preferowanego zawodu dla syna i córki. Pytanie to zostało 
zadane po raz pierwszy przez Włodzimierza Wesołowskiego i Ada-
ma Sarapatę (1962). W przypadku dzieci obojga płci dominowały za-
wody inteligenckie, jednak w przypadku dziewczynek na pierwszym 
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miejscu znalazł się zawód lekarki, zaś w przypadki chłopca – inży-
niera. Zawód wybrany dla dziewczynek jest więc bardziej prestiżowy 
(według wyników tego samego badania), ale zarazem (przynajmniej 
stereotypowo) łączy się z opieką. 

Pytanie o wybór zawodu dla dziecka pojawiło się również 
w badaniach prowadzonych przez Kazimierza Żygulskiego. Co 
ciekawe, odgrywało ono kluczową rolę, ponieważ próba dobrana 
została spośród rodziców/opiekunów młodzieży kończącej VII klasę 
szkół podstawowych i XI klasę liceów ogólnokształcących. Rozpo-
częcie kwestionariusza właśnie od pytania o zawód dla dzieci miało 
na celu wprowadzenie respondentów/-ki w tematykę zawodów. 
Jeśli chodzi o dziedzinę pracy, to rodzice/opiekunowie najbardziej 
chcieliby, aby ich synowie pracowali w przemyśle lub rzemiośle, 
zaś w przypadku córek preferowane były rzemiosło i szkolnictwo. 
Należy jednak podkreślić, że niezależnie od płci dziecka, rodzice za 
najważniejsze kryterium dziedziny pracy uznawali „zadowolenie 
i zamiłowanie dziecka”. Również niezależnie od płci dziecka, jeśli 
chodzi o konkretny zawód wskazywany jako preferowany, najczęś-
ciej wybierane były zawody umysłowe (aczkolwiek nieco częściej dla 
dziewczynek) (Żygulski 1964). W odpowiedziach na otwarte pytanie 
o preferowany zawód dla dzieci w ogólnopolskim badaniu ludności 
wiejskiej w 1960 roku najczęściej wybieranymi zawodami dla syna 
były lekarz/dentysta i inżynier, zaś dla córki lekarka/dentystka i na-
uczycielka (Sarapata 1965). 

Ważnym wyjątkiem od tendencji do niedostrzegania płci kultu-
rowej w polskich badaniach prestiżu zawodów są wspomniane już 
wcześniej badania Ireny Reszke na próbie mieszkańców Warszawy. 
Płeć pojawiała się w tych badaniach nie jako wątek poboczny, ale 
jako jedno z głównych zagadnień. W pytaniu otwartym o najbardziej 
poważany zawód na pierwszym miejscu znalazł się zawód lekarza. 
Natomiast w pytaniu zamkniętym o najbardziej poważany przez 
respondenta/-kę zawód najczęściej z listy ośmiu zawodów „męskich” 
i ośmiu „kobiecych” wybierane były zawody chirurga oraz nauczy-
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cielki. Te same zawody wskazywane były jako najbardziej, zdaniem 
respondenta/-ki, poważane w społeczeństwie. Oznacza to, że jeden 
z zawodów – zarówno postrzeganych jako najbardziej szanowane 
w społeczeństwie jak i najbardziej szanowane przez respondentów/-ki 
– należy do silnie sfeminizowanych, jednak trzeba podkreślić, że 
był on wybierany rzadziej (Reszke 1984). Wśród zawodów najmniej 
poważanych zarówno przez respondentów/-ki jak i w społeczeństwie 
najczęściej podawany był zawód referentki w biurze.  

Nieco inne niż w przypadku pytania o poważanie, były zawody 
wskazywane jako cieszące się najwyższą pozycją społeczną – chirurg 
i inżynier. Zawód nauczycielki znalazł się tym razem na trzecim miejscu. 
Można więc stwierdzić, że niektóre zawody wiążą się z poważaniem oraz 
pozycją społeczną (zawód „męski” – chirurg), inne bardziej z wysoką 
pozycją społeczną (zawód „męski” – inżynier) a inne bardziej z powa-
żaniem (zawód „kobiecy” – nauczycielka). Co interesujące, osoby biorące 
udział w badaniu wskazywały na takie same kryteria poważania kobiet 
i mężczyzn: na pierwszym miejscu znajdowały się cechy związane 
ze stosunkiem do innych (takie jak życzliwość, altruizm, serdeczność 
etc.), na drugim zaś dobre pełnienie ról rodzinnych. Niezależne od płci 
wydają się również być kryteria oceny pozycji społecznej – najczęściej 
wskazywane było wykształcenie i wiedza (Reszke 1984).

