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Rozw6j socjologii wsi i rolnictwa, podobnie jak rozw6j innych szcze- 
gółowych dyscyplin socjologicznych, jest przedmiotem rozważań i ocen 
socjologów skupionych w Sekcji Socjologii Wsi i Miasta Komitetu Nauk 
Socjologicznych PAN, Sekcji Socjologii Wsi i Rolnictwa PTS, IFIS PAN 
oraz IRWiR PAN. Na zlecenie tych placówek opracowano, na przykładzie 
konkretnych publikacji, rozwój badań dotyczących problematyki socjolo- 
gli wsi i rolnictwa w ostatnich latach. 

Rozwój socjologii wsi i rolnictwa interesuje także pracowników nauki 
skupionych wokół Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN. Celem opraco- 
wania dotyczącego socjologii wsi i rolnictwa w latach 1960-1971 jest 
próba omówienia wybranych kierunków rozwoju socjologii wsi i rolnic- 
twa oraz próba ich oceny z perspektywy potrzeb rozwoju rolnictwa i po- 
trzeb przebudowy wsi. Sądzę, że takie podejście do tematu będzie dla 
przedstawicieli pokrewnych dyscyplin naukowych bardziej komunika- 
tywne, niż omawianie wielu prac i ich ocena z punktu widzenia logiki 
rozwoju socjologii wsi i rolnictwa, jako odrębnej dyscypliny wiedzy. 

Socjologia wsi i rolnictwa podejmuje analizę różnorodnych procesów 

społecznych, we wzajemnym ich powiązaniu, w odniesieniu do wiejskie- 

go środowiska społecznego, w nim głównie zawodów rolniczych. W im 

większym stopniu przedmiotem rozważań była wieś tradycyjna, względ- 

nie wyizolowana, z tym większym uzasadnieniem socjolodzy wsi trakto- 

wali wiejską społeczność lokalną, bądź grupę zawodową rolników, jako 

wyjściowy, a nawet jedyny układ odniesienia dla wszelkich badań w 

środowisku wiejskim. Badania monograficzne święciły wówczas szcze- 

gólne triumfy. 

W miarę obejmowania wsi i rolnictwa przez stosunki towarowe i róż- 

norodne procesy ogólnospołeczne, wieś polska przestawała być wsią 

wyizolowaną, otwierając się na wpływy miasta i przemysłu. W sytuacji 

wsi zacofanej cywilizacyjnie w stosunku do miasta i rolnictwa zacofa- 

nego technologicznie w perównaniu z wieloma innymi działami gospodarki
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narodowej, takie otwarcie się na wpływy z zewnątrz musiało wywołać 

na wsi wstrząs, który wyraził się głównie w dezintegracji starych więzi, 

jednoczących tzw. tradycyjną spółdzielczość wiejską oraz w nasilonym 

odpływie ludności z rolnictwa do innych działów produkcji i ze wsi do 
miast. Znalazło to wyraz w koncentracji uwagi socjologów, prowadzą- 
cych liczne badania empiryczne w środowisku wiejskim, przede wszyst- 

kim na analizowaniu procesów dezintegracji tradycyjnych społeczności 

wiejskich pod wpływem uprzemysłowienia i urbanizacji kraju oraz szu- 
Кап przesłanek migracji, nieco później także na poszukiwaniu рга- 

widłowości rządzących reintegracją tych społeczności, zwłaszcza wokół 

instytucji i zrzeszeń celowych. Dużo uwagi poświęcono także przekształ- 

ceniu funkcji tradycyjnych autorytetów wiejskich i przejmowaniu ich 

roli przez nowych liderów — przodujących rolników oraz przedstawi- 

cieli tzw. nowych zawodów na wsi. Prace omawiające wszystkie te pro- 

blemy można podzielić na dwie grupy w zależności od przesłanek zmian 

społeczności wiejskiej, na których skupiono szczególną uwagę. Jedne 
z nich zajmują się głównie wpływem na wieś czynników zewnętrznych 

(przemysł poza wsią, dyfuzja kulturowa z miasta na wieś itp), drugie — 

kładą większy nacisk na aktywność społeczną i zawodową mieszkańców 

wsi i jej niejako samorodny rozwój, możliwy dzięki przemianom ustro- 
jowym i cywilizacyjnym, jakie zaszły w całym społeczeństwie. 

