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wstęp

Jeżeli nieubłaganą wypełnisz minutę 
Sześćdziesięcioma sekundami czynów, 

Twoja będzie Ziemia i wszystko, co nosi 
I wtedy będziesz Człowiekiem mój synu.

Rudyard Kipling

Podstawowym elementem struktury społecznej w krajach kapitalistycz-
nych jest klasa średnia – dlaczego elementem, a nie „prawdziwą” kla-
są, okaże się za chwilę. Pytanie jest nastepujące: czy klasa średnia 
występuje i u nas? Kilka zdań refleksyjnych: jest teraz wrzesień 2002 
roku. Gdy 13 lat temu pisało się w Polsce o klasie średniej – o bezro-
bociu i notowaniach giełdowych – nikt chyba nie sądził, że pojęcia 
te znajdą zastosowanie również w naszej rzeczywistości, poza tym, 
tak naprawdę mało kto je rozumiał. Problem klasy średniej narodził 
się na początku lat 90., gdy obraz życia w Polsce zaczął przypominać 
w niektórych aspektach społeczeństwa zachodnie. W świetle badań 
ankietowych z klasą średnią zaczęło się nagle identyfikować od 45 do 
50% dorosłych Polaków.

Dotychczasowa refleksja nad procesami rozwoju klasy średniej 
w Polsce ma dwa nurty. Publicystyczny, który prowadzony jest na bie-
żąco (politycy i środowiska opiniotwórcze chciałyby ją mieć od za-
raz), i drugi – socjologiczny, który wymaga dłuższego namysłu i uzu-
pełniany jest co jakiś czas wynikami systematycznych analiz. Książkę 
tę napisałem z zamiarem znalezienia się w tej drugiej kategorii. Po-
szukuję w niej oznak formowania się klasy średniej, odwołując się 
do danych z badań prowadzonych na ogólnokrajowych próbach lud-
ności. Z klasą średnią związanych jest kilka mechanizmów społecz-
nych, dzięki którym system kapitalistyczny jest w stanie funkcjono-
wać – chociażby takich, jak wynagradzanie jednostek według zasady 
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merytokracji, czyli w odpowiedniej proporcji do poziomu wykształ-
cenia, talentu i zasług. Głównym beneficjentem tych zasad w krajach 
zachodnich są wysoko wykwalifikowani specjaliści, najbardziej roz-
wojowa kategoria klasy średniej. Wiele prawd w Polsce trudno udo-
wodnić – np. to, że w porównaniu z epoką PRL podniosła się sto-
pa życiowa. Otóż, do niepodważalnych prawd zaliczyłbym właśnie 
wzrost roli merytokracji, której świadectwem był postępujący w la-
tach 90. wpływ wykształcenia jednostek na uzyskiwane dochody. 
Niezależnie od tego, że merytokracja jest strukturalnym wyznaczni-
kiem klasy średniej, procesy te przyczyniły się do wzrostu nierówno-
ści w Polsce i jeszcze większej konsolidacji podziału na inteligencję, 
właścicieli firm i „klasy niższe”, czyli robotników i chłopów.

Zwykło się mówić, że świadomość jest „odłożonym efektem” 
zmian w  strukturze społecznej. W  Polsce, podobnie jak w  innych 
krajach, znacznie wolniej dokonują się zmiany postaw: jak stwier-
dzono w badaniach porównawczych, które objęły kraje postkomuni-
styczne kilka lat po zmianie systemu (Alwin i in. 1993), mieszkańcy 
Europy Środkowo-Wschodniej częściej niż mieszkańcy krajów za-
chodnich obciążają winą za własne niepowodzenia zły los, polity-
ków czy błędy rządzenia, podczas gdy ci drudzy, bardziej skłonni 
do polegania na sobie, widzą raczej źródło swych klęsk we własnych 
błędach i  grzechach. W  świetle analiz socjologicznych społeczeń-
stwo amerykańskie od początku przenikała wiara w równość szans; 
członkami klasy średniej zawsze były osoby patrzące trzeźwo na 
świat, z przekonaniem, że sens życia polega na praktycznym rozwią-
zywaniu problemów. Wiara w nieograniczone możliwości zrodziła 
orientacje na sukces i indywidualizm, które stały się motorem postę-
pu, dostarczając również poczucia niepewności, zagrożeń i stresów.

Dobry czy zły, rozwój orientacji indywidualistycznych jest punk-
tem odniesienia do porównania Polski z Zachodem. Postawy te po-
winny znaleźć odzwierciedlenie i u nas, jednak – jak wynika z badań, 
które tu dalej przedstawiam – ani ekspansywny rozwój prywat-
nej przedsiębiorczości, który bezsprzecznie nastąpił, ani widoczne 
oznaki dążeń do zrobienia kariery nie znalazły odbicia w większej 
skłonności do polegania na sobie. Z tego samego punktu widzenia 
prześledzimy inne zmiany w systemach wartości. Historia dowiodła, 
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że trzeźwy materializm przedsiębiorczych jednostek może łączyć 
się z  tolerancją i  liberalizmem poglądów. Klasy średnie ukształto-
wały się, walcząc z arystokracją i monarchizmem o demokratyczne 
wartości, a równocześnie własny interes nakazuje im wstrzemięźli-
wą ocenę programów egalitaryzacji, interwencjonizmu państwowe-
go i  polityki socjalnej. Nietrudno zauważyć, że głównym ośrod-
kiem tych postaw w Polsce jest inteligencja, która ma najwięcej cech 
wspólnych z „nową klasą średnią”, czyli wysoko wykwalifikowanymi 
specjalistami, określanymi w  krajach anglosaskich mianem profes-
sions. Drugim konstytutywnym elementem klasy średniej są w kra-
jach zachodnich ludzie biznesu. Właśnie w tej kategorii na przeło-
mie epoki średniowiecza i nowoczesności narodziła się „stara klasa 
średnia”. Sięgnijmy do przeszłości, posługując się cytatem z dzien-
nika podróży po Polsce z  1778 roku, którego autorem jest Natha-
niel William Wraxall, angielski dyplomata i kupiec. Charakteryzując 
strukturę społeczną Rzeczypospolitej szlacheckiej, pisze on: „średni 
stan obywatelski, kupcy, rzemieślnicy czy mechanicy są tak nielicz-
ni i tak mało ważą, że można ich uznać za nieistniejących. W kraju, 
w którym handel jest tak wymarły, manufaktury (wyjąwszy najko-
nieczniejsze) niemal nieznane, przemysł i rzemiosło pozostawiono 
własnemu losowi i tylko jako tako dba się o pracę na roli, stan śred-
ni musi z konieczności wymierać i tracić znaczenie” (Wraxall 1963: 
505). Ocena jest prawdziwa, aczkolwiek krytyczną relację przedsta-
wiciela ojczyzny klasy średniej należałoby w istotnym punkcie uzu-
pełnić: we wszystkich krajach epoka ta stanowiła dopiero zapowiedź 
modernizacji struktury społecznej, ancien régime wszędzie trwał na 
mocnych podstawach, a porównywanie Polski z Anglią nie powinno 
nas wprawiać w kompleksy.

W  historiografii destrukcyjny wpływ szlachty i  inne przyczy-
ny słabości polskiego mieszczaństwa pozostają przedmiotem do-
głębnych analiz. Nie zajmuję się w tej książce przeszłością, historia 
będzie w niej obecna tylko w takim stopniu, w jakim pozwoli zro-
zumieć, dlaczego klasa średnia musi się formować od podstaw. Eko-
nomiczne analizy warunków stabilizacji gospodarki rynkowej łą-
czą się u nas z zaleceniami reform. W przekonaniu takich autorów, 
jak Geoffrey Sachs, funkcjonowanie gospodarki kapitalistycznej wy-
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maga „instytucji węzłowych”. Należą do nich: prawo do prywatnej 
własności, stabilna i wymienialna waluta, wolność międzynarodo-
wego handlu i zagranicznych inwestycji oraz mocna sieć osłon so-
cjalnych. Można różnie oceniać możliwości eksportowania tej infra-
struktury z Zachodu na Wschód. Perspektywa socjologiczna różni 
się tym, że analizując struktury społeczne i ludzi, rzadko kiedy usta-
wiamy się w  roli eksperta formułującego wnioski dla reformator-
skich programów. Systemy uwarstwienia są tak złożone, a niewiado-
mych w nich tak dużo, że nie pozwalają wyjść poza sygnalizowanie 
ważnych zjawisk, którymi żyją ludzie, i próby odpowiedzi na pyta-
nia, dlaczego tak jest i  co z  tego wynika. W Polsce nigdy nie było 
ideologii w rodzaju American Dream, motywującej do nieustannego 
awansu, wzmacniającej samoocenę, która uczyniła z sukcesu główne 
kryterium wartości. Amerykański robotnik od początku myśli o za-
łożeniu własnej firmy, co nie jest normą w Polsce; dla przeciętnego 
Polaka własność nie jest miernikiem statusu, a w każdym razie nie 
rozpoczyna się u nas kariery z myślą, by „pójść na swoje”.

Krótko mówiąc, podstawowe pytanie, które stawiam w tej książ-
ce, dotyczy możliwości „importowania” klasy średniej. Naszym ce-
lem jest Zachód. Przy założeniu, że niski poziom GNP jest wymier-
nym wskaźnikiem ekonomicznego dystansu dzielącego Polskę od 
rozwiniętych krajów kapitalistycznych, brak klasy średniej moż-
na traktować jako sumaryczny wskaźnik socjologicznego dystansu. 
Chodzi tu o dystans mierzony poziomem zamożności, konsumpcji, 
stylu życia, odmiennych orientacji i postaw. Postaram się wskazać 
oznaki formowania się społeczeństwa klasy średniej w Polsce, czyn-
niki, które temu procesowi sprzyjają i  najistotniejsze przeszkody.

Po kilkunastu latach dyskusji niektóre sprawy wydają się ba-
nalne i proste. Zresztą omawiali je również inni autorzy (Wesołow-
ski 1995; Kurczewski 1998; Słomczyński 2000; Mokrzycki 2001). 
W gruncie rzeczy spróbuję dowieść czterech tez. Pierwsza dotyczy 
tego, które kategorie społeczne są w Polsce kandydatami do obsa-
dzenia głównych ról. Odpowiadam, że są nimi kategorie inteligencji, 
kierowników wyższego szczebla i właścicieli firm, którzy ze względu 
na pozycję zawodową wykształcenie, status materialny i inne aspek-
ty najbardziej upodabniają się do zachodniej klasy średniej. Druga 
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teza głosi, że w procesie kształtowania się społeczeństwa klasy śred-
niej lata 90. ubiegłego stulecia były krokiem do przodu. Proces ten 
postępuje stopniowo, chociaż jego przejawy są niedostrzegalne na co 
dzień, a dokonuje się głównie w wyniku systematycznego wzrostu 
konsumpcji i zamożności. W hierarchii społecznej formują się stra-
tyfikacyjne wyznaczniki odrębności klasy średniej, czego najbardziej 
bezpośrednim świadectwem jest wzrost dystansu pomiędzy wyższy-
mi kierownikami i  inteligencją a klasą robotniczą w hierarchii do-
chodów. Najlepiej byłoby, gdyby za obiektywnymi mechanizma-
mi postępowała świadomość. Jak stwierdzam w  trzecim punkcie, 
zmiany orientacji życiowych i  systemów wartości charakteryzują-
cych klasę średnią w krajach zachodnich są niejednoznaczne i do-
konują się w  pożądanym kierunku powoli. Przede wszystkim jest 
to rezultat zmian „wymuszonych” przez nowe stosunki zawodowe, 
racjonalność zachowań konsumenta i  odbiorcy usług rynkowych; 
bynajmniej nie dla wszystkich słowo „sukces” jest synonimem naj-
wyższych aspiracji życiowych. Czwarty punkt jest odległą progno-
zą, skądinąd tak oczywistą, że trudno byłoby się z nią nie zgodzić: 
polska klasa średnia nie będzie wierną kopią oryginalnego syndro-
mu middle class, będzie jego odmianą, zmodyfikowaną silnie przez 
szczególne cechy polskiego kontekstu.

Gdy zastanawiałem się, jak zatytułować tę książkę, Lena Kolar-
ska-Bobińska powiedziała, że musi to być Polska klasa średnia, za co 
Jej serdecznie dziękuję.





rozdział 1
Mit, który wzmacnia

Naszym celem jest, aby coraz więcej ludzi mogło 
należeć do klasy średniej. Partia Pracy nie została 

stworzona, aby członkowie klasy robotniczej 
celebrowali ubóstwo i brak szans, ale żeby wydobyć 

ich z tego stanu.
Tony Blair, „Sunday Times”, 

1 września 1996 roku

„Klasa średnia” jest zbiorowością złożoną z  tak różnych kategorii, 
że dyskredytuje to ją jako „klasę społeczną”; prosperujący z trudem 
sklepikarze mają niewiele wspólnego z  wziętymi chirurgami czy 
profesorami uniwersytetów, nie mówiąc już o właścicielach kancela-
rii adwokackich i kadrze menedżerskiej wielkich koncernów. Z klasą 
średnią identyfikują się telefonistki, sprzedawczynie w supermarke-
tach, pomocniczy personel urzędów i biur, kasjerki pocztowe, kelne-
rzy, fryzjerzy, kucharze i  ludzie wykonujący inne zawody o niskim 
statusie społecznym. Dla Charlesa Wrighta Millsa (1965) symbo-
lem amerykańskiej middle class w epoce zasiedlania USA byli drob-
ni farmerzy. Największą osobliwością klasy średniej jest właśnie to, 
że nazywana jest klasą, mimo że obejmuje ludzi o różnym poziomie 
wykształcenia, niejednakowym standardzie materialnym, uzyskują-
cych niejednakowe dochody, mających różne preferencje w zakre-
sie konsumpcji i obdarzanych niejednakową estymą. Mimo że klasa 
średnia nie jest klasą społeczną, należy ona do najważniejszych ele-
mentów społeczeństw rynkowych; sam dźwięk tego słowa mobilizu-
je do działań. „Klasa średnia” pobudza do efektywności i jest czyn-
nikiem stabilności systemu. Zastanawiając się nad możliwościami 
zastosowania tego pojęcia do Polski, musimy wyjaśnić dwie rzeczy: 
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czym jest klasa średnia i  jaka jest jej rola w  strukturze społecznej 
z punktu widzenia korzyści i możliwych zagrożeń.

Czym jest klasa średnia?

„Klasa średnia” kiedyś bardziej zasługiwała na miano klasy spo-
łecznej niż teraz. W przełomowym okresie średniowiecza i nowo-
żytności była ona stosunkowo zwartym segmentem; później uległa 
rozwarstwieniu, tracąc pierwotną spoistość, a trzymając się chrono-
logii, wyglądało to tak: wyłoniła się ona wraz z rozwojem kapitali-
stycznego rynku pracy. Czynnikiem formowania się klasy średniej 
stał się wzrost zapotrzebowania na nowe zawody, w  których bar-
dziej niż pochodzenie społeczne liczyły się specjalistyczne kwalifi-
kacje, inwencja i pomysłowość wymagająca odwagi. Pozycje te były 
ze swej istoty negacją struktur stanowych opartych na dziedziczeniu 
statusu rodziców: klasa średnia zaczęła się tworzyć w kręgu drob-
nych kupców i właścicieli warsztatów rzemieślniczych, wywodzących 
swój rodowód ze średniowiecznych cechów i  gildii, jednak zasad-
niczym impulsem stał się rozwój kupiectwa, bankierów, właścicieli 
składów i wszystkich ludzi obracających dużymi sumami pieniędzy, 
którzy nie cofali się przed ryzykiem inwestowania w transoceanicz-
ne wyprawy handlowe dla zysku i wykraczali poza struktury lokalne. 
Powstanie absolutystycznych monarchii dostarczyło kolejnego im-
pulsu, stwarzając zapotrzebowanie na kadry administracyjne, inten-
dentów, rachmistrzów i pisarzy. Częścią nowej klasy stało się wyedu-
kowane mieszczaństwo, obejmujące lekarzy, prawników, nauczycieli 
akademickich i sygnatariuszy umów handlowych. Kategorie te stały 
się zalążkiem grup zawodowych, które w krajach anglosaskich zwy-
kło się w późniejszym okresie nazywać professions, w Niemczech – Bil-
dungsbürgertum, a w Europie Środkowo-Wschodniej zaliczano ich 
do inteligencji.