2.3.2. Feminizacja/maskulinizacja zawodu a prestiż
Istotnym wątkiem powiązanym z różnicami w zakresie prestiżu jest 
podział rynku pracy na zawody „męskie” i „kobiece”, który może być 
częściowo łączony z segregacją poziomą. Stereotypy dotyczące po-
szczególnych zawodów przekładają  się na segregację rynku pracy we-
dług cech demografi cznych, m.in. płci (He i in. 2019). W podziale tym 
za „kobiece” uznawane są branże/sektory/zawody charakteryzujące się 
gorszymi warunkami fi nansowymi i niższym prestiżem (Mietlewski 
2010). Są to często zawody związane z opieką (pielęgniarka, przedszko-
lanka) lub mające charakter pomocniczy (sekretarka). Z kolei zawody, 
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w których stereotypowo lepiej będą się sprawdzać mężczyźni to te, 
które wymagają specjalistycznych umiejętności np. informatyk, 
chirurg lub wiążą się z używaniem siły, np. policjant (Badora 2010). 
Podział na zawody „kobiece” i „męskie” jest więc związany ze stereo-
typami odnośnie odmiennych, wrodzonych kompetencji związanych 
z płcią. Kobietom są przypisywane cechy niekorzystnie wpływające 
na szanse odniesienia sukcesu na rynku pracy, jak zbyt duża emocjo-
nalność czy też brak postaw przedsiębiorczych (Titkow 2003). Kolejną 
barierą utrudniającą odniesienie sukcesu w sferze zawodowej jest 
również stereotypowe przypisywanie kobietom koncentracji na roli 
matki i żony. Praca zawodowa miała by więc być dla nich jedynie 
mniej ważnym, pobocznym zajęciem (Kotowska, Sztanderska, Wóy-
cicka 2009).

Odnosząc się bezpośrednio do tematu niniejszej pracy, można 
zauważyć, że w tym podziale, praca na uczelni długo była uważana 
raczej za „męską”, gdyż potrzebne są do niej „męskie predyspozycje”, 
za jakie stereotypowo uznawane mogą być: systematyczność czy 
odporność na stres. Co więcej, jest to praca bardzo wymagająca, dla 
odniesienia sukcesu konieczne są duże nakłady czasowe, co również 
może stereotypowo zmniejszać szanse kobiet ze względu na ich 
(społecznie oczekiwane) większe zaangażowanie w życie rodzinne 
(Kolbuszewska 2016). 

Podział na „kobiece” i „męskie” przejawia się również na pozio-
mie grup zawodowych, w tym przypadku jako tendencja do klasy-
fi kowania poszczególnych zadań danej grupy jako „męskie” albo 
„kobiece”. W przypadku świata nauki i szkolnictwa wyższego, w li-
teraturze możemy doszukać się istnienia takiego podziału, w którym 
„akademicką rolą kobiecą” jest dydaktyka, zwłaszcza na niższych 
poziomach studiów (np. przedmioty wprowadzające), „akademicką 
rolą męską” jest natomiast prowadzenie badań. Kobietom przypisany 
jest więc zakres zadań praktycznych, o charakterze bardziej ogólnym, 
ukierunkowanych na interakcje z innymi i wspieranie ich, zadania 
męskie są natomiast bardziej wyspecjalizowane i ukierunkowane 
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na cel (Pease 1993). Płeć warunkuje więc doświadczenia i trajektorie 
zawodowe pracowników naukowych (Fotaki 2013).

Związek pomiędzy prestiżem zawodu a jego feminizacją stanowi 
złożone zagadnienie. Zdaniem Stefanii Dzięcielskiej-Machnikowskiej 
(1968, za: Reszke 1984) kobiety „wchodzą” do zawodów, w których 
mężczyźni nie chcą już pracować. Co więcej, można powiedzieć, że 
relacja pomiędzy prestiżem zawodu a jego feminizacją ma charakter 
zwrotny, ponieważ zarówno feminizacja prowadzi do obniżenia 
się prestiżu zawodu, jak i obniżenie się prestiżu zawodu prowadzi 
do jego feminizacji (Sullerot 1978, za: Reszke 1984). Należy jednak 
zauważyć, że zarówno proporcje kobiet i mężczyzn w grupach za-
wodowych, jak i prestiż poszczególnych zawodów ulegają ciągłym 
zmianom. Ponadto, nowsze badania zaprzeczają istnieniu prostej, 
negatywnej korelacji pomiędzy feminizacją zawodu a jego prestiżem 
(Magnusson 2009; Härkönen, Manzoni, Bihagenc 2016; Crawley 2014). 
Co więcej, już w 1979 Paula England stwierdziła, że brak dyskrymi-
nacji kobiet w zakresie prestiżu zawodowego jest zaskakujący, biorąc 
pod uwagę, że są one dyskryminowane w zakresie dostępu do wła-
dzy oraz poziomu wynagrodzeń, które to dwa czynniki są częstymi 
korelatami prestiżu (England 1979).