Pierwszy nurt przyniósł interesujące opracowanie o wpływie zakła- 

dów pracy na przeobrażenia wsi, o procesach migracji ze wsi do miast, 

roli środków masowego przekazu w środowisku wiejskim itp. Ten kie- 

runek poszukiwań szybciej zerwał z monografią jako główną metodą 

badań, stosując metody statystyczne nawet do opisu poszczególnych spo- 

łeczności wiejskich. 

Badacze koncentrujący się na prawidłowościach rządzących wyzwala- 

niem nowych form aktywności środowiska wiejskiego dłużej zostali 

wierni tzw. monografii problemowej. Do ich osiągnięć należy zwłaszcza 

sformułowanie szeregu istotnych sugestii w sprawie aktywnego, długo- 

falowego udziału indywidualnych rolników w budownictwie socjalizmu 

w Polsce oraz śledzenie i naukowy opis różnorodnych przejawów urba- 

nizacji poszczególnych społeczności wiejskich i całych rejonów. 

Proponowany podział jest z pewnością dyskusyjny i umowny. W wie- 

lu pracach obie tendencje występują równocześnie, obie wychodzą z za- 
łożenia decydującej roli przeobrażeń ustrojowych i industrializacji kraju 
dla przemian na wsi i z zamiłowaniem badają losy rodzin dwuzawodo- 
wych — może dlatego problematyka ta doczekała się szczególnie wielu 

opracowań. Lecz, co ciekawe, żaden z tych nurtów nie rozwinął badań 

nad konsekwencjami wynikającymi dla wsi z faktu coraz szybszego 

uprzemysławiania się samego rolnictwa. Rozumiem pod tym pojęciem 

proces stopniowego wykorzystywania także przez ten dział gospodarki 

narodowej nowych źródeł energii (głównie elektrycznej, stosowanej sze-
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roko w produkcji, a nie tylko w gospodarstwie domowym), wprowadza- 

nia właściwych dla rolnictwa urządzeń technicznych (nie tylko mecha- 
nicznych środków produkcyjnych i transportowych, lecz także systemów 
irygacyjnych itp.)) wykorzystywania przemysłowych (głównie, lecz nie 

tylko chemicznych) środków obrotowych i wprowadzania wzorowanej na 

produkcji przemysłowej (choć uwzględniającej specyfikę rolnictwa) orga- 

nizacji przedsiębiorstw i producentów rolnych. Proces ten jest w Polsce 

różnie zaawansowany trudno się więc dziwić, że jego skutki nie zostały 

jeszcze przez socjologów dostatecznie dostrzeżone. O wiele bardziej za- 

skakuje fakt, że w latach 1960-1971 polscy socjolodzy wsi — i to zarów- 

no ci, którzy wychodzili od badań monograficznych jak i preferujący ba- 

dania statystyczne — mało uwagi poświęcili problematyce odrębności 

modelowej wsi i miast, traktowanych jako dwa typy skupisk ludzkich, 

a więc problematyce tak ciekawie i z pasją rozwijanej w socjologii nie- 

których wysoko uprzemysłowionych krajów, w których wieś zajmuje 

dziś o wiele mniej niż u nas miejsca. W porównaiu z większością wy- 

soko uprzemysłowionych państw kapitalistycznych, które rozwijały prze- 

mysł wcześniej i z konieczności mniej świadomie kształtowały strukturę 

gospodarczo-społeczną i osadniczą, państwa takie jak Polska mogą roz- 

wijać w miastach bardziej intensywne, oparte na wypracowanej już na 

świecie nowoczesnej technologii, działy przemysłu, ograniczając dzięki 

temu migrację wsi do miast i polejszając warunki środowiskowe lud- 

ności miejskiej, przy równoczesnej intensyfikacji przemian cywilizacyj- 

nych na wsi. W Polsce i w niektórych innych krajach, np. w Bułgarii, 

szansa ta jest świadomie wykorzystywana. Uwzględnienie tego faktu ro- 

dzi potrzebę weryfikacji teorii urbanizacji sformułowanej i w znacznym 

stopniu dotąd stosowanej na podstawie doświadczeń krajów, w których 

uprzemysławianie przebiegało według modelu z przełomu XIX i XX 

wieku. Bez weryfikacji tej problematyki polska socjologia wsi ma nikłe 

szanse nadążania, a jak sądzę winna wyprzedzać urbanistów w dziedzinie 

poszukiwań modeli optymalnych osiedli przyszłości. 