Atrakcyjność rzadko idzie w parze z ostrością pojęciową, jednak 
z wyodrębnieniem klasy średniej w jej pionierskim okresie nie mamy 
większych trudności: tym, co łączyło jej członków, było prowadzenie 
własnego biznesu – w skali sklepu, samodzielnie uprawianej profesji 
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czy kantoru wymiany. Gwałtowny rozwój przemysłu, wyłanianie się 
nowych gałęzi wytwórczości i podziały w strukturze zawodowej wy-
kreowały nowe kryteria majątkowe i nowe hierarchie. Drabina spo-
łeczna w dalszym ciągu zachowuje charakterystyczny kształt pirami-
dy o szerokiej podstawie, ale na jej środkowych szczeblach dokonują 
się pewne wybrzuszenia, przybierające kształt rombu. Z  upływem 
czasu od kategorii drobnych przedsiębiorców zaczynają się odrywać 
właściciele wielkich firm, posiadacze miliardowych fortun, preze-
si korporacji i bogaci rentierzy. Przechodzili oni do klasy „wyższej”, 
gdzie oprócz arystokracji o rodowodzie szlacheckim zaczyna kształ-
tować się arystokracja kapitału, dla której tytułem do chwały stały 
się bogactwo i pieniądze. W Stanach Zjednoczonych, gdzie nie ist-
niała arystokracja pochodzenia, nową upper class zaczynają tworzyć 
wywodzące się, bez wyjątku, z  plebejskich środowisk nowobogac-
kie rodziny Morganów, Carnegie, Rockefellerów, Fordów i Fricków. 
W tym samym czasie postępowało zróżnicowanie klasy średniej od 
wewnątrz, z którego wyłoniły się z czasem kategorie drobnych przed-
siębiorców, „białe kołnierzyki”, menedżerowie i „wolne zawody”.

W ten oto sposób klasa średnia stawała się jednym z elementów 
historycznego zwrotu, który zmienił system stosunków społecznych, 
organizację pracy, a także przyzwyczajenia i mentalność jednostek. 
Ludzie musieli się wdrożyć do zachowań znamionujących kapitali-
styczną racjonalność i dyscyplinę życiową, zajmując pozycje nieob-
ciążone feudalnym stygmatem dziedziczenia statusu i  nieprzekra-
czalnych barier stanowych. Wynika z tego, że formowanie się klasy 
średniej było równoznaczne z powstawaniem nowych pozycji; go-
spodarka wkraczająca na tory rozwoju nie mogła funkcjonować bez 
kadry inżynieryjnej, menedżerów i wyspecjalizowanych pracowni-
ków biurowych, a administracja rządowa bez kompetentnego kor-
pusu służby cywilnej i oficerów obsadzanych drogą konkursu, a nie 
kupowania urzędów. Profesjonalizm staje się również miernikiem 
rozwoju kultury, a na straży codziennych potrzeb, od których zaspo-
kajania zależy dobre samopoczucie jednostek, stanęli profesjonaliści 
świadczący wyspecjalizowane usługi.

Pozycje związane z klasą średnią mogły dopiero powstać w spo-
łeczeństwie konsumpcji masowej. Powołała ona do życia instytucję 
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mortgage, czyli pożyczki hipotecznej na zakup domu. W najzamoż-
niejszych krajach, takich jak Stany Zjednoczone i Anglia, pozwoli-
ło to zrealizować staroświecki ideał własnego „domku z ogródkiem”, 
który stanowił dalekie echo szlacheckich sentymentów i przywiąza-
nia do ziemi. Rozpowszechnienie się mentalności posiadacza było 
najważniejszym czynnikiem formowania się społeczeństwa klasy 
średniej, chociaż własność ratalna jest specyficznym rodzajem włas- 
ności – zapewnia właścicielowi komfort życia, pod warunkiem sys-
tematycznego spłacania kredytu. W latach 50. typowa amerykańska 
rodzina z  middle class dysponowała już standardowym zestawem 
dóbr określających przynależność do klasy średniej, do którego na-
leżały zamrażarka, suszarka, elektryczny piec i  samochód. W póź-
niejszym okresie listę tę uzupełniły klimatyzator i kosiarka do trawy, 
a jeszcze później – łodzie motorowe, przyczepy samochodowe, wa-
kacje w Europie i jachty.

Nowoczesny system zawodowy opiera się na zasadach zogni-
skowanych na pojęciach otwartego współzawodnictwa i  polegania 
na sobie. Kapitalizm nie może istnieć bez ludzi z  instynktem nie-
ustannego pomnażania dóbr. Zakładając, że funkcjonuje on w ideal- 
nej postaci, uczestników tej gry obowiązują następujące reguły. Po 
pierwsze, niezależnie od pochodzenia społecznego, rasy czy płci 
każdy ma równe szanse na odniesienie sukcesu. Postulat równych 
szans realizowany jest w różnych krajach lepiej lub gorzej, jednak to, 
że odbiega on od rzeczywistości, nie ujmuje mu waloru trafnej dia-
gnozy. Po drugie, sukces powinien być rezultatem zdolności i wysił-
ku jednostek; w myśl zasady fair play niedozwolone są oszustwo, in-
trygi, korzystanie ze znajomości, przemoc i posługiwanie się siłą. Po 
trzecie, za stanowiska i pozycje o niejednakowej ważności powinno 
uzyskiwać się nierówne nagrody. Z  założenia przyznawane są one 
w odpowiednich proporcjach do kwalifikacji zawodowych i umie-
jętności, czyli indywidualnych inwestycji oraz zaangażowania jedno-
stek. I po czwarte, jak sukcesy są sprawiedliwą nagrodą, tak niepo-
wodzenie należy traktować jako zasłużoną karę, wymierzaną przez 
system za brak odwagi, niekompetencję, lenistwo i niedostatek am-
bicji. W popularnym ujęciu prawda ta głosi, że niepowodzenia i suk-
cesy zależą od nas samych. Każdy ma obowiązek dać z siebie wszyst-
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ko, nie wypada się użalać nad sobą, skarżyć na zły los ani narzekać – to 
szczególne przesłanie moralne o podstawowym znaczeniu dla samo-
poczucia jednostek nie uwalnia bynajmniej od stresów.

Osobnym problemem jest kwestia przestrzegania tych prawd. 
Amerykanie zaznajamiani są z nimi już w kolebce, kiedy to – zda-
niem Margaret Mead (1942) – słyszą od matki czułe „będę cię ko-
chać”, z mniej czułym komentarzem „jeżeli nie pozostaniesz w tyle”. 
Dojrzewa się z  niepokojącą świadomością bycia ocenianym w  ka-
tegoriach sukcesu, gdzie miłość i  akceptacja nie są czymś przesą-
dzonym raz na zawsze i  trwałym. „Duch kapitalizmu”, którym to 
mianem Max Weber określił przedsiębiorczych członków rodzą-
cej się klasy średniej, jest zastępowany obecnie pojęciem self-acquis- 
itive, które charakteryzuje jednostki obdarzane szczególną inicja-
tywą. Przypisywanie jednostce prymatu nad grupą spowodowało 
przeniesienie indywidualnych kryteriów oceny z  życia zawodowe-
go do innych sfer. Ludzie zaczęli odpowiadać za siebie samych – sami 
wybierają małżonka, znajomych, religię i  przekonania nazywane 
światopoglądem. Po ukończeniu studiów wyprowadzają się od ro-
dziców w przekonaniu, że każdy powinien sam decydować o własnej 
przyszłości. W demokratycznym systemie kładzie się szczególny na-
cisk na swobodę wyrażania opinii politycznych, zgromadzeń i wol-
ność od ograniczeń cenzury.

Jednym z  nieuniknionych skutków rywalizacji w  społeczeń-
stwie równych szans jest niechętny stosunek do udzielania pomo-
cy. W systemie, w którym premiowana jest samodzielność, ktoś, kto 
inwestuje całą energię i czas, aby stać się człowiekiem sukcesu, musi 
dwa razy pomyśleć, zanim zdecyduje się uszczuplić efekty własnego 
dorobku, nie wyłączając wsparcia finansowego dla rodziców i dzie-
ci. Doceniane są korzyści pomocy sąsiedzkiej, ale ograniczonej do 
pewnych ram; wtargnięciem do prywatności jest wszystko, co wy-
kracza poza granice przyjętego schematu. Niedopuszczalnym nie-
taktem może być prośba o  jakąkolwiek pożyczkę, ponieważ jeżeli 
o  coś prosisz, to nie umiesz rozwiązywać swych własnych proble-
mów. Mieszkańcy niektórych regionów USA (co z  pewnością do-
tyczy kilku miast północno-wschodniego wybrzeża) mają przyjem-
ny zwyczaj mówienia nieznajomym „dzień dobry”, znany w Polsce 
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tylko uczestnikom wędrówek po górach. Uśmiechnięta twarz w ni-
czym nie zmienia faktu, że jest tylko rytualnym gestem; klasy śred-
nie, starając się zapanować nad natłokiem spraw, łączą strategię oka-
zywania życzliwości i wzajemnego szacunku z obsesyjną dyscypliną 
i przestrzeganiem utartych kanonów.

W systemach o tradycyjnej strukturze zobowiązania wobec ro-
dziny czy klanu, wynikające ze stosunków pokrewieństwa, wieku 
i  płci, były z  natury rozmyte, ponieważ nie obowiązywały w  nich 
sformalizowane i  uregulowane prawnie transakcje rozpatrywane 
w  kategoriach „coś za coś”. Uzyskanie czegoś od innych wymaga-
ło rewanżu, ale przy odwzajemnianiu się nie wypadało powiedzieć 
„stop, zrobiłem, co powinienem i  kwita”. Kontrastuje to z  wyraź-
nym określeniem zakresu obowiązków i praw przypisywanych ro-
lom społecznym w systemach rynkowych. Racjonalność wymusza, 
że w nowoczesnych społeczeństwach do określonych ról przypisane 
są określone zadania (nieprzestrzeganie standardowych czynności 
przez operatora obrabiarki grozi wielkimi stratami – by odwołać się 
do trywialnego przykładu), a zobowiązania między stronami regu-
lowane są przez sformalizowane warunki kontraktu. Rekrutacja do 
większości pozycji zawodowych wymaga określonych kwalifikacji; 
związane jest to z odpowiedzialnością za wykonywaną pracę, a od-
wzajemnianie tych usług przez pracodawcę ma określone granice.

W  społeczeństwie równych szans należy się liczyć z  przegra-
ną w sytuacji, gdy awans jednych często dokonuje się kosztem in-
nych jednostek. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że odmowa 
przyjęcia do atrakcyjnej pracy na starcie kariery zawodowej ogra-
nicza możliwość uzyskania dobrej pracy w przyszłości: dla następ-
nego pracodawcy jest to sygnał, że odrzucony kandydat nie spełnia 
wymagań, natomiast kandydata zniechęca to do dalszych prób, po-
nieważ pierwsze nieudane podejście zapowiada kolejne niepowo-
dzenia i zwiększa ryzyko odpadnięcia, lepiej więc zrezygnować od 
razu. Atmosfera niepewności jest zamierzonym celem i racjonalną 
przesłanką efektywnego funkcjonowania tego systemu. Opis typo-
wego dramatu degradacji mógłby się zaczynać od słów: był dyrek-
torem w wielkiej firmie, wszyscy kłaniali mu się nisko, oglądał świat 
zza szyb klimatyzowanego biurowca, miał pieniądze, władzę i ukła-
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dy. Nagle to wszystko znikło, razem ze znajomymi i  przynależno-
ścią do ekskluzywnego kręgu. Przesunęli go na niższe stanowisko, 
a może zwolnili, klimat, w jakim teraz mu przyszło żyć, dusi go i do-
prowadza do pasji.

Mechanizmy kapitalistycznego rynku są prawem dżungli tylko 
dla tych, którzy nie rozumieją zachodniego systemu wartości. Wie-
lu przegranych potrafi żyć z wiarą, że nie tylko ich mógł dotknąć zły 
los, a  ich porażka nie wynika z  wilczych praw, tylko jest sprawie-
dliwym wyrokiem. Nawet z porażki można wychodzić wzmocnio-
nym – myślą ludzie – zawsze jest druga szansa: „byłem dyrektorem, 
straciłem pracę, teraz jestem kierowcą, ale może się znowu odbiję”. 
W Polsce tego typu upadki wydają się łagodniejsze; nie ma aż tak lu-
kratywnych posad, dlatego też nie widuje się tak wielu przegranych, 
odstawionych na boczny tor życia. Kariera przybiera postać krzywej 
biegnącej w górę może mniej stromo, ale bez większych załamań.

Psychologiczna rola klasy średniej

Przynależność do klasy średniej pozwala funkcjonować w przeko-
naniu o własnej wyższości, jednak wymaga to nieustannego demon-
strowania dowodów własnego sukcesu. Z jednej strony symbolizuje 
ona powodzenie życiowe, przekładające się na konto w banku, włas- 
ny dom i stosunkowo wysokie dochody, pozostające w zasięgu każ-
dego, kto wytrwale chce osiągnąć swój cel. Z drugiej strony żyje się 
w niej pod przymusem dostarczania oznak powodzenia sobie i in-
nym; przynależność do klasy osób, którym się dobrze powodzi, zo-
bowiązuje do czynu – działa to jak narkotyk. Mechanizm ten sprzyja 
efektywności, ponieważ zmusza jednostki do doskonalenia kwalifi-
kacji zawodowych, bogacenia się i  nieustannego rozwoju. Dobrze 
prosperująca klasa średnia jest jednym z kół zamachowych rozwoju 
ekonomicznego krajów zachodnich, z którego, chociaż w niejedna-
kowym zakresie, korzystają wszyscy mieszkańcy tych krajów. Z tego 
też względu pozostaje ona celem i przedmiotem aspiracji dla Polski.

Korzyści z posiadania klasy średniej mają jeszcze kilka innych 
aspektów. Poza tym, że pozwala ona zaspokoić potrzebę wyższości, 
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odgrywa rolę uśmierzania wątpliwości i napięć. W sytuacji gdy ist-
nieje duża presja na osiągnięcie sukcesu, chętnych jest zawsze wię-
cej od realnych możliwości awansu. Dla większości obywateli USA 
jest oczywiste, że demokracja jest najbardziej rozsądnym systemem; 
szlachetny postulat let best men win stymuluje energię i wigor, po-
budza do aktywności i zwiększa produktywność, czemu prezydent 
Thomas Woodrow Wilson dał wyraz w patetycznym stwierdzeniu, 
że „demokracja wyzwoliła nadzieje każdej ludzkiej istoty”. Abraham 
Lincoln urodził się w  chacie drwala, twórca przemysłu stalowego 
Andrew Carnegie był synem ubogiego tkacza ze Szkocji – są to ulu-
bione zdjęcia z narodowej kolekcji Amerykanów, które ożywiają wy-
obraźnię jak snapshots. Ulegając ideologii równych szans, każdy ma 
prawo uwierzyć, że jeśli nie jest milionerem, to zostanie nim przy-
najmniej w  przyszłości. Każdy poszukuje, ba – czuje się zobowią-
zany do poszukiwania w sobie ukrytych darów natury; wychowan-
kowi nowojorskich slumsów pozwala to mieć nadzieję, że zostanie 
Eddiem Murphym lub Michaelem Jordanem. Do przeciętnego oby-
watela docierają podnoszące na duchu przykłady oszałamiających 
karier i tego, co nazywane jest niewiarygodnym łutem szczęścia: „ni-
gdy bym nie uwierzył, że i mnie może się to kiedykolwiek zdarzyć”, 
zwykł wykrzykiwać szczęśliwy Amerykanin, gdy uda mu się wygrać 
los na loterii i zostać milionerem z dnia na dzień.