Można więc stwierdzić, że różnica pomiędzy zawodami sfemi-
nizowanymi a zmaskulinizowanymi jest znacznie mniej wyraźna 
w zakresie nagród niematerialnych niż w przypadku nagród 
materialnych (odwołując się do podziału Davisa i Moore’a). Niższe 
wynagrodzenia w zawodach sfeminizowanych są jednym z przy-
czyn zjawiska luki płacowej (zob. Boll, Rossen, Wolf 2017), będącego 
jednym z przejawów dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Być może 
więc wysoki prestiż przynajmniej części zawodów sfeminizowanych 
może być traktowany w kategoriach „zadośćuczynienia” za zbyt 
niskie – w stosunku do ważności funkcjonalnej zawodu – wynagro-
dzenia materialne.
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2.3.3. Zawodowe mniejszości płciowe
W kontekście stereotypowego podziału zawodów na „kobiece” 
i „męskie” interesująca jest kwestia osób, które wybierają zawód 
niezgodny ze stereotypem przypisanym swojej płci kulturowej. Jako 
„obserwacje odstające ” biografi e zawodowe i doświadczenia tych osób 
mogą być bardzo cennym źródłem informacji na temat wpływu płci 
kulturowej na rozwój kariery zawodowej, w tym prestiż zawodowy. 

Niestety, tematyka zawodowych mniejszości płciowych była 
poruszana przez badaczy społecznych głównie w sposób fragmenta-
ryczny, to jest z ograniczeniem do jednego zawodu lub płci, zaś tylko 
w nielicznych projektach brano pod uwagę zarówno doświadczenia 
mężczyzn w zawodach sfeminizowanych, jak i kobiet w zmaskuli-
nizowanych. W jednym z takich projektów, obejmujących obie płcie 
(pielęgniarze i żołnierki), Christine Williams doszła do wniosku, 
że zarówno struktura pracy, jak i działania grupy zawodowej, są 
ukierunkowane na zachowanie męskości mężczyzn w zawodach sfe-
minizowanych, i kobiecości kobiet w zawodach zmaskulinizowanych 
(Williams 1989). Catherine Taylor natomiast analizowała zawodowe 
mniejszości płciowe pod względem wsparcia w miejscu pracy, 
dochodząc do wniosku, że można mówić o lepszym traktowaniu 
mężczyzn i dyskryminacji kobiet (2010). Mężczyźni pracujący w za-
wodach sfeminizowanych byli również badani w kontekście zjawiska 
„szklanych ruchomych schodów”, oznaczającego pozytywny wpływ 
stereotypów na temat męskości na sytuację zawodową mężczyzn 
(Williams 1992, Budig 2002, Williams 2013).

Warto zwrócić uwagę, że żadne ze wspominanych badań nie 
zostało przeprowadzone w warunkach postsocjalistycznego rynku 
pracy. Jest to istotny czynnik wpływający na zróżnicowanie sytuacji 
mężczyzn i kobiet, gdyż w państwach socjalistycznych udział kobiet 
w rynku pracy nie przekładał się na równouprawnienie w życiu ro-
dzinnym (Aslanbeigui, Pressman, Summerfi eld 1994). Co więcej, tego 
rodzaju wzorce z okresu socjalistycznego miały wpływ na procesy 
demokratyzacji (Galligan, Clavero, Calloni 2010).
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Jeśli chodzi o specyfi czny kontekst polskiego rynku pracy 
najważniejszym projektem dotyczącym zawodowych mniejszości 
płciowych jest międzynarodowe badanie „Men in Feminized 
Workplaces” zrealizowane w 2005 roku w czterech krajach Europy 
(poza Polską były to: Bułgaria, Dania i Włochy). Projekt ukierun-
kowany był na poznanie doświadczeń mężczyzn zatrudnionych 
w sfeminizowanych miejscach pracy. W Polsce byli to nauczyciele 
edukacji podstawowej, pielęgniarze, pracownicy pomocy spo-
łecznej oraz pracownicy administracyjni. Projekt opierał się na 
indywidualnych wywiadach pogłębionych. Analiza wyników 
badania pokazała, że mężczyźni pracujący w sfeminizowanych 
zawodach są zadowoleni z bycia zawodową mniejszością płciową. 
Odczuwają pełną akceptację ze strony swoich koleżanek, korzy-
stają również z ich wsparcia i wiedzy. Mają także świadomość, 
że mogą liczyć na lepsze traktowanie ze strony pracodawcy, m.in. 
w zakresie awansów. Przynależenie do płciowej mniejszości zawo-
dowej jest korzystne dla mężczyzn również w sferze prywatnej. 
Znajomi i rodzina odnoszą się pozytywnie do pracy uczestników 
badania  niezgodnej z tradycyjnymi wzorcami ról płciowych. Ewen-
tualne negatywne reakcje związane były przede wszystkim z ni-
skimi wynagrodzeniami typowymi dla sfeminizowanych zawodów 
– uniemożliwiającymi realizację roli żywiciela rodziny. Znajomi i ro-
dzina odnoszą się pozytywnie do, niezgodnej z tradycyjnymi 
wzorcami ról płciowych, pracy uczestników badania. Podobnie 
pozytywny był stosunek do uczestników badania odbiorców ich 
pracy – klientów, pacjentów, uczniów i ich rodziców (Fuszara 2008). 