Wraz ze wzrostem postępu w praktycznej przebudowie wsi i rolnic- 

twa maleje względna ranga badań wyprowadzanych z analizy ogólnych 

przekształceń społeczności lokalnych, wzrasta zaś ranga analizy funkcjo- 

nowania organizacji formalnych w środowisku wiejskim. Nastąpił w 

omawianym okresie istotny postęp w zakresie badań socjologicznych nad 

problematyką działalności zrzeszeń spółdzielczych w środowisku wiej- 

skim i nad funkcjonowaniem organizacji młodzieżowej na wsi. Istnieją 

wstępne opracowania o społecznych problemach działalności kółek rol- : 

niczych, natomiast tylko przyczynkowo podejmowane były problemy 

władzy lokalnej w środowisku wiejskim. Ten mankament nabiera szcze- 

gólnego znaczenia ze względu na potrzeby bieżącej praktyki społecznej, 

wynikającej z organizacji gmin i zakładającej aktywniejszą rolę władzy 

lokalnej w kształtowaniu gminnych rejonów społeczno-gospodarczych.
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Polska socjologia wsi jest aktualnie lepiej przygotowana do okazania po- 

mocy działaczom gospodarczym i kulturalno-społecznym — podejmowała 

bowiem problematykę przeobrażeń rejonu pod wpływem zakładu prze- 

mysłowego, bądź w związku z wykraczającą poza granice pojedynczej 

wsi działalnością gminnych spółdzielni, kółek rolniczych oraz ponadlo- 

kalnych placówek kulturalnych — aniżeli działaczom rad narodowych 

i innym przedstawicielom władz gminnych. 

Terenem, na którym w sposób narzucony przez sam przedmiot ba- 

dania mogą się spotkać badacze preferujący problematykę społeczności 

lokalnej i problematykę organizacji są pgr i spółdzielnie produkcyjne. 

Mimo to, badania socjologiczne w tych środowiskach są znacznie opóź- 

nione. W ostatnich latach, dzięki uporowi pojedynczych badaczy oraz 

pojawieniu się nowych ośrodków badań np. w Koszalinie i Olsztynie, 

a także intensyfikacji badań społecznych problemów pgr we Wrocławiu, 

analizy potrzeb socjalno-bytowych i kulturalnych załóg pgr i spółdziel- 

ni produkcyjnych przyniosły istotne wyniki. W zasadzie jednak, poza 

sygnalizowanymi badaniami IER nad funkcjonowaniem samorządu ro- 

botniczego w pgr, nie były podejmowane przez socjologów wsi pogłę- 

bione badania nad społecznymi mechanizmami funkcjonowania dużego 

przedsiębiorstwa w rolnictwie wielkotowarowym. Próby takie podejmo- 

wane w ostatnich latach przez ekonomistów świadczą o potrzebie takich 

analiz, które mogły by być rozpoczęte od lepszej niż dotąd penetracji 

w zakresie kształtowania się nowych zawodów rolniczych w dużych 

gospodarstwach. 

Problematyka przekształcania się zawodu rolnika indywidualnego 

była w latach 1960-1971 jednym z najczęściej analizowanych zagadnień, 

które teoretycznie zostało najlepiej dopracowane. Zagadnicnia te gene- 

tycznie zostały wyprowadzone nie tyle z analizy przekształcania się cha- 

rakteru pracy rolnika, co z analizy przemian struktury społecznej war- 

stwy chłopskiej oraz przemian drobnych warsztatów chłopskich, pod 

wpływem integrowania ich z przedsiębiorstwami państwowymi i spół- 

dzielczymi. Wpłynęło to, niewątpliwie na ostateczny kształt formułowa- 

nych koncepcji. Teoria profesjonalizacji pracy rolnika — jak to ujmują 

jedni autorzy — rozpatrywana w ścisłym związku z tendencją do ustę- 

powania dawnej struktury klasowo-warstwowej, na rzecz rozwiniętej 

struktury społeczno-zawodowej na wsi; bądź proces przechodzenia od 

chłopa do rolnika — jak to określają autorzy, którzy kładą większy na- 

cisk na zmiany ogólnokulturowe — na tyle zafascynowała niektórych 

socjologów, że podporządkowali tej perspektywie poznawczej wszelkie 

analizy przemian pracy i zawodu rolnika. Takie podejście prowadziło do 

istotnych sukcesów poznawczych, np. opracowania typologii społeczno- 

-zawodowych grup rolników indywidualnych, sporządzenia naukowego 

opisu upowszechniania się tzw. nowych zawodów na wsi, przeprowadze-
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nia pogłębionej analizy sytuacji ludności dwuzawodowej na wsi. Także w 