Naciskom tym podlegają wszyscy ludzie obdarzeni ambicjami, 
a szczególnie ci, którym udało się już wykazać jakimiś osiągnięcia-
mi. Drugą i znacznie większą kategorią są wszyscy ukarani przez sys-
tem rynkowy, ci, którzy nie wykazali się talentem i nie udowodnili za-
sadności swych roszczeń do sukcesu. Ideologia ta rodzi pogardę dla 
nieudaczników życiowych i usprawiedliwienie dla eksploatacji tych, 
którzy sytuują się niżej. Byłaby ona niszcząca, gdyby nie klasa śred-
nia. Otóż klasa średnia częściowo rozładowuje ten problem, ponie-
waż oferuje pozycje będące w zasięgu ręki każdego. Przynależność 
do klasy średniej pozwala wykazać się nawet umiarkowanym sukce-
sem, zgodnie z oczekiwaniami większości. Nie każdy musi być Bil-
lem Gatesem, rywalizacja zastopowana jest na bezpiecznym pozio-
mie i łagodzi nastroje zwątpienia.
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Negatywne aspekty

Nie spełniła się pesymistyczna prognoza Marksa, że kapitalizm do-
prowadzi do proletaryzacji klasy średniej i  spowoduje jej zanik. 
W krajach zachodnich jest ona największym liczebnie segmentem, 
obejmującym nie mniej niż dwie trzecie ludności; można by rzec, że 
w jej oczach przeglądają się mieszkańcy tych krajów. Większa część 
opinii wypowiadanych obecnie na temat zamożności, materializmu, 
nowoczesności, dekadencji czy braku kręgosłupa moralnego społe-
czeństw zachodnich jest charakterystyką klasy średniej. Jej członko-
wie reprezentują postawy, zachowania, wzory konsumpcji i upodo-
bania w dziedzinie kuchni czy smaku, które się najczęściej spotyka. 
Umiejscowienie jej nie wymaga etnologicznych konsultacji w rodza-
ju takich, jakich udziela antropolog poszukujący w dorzeczu Ama-
zonki śladów zaginionej kultury.

Nie tracąc z oczu atrakcyjnych cech tego syndromu, należałoby 
też wspomnieć o jego negatywnych aspektach. Klasa średnia kryty-
kowana była od chwili narodzin przez arystokrację i szlachtę, rywa-
lizujące z nią o prestiż, pozycję ekonomiczną i władzę. Widziały one 
w  niej gromadę nieokrzesanych parweniuszy, pachnących czosn-
kiem, która doprowadzi do upadku kultury i elit. Obecna krytyka, 
prowadzona w  perspektywie refleksji nad kryzysem rozwiniętych 
społeczeństw rynkowych, koncentruje się z jednej strony na podkreś- 
laniu negatywnych aspektów indywidualizmu i  materialistycznych 
orientacji klas średnich, a z drugiej – na zanikaniu tychże, co wska-
zuje na zasadniczą rozbieżność pojęć i oczywiście osłabia przekonu-
jącą siłę tego dowodu.

Joseph Schumpeter (1995) był jednym z pierwszych autorów, któ-
rzy zwrócili uwagę na malejące zainteresowanie klas średnich pracą za-
wodową, akumulacją kapitału i inwestowaniem dla zysku. W znanym 
eseju Kapitalizm, socjalizm, demokracja, opublikowanym w latach 30., 
Schumpeter dostrzegł niepokojący sygnał zmniejszenia motywacji 
do wytężonej pracy, obniżenia się samodyscypliny i rygoryzmu, co 
dokonywało się, jego zdaniem, w wyniku dążeń do nieproduktywnej 
konsumpcji. Późniejsi krytycy wyprowadzili z tych obserwacji dalsze 
wnioski. Druga połowa XX wieku stała się w najbogatszych krajach 
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świata epoką bezprecedensowego wzrostu, pozwalającego zreali-
zować marzenia o życiu w luksusie. Postępującemu wzrostowi sto-
py życiowej towarzyszyła chęć korzystania z owoców dobrobytu, co 
nie byłoby złe, gdyby nie odciągało ludzi od wykonywanych zadań, 
ale prawdopodobnie tak nie jest. Wyrazicielem tych obaw w najbar-
dziej usystematyzowanej postaci stał się Daniell Bell (1976), formu-
łując tezę o kulturowych sprzecznościach kapitalizmu. Głosi ona, że 
tradycyjny system wartości związanych z etyką protestancką, które 
stały się fundamentem gospodarki rynkowej, popadł w nierozwią-
zywalną sprzeczność z dążeniem do przyjemności, co dokonuje się 
kosztem rezygnacji z perspektywicznego myślenia, osłabienia orien-
tacji na sukces zawodowy i prowadzi do rozluźnienia obyczajów. Ka-
pitalizm osiągnął krytyczny punkt, po którego przekroczeniu me-
chanizmy kreowania potrzeb konsumpcyjnych, będących napędową 
siłą systemu, prowadzą do jego erozji.

Kilka krytycznych słów na temat indywidualizmu. Klasa średnia 
miała być spontanicznym ruchem drobnych farmerów, rzemieślni-
ków i obywateli, złączonych poczuciem wspólnoty – taką ją widział 
prezydent Lincoln, nazywając ochotników ze stanu Ohio, wyrusza-
jących na front wojny secesyjnej, uosobieniem amerykańskiej mid-
dle class (Quirk i Bridwell 1992: 3). Skłonność do polegania na sobie 
bynajmniej nie wyklucza pojęcia wspólnoty – w  założeniach reli-
gii protestanckiej tkwi myśl, że sukces jest znakiem moralnej wyż-
szości, ale nie jako sam w sobie, tylko jako świadectwo, że jednost-
ka wykorzystała swój talent w najpełniejszej postaci, co oznacza, że 
przyczyniło się to do dobra ogółu. Dopiero obsesyjny indywidu-
alizm stał się przedmiotem krytyki i symbolem negatywnym. Auto-
rzy książek mających w tytule „jedność serc” i postrzegający świat 
z perspektywy zagrożeń, tacy jak Lasch (1982), Harrington (1983), 
Bellah (1986), Etzioni (1994) czy Derber (1996), argumentują, że in-
dywidualizm niszczy życie rodzinne, zabija ducha współpracy są-
siedzkiej i zagraża podstawowym wartościom. Ich zdaniem bliższy 
tym wartościom był XIX-wieczny kapitalizm, w którym dominowa-
ła harmonia społeczna, solidarność oraz inne cnoty ważniejsze od 
efektywności i  zysku. W przypadku tak fundamentalnych proble-
mów nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o diagnostycz-
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ną wartość tych ocen, zwłaszcza że katastroficzne sądy trudno od-
dzielić od faktów. Habits of the Heart, co tłumaczę jako „kierowanie 
się sercem”, to tytuł książki Bellaha i in. Z jednej strony podkreśla 
on, że indywidualizm prowadzi do zastąpienia etyki „ducha kapita-
lizmu” kryteriami wąskiego pragmatyzmu i ekonomicznej użytecz-
ności, z  drugiej wskazuje na zanikanie samodyscypliny, poczucia 
obowiązku, autorytetów i „nieokiełznane” podkreślanie dominują-
cej roli własnego „ja”. „W społeczeństwach klasy średniej wolność 
jednostki uzyskała rangę religijnego kanonu, jednak nadużywając 
jej, podważa się sens demokratycznych procedur; w ten sposób ga-
łąź, na której siedzimy, zaczyna się niebezpiecznie chwiać, jeżeli 
w ogóle nie została podcięta” wyjaśnia Bellah (1986), odwołując się 
do obrazowych metafor.

Nie moją rzeczą jest przedstawienie pełnej listy psychoneuro-
tycznych problemów klasy średniej, tak jak nie wyczerpałem tema-
tu kulturowych sprzeczności, analizowanego przez Bella. Napięcia 
psychiczne są charakterystyczną cechą kategorii społecznych, któ-
re pozbyły się już trosk materialnych, a uzyskały duchowe, co nale-
żałoby prawdopodobnie przypisać wysunięciu się na pierwszy plan 
potrzeby samorealizacji i poszukiwania pozytywnego odzewu. Fak-
tem jest, że mieszkańcy rozwiniętych społeczeństw kapitalistycznych 
pokazali światu, jak dużą cenę płaci jednostka za sukcesy gospodarki 
rynkowej. Obecnie apeluje się o przywrócenie klasom średnim wia-
ry w sens takich prawd, jak sukces, równość szans i zdrowa rywaliza-
cja, na której opiera się ustrój republikański z demokratycznym sys-
temem wyborów i  stanowiskami obsadzanymi przez utalentowane 
jednostki. Autorzy rozważań o kryzysie kapitalizmu występują z po-
stulatami działań na rzecz pozbycia się przez klasy średnie bezsilno-
ści i odzyskania zaufania do własnych sił.

W przypadku Polski, do której oceny przejdziemy, nie chodzi o to, 
aby klasy średnie „odzyskać”, ale aby je stworzyć. Intensywne dzia-
łania propagandowe podjęli w tym kierunku politycy i media; ską-
dinąd przypominało to próby wykreowania heroicznego wizerunku 
klasy robotniczej w poprzednim ustroju. Na początku lat 90. głów-
nymi animatorami tej akcji byli rząd i  prezydent Wałęsa, kierują-
cy wezwania do środowisk biznesu; publicyści z kolei obarczali winą 
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społeczeństwo za niedojrzałość i bierny stosunek do zmian. Cieka-
wa rzecz: żaden z późniejszych gabinetów, partii, związków zawo-
dowych i  innych ciał nie zakwestionował potrzeby wspierania klas 
średnich, co było pewnym osiągnięciem w tak skonfliktowanej kon-
stelacji układów. Klasa średnia stała się elementem politycznej po-
prawności wśród elit, chociaż dobre chęci padły na nieprzygotowa-
ny grunt, jako że w kraju o niskiej stopie życiowej, jakim jest Polska, 
jakakolwiek kategoria nazwana „klasą średnią” może mieć tylko 
kształt spauperyzowanego segmentu.

Jak wykazała historia, klasa średnia podlega określonym prawi-
dłowościom rozwoju. Przede wszystkim muszą się wyłonić pozycje 
zawodowe z charakterystycznymi dla kapitalistycznego rynku pracy 
mechanizmami rekrutacji, awansu i wynagrodzeń. Drugi etap po-
lega na ukształtowaniu się nowej mentalności, stylu życia i postaw, 
a  ponieważ łatwiej jest tworzyć instytucje niż wykreować świado-
mość, będzie to długofalowy proces, w którym należy oczekiwać za-
łamań i zwrotów. Dynamika zmian zapoczątkowanych przez upadek 
komunizmu daje okazję prześledzenia tak unikatowego zjawiska, 
jak formowanie się nowych kategorii społecznych w ciągu kilkuna-
stu lat, co jest niewiarygodnym tempem w świetle socjologicznych 
standardów. Analizy, które przedstawiam w tej książce, są podsumo-
waniem pierwszego etapu. Koncentrują się one na „klasie średniej” 
jako kierunkowskazie zmian, rozpatrywanej na szerokim tle formo-
wania się nowych hierarchii społecznych i  przekształcania istnie-
jących kategorii, takich jak inteligencja, właściciele firm, robotnicy 
i  chłopi. Do obrony jest teza, że w  ciągu kilkunastu lat, które mi-
nęły od obrad Okrągłego Stołu, najistotniejsze przekształcenia hie-
rarchii społecznej dokonały się w jej podstawowych wymiarach, 
czyli w strukturze zawodowej i w dystrybucji dochodów. Pojawiło 
się zatem wiele nowych ról zawodowych, a co do poziomu docho-
dów, to coraz silniej zależy on od poziomu wykształcenia jedno-
stek. Zasady wynagradzania stosunkowo najszybciej zareagowały na 
wprowadzenie mechanizmów rynkowych, które premiują wysokie 
kwalifikacje, zdolności i talent, co pozwala snuć optymistyczne pro-
gnozy. W społeczeństwie polskim zjawiska związane z „klasą śred-
nią” mogą się stać ośrodkiem modernizacji stosunków społecznych, 
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chociaż tak być nie musi. Fakt, że młode pokolenie wyższych kie-
rownikow i specjalistów, nazywanych w dalszym ciągu inteligencją, 
coraz częściej zaczyna wchodzić w dorosłe życie od kupienia domu, 
nie daje jeszcze powodów do rozwijania teorii, że funkcjonuje już 
u nas klasa średnia.





rozdział 2
Konsumpcja, zamożność, nowy styl  

i nowe struktury 

Nie lękam się kary, ni wroga głosu, 
Ni burz nad groźnym oceanem,

Ja jestem panem mego losu
I mojej duszy kapitanem.

William Ernest Henley, Poems of the Empire

Głównymi wyznacznikami przynależności do klasy sredniej są: włas- 
ność, dobra pozycja zawodowa, zamożność i styl zycia. 

Własność jest fundamentem społeczeństwa klasy średniej. 
Mając własność w  postaci firmy, kapitału czy rzadkich i  poszuki-
wanych na rynku pracy kwalifikacji eksperta, ludzie stają się inni, 
zaczynają patrzeć w przyszłość z większą pewnością siebie i zaufa-
niem do własnych poczynań zyciowych. Korki samochodowe sta-
ły się w  życiu wielkich miast nieprzewidzianym skutkiem zmia-
ny ustroju: jadąc Wybrzeżem Gdańskim w kierunku śródmieścia, 
można jednak doświadczyć poczucia wspólnoty z innymi właścicie-
lami czterech kółek. Poszanowanie dla tych samych reguł i bliskość 
poglądów są charakterystycznymi cechami tej specyficznej katego-
rii, jaką są właściciele pojazdów, domów i mieszkań, środków pro-
dukcji i dóbr – własność nie czyni z nich jeszcze „klasy”, ale wyod-
rębnia względem innych segmentów hierarchii społecznej. Nic tak 
skutecznie nie motywuje do wysiłku, wytężonej pracy, inwestowa-
nia w swój rozwój; niewiele rzeczy tak satysfakcjonuje, jak rosnące 
konto bankowe i awans zawodowy. Nie wymyślono lepszego sposo-
bu zaszczepienia samodyscypliny, wiary w sens stabilności, dbania 
o ład społeczny, poparcia dla demokracji i zamiłowania do porząd-
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ku. Ludzie, którzy coś mają na własność, czują się wolni i zaczynają 
się zachowywać inaczej.

Drugim wyznacznikiem klasy średniej jest zamożność i wyso-
ka stopa życiowa – rzeczy co prawda nietożsame, ale pozostające 
w ścisłym związku z własnością. W Anglii niewiele czynników przy-
czyniło się bardziej do poczucia wyższości klas średnich względem 
mas niż obłożenie ich przez Williama Pitta wysokim podatkiem do-
chodowym, ustanowionym w 1792 roku w celu sfinansowania woj-
ny z  Francją. W  sytuacji, gdy podatek zaczął być traktowany jako 
świadectwo zdolności do ponoszenia obciążeń na rzecz kraju, stał 
się tytułem do prestiżu i usankcjonował obywatelski status klas śred-
nich. Stan posiadania, dochody i  inne wyznaczniki statusu mate-
rialnego zaczynają identyfikować przynależność do klasy średniej 
po przekroczeniu przyzwoitego poziomu, co naturalnie jest poję-
ciem względnym i  musi być odniesione do specyficznego kontek-
stu. W 1990 roku 59% rodzin amerykańskich posiadało własny dom, 
a  w  1998 roku 54% miało dwa samochody (Hacker 1998: 61). Ma-
terialny standard inteligentów w szarej rzeczywistości PRL nie do-
równywał nigdy poziomowi amerykańskich professions. Nie była to 
zwykła różnica, ale przepaść, która pozbawiała polską inteligencję 
wszelkich szans na osiągnięcie statusu klasy średniej, mimo że zaj-
mowała ona porównywalne miejsce w  strukturze społecznej. Fak-
tem jest bowiem, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat inteligenci wyraź-
nie wyprzedzali pod względem dochodów klasy niższe – robotników 
i chłopów – jeżeli dostosowywać anglosaski schemat upper-middle-
-lower class do rodzimych standardów.