W polskiej socjologii brakuje projektu o podobnej skali ukierunko-
wanego na poznanie uogólnionych doświadczeń kobiet pracujących 
w różnych zawodach zmaskulinizowanych. Można jednak zwrócić 
uwagę na bardziej szczegółowe badania dotyczące kobiet w górnic-
twie (Kamińska-Berezowska, Gawryluk 2008; Klimczak-Ziółtek, 
Wódz 2010) czy służbach mundurowych (Waśko-Osiejczuk 2018).
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Prestiż a płeć – uwagi końcowe 

Problemy prestiżu są elementem szerszej kwestii nierówności w życiu 
społecznozawodowym. Wiążą się z uprzedzeniami i stereotypami, 
jak też z kwestiami feminizacji i maskulinizacji zawodów. Pokazują 
wielowarstwowość i złożoność z jednej strony prestiżu grup zawo-
dowych, a z drugiej strony prestiżu w perspektywie indywidualnej. 
Całość wpisana jest też w zmieniającą się dynamikę uwarunkowań 
społecznokulturowych i recepcji różnych typów prac. Dodatkowym 
czynnikiem jest ciągłość i z miany prestiżu w kontekście wyzwań 
każdej epoki i odbioru tego, co jest promowane i defi niowane ryn-
kowo jako „zalecane” czy „właściwe” dla każdej płci. Zmiany na 
rynku pracy i pojawianie się nowych zawodów rysują wyzwania dla 
nowych badań dotyczących ich postrzegania, również pod wzglę-
dem feminizacji i maskulinizacji. W tym ostatnim kontekście warto 
zwrócić uwagę na konieczność stosowania uważności językowej 
dotyczącej płci osób wpisujących się w wykonywanie zawodowych 
ról. Naszym zdaniem warto zatem obecność obu płci zaznaczać 
w warstwie językowej w nazwach zawodów, w tym zwłaszcza gdy 
są one przytaczane w liczbie pojedynczej i wiążą się z badaniem 
postrzegania prestiżu.  

Rozdział dotyczył kwestii feminizacji i maskulinizacji zawodów, 
ich związku z prestiżem oraz problemów prestiżu w kontekście 
zawodowych mniejszości reprezentantów określonej płci. Pozwolił 
zauważyć, że prestiż i władza ciągle wydają się więc być przede 
wszystkim rodzaju męskiego. 
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Przeprowadzone tutaj analizy potwierdzają, że doświadczenie pracy 
jest bardzo istotnie powiązane z płcią i rzutuje na prestiż pracują-
cych. Ich celem – w obu rozdziałach – było wskazanie na defi cyty 
w zakresie dostrzegania i ujmowania znaczenia płci pracujących. 
W rozdziale pierwszym zwróciliśmy uwagę na feminizm jako nabie-
rającą znaczenia perspektywę epistemologiczną, na nadal znaczącą 
specyfi kę odmienności akademickich karier kobiet w Polsce, jak też 
na powiązanie zainteresowań badawczych socjologów z ich płcią, 
oraz na kwestie androcentryczności analiz socjologicznych w PRL 
i stopniową zmianę tego stanu rzeczy w III RP. Dodatkowo przed-
stawiliśmy podstawowe dane z zakresu instytucjonalizacji socjologii 
pracy z odwołaniem do jej funkcjonowania na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach i na Uniwersytecie Gdańskim. Podstawą dla prze-
prowadzonych analiz był projekt „Nestorzy socjologii pracy” ujęty 
z feministyczną wrażliwością.   

Rozdział drugi został skoncentrowany na kwestiach badania 
prestiżu związanego z typem wykonywanej pracy. Temat został 
omówiony w kontekście feminizacji i maskulinizacji zawodów, 
z uwzględnieniem dotychczasowych badań tego problemu, w tym  
tych, jakie były udziałem profesor Ireny Reszke,  a wiele lat później 
były kontynuowane przez Olgę Czeranowską. Bardzo wyraźnie 
chcemy dzięki tym rozważaniom podkreślić, że język polski nie jest 
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przeźroczysty pod względem płci, ale wymaga uważności w celu 
zachowania neutralności językowej, która istotnie wpływa na wiele 
aspektów życia zawodowego. 