dziedzinie analizy przemian tych osobliwości pracy rolnika indywidual- 

nego, które mieściły się w przyjętej definicji zawodu uzyskano istotne 

wyniki. Na ich podstawie nie wydaje się dziś możliwe i celowe podjęcie 

dalszych badań nad wykryciem aktualnie występujących mechanizmów 

funkcjonowania grup zawodowych na wsi, przesłanek kształtowania się 

społecznego prestiżu poszczególnych zawodów, a zwłaszcza nad cywili- 

zacyjnymi, przyrodniczymi i socjologiczno-ekonomicznymi przesłankami 

dalszych przemian w organizacji pracy i nad przeobrażeniami pracy rol- 

ników zatrudnionych w różnych sektorach społecznych. 

Jednym z fragmentów problematyki socjologii pracy w rolnictwie 

są badania i publikacje dotyczące dyfuzji innowacji w środowisku wiej- 
skim w ogóle, a wśród rolników w szczególności. Pojawiło się w ostat- 

nich latach wiele opracowań uzupełniających dotychczasowe osiągnięcia 

pedagogów i psychologów oraz teoretyków upowszechniania oświaty 

rolniczej. Jeśli opracowania na temat dyfuzji innowacji zostaną uzupeł- 

nione nieco zaniedbanymi w omawianym okresie badaniami nad prze- 

kształcaniem się charakteru wartości najwyżej cenionych, takich jak 

gospodarność, pracowitość, oszczędność, przedsiębiorczość (a nie ostroż- 

ność, konserwatyzm itp.), to, niezależnie od ich bezpośredniej użytecz- 

ności w pracy służby agronomicznej, mogą stać się jedną z przesłanek 

dla rozpoznania mechanizmów kształtowania nowej etyki i postawy za- 

wodowej rolników. 
47 

Cechą charakterystyczną omawianego okresu, istotną z punktu wi- 

dzenia rozwoju polskiej socjologii wsi, było, podejmowanie problematyki 

socjologicznej i korzystanie z metod socjologicznych przez pracowników 

naukowych z innych dyscyplin, jak i publicystów społecznych. Przyczy- 

niło się to niewątpliwie do większego zwrócenia uwagi na problematykę 

socjologiczną i socjologiczne patrzenie na sprawy społeczne, jak też 

stało się przesłanką braku precyzji teoretyczno-metodologicznej w licz- 

nych badaniach doraźnych. Poszczególne metody socjologiczne były 

przyjmowane w zależności od wyobrażeń stosujących je osób o stopniu 

trudności stosowania tych metod. Wyobrażenia te, nie zawsze zgodne ze 

stanem faktycznym, prowadziły m. in. do niezwykłego upowszechnienia 

badań ankietowych i konkursów pamiętnikarskich (w mniejszym stopniu 

do naukowej analizy materiału pamiętnikarskiego). Niezależnie od ujem- 
nych stron nadużywania tej metody, faktem jest, iż w omawianym okre- 

sie metoda analizy dąkumentów osobistych, traktowana przez wielu jako 

swoista odtrutka na „przeekonomizowanie” badań socjologicznych w 

okresie poprzednim, osiągnęła apogeum powodzenia, gromadząc liczne 

materiały pamiętnikarskie, które „przedstawiają charakter przeobrażeń 

społecznych, jakie dokonały się na wsi polskiej. & 

Do upowszechnienia się metody analizy socjologicznej w innych Śro-
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dowiskach naukowych przyczynily sie tez niewatpliwie coraz liczniej 

podejmowane badania interdyscyplinarne w środowisku wiejskim, dla 

prowadzenia których w sposób systematyczny i programowy powołano 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. 