Trzecią cechą jest pozycja zawodowa. Ponieważ klasy społecz-
ne są zbiorami pozycji, pozycje zaś są bytem, które łatwiej uchwy-
cić w porównaniu z własnością czy stanem konta w banku, „klasa 
społeczna” daje się najlepiej zdefiniować przez pozycje zajmowa-
ne przez jej członków w hierarchii zawodowej – wykonywany za-
wód jest najbardziej czytelnym atrybutem middle class. W krajach 
zachodnich członkami wielkiej, w demograficznym sensie, i zróż-
nicowanej społecznie klasy średniej są, z  jednej strony, pracow-
nicy umysłowi, z  drugiej – przedstawiciele średniego i  drobnego 
biznesu. Długofalowe trendy rozwoju struktury zawodowej sprzy-
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jają zwiększaniu procentowego udziału tego segmentu wśród ogó-
łu ludności.

Wreszcie tym, co identyfikuje członków klasy średniej na co 
dzień, jest ich wygląd, specyficzny styl w sferze prywatnej i orienta-
cje życiowe. Wprawdzie klasie średniej przypisuje się również wie-
le słabości i wad, nikt jednak nie kwestionuje, że we współczesnych 
demokracjach Zachodu reprezentuje ona dominujące, nowoczesne 
i najbardziej cenione wzory. Dla klas niższych „jest to cel, do którego 
warto dążyć”, natomiast dla wszystkich warstw pozostaje ona sym-
bolem umiaru, pożądanego dobrobytu i równości szans – czyli cech, 
które uwalniają ją zarówno od posądzenia o destrukcyjny radyka-
lizm skażony lewicowością, jak i  o  chęć wyniosłego zdystansowa-
nia się wobec mas. Jeśli prawdą jest, że klasy średnie pozostają sym-
bolem wyższości – często utożsamianej z bezwzględnym dążeniem 
do sukcesu i egoizmem – to cieszą się one nieporównywalnie więk-
szą sympatią od elit. Jako swojski element folkloru wzbudzają pozy-
tywne odczucia.

Syndrom zjawisk tworzących klasę średnią jest swoistą kombina-
cją czynników wyrastających z kilkusetletniej historii społeczeństw 
rynkowych. Jako mieszkańcy kraju nadrabiającego opóźnienia, się-
gające odległej i najnowszej przeszłości, stajemy przed aksjomatem 
adaptacji syndromu middle class, bez którego kapitalizm nie może 
się rozwinąć. Zobaczmy, co udało się już przyswoić po kilkunastu la-
tach zmian, a czego jeszcze nie ma i jakie mogą być tego przyczyny.

Kierunki zmian

W  lutym 1975 roku Edward Heath utracił stanowisko lidera Partii 
Konserwatywnej na rzecz Margaret Thatcher, prawdopodobnie naj-
bardziej wyrazistego rzecznika interesów klasy średniej na brytyj-
skiej scenie politycznej w  wieku XX. Cztery lata później Thatcher 
została premierem rządu, realizując od samego początku program, 
który bez osłonek reprezentował tradycyjne, mieszczańskie warto-
ści indywidualizmu, orientację na sukces, i  skłonności do polega-
nia na sobie.
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Zbliżone poglądy reprezentowali w tym czasie nieliczni rzeczni-
cy polskiego liberalizmu (Mirosław Dzielski, Lech Mażewski, Janusz 
Korwin-Mikke), ale dopiero po upadku systemu komunistycznego 
ideologia klasy średniej przestała być wizją osamotnionej garstki dy-
sydentów. W pierwszym niekomunistycznym rządzie, kierowanym 
przez Tadeusza Mazowieckiego, znaczący głos uzyskali liberałowie 
„gdańscy” – Jan K. Bielecki i Janusz Lewandowski. Budowanie ka-
pitalizmu od podstaw stało się dziełem elit politycznych i państwa. 
Była to charakterystyczna cecha postkomunistycznej transformacji, 
odróżniająca ją od wcześniejszych, zwłaszcza od przejścia do ustroju 
kapitalistycznego. Wariant środkowo-europejski był kapitalizmem 
by design – „urządzanym na zamówienie” – jak formułowali to teore-
tycy kształtowania się systemu rynkowego w tej części Europy, tacy 
m.in. jak Offe (1996) i Stark (1992).

Przejdźmy do faktów. Wstępnych informacji o dostosowywaniu 
się Polski do modelowego kształtu społeczeństwa klasy średniej, lub 
też raczej adaptacji niektórych jego elementów dostarczają dane do-
tyczące przekształceń struktury zawodowej, stopy życiowej i struk-
tury własności.

O rozwoju indywidualnej własności informuje odsetek prywat-
nych przedsiębiorców. Jeżeli posiadanie własnego biznesu identy-
fikuje klasę średnią, to w  latach 90. został zrobiony krok w  dobrą 
stronę. Z badań surveyowych prowadzonych na reprezentatywnych 
próbach ludności wynika, że odsetek właścicieli firm wzrósł w latach 
1989–1999 z 3,5 do 6,6% wśród zatrudnionych ogółem – dokładnie 
tylu respondentów reprezentujących dorosłych mieszkańców Polski 
odpowiadających na pytanie o wykonywany zawód stwierdzało, że 
są właścicielami firm. Ważny jest zarówno sam wzrost, jak i skoko-
we tempo tych zmian. Odsetek 6,6% jeszcze nie jest porównywalny 
z czołówką światową, ale się do niej zbliża. W najbardziej zaawanso-
wanych społeczeństwach rynkowych relatywny udział ludzi bizne-
su wśród ogółu czynnych zawodowo ustabilizował się na przestrze-
ni ostatniego półwiecza na poziomie 10–15%. Na przykład w Anglii 
stanowili oni w strukturze zawodowej 8%, w USA – 9%, ale we Wło-
szech odsetek ten sięgał aż 22,2% (Wright 1997: 124–127); w  ciągu  
10 lat zbliżyliśmy się w tym aspekcie do poziomu krajów zachodnich.
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Polska była jedynym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, 
który uniknął kolektywizacji w rolnictwie. Fakt ten pozwala zrozu-
mieć wolniejszą dynamikę rozwoju prywatnej własności w stosun-
ku do gospodarki ogółem, niemniej i  tu nie można kwestionować 
znaczącego rozwoju. W  świetle danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego odsetek zatrudnionych w sektorze prywatnym – pracow-
ników najemnych i właścicieli firm, rozpatrywanych łącznie z chło-
pami, właścicielami gospodarstw – wzrósł z 45,1% w 1990 do 70,2% 
w 1998 roku. Sektor publiczny systematycznie ustępował pola: pra-
cowało w nim 29,8% ogółu ludności („Rocznik Statystyczny” 1999: 
100). Do 1998 roku przedsiębiorstwa państwowe objęte procesem 
przekształceń własnościowych stanowiły 70% w stosunku do ogól-
nej liczby przedsiębiorstw państwowych zarejestrowanych 30 lipca 
1990 roku. Sektor prywatny wyprzedził też przedsiębiorstwa pań-
stwowe pod względem nakładów inwestycyjnych. W 1997 roku pro-
porcje między nimi kształtowały się jak 53,4 do 46,6%, podczas gdy 
jeszcze w 1995 roku udział sektora publicznego był dominujący i wy-
nosił 55,8%. W sferze własności prywatnej klasa średnia zyskała so-
lidne przesłanki rozwoju.

Faktem, którego Marks zdaje się nie brał pod uwagę, jest włas- 
ność funkcjonująca w  postaci kapitału intelektualnego, kwalifika-
cji profesjonalnego eksperta czy umiejętności zarządzania firmą – 
zapewniającej sprawowanie faktycznej kontroli, co zdaniem Ralpha 
Dahrendorfa (1959: 90) w niczym nie zmienia opinii, że był on „cu-
downym dzieckiem swojej epoki”. Najbardziej wiarygodnej pod-
stawy orzekania o kierunku zmian dotyczących własności związa-
nej z kapitałem edukacyjnym i rolą menedżera dostarcza odpowiedź 
na pytanie, czy po zmianie ustroju dokonał się w Polsce znaczący 
wzrost wpływu wyższego wykształcenia i  kwalifikacji menedżer-
skich na wynagrodzenia z pracy. Odwołując się raz jeszcze do wy-
ników badań obejmujących dorosłą ludność Polski, możemy stwier-
dzić, w jakim stopniu wzory dystrybucji dochodów zareagowały na 
impulsy płynące ze zmiany systemu. Aby ustalić ten fakt, analizo-
wałem dynamikę obydwu tych zależności dla kolejnych lat, w okre-
sie od 1982 do 1998 roku, starając się uchwycić stosunkowo „czy-
sty” wpływ wykształcenia i zajmowania stanowisk kierowniczych na 
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poziom wynagrodzeń. W  języku analiz statystycznych oznacza to, 
że równocześnie kontrolowany był wpływ innych cech rzutujących 
na wynagrodzenia, takich jak pochodzenie społeczne, płeć, wiek czy 
miejsce zamieszkania. Szczegółowe wyniki tych porównań zostały 
zamieszczone w książce Hierarchie i bariery społeczne w latach 90-tych 
(Domański 2000a).

Sięgając do tych danych, można wysnuć trzy ważne wnioski, 
które tu powtórzę. Po pierwsze, dyplom wyższej uczelni zawsze gwa-
rantował większe korzyści finansowe niż zakończenie nauki na niż-
szych szczeblach kształcenia. Prawidłowość ta utrzymywała się na-
wet w 1982 roku. Warto przypomnieć, że był to rok, w którym zasadę 
wynagradzania za awans edukacyjny poddano testowi tzw. małej re-
formy systemu gospodarczego, obejmującej reformę systemu wyna-
grodzeń. Ubocznym skutkiem tego przedsięwzięcia, wdrożonego 
miesiąc po wprowadzeniu stanu wojennego, było rozchwianie wy-
kształcenia z zarobkami. Po raz pierwszy w historii PRL statystyki 
GUS odnotowały niższy poziom płac na stanowiskach pracowników 
umysłowych niż robotniczych w skali kraju. Opłacalność wyższych 
studiów była w tym czasie najniższa, pomimo to jednak logika me-
chanizmów stratyfikacji oparła się surowemu testowi.

Drugi wniosek dotyczy kierunku zmian. Od 1982 roku wyższe 
wykształcenie przekładało się na coraz to wyższe zarobki. W zna-
miennym 1982 roku premia za wyższe wykształcenie wynosiła 16% 
w  porównaniu z  dochodami absolwentów szkół pomaturalnych 
i osobami, które nie skończyły wyższych studiów (przypominam, że 
była to „czysta” premia, tzn. ustalona po wyeliminowaniu wpływu 
kilku innych cech różnicujących dochody). W 1987 roku kształtowa-
ła się ona na poziomie 18%, w 1995 wzrosła do 28%, a w 1998 wynosi-
ła 27%, pozostając najbardziej czytelnym z dystansów.

Z  porównania dystansów zarobkowych między skrajnymi ka-
tegoriami wynika, że hierarchia wykształcenia kreuje coraz więk-
sze nierówności. W 1982 roku studia wyższe dawały 14-procentową 
przewagę względem średnich zarobków w Polsce, natomiast katego-
ria osób po szkole podstawowej traciła 10% w stosunku do średniej; 
całkowita rozpiętość wynosiła więc 24 punkty na procentowej skali 
zarobków. W 1987 roku różnica ta zwiększyła się do 41%, a na po-
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czątku lat 90. jeszcze bardziej wzrosła, dochodząc do 69% w  1998 
roku. Wzrost rozpiętości dochodów nie ulegał załamaniom, był sys-
tematyczny i można powiedzieć – liniowy.

Innym aspektem wynagradzania z  tytułu własności jest zysk 
z  faktu bycia kierownikiem. Trzecia istotna tendencja polegała na 
wzrastającej roli tego aspektu przynależności do klasy średniej, 
okazuje się bowiem, że najbardziej opłacało się być kierownikiem 
w 1998 roku. Zajmowanie jakiegokolwiek stanowiska kierownicze-
go – od brygadzisty do dyrektora lub ministra – zwiększało, ogól-
nie rzecz biorąc, poziom zarobków o 37%, podczas gdy w 1982 roku 
wynagrodzenia otrzymywane z tego tytułu przewyższały średnią je-
dynie o  17%, a w  1987 roku o  14%. Tak więc w  toku przekształceń 
związanych z  kształtowaniem się nowego ustroju sytuacja kierow-
ników zmieniła się radykalnie na lepsze. Atrybutami stanowisk kie-
rowniczych, zasługującymi na wysokie „nagrody”, są zdolności or-
ganizacyjne, umiejętność podejmowania trafnych decyzji i wszelkie 
koszty wynikające z pełnienia tych funkcji, ze szczególnym uwzględ-
nieniem odpowiedzialności za podwładnych i sprawowanie kontroli. 
Rosnąca wartość stanowisk kierowniczych w Polsce wydaje się być 
odzwierciedleniem realnej dynamiki stosunków rynkowych. Po-
twierdzenie uzyskuje zasada, że nietrafne inwestycje w kierowników 
są mniejszym złem niż brak jakichkolwiek bodźców materialnych 
do zajmowania tych stanowisk przez utalentowane i przedsiębiorcze 
jednostki.

Najbardziej sumaryczną charakterystyką zmian dokonujących 
się w strukturze społecznej są przekształcenia struktury zawodowej, 
z  których można wysnuć konkretne wnioski co do tego, jak dale-
ce zwiększa się liczba pozycji utożsamianych z „klasa średnią” i czy 
równocześnie zmniejsza się liczebność klas niższych. W wielu ana-
lizach klasa średnia dzielona jest na „starą” i „nową”. Za prekurso-
ra tego podziału uznawany jest Gustaw Schmoller (1897), który do 
tej pierwszej zaliczał kupców, rzemieślników i właścicieli firm, wy-
odrębniających się jako segment struktury społecznej już w  wie-
kach średnich. Natomiast „nowa klasa średnia” obejmowała sze-
roką kategorię pracowników handlu i  usług, urzędników, wysoko 
kwalifikowanych specjalistów oraz kadry kierownicze firm i  insty-
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tucji państwowych. W epoce fin de siecle’u, gdy Schmoller formu-
łował długofalowe prognozy, mało kto przewidywał, że kategoria 
ta stanie się dominującym liczebnie segmentem struktury zawodo-
wej. XX wiek stał się od początku świadkiem jej bezprecedensowego 
rozwoju. Po wysunięciu się przed robotników i kategorie związane 
z rolnictwem, odsetki pracowników umysłowych w krajach kapitali-
stycznych przekroczyły w latach 70. 50% ogółu ludności. W ramach 
tego zróżnicowanego wewnętrznie segmentu największą ekspansją 
charakteryzują się kategorie prawników, lekarzy, inżynierów, przed-
stawicieli świata nauki i  dyrektorów różnych firm, którzy zajmują 
w hierarchii społecznej najwyższe pozycje, związane z wykonywa-
niem złożonych i odpowiedzialnych ról zawodowych zasługujących 
na to, aby je odpowiednio nagradzać.

Przejdźmy do Polski. Wzrost liczby właścicieli nie powinien ni-
kogo zaskoczyć, jako że funkcjonowanie kapitalizmu opiera się na 
prywatnej własności. Przyjmując optymistyczne – choć niepozba-
wione realnych przesłanek – warianty rozwoju, można było zakła-
dać, że modernizacja struktury zawodowej nie powinna ulec spo-
wolnieniu również i w innych aspektach. Zapowiedzią kształtowania 
się fundamentów „nowej klasy średniej” byłby wzrost liczby kadry 
kierowniczej przedsiębiorstw i specjalistów, określanych mianem in-
teligencji, zakładając, że – podobnie jak w społeczeństwach zachod-
nich – zajmowanie tych pozycji, wymagających „kapitałów” profe-
sjonalizmu i menedżerskich kwalifikacji, prędzej czy później zacznie 
kreować pożądane orientacje, postawy i styl życia.