Całość analiz jest związana z ciągle odmienną pozycją kobiet 
i mężczyzn, ze zjawiskami „szklanego sufi tu” czy luki płacowej. Rze-
czywisty człowiek istnieje w konkretnym ciele kobiety czy mężczyzny 
z wpisanymi kulturowo dyspozycjami i z biologicznym zestawem 
możliwości, wyznaczającymi najbardziej fundamentalne tożsamości 
i uwarunkowania pełnionych ról społecznych, co warto dostrzec i do-
ceniać. Ponadto gospodarka postfordowska mocno rozmywa granice 
między pracą a domem, między czasem aktywności zawodowej a cza-
sem wolnym, jak też zastawia pułapki pozornego uniwersalizmu 
kategorii analitycznych w badaniach pracy, w tym ułudy uniwer-
salnej i elastycznej jednostki na rynku pracy. Za Martą Rawłuszko 
(2020) warto podkreślić związki uniwersalności i podmiotowości, bo 
jak autorka pisze: „Złuda uniwersalności jednostki ukrywa nie tylko 
wymiar płci, ale też klasy społecznej, wieku, koloru skóry, sprawno-
ści czy orientacji seksualnej. W siatce różnorodnych współzależności 
wzory podmiotowości są wzmacniane, ale też neutralizowane, mogą 
rozwĳ ać sprawczość jednostki lub ją całkowicie znosić” (Rawłuszko 
2020, s. 33).  W tym sensie istnieje wiele odmienności funkcjonowania 
ludzi na rynku, ale płeć ma wśród nich charakter szczególny, na co 
staraliśmy się zwrócić uwagę w niniejszym opracowaniu.
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Notki o autorach

Olga Czeranowska – socjolożka, adiunktka w Instytucie Nauk Społecznych 
Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Absolwentka Międzywydziałowych 
Środowiskowych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Historycznym 
z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. W 2018 obroniła pracę doktorską na temat prestiżu zawodo-
wego w perspektywie indywidualnej. Zakres jej zainteresowań badawczych 
obejmuje socjologię pracy, badania nad migracjami i mobilnością oraz gender 
studies. 

Sławomira Kamińska-Berezowska – socjolożka, dr hab., adiunktka w In-
stytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się 
głównie socjologią pracy i organizacji, stosunkami pracy, zarządzaniem 
zasobami ludzkimi i gender studies. Autorka wielu artykułów, raportów  
badawczych oraz skryptu Socjolog w zakładzie pracy – nowe wyzwania i per-
spektywy. Podręcznik dla studentów zorientowanych na praktykę wykonywania 
zawodu w aspekcie wyzwań współczesnego marketingu i zarządzania personelem 
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dieu (Katowice 2013). 

Bartosz Mika – adiunkt w Zakładzie Socjologii Spraw Publicznych i Gos-
podarki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się 
przede wszystkim socjologią gospodarki, pracy oraz nowych technologii. 
Autor trzech monografi i naukowych oraz wielu artykułów publikowanych 
w najbardziej prestiżowych czasopismach  socjologicznych w Polsce (m.in. 
„Przegląd Socjologiczny”, „Kultura i Społeczeństwo”, „Polish Sociological 
Review”). 
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Doyens of Polish Sociology of Work. Selected Aspects
S u mm a r y