Omawiany okres był także okresem upowszechniania się na gruncie 

socjologii wsi metod oraz koncepcji teoretycznych zapożyczonych z in- 

nych gałęzi socjologii. Przykładem uzyskania ciekawych wyników po- 

znawczych na terenie sccjologii wsi, dzięki zastosowaniu koncepcji 

teoretycznych, zapożyczonych z innych działów socjologii, są badania 

nad przemianami rodziny wiejskiej, w których podjęto weryfikację w 

naszych warunkach teorii indywidualizacji rodziny małej i autonomi- 

zacji jednostki w rodzinie. Teoria tzw. „rodziny nuklearnej”, sformuło- 

wana przez socjologów z kapitalistyczńnych krajów rozwiniętych, wy- 

jaśnia kierunki zmian, jakim podlega współczesna rodzina w warunkach 

uprzemysłowienia i urbanizacji jako rozpad rodziny wielkiej, trzy- 

pokoleniowej, i pełne usamodzielnianie się rodziny małej, dwupoko- 

leniowej, izolowanie się takiej rodziny od zespołów sąsiedzkich i wpływu 

społeczności lokalnej oraz kręgu najbliższych krewnych. Funkcje takiej 

rodziny, zdaniem zwolenników tej koncepcji, ulegają ograniczeniu lub 

redukcji, co powoduje, że rodzinę można niemal całkowicie przyrównać 

do wielu innych małych grup społecznych. Indywidualizacja jednostki 

w takiej rodzinie przejawia się głównie w emancypacji żony w stosunku 

do męża oraz emancypacji dzieci w stosunku do rodziców. Weryfikacja 

tych procesów w Polsce, na przykładzie przemian tradycyjnej rodziny 

chłopskiej oraz procesów występujących aktualnie w rodzinach rolni- 

czych, robotniczo-chłopskich, tzw. wiejskich rodzinach robotniczych oraz 

w rodzinach podmiejskich, potwierdziła wprawdzie narastanie emancy- 

pacji poszczególnych członków rodziny, ale wykazała tak wiele odchyleń 

od koncepcji „rodziny nuklearnej” w naszym społeczeństwie, że wydaje 

się dziś możliwe sformułowanie innej teorii przemian rodziny w warun- 

kach socjalistycznego uprzemysłowienia i urbanizacji wsi. 

Badania nad problemami rodziny wiejskiej doprowadziły też do cie- 

kawych wyników, dotyczących zmian w sytuacji zawodowej i społecznej 

kobiety wiejskiej. Natomiast mniej zbadane zostały zmiany w sytuacji 

dzieci i młodzieży oraz przekształcanie się stosunków między rodzicami 

a dziećmi. 

Z punktu widzenia potrzeb ogólnospołecznych stało się celowe prze- 

analizowanie przemian rodziny chłopskiej jako załogi produkcyjnej 

i porównanie jej cech z walorami zespołów podstawowych w dużych 

przedsiębiorstwach rolniczych. Szczególnie interesujący, a mało zbadany 

jest także proces pojawiania się i rozwój różnych form kooperacji w 

środowisku wiejskim.
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W 1964 r. ukazał się pierwszy numer czasopisma Roczniki Socjologii 
Wsi. Czasopisma takie, jak: Wieś Współczesna, czasopisma ogólnie socjo- 
logiczne (Studia Socjologiczne, Przegląd Socjologiczny, Kultura i Społe- 
czeństwo, Górnośląskie Studia Socjologiczne, Zeszyty Naukowe różnych 
wyższych uczelni) oraz pisma kulturalne poruszają wśród innych pro- 
blemów także zagadnienia socjologii wsi. Roczniki, w swych monotema- 

tycznych numerach, prezentują wiedzę nagromadzoną przez różnych 

autorów, podejmujących zbliżoną problematykę, podobnie jak Zeszyty 
Badań Rejonów Uprzemysławianych prezentują wyniki badań nad pro- 