Optymizm nie dotyczy liczebnego rozwoju nowych klas śred-
nich. Nie występują w  Polsce oznaki liczebnego rozwoju kategorii 
zawodowych kojarzonych w krajach zachodnich z wysokimi pozy-
cjami new middle class. Dane pochodzące z  badań realizowanych 
na próbach ogólnokrajowych od 1982 do 1999 roku wskazują tylko 
na zwiększenie się relatywnego udziału inteligencji nietechnicznej, 
obejmującej prawników, lekarzy, pracowników naukowych, nauczy-
cieli szkół średnich, ekonomistów i twórców ze świata kultury (tab. 1). 
Liczebność tej kategorii kształtowała się w latach 1982–1995 na po-
ziomie 3,2–3,3%, osiągając 4,5% w 1999 roku. Jeżeli chodzi o kadry 
kierownicze przedsiębiorstw, to charakteryzowały się one nawet 
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wyższą liczebnością w  latach poprzedzających upadek minionego 
ustroju – w  1987 roku odsetek kierowników najwyższego szczebla 
wynosił 1,8%, w latach 1994–1995 zmniejszył się on do 1,6%, i dalej 
malał, dochodząc w latach 1998–1999 do wyjątkowo niskiego pozio-
mu 1%. Co zaś się tyczy inteligencji technicznej, głównie inżynierów, 
to charakteryzujące ich odsetki systematycznie zmniejszały się od 
1982 do 1999 roku z 3,1 do 2,4%.

Tabela 1. Zmiany liczebności kategorii społeczno-zawodowych

Kategorie społeczno-zawodowe 19
82

19
87

19
94

–1
99

5

19
98

–1
99

9

Wyższe kadry kierownicze w administracji pań-
stwowej, dyrektorzy przedsiębiorstw

Inteligencja nietechniczna
Inteligencja techniczna
Technicy
Pracownicy administracyjni średniego szczebla
Pracownicy biurowi
Właściciele firm
Pracownicy placówek usługowo-handlowych
Brygadziści
Robotnicy wykwalifikowani
Robotnicy niewykwalifikowani w produkcji
Pracownicy fizyczni usług
Robotnicy rolni
Właściciele gospodarstw

0,9
3,2
3,1
7,0
9,6
5,0
1,6
6,4
2,1
25,7
5,8
4,3
1,8
23,5

1,8
3,3
2,6
6,2
10,7
4,6
3,6
7,7
2,3
26,3
5,7
3,9
1,5
19,8

1,6
3,2
2,7
4,6
9,5
3,9
6,2
10,6
1,8
27,4
7,0
6,0
2,0
13,4

1,0
4,5
2,4
6,0
11,2
3,5
6,6
10,3
1,9
24,8
7,2
6,4
2,1
12,2

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0

Tak  więc, menedżerowie i  inteligencja techniczna nie kwalifi-
kowali się do miana sił dynamicznego rozwoju, przy czym zastopo-
wanie tendencji rozwojowych tych kategorii stało się problemem 
nie tylko dla Polski. W  świetle wyników międzynarodowych ba-
dań porównawczych zrealizowanych w Europie Środkowo-Wschod-
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niej w 1993 i 1994 roku pierwsza połowa lat 90. stała pod znakiem 
malejącego udziału „nowej klasy średniej” w  Czechach, Słowa-
cji, na Węgrzech i w Rosji (Domański 1996: 17–20). Trudno stwier-
dzić, czy zjawisko to jest świadectwem jedynie przejściowego czy 
też długotrwałego zastoju, jednak jest faktem, że stanowi ono od-
stępstwo zarówno od prognoz wynikających z teorii modernizacji, 
jak i prawidłowości występujących w krajach zachodnich w długich 
przedziałach czasu. Przekształcenia systemu dyrektywnego zarzą-
dzania w system stosunków rynkowych spowodowały nagłą reduk-
cję zapotrzebowania na usługi kierowników i inżynierów zatrudnio-
nych w różnych gałęziach przemysłu, likwidując wiele tradycyjnych 
branż. Być może kapitalistyczny rynek pracy nie wchłonął nadwyżek 
będących produktem wielkich budów socjalizmu.

W pewnej sprzeczności z logiką procesów modernizacji struk-
tury zawodowej, najsilniejsze impulsy do kreowania pozycji middle 
class wychodziły więc jednak ze sfery biznesu. Była ona ośrodkiem, 
w  którym ogniskowała się dynamika liczebności klasy średniej. 
Istotniejszą kwestią jest formowanie się społeczeństwa klasy śred-
niej, co można ustalic analizując procesy upodabniania się struktury 
zawodowej w Polsce do struktury typowej dla nowoczesnych społe-
czeństw rynkowych. Poza sygnalizowanymi już zjawiskami, społe-
czeństwa te charakteryzują się malejącym udziałem kategorii robot-
niczych, postępującym wzrostem kategorii pracowników średniego 
szczebla, odsetek zaś rolników oscyluje tam w granicach 4–8% ogó-
łu ludności.

W  Polsce procesy te nabrały pewnego tempa po zapoczątko-
waniu przemian rynkowych. Drugim po właścicielach najbardziej 
ekspansywnym segmentem struktury zawodowej byli pracownicy 
placówek usługowo-handlowych – w większości sprzedawcy w skle-
pach, a poza tym telefonistki, personel urzędów pocztowych i pra-
cownicy gastronomii – których odsetek zwiększył się z 6,4 do 10,3%. 
Jednak uderzającą cechą struktury zawodowej pozostaje stosunkowo 
duży odsetek robotników wykwalifikowanych – w latach 1998–1999 
kategoria ta stanowiła 24,8% ogółu zatrudnionych, zdecydowanie 
dominując. Dla zwolenników modernizacji robotnicy wykwalifiko-
wani są reliktami minionego ustroju, jako niewspółmierna do po-
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trzeb pozostałość gospodarki planowej, w której rozbudowie prze-
mysłu towarzyszyła polityka forsowania rozwoju zasadniczych szkół 
zawodowych, zasilających szeregi robotników.

Na drugim miejscu za robotnikami wykwalifikowanymi utrzy-
mywali się właściciele gospodarstw rolnych, pomimo wyraźne-
go zmniejszenia się ich liczebności. Klasa chłopska zmniejszyła się 
z 23,5 do 12,2%, przy czym przełomowe znaczenie miały tu pierwsze 
lata rozwoju gospodarki rynkowej. Chłopi pozostają ostoją tradycjo-
nalizmu, niemniej z  perspektywy kształtowania się społeczeństwa 
klasy średniej prawie dwukrotny spadek ich relatywnego udzia-
łu w  strukturze zawodowej dobrze rokuje. Trzecim co do wielko-
ści segmentem są pracownicy administracyjno-biurowi. Liczebność 
tej kategorii, obejmującej m.in. księgowych, pielęgniarki, kierowni-
ków niższych szczebli (na poziomie naczelnika wydziału) i nauczy-
cieli szkół podstawowych, kształtowała się w rozpatrywanym okresie 
na poziomie 9–11%, wykazując przez cały czas niewielkie, ale konse-
kwentne oznaki rozwoju. Jeżeli chodzi o  pracowników biurowych 
najniższego szczebla (głównie referentów, zaopatrzeniowców, kasje-
rów w bankach i sekretarek), to ich odsetek zmniejszył się w latach 
1982–1999 z 5 do 3,5% – polscy odpowiednicy najniższego segmen-
tu white-collars w krajach rozwiniętego Zachodu pozostają najmniej 
liczną warstwą szeroko rozumianej „nowej klasy średniej”. O techni-
kach różnych specjalności można powiedzieć tylko tyle, że przeży-
wali oni na przemian upadki i wzloty – nie były one na tyle duże, by 
stać się bodźcem do masowych przemieszczeń w hierarchii zawodo-
wej. Natomiast interesującym przypadkiem są robotnicy niewykwa-
lifikowani w produkcji i usługach, przez autorów teorii moderniza-
cji skazani na wyginięcie, by zrobić miejsce dla zawodów idących 
z duchem czasu. Otóż w przypadku Polski odsetek robotników nie-
wykwalifikowanych (dozorców, sprzątaczek, pracowników magazy-
nów, robotników drogowych oraz wykonawców pomocniczych prac 
w fabrykach i na placach budów) zwiększył się w latach 90. do 6–7%. 
Oceniając wyłaniający się z tych liczb obraz zmian, powiedziałbym, 
że w  kilku newralgicznych punktach struktury społecznej umiej-
scowione są niepokojąco trwałe ośrodki stagnacji. Jednak wystąpi-
ły również przejawy modernizacji systemu zawodowego, co w szcze-
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gólności dotyczyło liczebnego rozwoju właścicieli firm, inteligencji 
nietechnicznej i szeregowych pracowników usług, przy zmniejszają-
cym się odsetku rolników.

Społeczeństwo amerykańskie wyzwoliło się z  widma wielkie-
go kryzysu dopiero w latach 40. Do Europy Zachodniej dotarła ona 
w  latach 50., odtąd też rozwój społeczeństw klasy średniej zaczął 
być mierzony powszechnie odczuwalnym wzrostem stopy życiowej. 
Słynne stwierdzenie – You have never had it so good – którym Harold 
Macmillan podsumował trzecie z kolei zwycięstwo Partii Konserwa-
tywnej w wyborach parlamentarnych, stało się jedną z sentencji, któ-
re zapamiętała historia. W 1957 roku na przemówieniu w Betford, 
Macmillan mógł przekonywać Brytyjczyków, że powinni całkowi-
cie zaufać władzy, która po upadku autorytetu liberałów pozostała 
jedynym reprezentantem wartości mieszczańskich i interesów mid-
dle class.

Licząc w  dolarach USA, w  1950 roku Polska i  Hiszpania mia-
ły mniej więcej taki sam dochód na jednego mieszkańca. W  Pol-
sce wzrósł on w  okresie 1955–1988 z  755 do 1860 dolarów, nato-
miast w Hiszpanii – z 561 do 7740 dolarów, kilkanaście razy więcej 
niż u  nas. Dekada lat 90. zaczęła się od kryzysu, później nastąpi-
ła stabilizacja i poprawa materialnych wskaźników, co ilustruje dy-
namika realnych dochodów ludności. Według danych odnotowa-
nych przez statystyki GUS, do 1993 roku postępował systematyczny 
spadek realnych wynagrodzeń – jeszcze w  1993 roku zmniejszyły 
się one w porównaniu z  1992 rokiem o 2,9%, czemu nie odpowia-
dał zresztą spadek stopy życiowej, albowiem za płace sprzed reformy 
Leszka Balcerowicza niewiele można było kupić. W 1994 roku roz-
począł się odwrót od tendencji spadkowej, wskaźnik realnych do-
chodów wzrósł o 0,5%, zapoczątkowując lata oczekiwanego przeło-
mu. Szczytowym punktem był 1996 rok, w którym wynagrodzenia 
zwiększyły się o  8,9%. Druga połowa minionej dekady przyniosła 
kontynuację tych pozytywnych trendów, chociaż ich tempo zmalało: 
w 1997 roku średnia miesięcznych dochodów zwiększyła się o 6,9%, 
a w 1998 roku o 4,9%. Szacunkowa prognoza w 2000 roku zapowia-
dała wzrost nieprzekraczający 3%, jednak za oficjalnymi statystyka-
mi kryje się szara strefa, której nie wykazują zeznania podatkowe – 
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kto bowiem kupuje luksusowe samochody i wille? Liczba osób, które 
z racji wysokich dochodów powinny się znaleźć w najwyższym prze-
dziale podatkowym, jest znacznie większa, niż wynikałoby to z for-
mularzy PIT. Nie da się w inny sposób wyjaśnić faktu, że mimo staty-
stycznego ubóstwa polskiego podatnika nie maleje popyt na drogie 
mieszkania i działki. W 1999 roku kupiono w Polsce rekordową licz-
bę 638 tys. nowych samochodów, mimo że w świetle deklaracji po-
datkowych tylko 270 tys. osób uzyskiwało roczny dochód powyżej 
59,248 tys. zł brutto, co stanowiło dolny próg najwyższej kategorii 
podatników. W 1999 roku podatnicy o najniższych dochodach wy-
korzystali ulgę budowlaną na budowę lub kupno domu (określaną 
mianem dużej) w wysokości prawie 2 mld zł, co było prawie dwu-
krotnie większą kwotą w  porównaniu z  wykorzystaniem jej przez 
zamożniejszych (1,1 mld), zaliczonych do najwyższego przedziału. 
W świetle danych Ministerstwa Finansów, w 1999 roku tylko niewie-
le ponad 1% osób zapłaciło 40-procentowy podatek (kwalifikujący 
270 tys. osób do najwyższego progu). Aż 95% podatników znalazło 
się w najniższym przedziale podatkowym – taki odsetek może być 
argumentem na rzecz tezy, że kapitalizm ma wilcze oblicze, w któ-
rym miliony biedaków na dole kontrastują z wąską elitą bogactwa. 
Wiele wskazuje jednak, że piramida dochodowa w Polsce ma znacz-
nie węższą podstawę i szerszy środek, niż informują oficjalne docho-
dy, niemały zaś odsetek kandydatów do klasy średniej krył się poni-
żej zawyżonej bariery ubóstwa.

Za wzrostem zamożności podążały tendencje do wzrostu kon-
sumpcji. Rosło spożycie indywidualne, mierzone wydatkami z oso-
bistych dochodów ludności, osiągając w 1996 roku rekordową w mi-
nionej dekadzie stopę wzrostu o 8,3% w porównaniu z poprzednim 
rokiem; w 1997 roku wyniosła ona 6,9%, a w 1999 roku – 6,4%. W opi-
nii analityków, takich jak Robert Skidelsky (1999), i praktyków ży-
cia gospodarczego, do których zaliczany jest Geoffrey Sachs (1993), 
Polska stała się liderem zmian torujących drogę do kapitalizmu, wy-
przedzając pod względem zaawansowania gospodarczych wskaźni-
ków Czechy, Węgry i  inne postkomunistyczne społeczeństwa pod-
dane terapii szokowej.
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Najogólniej rzecz biorąc, wniosek ten znajduje odzwierciedle-
nie w  dynamice sumarycznego wskaźnika zamożności, jakim jest 
poziom krajowego produktu brutto na jednego mieszkańca. Jeżeli 
punktem wyjścia jest 1990 rok, gdy wielkość PKB kształtowała się 
w  Polsce na poziomie 1547 USD na osobę, to w  1999 roku zwięk-
szyła się ona 2,4 razy, osiągając poziom 3702 dolarów. Zaskakują-
co pomyślnie rysuje się porównanie tych kwot z  dynamiką PKB 
w  Norwegii, Szwajcarii i  Stanach Zjednoczonych, które stanowiły 
ścisłą czołówkę światową. Przewaga tych krajów nad Polską, w ciągu 
rozpatrywanych lat, zmniejszyła się ponad dwukrotnie. Przeciętny 
mieszkaniec Szwajcarii, który w 1990 roku wyprzedzał statystyczne-
go Polaka na skali PKB 21,7 razy (33,6/ 1,5 tys. dolarów), w 1999 roku 
musiał się zadowolić przewagą na poziomie 9,6; w przypadku Nor-
wegii i  Stanów Zjednoczonych stosunek kwot PKB zmniejszył się 
odpowiednio z 17,6 do 9,5 oraz 14,6 i 7,9 razy na korzyść Polski. Wy-
nikałoby stąd, że w pogoni za społeczeństwami klasy średniej udało 
się nam sporo nadrobić.