The book is a result of the Doyens of Polish Sociology of Work on the Processes of 
Institutionalization, Crisis, and the Prospects for Development of the Sub-discipline 
project (called Doyens of Polish Sociology of Work in the study), carried out by 
the Sociology of Work Section of the Polish Sociological Association. The 
project was based on research conducted through in-depth interviews (with 
elements of biographical narration) with persons who have contributed to 
the institutionalization of sociology of work and the development of labor 
studies in Poland. The research focused its a  ention both on the activities of 
sociologists-practitioners, who were present in factories during the commu-
nist era, and sociologists-academics, who focused on research and teaching. 
The results of the analyses of the collected data were divided according to 
the criterion of practice-oriented sociology and academic sociology. The 
considerations presented here focus only on the second stream, i.e. the ef-
fects and nature of sociologists’ present in the fi eld of economy in industrial 
enterprises or other workplaces were not analyzed. It focuses only on acade-
mic sociologists, with particular a  ention paid to those at the University of 
Silesia and the University of Gdansk due to their similar founding dates. In 
addition, the publication makes reference to established sociology of work 
researchers from across Poland, including the following: Danuta Dobro-
wolska, Juliusz Gardawski, Maria Holstein-Beck, Krystyna Janicka, Henryk 
Januszek, Wiesława Kozek, Jolanta Kulpińska, Witold Morawski, Jan Sikora, 
Edward Sołtys, Danuta Walczak-Duraj, and Robert Woźniak. These are the 
doyens of the sociology of work. 
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Due to the problem of androcentric character of the sociology of work 
in considering its male and female researchers, the study pays a special at-
tention to the la  er, and adopts a feminist perspective of the sub-discipline. 
The need for this kind of interpretation was raised during the debates and 
discussions on the raw results of the project Doyens of Polish Sociology of 
Work. Responding to this need, the authors of this study adopted a feminist 
perspective, drawing primarily on the achievements of postmodern femi-
nism. For these reasons, brief reference is made to the analysis of historical 
and current issues raised by the successive waves of feminism. To that end, 
the volume discusses the main assumptions of the feminist perspective, as 
well as the problems of the “invisibility” of certain types of work, including 
reproductive, caring or emotional work. The volume acknowledges also the 
need to address the broader issue of gender inequality in the workplace in 
general, and in the academic workplace in particular. It addresses the issue 
of gender pay inequalities in a very general way, while the issue of asymme-
try in academic careers of men and women is discussed in more detail. The 
volume recalls the problems of “the leaking pipeline,” “the Matilda eff ect” 
or “the queen bee.” Moreover, it makes an a  empt to present exemplifi ca-
tions of at least some of these issues, based on two Polish universities of 
comparable age, although located at two opposite sides of the country, i.e. 
in reference to the nature of gender-diff erentiated academic careers at the 
University of Gdańsk and the University of Silesia. Additionally, the volume 
addresses the problem of sexism in language and other specifi c dimensions 
of gender inequality in contemporary societies.

In line with this perspective, the volume discusses also the study of 
job prestige from a gender perspective. It discusses the gender-related 
methodological dilemmas in the study of prestige of professions, directing 
particular a  ention to the issue of female forms of the names of professions. 
This is an issue on the borderline of sociology and linguistics, which raises 
strong emotions in the public debate; in the context of the study of prestige 
of professions, it may direct the thinking of respondents and infl uence 
the research results. A synthetic history of prestige research in Poland is 
also presented in the volume, with particular emphasis on the visibility of 
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gender in applied research analyses. Additionally, the study discusses the 
issue of the infl uence of feminization and masculinization of occupations on 
their prestige and the problem of professional gender minorities (women in 
masculinized occupations and men in feminized occupations).

These considerations are presented in two chapters. The fi rst one is 
entitled “Problems of Sociology of Work in the Feminist Perspective” and 
it discusses the problems of feminism as a movement and epistemological 
perspective, as well as outlines the issues of transformation of Polish so-
ciology of work. The last part of this section deals with the premises and 
methodological issues concerning the overall project undertaken by the 
Sociology of Work Section of the PSA, as well as with issues relating to the 
feminist perspective, including the problems of women in science in the 
context of the University of Gdańsk and the University of Silesia. The last 
part of the fi rst chapter also refers to the achievements and challenges faced 
by sociologists of work, especially Professor Janusz Sztumski, Professor 
Urszula Swadźba and Dr. Edward Sołtys. It is also worth emphasizing that 
the biographies of the Silesian researchers recorded in this way contribute 
to showing the nature of transformations of the sociological sub-discipline 
in question, and to noting important elements of the history of the Institute 
of Sociology at the University of Silesia.

The second chapter of “The Prestige of Profession with Gender and 
Feminist Sensitivity” is to a large extent inspired by Professor Irena Reszke’s 
research, as well as Olga Czeranowska’s own individual interests and rese-
arch. It consists of three subchapters, the fi rst of which deals with refl ections 
on the roots of sociological studies of prestige, and the next two emphasize 
the relationship between prestige and gender, including the problems 
of measuring prestige, the methodology of its research, as well as female 
names of professions in Polish. The chapter ends with considerations on the 
history of prestige analysis in the Polish sociology of work in the context of 
gender, feminization/masculinization of occupations related to the problem 
of prestige.

The analyses presented in the book are inscribed into the context of 
socio-economic transformations in Poland a  er World War II, which are 
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described, for example, in the fi rst chapter, in the longer fragments of 
authorized interviews with academic sociologists working at the Institute of 
Sociology at the University of Silesia, including Professor Janusz Sztumski 
(the fi rst head of the Department of Industrial Sociology at the University 
of Silesia in Katowice), Professor Urszula Swadźba (who has been actively 
involved in research in the sociology of work), and Dr. Edward Sołtys 
(whose biography was particularly aff ected by the repressions of martial 
law in Poland, which led to his decision to emigrate). 