blematyką społeczną wsi, będącej w bezpośrednim zasięgu procesów 

industrializacji. Gdyby można było rozwój badań socjologicznych w śro- 

dowisku wiejskim oceniać wyłącznie na podstawie liczby publikacji 

omawiających społeczne problemy rolnictwa i ludności wiejskiej, to 

moglibyśmy mówić o rozkwicie polskiej socjologii wsi i rolnictwa w 

omawianym okresie. Bibliografia z zakresu socjologii wsi lat 1945-1965 

wynosi 542 pozycje. Rozszerzona przez aneks rejestrujący prace za 

1966 r. i kontynuację bibliografii w t. 7 Rocz. Socjol. Wsi za 1967 r. oraz 

w t. 9 za lata 1968-1969 — razem 902 pozycje. Bibliografia prac stricte 

socjologicznych, bądź omawiających również problemy socjologiczne w 

wyniku badań rejonów uprzemysłowionych, tylko za lata 1962-1965 

objęła 500 pozycji. Jeśli nawet zestawienia ujmują w jakimś stopniu te 

same pozycje to i tak nie podlega wątpliwości, iż w badanym okresie 

ukazało się kilkadziesiąt książek i kilka artykułów, recenzji, sprawoz- 

_ dan i komunikatów z dziedziny socjologii wsi i rolnictwa (łącznie w la- 

tach 1945-1970 ponad 1000 prac). Stąd dość powszechne w środowisku 

socjologów przekonanie o potrzebie takich prac teoretycznych, które po- 

zwoliłyby uogólnić, a nawet przewartościować cały ten dorobek, impo- 

nujący ilościowo, opisujący na ogół rzeczowo wiele istotnych przemian 

i procesów. Jest to zadanie aktualnie niezwykle trudne choćby ze wzglę- 

du na brak ośrodków, które by przez dłuższy czas skupiały większą 

liczbę osób zajmujących się tą dziedziną wiedzy. Dla wielu dyscyplin 

naukowych takimi ośrodkami są wyższe uczelnie. Także problematyka 

socjologii wsi została wprowadzona do programów wielu szkół wyższych, 

uniwersyteckich i rolniczych. Jednakże poza wyjątkami, w większości 

uczelni .mamy do czynienia z socjologią wsi jako poddyscypliną, a bada- 

nia socjologiczne prowadzone są przez komórki noszące przeróżne nazwy 

i podejmujące bardzo szeroki krąg problemów, co nie sprzyja skupianiu. 

większej liczby specjalistów z tej jednej dyscypliny i w związku z tym 

rozwojowi refleksji teoretycznej, choć umożliwia spełnienie pożytecznej 

roli w przygotowaniu absolwentów do praktycznej działalności w śro- 

dowisku wiejskim. O rosnącym zapotrzebowaniu także na tę inzynieryj- 

ną funkcję socjologii wsi świadczyć może stałe zwiększanie się zaintere- 

sowania jej problematyką: na różnorodnych kursach dla praktyków,
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organizowanych przez SITR, TNOiK, PRZD, TWP, TWWP oraz liczne 

organizacje zawodowe i spółdzielczość wiejską. 

Podsumowując przedstawioną próbę prezentacji wybranych proble- 
mów polskiej socjologii wsi i rolnictwa w latach 1960-1971, sądzę, że 
lata te były w większym stopniu okresem uprecyzyjniania wiedzy w 
wielu badaniach szczegółowych oraz upowszechniania problematyki 
i wkraczania socjologii wsi na coraz to nowe tereny badań (rozwój w 
głąb i wszerz), aniżeli okresem dokonania istotnych przewartościowań 
i otwierania nowych perspektyw. Aktualnie także można poszerzać ba- 
dania szczegółowe na wiele nie spenetrowanych a istotnych problemów 
społecznych, takich jak problematyka ludzi starych na wsi, przystoso- 
wania się wsi do potrzeb rozwoju turystyki i rekreacji, itp. Są wiec 
możliwości dalszego, intensywnego rozwoju socjologii wsi i rolnictwa. 
Równocześnie jednak bogactwo procesów, różnorodność rozwiązań prak- 
tycznych, jakie występują na wsi polskiej oraz liczba nagromadzonych 
dotąd badań szczegółowych, stwarzają przesłanki do podejmowania nie 
tylko dalszych badań empiryczno-opisowych, ale także prób ich prze- 
wartościowania, wypracowania uogólnień i nowych syntez wyjaśniają- 
cych głębiej i lepiej istotę przemian społecznych zachodzących w środo- 
wisku wiejskim. Coraz więcej zjawisk także o charakterze międzynaro- 
dowym wskazuje na to, że wykonanie tego zadania, warunkujące także 

uzyskanie wysokiej rangi przez środowisko naukowe, zależeć będzie nie 

tylko od umiejętności wyciągania wniosków z uprzemysławiania się rol- 
nictwa (co wyrównuje szanse rolnictwa w porównaniu z innymi dzia- 
łami gospodarki narodowej), lecz także od umiejętności dostrzeżenia 
i wyciągnięcia wniosków z faktu kształtowania się w skali całej cywili- 
zacji przemysłowej, coraz konsekwetniej doceniającej problemy ochrony 

swego środowiska naturalnego, nowego stosunku człowieka i przyrody. 
Ta okoliczność, przejawiająca się m. in. w szerokim rozwoju nauk przy- 
rodniczych i społeczno-przyrodniczych, stwarza realną dziś perspektywę 
takiego włączenia nauki do rolnictwa, która je przekształci, tworząc bazę 

dla nowej organizacji i nowej sytuacji społecznej ludności związanej 

bezpośrednio lub pośrednio z jego uprawianięm. Socjologia wsi i rolnic- 

twa może, na podstawie nagromadzonej już wiedzy, odegrać inspirującą 

rolę w tym procesie, pod warunkiem tworzenia nowych syntez i otwie- 

rania nowych perspektyw poznawczych. 
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