O tym, jak kształtowały się te procesy w podstawowych wymia-
rach zasobności gospodarstw domowych, informują wyniki badań 
prowadzonych na próbach ogólnokrajowych. Analiza tych danych 
prowadzi do jednoznacznego wniosku, że nastąpiła poprawa stanu 
posiadania wśród reprezentantów wszystkich podstawowych seg-
mentów struktury społecznej. Dane, do których się odwołuję, po-
chodzą z badań zrealizowanych w latach 1987 i 1998 na reprezenta-
tywnych próbach dorosłej ludności (Domański 2000a). Rzucającym 
się w oczy faktem jest wzrost wyposażenia gospodarstw domowych 
w samochody, pralki, kamery wideo, komputery, telewizory i  inne 
dobra. Podczas gdy w 1987 roku telewizory kolorowe posiadało 29% 
rodzin, 11 lat później na kolorowy telewizor było stać ponad 90% 
ogółu rodzin. W 1998 roku w 33% rodzin funkcjonowała telewizja 
kablowa, a telewizja satelitarna stała się udziałem 19%. Nowymi ele-
mentami standardowego wyposażenia stają się przede wszystkim 
komputery. Krąg posiadaczy komputerów rozszerzył się z 1 do 14%, 
kamer wideo z 2 do 7%. W latach 80. nie było telefonów komórko-
wych, z którymi teraz obnoszą się reprezentanci kategorii o różnym 
statusie. W 1998 roku automatyczne pralki znalazły się w posiada-
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niu 69%, lodówki 97%, a  samochody – 53% rodzin. W  tym ostat-
nim przypadku był to – w porównaniu z 1987 rokiem (27%) – prawie 
dwukrotny wzrost, Polska zaś wysunęła się na trzecie miejsce na eu-
ropejskim rynku samochodowym, z 638 tys. nowo sprzedanych aut 
w 1999 roku.

Głównym źródłem tych prorozwojowych tendencji są wyższe 
dochody i  uniwersalne zjawisko potrzeby konsumpcji w  sytuacji, 
gdy można sobie na nią pozwolić, a także dążenie do rekompensaty 
niedostatku za lata wyrzeczeń. Dla ekonomistów hasłami dnia stały 
się „makroekonomiczna stabilizacja” i „strukturalne dostosowanie”, 
co w przekładzie na potoczny język znaczyło mniej więcej – pozbyć 
się inflacji i zaprzestać finansowania deficytowych gałęzi gospodar-
ki. Udało się zahamować drukowanie sztucznego pieniądza, zmniej-
szyć deficyt budżetowy i pilnować, by kursy wymienne złotego usta-
liły się na realistycznym poziomie, chociaż nie udało się dokończyć 
prywatyzacji i  restrukturyzacji deficytowych gałęzi przemysłu. To, 
co nazwano później kuracją wstrząsową, nie było tylko jednym po-
ciągnięciem polegającym na liberalizacji cen i stabilizacji waluty, ale 
kilkuletnim programem, realizowanym przez rząd Tadeusza Mazo-
wieckiego. Zapamiętano radę Machiavellego, by wszystkie najtrud-
niejsze przedsięwzięcia podejmować na początku, a dobre rezultaty 
będą napływały stopniowo.

Przy dokonywaniu wstępnego bilansu tych zmian, instruktywne 
są porównania ze społeczeństwami zachodnimi. Przekraczały one 
barierę dobrobytu w epoce powojennej odbudowy, planu Marshal-
la i ekonomicznej prosperity – Polska przechodziła wtedy intensyw-
ną industrializację. Wszystko wskazuje, że po kilkudziesięciu latach 
wymuszonej stagnacji, zbliżenie się do materialnych standardów ży-
cia społeczeństw zachodnich będzie trudne, a modernizacja gospo-
darki, podobnie jak i procesy przełamania tradycyjnych nawyków. 
Niezaprzeczalnym faktem stał się jednak realny wzrost stopy życio-
wej. Po 50 latach statystyczny obywatel w szybkim tempie zaczyna 
uzyskiwać bardziej przyziemne wartości niż korzystne wskaźniki 
produkcji surówki żelaza i przyrost liczby parowozów.
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Styl

Prawdziwe kuracje wstrząsowe pociągają za sobą reorientację po-
staw i zmianę stylu życia. Należałoby w związku z tym poczynić dwie 
uwagi nakazujące wstrzemięźliwość przy przewidywaniu pomyśl-
nych perspektyw w zakresie formowania się klasy średniej. Po pierw-
sze, nie zawsze obiektywne warunki i materialna prosperity kształ-
tują postawy jednostek. Po drugie zaś – to, co zwykło się nazywać 
typowym stylem życia klas średnich, rozpowszechnia się głównie 
wśród ludzi mających ambicje niepozostawania na bocznym torze 
i perspektywy awansu. Trudności wdrażania się do wzorów middle 
class są porównywalne z trudnościami znalezienia wspólnego języka 
między kategoriami o niższym i wyższym statusie społecznym. Po-
dobnie jak wejście do dobrego towarzystwa wymaga dobrych reko-
mendacji, poza tym, że trzeba mieć właściwy wygląd i nienaganne 
maniery, tak kształtowanie się społeczeństw klasy średniej jest dłu-
gotrwałym procesem, w którego trakcie ich potencjalni członkowie 
muszą przezwyciężyć ograniczenia mentalne.

Prawdopodobnie styl klasy średniej będzie się w Polsce kształto-
wał przez kilka pokoleń, chociaż nie wygląda to najgorzej w porów-
naniu z sytuacją sprzed, powiedzmy, 100 lat. W edwardiańskiej An-
glii z odległości 200 jardów można było rozpoznać status społeczny 
każdego mieszkańca – zdaniem Orwella (1961) gentlemana identy-
fikował sposób ubierania się i gesty. W ocenie obserwatorów obec-
nego społeczeństwa angielskiego rządy Partii Pracy osłabiły przewi-
dywalność tych ocen. W Polsce najbardziej podważył je wymuszony 
egalitaryzm poprzedniego ustroju. Jednak nie interesuje nas w tym 
miejscu podział na gentlemanów i working class, ale styl klasy śred-
niej rozpatrywany jako globalny atrybut, charakteryzujący współ-
czesne społeczeństwo polskie w całości. Trudno ocenić pełną ska-
lę dokonujących się zmian, ponieważ w PRL nie prowadzono badań 
nad klasą średnią i nie jesteśmy w stanie ustalić, jaki był punkt „wyj-
ścia”, czyli stan istniejący przed zmianą ustroju. Możemy natomiast 
powiedzieć, jak sytuacja ukształtowała się teraz, co stanowi pewną 
podstawę do refleksji nad siłą przenikania wzorow stylu życia ze spo-
łeczeństw rynkowych.
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„Odwiedź człowieka w domu, jeżeli chcesz zidentyfikować jego 
pozycję klasową, a  po kilku minutach będziesz już wiedział” – co 
w  przełożeniu na język dyrektywy badawczej oznacza, że warun-
ki, w jakich ludzie funkcjonują w życiu prywatnym, są szczególnie 
trafnym wskaźnikiem pozycji zajmowanej w hierarchii uwarstwie-
nia. W latach 90. trzy czwarte mieszkańców Anglii miało już własny 
dom, w tym prawie 50% robotników, co było swoistym rekordem na 
tle innych krajów. Rodziny robotnicze, kierowane zamiłowaniem do 
wizualnych efektów, dbają o rzęsistą iluminację domów od frontu, 
na trawnikach stawiają plastykowe krasnale, a  stylizowana sztuka-
teria lamp ustawionych na widocznym miejscu powinna bić w oczy. 
O ile świadectwem obecności lower middle class są skondensowane 
porcje muzyki klasycznej (ważny sygnał przynależności do świata 
wyższej kultury), to w domach zamieszkiwanych przez robotników 
słuchane są zespoły typu Queen. Dobrym sygnałem przynależno-
ści klasowej mogą być dźwięki dzwonka przy drzwiach – po wygry-
wanej melodii poznaje się robotników. Bez wątpienia własny dom 
jest wykładnikiem możliwości i aspiracji do wyższego statusu. Rów-
nież i w Polsce coraz więcej młodych małżeństw wywodzących się 
z  inteligencji i  środowisk biznesu zaczyna życiowy start od kupie-
nia domu.

Nie wystarcza mieć tylko własny dom. Sygnałem przynależno-
ści do klasy średniej jest posiadanie „właściwego” adresu, ponieważ 
podziały geograficzne w  miastach nakładają się na hierarchie kla-
sowe. Klasotwórcze znaczenie tego czynnika odkryto od począt-
ku badań nad stratyfikacją społeczną. W badaniach amerykańskich 
„społeczności lokalnych” dzielnica zmieszkania była jednym z czte-
rech składników sumarycznego wskaźnika statusu społecznego jed-
nostek, oprócz pozycji zawodowej oraz źródła i wielkości dochodu 
(Warner 1949). W pionierskich badaniach nad angielską klasą robot-
niczą przeprowadzonych w Bethnal Green stwierdzono, że urodzi-
ło się w niej 90% członków rodzin robotniczych, którzy nie ruszyli 
się stamtąd od dziecka, mieszkając w sąsiedztwie z rodziną i bliskimi 
krewnymi (Young i Willmot 1957). Każde miasto ma lepsze i gorsze 
dzielnice; w  tych lepszych, charakteryzujących się poza prestiżem 
lepszą „substancją” mieszkaniową i stanem ulic, mieszkają katego-



44 ROZDZIAŁ 2

rie społeczne usytuowane na wyższych piętrach drabiny społecznej. 
Zdarza się, że mieszkańcy zamożniejszych osiedli podejmują dzia-
łania przeciwko budowaniu w ich sąsiedztwie osiedli robotniczych, 
żeby nie utożsamiano ich z nimi.

Podobnie zaczyna być u  nas. Międzylesie stało się podwar-
szawskim osiedlem willowym, do którego emigrują najzamożniejsi 
mieszkańcy stolicy; cena działki za 1 m2 wynosiła tam w 2000 roku 
od 30 do 60 dolarów. Jednak opinię najbardziej prestiżowego osiedla 
utrwalił Konstancin – według poglądu rozpowszechnionego w śro-
dowisku zbliżonym do high life „na warszawskich salonach nie liczy 
się ten, kto nie mieszka w Konstancinie”. Przez kilkadziesiąt lat in-
teligenci żyli obok hydraulików i krawców. Teraz nagle staje się coś, 
czego nie można wytłumaczyć inaczej niż działaniem symbiotycznej 
potrzeby przebywania w środowisku równych sobie. Zapach smażo-
nego oleju na klatce schodowej, kiedyś swojski, staje się denerwująco 
prostacki. Dla ludzi, których stać na poważne wydatki, oazą prywat-
ności są osiedla budowane pod hasłami: bezpieczeństwo, komfort, 
rekreacja. Foldery reklamowe gwarantują również sąsiedztwo kor-
tów, boisk sportowych, miejsc do grillowania i całodobową ochro-
nę. Dla nowej inteligencji własny dom stanie się prawdziwą przy-
stanią. Średnie ceny mieszkań w Warszawie i okolicach kształtowały 
się w 2001 roku na poziomie 2500–3100 zł za 1 m2, ale w najdroż-
szych apartamentach w  Śródmieściu dochodziły do 2500 dolarów 
(„gwarantujemy Państwu, że kupno domu nie wymaga rozbicia Wa-
szej ulubionej skarbonki”). Nie słabnie też popyt na eleganckie i luk-
susowe rezydencje.

Wokół właścicieli nieruchomości konsoliduje się klasa średnia. 
Kupując drogi apartament czy dom, obywatel staje się bardziej wiary-
godnym partnerem dla rządu, policji, urzędników bankowych i każ-
dego, kto ma szacunek do prawa i docenia zalety spokojnej egzysten-
cji. Własność to zaufanie, sprawia ona, że mieszkańcy zamożnych 
dzielnic są traktowani lepiej, np. łatwiej dostają pożyczkę w banku 
w porównaniu z lokatorami spółdzielni mieszkaniowych, które po-
padają w ruinę, a  ich mieszkańcy rekrutują się spośród emerytów, 
rencistów i pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach nale-
żących do sfery budżetowej. 
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Specjaliści w białych kołnierzykach lepiej wiedzą jak gospoda-
rować czasem niż klasy niższe. Najogólniejszych wniosków na temat 
kształtowała się stratyfikacji pod względem spędzania wolnego cza-
su w latach 90. dostarczają odpowiedzi na pytanie, zadane w ogól-
nopolskich badaniach zrealizowanych w 1998 roku: „Niektórzy wy-
konują pewne czynności stosunkowo często, inni jedynie czasami, 
niektórzy bardzo rzadko, zaś jeszcze inni w ogóle nie wykonują pew-
nych czynności. Proszę powiedzieć, jak często Pan(i) […]”. W tym 
miejscu ankieter zaczynał odczytywać listę 20 czynności, na której 
znalazły się m.in: „działa w partii, ugrupowaniu politycznym”, „dzia-
ła w związkach zawodowych”, „robi jakieś rzeczy społecznie w są-
siedztwie, gminie”, „ogląda telewizję”, „stoi lub siedzi przed domem, 
wygląda przez okno, rozmawia z  sąsiadami”, „chodzi do lokalu na 
dancing”, „rozwiązuje krzyżówki” oraz „szyje, robi na drutach”. Ba-
dane osoby odpowiadały, czy robią to „bardzo często”, „dość czę-
sto”, „raczej rzadko” czy też „bardzo rzadko lub nigdy” (Domański 
2000a).

Zdecydowanie pierwsze miejsce zajmowało oglądanie telewizji. 
Odsetek osób deklarujących „bardzo częste” spędzanie czasu przed 
telewizorem kształtował się na poziomie 41%. Innymi formami ak-
tywności w czasie wolnym od pracy były majsterkowanie, włączając 
w to „robienie czegoś przy domu” (29%), odwiedziny rodzinne (19%) 
i „jakieś hobby”, którym zajmowało się 12% reprezentantów dorosłej 
ludności. Tylko 2% respondentów stwierdzało, że „często” zdarza się 
im „przeglądanie kursów giełdowych”, a 5% wskazywało na „działal-
ność w stowarzyszeniach zawodowych”, które to zachowania utożsa-
miane są z profesjonalizacją podporządkowaną zdrowym regułom 
kapitalizmu i  logice biznesu. Jak łatwo przewidzieć, „zajmowanie 
się giełdą” najczęściej deklarowali dyrektorzy firm (14%), a „działal-
ność w stowarzyszeniach zawodowych” – inteligenci (13%), jednak 
w przekroju wszystkich warstw stopień rozpowszechnienia tych za-
chowań jest stosunkowo nieduży.

Jednym z powodów chodzenia do restauracji, zamiast jedzenia 
w domu, jest chęć urozmaicenia rutynowego porządku dnia i zaspo-
kojenia potrzeby komfortu. W świetle cytowanych tu danych z 1998 
roku, na kolację lub obiad do restauracji zwyczajowo chodziło 8,5% 
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dorosłej ludności Polski. Był to odsetek osób, które stwierdzały, że 
zdarza się im bywać w restauracjach co najmniej „kilka razy w roku” 
w odpowiedzi na pytanie, „czy ma Pan(i) w zwyczaju umawiać się 
w restauracji, aby spotkać się w celach towarzyskich ze znajomymi”. 
W największym stopniu dotyczyło to inteligentów (18,5–18,6%), rza-
dziej bywali w restauracjach właściciele firm, dyrektorzy oraz, ogól-
nie, reprezentanci wyższych kadr kierowniczych firm i  instytucji 
państwowych. Dla części z nich mógł to być atrakcyjny sposób za-
spokojenia aspiracji do bycia obsługiwanym w  niestandardowych 
warunkach, dla innych – realizacja potrzeby luksusu. Dwukrotnie 
rzadziej od inteligentów chodzili do restauracji robotnicy wykwali-
fikowani. Był to zdecydowanie miejski styl, który w ogóle nie obej-
mował rolników.

Jeszcze wyraźniejszym symbolem nowoczesności kojarzonej 
z  klasą średnią jest zwyczaj umawiania się w  restauracji w  spra-
wach zawodowych. Pozytywnej odpowiedzi na pytanie, „czy ma 
Pan(i) w  zwyczaju umawianie się w  restauracji, aby spotkać się 
z kimś w sprawach zawodowych?”, („tak, kilka razy w roku”) udzie-
liło 3,8% reprezentantów społeczeństwa polskiego. Restauracja oka-
zuje się najczęstszym miejscem spotkań kadry menedżerskiej i inte-
ligencji nietechnicznej (obejmującej twórców kultury, specjalistów 
od marketingu, naukowców, lekarzy i prawników), w których krę-
gu odsetek ten kształtował się w granicach 14–15%. Na trzecim miej-
scu znaleźli się właściciele firm (12,2%), a na czwartym inżynierowie 
(9,4%). W  najmniejszym stopniu dotyczyło to robotników i  chło-
pów. Bywanie w  restauracjach, będące służbowym obowiązkiem 
i warunkiem powodzenia w interesach, staje się przyjemnością i wy-
znacznikiem prestiżu.