The publication has two primary purposes: fi rst, to contribute to fi lling 
the gap in looking at the history of the sub-discipline of sociology of work 
from a feminist perspective; and second, to be a reference to Mills’ socio-
logical imagination. The range and power of the fi ndings presented in the 
book stem from the conviction of the value of qualitative research and the 
renunciation of anonymity in describing the processes of institutionaliza-
tion of the sociology of work and the professional paths of its doyens.

Keywords: Sociology of work, doyens, prestige, feminism, changes 
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Nestorki i nestorzy polskiej socjologii pracy. Wybrane problemy
S t r e s z c z e n i e

Książka jest efektem projektu „Nestorzy polskiej socjologii pracy 
o procesach instytucjonalizacji, kryzysu i perspektywach rozwoju tej 
subdyscypliny” (w opracowaniu zwanym „Nestorzy polskiej socjologii 
pracy”), zrealizowanego przez Sekcję Socjologii Pracy Polskiego Towarzy-
stwa Socjologicznego. Projekt opierał się na badaniu prowadzonym przy 
pomocy wywiadów pogłębionych (z elementami narracji biografi cznej) 
z osobami zasłużonymi dla instytucjonalizacji socjologii pracy oraz roz-
woju studiów nad pracą w Polsce, przy czym uwagą badawczą objęto za-
równo działania socjologów-praktyków, którzy funkcjonowali w dobie PRL 
w zakładach pracy, jak i socjologów-akademickich, którzy skoncentrowani 
byli na pracy naukowej i dydaktycznej. Analizy wyników zgromadzonych 
danych zostały podzielone w oparciu o kryterium nurtu socjologii zorien-
towanej na praktykę i socjologii akademickiej. W prezentowanych tutaj 
rozważaniach skupiono się tylko na drugim nurcie, czyli nie analizowano 
efektów i charakteru funkcjonowania socjologów w obszarze gospodarki  
w przedsiębiorstwach przemysłowych czy w innych zakładach pracy. Skon-
centrowano się więc wyłącznie na socjologach akademickich, przy czym  
szczególną uwagą objęto tych na Uniwersytecie Śląskim i na Uniwersytecie 
Gdańskim, ze względu na podobny wiek obu ośrodków. Dodatkowo jednak 
publikacja nawiązuje do uznanych badaczy socjologii pracy z całej Polski, 
w tym następujących: Danuty Dobrowolskiej, Juliusza Gardawskiego, Marii 
Holstein-Beck, Krystyny Janickiej, Henryka Januszka, Wiesławy Kozek, 
Jolanty Kulpińskiej, Witolda Morawskiego, Jana Sikory, Edwarda Sołtysa, 
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Danuty Walczak-Duraj, Roberta Woźniaka.  Są to właśnie tytułowi nestorzy 
i nestorki socjologii pracy. 

Ze względu na problem androcentrycznego charakteru dorobku so-
cjologii pracy w rozważaniach o jej badaczach-mężczyznach i badaczkach, 
szczególną uwagę zdecydowano się poświęcić tym ostatnim i przyjąć 
feministyczną perspektywę analiz subdyscypliny. Potrzebę tego rodzaju 
interpretacji zgłaszano podczas debat i dyskusji nad surowymi wynikami 
projektu „Nestorzy polskiej socjologii pracy”. Reagując na tę potrzebę 
autorki i autor niniejszych rozważań przyjęli perspektywę feministyczną, 
opierając się przede wszystkim na dorobku feminizmu postmodernistycz-
nego. Z tych powodów skrótowo odniesiono się do analizy historycznych 
i aktualnych zagadnień podejmowanych przez kolejne fale feminizmu. Omó-
wione zostały główne założenia feministycznej perspektywy oraz problemy 
„niewidzialności” niektórych typów pracy, w tym pracy reprodukcyjnej, 
opiekuńczej czy emocjonalnej. Uznano także konieczność odniesienia się 
do szerszego zagadnienia nierówności kobiet i mężczyzn w miejscu pracy 
w ogóle, oraz w miejscu pracy akademickiej w szczególności. Zagadnienie 
nierówności płacowych między płciami potraktowano hasłowo, a bardziej 
szczegółowo odniesiono się do zagadnienia asymetrii karier akademickich 
mężczyzn i kobiet. Przywołano problemy „cieknącego rurociągu”, „efektu 
Matyldy” czy „królowej pszczół”. Starano się też wskazywać egzempli-
fi kacje przynajmniej dla niektórych wymienionych zagadnień w oparciu 
o dwa polskie uniwersytety o porównywalnej wiekiem historii, choć miesz-
czące się na dwóch przeciwległych biegunach kraju, czyli w odwołaniu do 
charakteru zróżnicowanych płcią karier akademickich w Uniwersytecie 
Gdańskim i Uniwersytecie Śląskim. Zajęto się także problemem seksizmu 
w języku oraz innymi szczegółowymi wymiarami nierówności płciowej we 
współczesnych społeczeństwach.