Jak ustaliła Antonina Ostrowska (1997), analizując style życia 
związane ze zdrowiem, najbardziej prozdrowotny styl reprezentu-
ją przedstawiciele wyższych pięter hierarchii społecznej. Rekreacyj-
ne uprawianie sportu czy okresowe wizyty u dentysty są atrybuta-
mi ludzi, którzy mają odpowiedzialny stosunek do życia i wybiegają 
w  przyszłość przy planowaniu kariery. Dla racjonalnie myślących 
jednostek inwestowanie w zdrowie stało się kapitałem porównywal-
nym z zaleceniami wytężonej pracy z epoki Henry’ego Forda: zdro-
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wie jest potrzebne, by zachować wysoką pozycję społeczną, awanso-
wać i zarabiać przyzwoite pieniądze. Maksyma ta zaczyna trafiać na 
podatny grunt również u nas, chociaż pozostajemy w tyle za stan-
dardami krajów zachodnich. Jak na razie najbardziej pozytywne sy-
gnały dotyczą zmian w strukturze spożycia żywności. W 1995 roku 
spożycie wołowego mięsa (mniej atrakcyjnego, bo zwiększającego 
ryzyko chorób krążenia) stanowiło 53,4% poziomu spożycia z 1989 
roku. Mieszkańcy Polski zaczęli jeść go mniej na rzecz większej kon-
sumpcji drobiu i ryb; według danych Instytutu Żywności i Żywienia 
zwłaszcza drób (przyrost o 21,4%) zaczął pojawiać się częściej na sto-
łach. W tym samym czasie konsumpcja tłuszczów roślinnych zwięk-
szyła się o 163,6%, a jednocześnie zmalał udział tłuszczów zwierzę-
cych przy wzrastającym spożyciu owoców i warzyw. 

Nie wiadomo dokładnie, jak zmieniały się inne aspekty pro- 
zdrowotnego stylu życia. Według stanu uchwyconego w  ogólno-
polskich badaniach przeprowadzonych w 1998 roku 34,7% osób co 
najmniej raz w roku kontrolowało stan zębów, 34,4% przeprowadza-
ło z własnej woli badania okresowe, obejmujące analizę krwi, EKG 
czy prześwietlenia, natomiast tylko 4,6% osób „piło soki i spożywa-
ło surowe owoce” (Domański 2000b). Mieszkańcy Polski reprezen-
tują raczej styl „klasy niższej”, który charakteryzuje się upodobaniem 
do ciężkostrawnych potraw i konserwowanych przetworów w pusz-
kach. Jednym z naszych najsłabszych punktów jest nieprzestrzega-
nie zdrowej diety.

Dopiero w społeczeństwach zdominowanych przez klasę śred-
nią zaczęto cenić sport. Stał się on przyjemnością i wypoczynkiem 
po pracy, a dla spadkobierców etyki protestanckiej – namiastką suk-
cesu w  chwilach wolnych od zajęć. Obfitująca w  polityczne zwro-
ty historia PRL polegała m.in. na „otwieraniu się” (za zezwoleniem 
władz) na dyscypliny sportowe z krajów zachodnich. Kolejne otwar-
cie nastąpiło w latach 90. Na ulice miast wylegli entuzjaści joggingu 
i cykliści amatorzy. Wyznacznikami prestiżowych dyscyplin sportu 
stają się nowe symbole. Deska surfingowa zastąpiła rakietę tenisową. 

W badaniach z  1998 roku ankietowane osoby odpowiadały na 
pytanie, czy „w czasie wolnym zdarza się im uprawiać różne dziedzi-
ny sportu”. Na przedłożonej im liście znalazło się 11 dyscyplin. Zwo-
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lennicy rekreacji sportowej pozostawali w mniejszości: 21,9% osób 
stwierdzało, że na zajmowanie się sportem nie ma czasu, a dodatko-
we 32,8% oświadczyło, że w ogóle nie „odczuwają takiej potrzeby”. 
Jeżeli chodzi o tych, którzy uprawiają jakiś sport, 3,7% osób grywa-
ło w czasie wolnym w tenisa, 4,2% jeździło na nartach, a odsetek en-
tuzjastów joggingu kształtował się na poziomie 10,7%. Stosunkowo 
najbardziej ekskluzywnymi dyscyplinami były golf (0,3%), surfing 
(0,4%), żeglarstwo (1,6%) i jazda konna (1,6%). Najbardziej gustowali 
w nich właściciele firm, w znacznie mniejszym stopniu inteligencja 
nietechniczna, a  jeszcze rzadziej technicy, pracownicy administra-
cyjni średniego szczebla oraz szeregowi pracownicy handlu i usług, 
głównie sprzedawcy w sklepach. Również i w Polsce obserwujemy 
prawidłowość, zgodnie z którą niższa pozycja zawodowa słabiej po-
budza do bardziej stymulujących form rekreacji sportowej – pozo-
stają one domeną grup o  wysokim statusie, przyzwyczajonych do 
myślenia kategoriami szeroko rozumianych zysków i strat, oraz no-
wobogackich, którzy mogą sobie na ich uprawianie pozwolić.

Jest czerwiec 2002 roku. Na pytanie, czy dużo nam jeszcze bra-
kuje, aby się stać społeczeństwem klasy średniej, można odpowie-
dzieć, że bardzo dużo, ale już znacznie mniej niż na początku lat 50.  
ubiegłego stulecia brakowało Anglikom. W pierwszej połowie lat 50. 
dokonało się tam przejście do okresu „obfitości” od powojenne-
go okresu „wyrzeczeń”. Poniższy fragment, pochodzący z  autobio-
graficznej powieści Alarm odwołany Davida Lodge’a (1994: 48–49), 
jest zapisem problemów, z jakimi borykano się w typowej rodzinie 
angielskiej w tym okresie: „Nie wiem, co to by były za święta, gdy-
by nie ty Kath – powiedział ojciec – w sklepach po prostu nic nie 
ma. Wszystko racjonowane, gorzej niż w  czasie wojny – odezwa-
ła się matka – a ostatnio chleb, jeżeli chciałbyś wiedzieć. Dopraw-
dy nie mogę tego pojąć – stwierdziła Kath – z tego wynika, że nie je-
steście w lepszym położeniu niż Niemcy […]. Pomimo wszystkich 
przywiezionych przez Kath prezentów, te święta nie były zbyt weso-
łe. W Boże Narodzenie wyłączono prąd, co popsuło cały obiad. Kath 
nieustannie uskarżała się na zimno, lecz nie mieli zbyt dużo węgla 
i rodzice cały czas kłócili się, czy bardziej napalić, czy nie”. Gospo-
darka angielska stosunkowo szybko podniosła się z załąmania okre-
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su powojennego. Również w Polsce system kartkowy i gospodarka 
niedoborów należą do przeszłości i prawdopodobnie nie wrócą.

Co nie mogłoby się zdarzyć w USA: kontrowersje wokół 
uwłaszczenia 

Pod względem zamożności społeczeństwo polskie zrobiło krok do 
przodu. Pewne oznaki dobrobytu, a  w  szczególności – samocho-
dy, własne mieszkania i domy, dają ludziom poczucie kontroli nad 
losem, nawet jeżeli prawdziwym właścicielem niektórych z  tych 
dóbr jest bank i przez kilkadziesiąt lat, zaznając smaku niepewno-
ści, będzie się spłacać raty. Tak działa psychologiczny fenomen kla-
sy średniej – polega on na wymuszaniu racjonalnych zachowań, sa-
modyscypliny i  zachęt do dzialania, które ułatwiają pokonywanie 
trudności. W społeczeństwach zachodnich klasa średnia jest atrak-
cyjnym symbolem awansu, kryterium społecznej przydatności jed-
nostek i czynnikiem stymulującym do wyrzeczeń na rzecz własnego 
rozwoju. Dla ludzi, którzy się z nią identyfikują, jest zobowiązują-
cym standardem. Z  kolei, systemowi kapitalistycznemu zapewnia 
stabilizację i efektywność.

W istocie rzeczy jest to normatywny wzorzec społeczeństwa, do 
którego powinno się dążyć. Jak próbował wyjaśnić Alexis de Tocqu-
eville (1954) w jednym z rozdziałów Democracy in America, zatytuło-
wanym „Dlaczego Amerykanie są tacy niespokojni, żyjąc w warun-
kach prosperity?” – Amerykanie nie przestają być tacy, aż uda im się 
znaleźć najlepszą pozycję zawodową, odpowiednie mieszkanie i naj-
korzystniejsze warunki życia, tzn. gdy zdobywają już pewność, że 
zrobili wszystko, co było możliwe. Wystarcza im to na jakiś czas, po-
tem znów chcą mieć więcej, gdy zaspokoją wcześniejsze ciągoty. Gdy-
by wnikliwego obserwatora, jakim był de Tocqueville, przenieść do 
Polski, trudno byłoby mu dostrzec oznaki twórczego niepokoju, któ-
ry ludziom obdarzonym wolą pokonywania przeszkód nie pozwala 
zatrzymać się w pół drogi. Najbardziej dynamiczne jednostki kon-
centrują się w  niewielkim sektorze nowoczesnych przedsiębiorstw 
nastawionych na zysk, w reklamie, bankowości i marketingu. Opty-
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mistycznego sygnału dostarczyły wyniki badań Aleksandra Marcin-
kowskiego (1996) nad krakowskimi biznesmenami, sugerujące wy-
stępowanie syndromu „niespokojnego ducha”, którego przejawem 
jest wysoka ruchliwość zawodowa – większość badanych przez nie-
go przedsiębiorców pracowała w przeszłości w wielu przedsiębior-
stwach i firmach, a 47% odbyło zagraniczne staże. Przeciętny oby-
watel dopiero uczy się reguł gry, jednak dwuprocentowy odsetek 
posiadaczy akcji w spółkach giełdowych i taki sam odsetek uczest-
ników funduszy powierniczych, odnotowane w 1999 roku w sonda-
żach CBOS, rokują nie najgorzej. Należy wziąć pod uwagę, że lokaty 
bankowe dają większą rękojmię pewności, a mniejszą ryzyka, które 
w klasycznym kanonie „ducha kapitalizmu”  było występkiem.

Miejsce Polski na trajektorii rozwoju społeczeństwa klasy śred-
niej może być oceniane na różne sposoby. Jedną z ram odniesienia 
jest typologia amerykańskiej klasy średniej, której dokonał Max Ler-
ner (1961), posługując się kryterium realizowanych przez jednost-
ki strategii życiowych. W typologii tej występuje kategoria „rutynia-
rzy”, którzy są zdyscyplinowanymi pracownikami, zachowującymi 
się zgodnie z oczekiwaniami, jakie ma do spełnienia człowiek suk-
cesu według modelowego ujęcia middle class. Niemniej jednak prze-
strzeganie przez rutyniarzy norm obowiązujących „klasy średnie” 
jest, zgodnie z argumentacją Lernera, wynikiem przymusu związa-
nego z funkcjonowaniem w ramach struktur, które nie pozostawia-
ją wyboru. „Rutyniarze” zasadniczo różnią się od obdarzonych ini-
cjatywą indywidualistów i tylko krok dzieli ich od „konformistów”, 
jeszcze bardziej odległych od klasycznego etosu jednostki przedsię-
biorczej. Podobnie może być z właścicielami małych i średnich firm 
w Polsce. Jak wynika z badań nad właścicielami, które w 1998 roku 
przeprowadził Juliusz Gardawski (2001), właścicielom firm łatwiej 
było podejmować rutynowe decyzje dotyczące własnej niszy ryn-
kowej, niż wejść w  rolę specjalisty od marketingu śledzącego ko-
niunkturę i  zależnie od zmieniających się okoliczności elastycznie 
reagującego na zmiany. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że chęć 
„uprawiania własnego ogródka” uległa radykalnemu osłabieniu. 
Nie powinno to, nawiasem mówiąc, rodzić kompleksów, ponieważ 
wszystkie społeczeństwa klasy średniej pozostają chyba dzieckiem 
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konieczności z punktu widzenia upodobań  przeciętnego mieszkań-
ca tych krajów.

Nikt nie jest bez wad, dlatego też niezamierzone potknięcia zda-
rzają się największym entuzjastom rozpatrywanego tutaj syndro-
mu. W  2000 roku polski Sejm uchwalił ustawę uwłaszczeniową, 
co poprzedziła publiczna dyskusja, w której zderzyły się argumen-
ty różnych stron. Uznani specjaliści z dziedziny życia gospodarcze-
go i  świata nauki, charakteryzujący się w  większości pozytywnym 
stosunkiem do klasy średniej jest znany, wystąpili ze zdecydowa-
ną krytyką proponowanego w ustawie przeniesienia prawa własno-
ści mieszkań spółdzielczych i zakładowych na ich mieszkańców za 
stosunkowo niewielką opłatą, równą ich trzyprocentowej wartości 
rynkowej. Głównym argumentem było to, że dotychczasowi lokato-
rzy nie są przygotowani do odgrywania ról właścicieli, ponieważ nie 
mają wystarczających środków finansowych, ani też nie będą umieli za-
dbać o podarowaną im przez państwo własność. To, co zdarzyło się 
w Polsce, jest nie do pomyślenia w Stanach Zjednoczonych. Interesy 
klasy średniej tradycyjnie są tam głównym przedmiotem deklaracji 
składanych przez polityków, a „klasa średnia” stanowi ulubioną for-
mułę prezydenta w wygłaszanym corocznie orędziu do narodu. Pu-
bliczne wyrażanie wątpliwości co do tego, czy społeczeństwo utoż-
samiane z middle class jest przygotowane do pokierowania własnym 
losem, byłoby równoznaczne z samobójstwem politycznym i zane-
gowaniem przesłanek egzystencji tego systemu. Co zresztą nie ozna-
cza, że w przypadku Polski wątpliwości te są nieuzasadnione. 





rozdział 3
Chęć polegania na sobie w latach 1984–1998

Spojrzysz na jednego człowieka, a wydaje ci się
cudem, majestatem i nieszczęściem. Spójrz jednak 
na całą ludzkość w masie, a w większości wyda ci 
się motłochem złożonym ze zbędnych duplikatów.

Herman Melville

Dla społeczeństw zachodnich wierzących w potęgę sukcesu orienta-
cje indywidualistyczne stały się tarczą herbową. W najogólniejszym 
sensie indywidualizm daje o  sobie znać w  możliwości samodziel-
nego decydowania o  własnym losie. Pierwszym sygnałem zwycię-
stwa indywidualizmu, gdy rozpadały się społeczeństwa stanowe, 
była zwykła możliwość zignorowania niechcianej obecności człon-
ków klas wyższych przez wyróżniających się ludzi z gminu. Na polu 
aktywności politycznej i zawodowej indywidualizm wsparły prawa 
wyborcze i  ideologia równości szans. Jeżeli w  epoce feudalnej in-
dywidualizm mógł być tylko szlachetnym postulatem respektowa-
nia praw jednostki, wysuwanym przez teoretyków umowy społecz-
nej, to po zniesieniu barier stanowych zatryumfował on w praktyce.

Ideologicznego uzasadnienia dostarczyły indywidualizmowi eko-
nomiczny liberalizm i utylitarystyczna filozofia. Religijnego impul-
su przydała mu etyka protestancka – Jana Kalwina można postawić 
w jednym rzędzie z Jeremym Benthamem, twórcą koncepcji utylita-
ryzmu, i Adamem Smithem, ojcem klasycznej ekonomii. Wszyscy 
trzej propagowali indywidualizm w  imię następującego credo: daj-
my ludziom maksimum wolności, niech sami realizują swoje cele ży-
ciowe, wtedy każdy pokaże, na co go stać, czy sprostał przeznacze-
niu i ile naprawdę znaczy. Zasady te urzeczywistniały się w praktyce: 
brzemię samodzielności wzięli na siebie uwolnieni z  poddaństwa 
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chłopi, natomiast co do robotników, to pozbywszy się ograniczeń 
systemu cechowego, nie mieli oni wyboru. Najpełniej zajaśniała 
gwiazda klas średnich, które podjęły rywalizację w życiu codzien-
nym i w pracy, aby udowodnić samym sobie i innym, że liczą się jako 
jednostki.