Zgodnie z tak przyjętą perspektywą podjęto też szerzej problematykę 
badań prestiżu pracy z perspektywy płci. Omówione zostały związane 
z płcią dylematy metodologiczne występujące w badaniach prestiżu zawo-
dów, w tym szczególną uwagę poświęcono kwestiom żeńskich form nazw 
zawodów. Jest to zagadnienie z pogranicza socjologii i lingwistyki, które 
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budzi silne emocje w debacie publicznej; w kontekście badań prestiżu może 
ukierunkowywać myślenie respondentów i wpływać na wyniki badań. 
Przedstawiono również syntetyczną historię badań prestiżu w Polsce ze 
szczególnym uwzględnieniem widoczności płci w stosowanych analizach 
badawczych. Dodatkowo poruszono kwestię wpływu feminizacji oraz ma-
skulinizacji zawodów na ich prestiż oraz problem zawodowych mniejszości 
płciowych (kobiet w zawodach zmaskulinizowanych i mężczyzn w za-
wodach sfeminizowanych).

Przedstawione rozważania ujęto w dwa rozdziały. Pierwszy z nich nosi 
tytuł Problemy socjologii pracy w perspektywie feministycznej i są w nim oma-
wiane problemy feminizmu jako ruchu i perspektywy epistemologicznej, jak 
też zarysowane są kwestie przemian polskiej socjologii pracy. W ostatnim 
podrozdziale tej części podjęte zostały przesłanki i kwestie metodologiczne 
dotyczące całościowego projektu podjętego przez Sekcję Socjologii Pracy 
PTS, jak też zagadnienia odnoszące się do perspektywy feministycznej, 
w tym do problemów kobiet w nauce w kontekście Uniwersytetu Gdań-
skiego i Uniwersytetu Śląskiego. Ostatnia część pierwszego rozdziału 
odnosi się również do dokonań i wyzwań, jakie stanęły przed socjologami 
pracy, zwłaszcza przed profesorem Januszem Sztumskim, profesor Urszulą 
Swadźbą oraz doktorem Edwardem Sołtysem. Warto również podkreślić, 
że w ten sposób zarejestrowane biografi e śląskich badaczy wpisują się 
w ukazanie charakteru przemian omawianej subdyscypliny socjologicznej 
oraz w odnotowanie ważnych elementów historii Instytutu Socjologii UŚ.

Rozdział  Prestiż pracy a płeć i wrażliwość feministyczna jest w znacznym 
stopniu inspirowany dorobkiem badawczym profesor Ireny Reszke, a także 
indywidualnymi zainteresowaniami i badaniami własnymi Olgi Czeranow-
skiej. Składają się na niego trzy podrozdziały, przy czym pierwszy z nich  
dotyczy rozważań nad korzeniami socjologicznych badań prestiżu, a dwa 
kolejne akcentują relacje prestiżu i płci, w tym problemów pomiaru pre-
stiżu, metodologii jego badań, jak też żeńskich nazw zawodów w języku 
polskim. Rozdział wieńczą rozważania podejmujące historię analiz prestiżu 
w polskiej socjologii pracy w kontekście płci, feminizację/maskulinizację 
zawodu związane z problemem prestiżu oraz wybrane problemy prestiżu.
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Przedstawione w książce analizy są wpisane w kontekst przemian 
społeczno-gospodarczych w Polsce po II wojnie światowej, o których mówią 
choćby zamieszczone w rozdziale pierwszym szersze fragmenty autoryzo-
wanych wywiadów z socjologami akademickimi funkcjonującymi w In-
stytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, w tym z profesorem Januszem 
Sztumskim (pierwszym kierownikiem Zakładu Socjologii Przemysłu w UŚ 
w Katowicach), profesor Urszulą Swadźbą (dotąd aktywnie prowadzącą ba-
dania z zakresu socjologii pracy) oraz z doktorem Edwardem Sołtysem (na 
którego biografi i szczególnie odbiły się represje stanu wojennego w Polsce, 
co spowodowało jego decyzję o emigracji). 

Publikacja ma dwa zasadnicze cele: po pierwsze, ma przyczynić się do 
wypełnienia luki w spojrzeniu na historię subdyscypliny, jaką jest socjolo-
gia pracy, z feministycznej perspektywy; po drugie, ma być nawiązaniem 
do millsowskiej wyobraźni socjologicznej. Zasięg i moc zaprezentowanych 
w książce wniosków wynika z przekonania o walorach badań jakościowych 
i rezygnacji z anonimizacji w opisie procesów instytucjonalizacji socjologii 
pracy i dróg zawodowych jej nestorów. 

Słowa kluczowe: socjologia pracy, Nestorki, Nestorzy, prestiż, femi-
nizm, zmiana
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