Wzór indywidualnego sukcesu stał się konstytutywnym elemen-
tem pożądanego wzoru kariery życiowej. W  zasiedlanych w  XVII 
wieku przez emigrantów z Europy prowincjach Nowej Anglii szcze-
gólny nacisk położono na cnotę samodzielnego dorabiania się od 
podstaw własnego biznesu i dobrej posady w firmie – przestały być 
one sprawą dziedziczenia, stając się atrybutem zdolności i  upo-
ru. W Stanach Zjednoczonych bohaterem szkółek niedzielnych był 
Abraham Lincoln, o którym wiedziało się przede wszystkim to, że 
był oszczędny, żądny wiedzy, niezwykle ambitny i sam zapracował 
na własne sukcesy. Podbudowani przez wiarę i pozytywne przykła-
dy autentycznych fortun członkowie klas średnich wkraczali pew-
nym krokiem w życie.

Czym jest indywidualny sukces obecnie? Podczas gdy dla jed-
nych pozostaje on pozytywną legendą i wzorem, inni definiują go 
w kategoriach zagrożeń. De Tocqueville (1954) wystawił mu pozy-
tywną ocenę za pobudzanie jednostek do konstruktywnych działań 
i demokratyczne wartości („wydaje się, że w Ameryce nie postawiono 
żadnych naturalnych barier, które by przeciwdziałały ludzkim dąże-
niom”), zarazem jednak dostrzegał cienką linię oddzielającą indywi-
dualizm od „stanu dzikości”. W ciągu następnych stu kilkudziesięciu 
lat wątek życzliwej oceny przeplatał się z ostrą krytyką. Przedstawi-
ciele różnych nurtów teoretycznych, opcji politycznych i światopo-
glądów, tacy jak Lerner (1961), Mills (1965), Riesman (1971), Lasch 
(1982), Gans (1988), Donohue (1990), Dore (1992), Etzioni (1994) czy 
Derber (1996) poświęcili szczególną uwagę destrukcyjnym aspek-
tom dążeń do polegania na sobie, które gdy występują w nadmiarze, 
prowadzą do zakłóceń psychiki jednostek, a społeczeństwa stawiają 
przed możliwością zburzenia bezpośrednich więzi i poczucia wspól-
noty. Najbardziej krytykowanymi aspektami tych orientacji są sa-
molubstwo i egoizm. Oskarżenia te znalazły swój wyraz w głośnym 
artykule Toma Wolfe’a The ‘me’ decade and the third awakening, opu-
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blikowanym w czasopiśmie „New York Time Magazine” w sierpniu 
1976 roku. Określenie me, czyli „ja”, odnosi się tu do patologiczne-
go zaabsorbowania samym sobą. Młodzi Amerykanie, których do-
tyczył ten tekst, stali się, zdaniem Wolfe’a, bezdusznymi egoistami, 
a lata 70. stanowią symbol moralnego upadku w porównaniu z ogól-
nie bardziej altruistyczną atmosferą poprzedniej dekady.

Indywidualizm znalazł się w  sytuacji zagrożenia w  latach 30. 
w związku z atakami na doktrynę gospodarczego liberalizmu i za-
łamaniem się gospodarki kapitalistycznej. Elementami polityki an-
tykryzysowej Franklina Delano Roosevelta i nazistowskich Niemiec 
stały się ogromne programy robót publicznych – amerykańskie 
określenie boondoogle, oznaczające bezużyteczne projekty, znalazło 
odpowiednik w  niemieckim Pyrammidenbau. Członkowie roose- 
veltowskiego trustu mózgów – tacy jak Rex Tugwell i  Adolf Ber-
le (współautor The Modern Corporation, książki wydanej wspólnie 
z  Meansem w  1932 roku, gdzie przewidywano nadejście „rewolu-
cji menedżerów”), opowiadali się za stworzeniem biur planowania 
w każdej dziedzinie wytwórczości. Brytyjska Partia Pracy, przedsta-
wiając w 1941 roku swą wizję powojennego życia, zapowiadała po-
wstanie „państwa usług socjalnych, które weźmie odpowiedzialność 
za życie swych obywateli i  zapewni im bezpieczeństwo do końca 
ich dni”. Po zakończeniu wojny zaczęto przywracać liberalne for-
my kapitalizmu, jednak liberalizacja przeżyła kilka odwrotów. Naj-
poważniejszy z nich w latach 70., kiedy to w odpowiedzi na rosnące 
wskaźniki ubóstwa i  presję związków zawodowych większość rzą-
dów zachodnich weszła na tor zwalczania „problemów społecznych” 
przez politykę „płac socjalnych”, prozwiązkowego ustawodawstwa 
i ochronę miejsc pracy. Polityka ta osłabła w latach 80., gdy inspira-
cję i ideologiczny zapał do walki z kolektywizmem stworzyli indy-
widualizmowi Margaret Thatcher i Ronald Reagan. Reagan, wywo-
dzący się z małomiasteczkowej rodziny irlandzkich imigrantów ze 
środkowych stanów, został wychowany w przekonaniu, iż jednostki 
same decydują o własnym losie. Mentorem Thatcher był Hayek – lont 
podpalony przez autora Drogi do zniewolenia zaowocowal po doj-
ściu konserwatystów do władzy. Poglądy Thatcher na temat roli rzą-
du odzwierciedla fragment jej autobiografii: „zadaniem rządu jest 
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ustanowienie ram stabilności […] musimy zaprzestać mówienia lu-
dziom, jakie powinny być ich dążenia i jak je realizować” (Thatcher 
1993: 14–15). Indywidualizm stał się doktryną odpowiadającą na fru-
stracje społeczeństwa poddanego dyktatowi technokratycznej regu-
lacji i korporacjonizmu związków zawodowych.

Propagując indywidualne sukcesy, zwraca się mniejszą uwagę na 
przynależność jednostek do klasy społecznej, afiliacje grupowe, więź 
z państwem, narodem i partią. Idea indywidualizmu musiała zna-
leźć naturalnego przeciwnika w  społeczeństwach realnego socjali-
zmu, w których interes kolektywu pozostawał nadrzędną wartością 
w stosunku do niekontrolowanych poczynań rozpraszających ener-
gię i prowadzących do strat wynikających z żywiołowego działania 
jednostek. Indywidualizm był w tamtym systemie antytezą scentra-
lizowanego sterowania gospodarką i życiem publicznym. We współ-
czesnej Polsce powinien się stać ważniejszym wymiarem stosunków 
społecznych, odpowiadającym charakterowi i skali dokonujących się 
zmian. Czy stał się ich chlebem powszednim? W pytaniu tym są za-
warte trzy kwestie, które spróbujemy rozważyć.

Pierwsza z nich dotyczy kształtowania się tych orientacji w per-
spektywie czasowej. Nie powinno się tu oczekiwać zbyt wiele, jako 
że chęć polegania na sobie jest w dużym stopniu sprawą osobowości 
i nie poddaje się łatwo zewnętrznym naciskom. Jest jednak faktem, 
że instytucjonalne ramy narzucane przedsiębiorczym jednostkom 
w minionym systemie osłabły lub już w ogóle ich nie ma. Logika ka-
pitalistycznej racjonalności wyeliminowała atmosferę kolektywizmu 
w zakładach pracy, które przestały się zajmować zaopatrzeniem pra-
cowników w żywność, organizacją wczasów i przydziałami miesz-
kań. Mechanizmem pobudzającym do aktywnego działania jest róż-
norodność ofert konsumpcyjnych, jednak decydującym czynnikiem 
było zniesienie ograniczeń w dostępie do własności. Chęć posiada-
nia wygrywa z kolektywizmem, gdy ludzie zaczynają pracować dla 
siebie i „na swoim”. W ideologii wolnokonkurencyjnego kapitalizmu 
założenie własnego przedsiębiorstwa stanowiło przedsionek sukce-
su, robotnik miał zostać majstrem, a potem przemysłowcem, urzęd-
nik – samodzielnym kupcem, a syn chłopa – niezależnym farmerem. 
W latach 90. ubiegłego stulecia w Polsce przeciwnicy kolektywnych 
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rozwiązań połączyli orientacje na sukces z  własnością, nie wiemy 
jednak, czy pociągnęło to za sobą zmiany w mentalności i daje o so-
bie znać na poziomie codziennych zachowań. Nasuwa się następują-
ce pytanie: do jakiego stopnia typowym zjawiskiem stała się samo-
dzielna jednostka, dla której presje życiowe są sprawą jej własnego 
wyboru?

Drugie pytanie dotyczy usytuowania orientacji indywiduali-
stycznych w hierarchii społecznej. Jak wynikałoby z badań przepro-
wadzonych już po zmianie systemu, największe zasoby tych orienta-
cji koncentrują się w trzech wielkich segmentach, które dysponują 
również szeroko rozumianą własnością: ludzie biznesu są właścicie-
lami firm, inteligencja ma wyższe wykształcenie, kadry menedżer-
skie posiadają to samo, co inteligenci, a poza tym kapitał organizacyj-
ny, umiejętności wykorzystania go w praktyce i władzę (Domański 
i Dukaczewska 1997). Teoretycznie rzecz biorąc, właśnie w tych ka-
tegoriach kapitalizm powinien stwarzać orientacjom na własne „ja” 
coraz lepsze warunki rozwoju, przynosząc profity finansowe i pre-
stiż. Trzeba przyznać, że byłby to najprostszy wariant rozwoju wyda-
rzeń, który nie musi się okazać prawdziwy.

Trzecie pytanie dotyczy zróżnicowania chęci do polegania na 
sobie – różnice te powinny być większe po zmianie systemu. Pole 
dla indywidualizmu utworzyło się w największym stopniu na szczy-
cie hierarchii zawodowej, gdzie pojawiły się zupełnie nowe zawody: 
konsultantów, doradców inwestycyjnych, maklerów giełdowych czy 
specjalistów od public relations i marketingu. Ukończenie elitarnych 
studiów nie musi gwarantować atrakcyjnych zawodów. Wprawdzie 
wymagania firm są zróżnicowane, niejednokrotnie jednak bardziej 
od formalnego wykształcenia liczą się umiejętności. „Lubię, jak kan-
dydat precyzyjnie definiuje swój cel zawodowy – stwierdza w wywia-
dzie udzielonym »Rzeczpospolitej« (2000) jeden z konsultantów za-
trudnionych w firmie doradczej Neuman Int. – wiadomo wtedy, do 
czego w życiu dąży, a następnie zwracam uwagę na osiągnięcia za-
wodowe kandydata. Mam na myśli udział w realizacji konkretnych 
projektów, np. restrukturyzacji firmy, wprowadzenie jej na giełdę, 
budowie strategii marketingowej”. Szczególnie elitarnym z mediów 
na polskim rynku pracy jest Internet, którym posługuje się jeszcze 
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niewielka część społeczeństwa. Rekrutacja do firm w handlu elek-
tronicznym koncentruje się na poszukiwaniu ludzi z energią, talen-
tem i pasją. Osoby zajmujące się szkoleniem i treningiem w firmach 
handlowych on-line podkreślają, że premiowane są szczególne ce-
chy osobowościowe: chodzi o  kandydatów kompetentnych, nieza-
leżnych „przedsiębiorców życia” i nastawionych na cel wizjonerów.

Z drugiej strony istnieje większe zagrożenie bezrobociem. Z ba-
dań CBOS (1998) wynika, że w 1998 roku 46% ludności liczyło się 
z  możliwością likwidacji przedsiębiorstwa, bankructwa gospodar-
stwa rolnego lub prowadzonego przez siebie biznesu, a zdaniem 36% 
obecne miejsce zatrudnienia nie daje im żadnej pewności. Trzy lata 
później, w świetle sondażu przeprowadzonego przez CBOS w sierp-
niu 2001 roku, poczucie zagrożenia utratą pracy deklarowało 41% 
reprezentantów dorosłej ludności. W sytuacji, gdy nie ma już bez-
piecznych firm, znacznie bardziej niż przedtem potrzebne jest długo-
falowe myślenie. Jeżeli więc posiadanie cennych kapitałów własności 
wyzwoliło chęć decydowania o własnym losie, to przeciwległym bie-
gunem tych orientacji jest mentalność nastawiona na pomoc pań-
stwa i  opiekę socjalną. Robotnicy nie dysponują kapitałami liczą-
cymi się na rynku pracy, a czynnikiem hamującym ich motywacje 
do indywidualnego awansu jest świadomość ograniczonych możli-
wości pomnażania dóbr i niskie zarobki. Logika kapitalizmu działa 
na niekorzyść kategorii mających niewiele do zaoferowania praco-
dawcom i społeczeństwu (autor nieprzypadkowo posługuje się języ-
kiem oświeconych elit, dla których „niezdolność do zaoferowania” 
jest ulubionym terminem), z tego też głównie powodu wizja włas- 
nego domu z żywopłotem pozostaje dla klas niższych pojęciem bez 
większego odzewu.

W Polsce głównym atutem wielkoprzemysłowej klasy robotni-
czej są związki zawodowe, masowe wystąpienia i  solidarność gru-
powa, czyli kapitały stymulujące do aktywności innego rodzaju niż 
profesjonalne kwalifikacje, własny biznes czy wiedza eksperta. Czym 
jest kolektywny protest klas niższych? – na pewno nie jest on jedynie 
przejawem skłonności do instynktu stadnego. Ambiwalencja, która 
jest nieodłącznym elementem większości zachowań, powoduje, że 
posługiwanie się kolektywistycznymi strategiami nie wyklucza po-
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szukiwania indywidualnych ścieżek sukcesu. W  społeczeństwach 
zachodnich od kilkudziesięciu lat zwraca się uwagę na postawy na-
zywane instrumentalnym kolektywizmem klasy robotniczej, któ-
rego celem jest realizacja egoistycznych interesów jednostek za po-
mocą zorganizowanych działań. Instrumentalizm klasy robotniczej, 
opisany w  monograficznym studium Affluent Worker przez czte-
rech angielskich badaczy (Goldthorpe, Lockwood, Platt i Bechhoffer 
1969), daje poczucie siły, możliwość zaspokojenia roszczeń i umac-
nia wśród członków klas niższych przekonanie o własnej wartości – 
w Polsce mogłoby to być swego rodzaju antidotum na wyniosłą „in-
teligenckość” i arogancję elit. Argumentów na rzecz trwałości tych 
postaw dostarczyły wyniki kolejnych badań (Parkin 1979, Marshall 
i in. 1988, Marshall 1997), a przy okazji warto też odnotować, że in-
strumentalny kolektywizm robotników, ujmowany z  perspektywy 
realizacji intersów grupowych, jest odpowiednikiem analogicznych 
strategii podejmowanych przez korporacje lekarzy, prawników czy 
inżynierów, będących reprezentantami klasycznego indywidualizmu 
w wydaniu new middle class.

Orientacje indywidualistyczne mają wiele wymiarów. Ponieważ 
najważniejszą cezurą była zmiana systemu, odpowiedź na postawio-
ne wyżej pytania wymaga danych uwzględniających wymiar czasu. 
Porównamy pewien aspekt indywidualistycznych orientacji uchwy-
conych w końcu lat 90. i w poprzedniej dekadzie w badaniach prze-
prowadzonych w latach 1984, 1995 i 1998 na zbiorowościach repre-
zentujących dorosłą ludność Polski. Za każdym razem ankietowane 
osoby odpowiadały na analogiczne pytania identyfikujące postawy 
nazywane tu chęcią polegania na sobie, które Mills (1965), charak-
teryzując amerykańskie klasy średnie, określał mianem self-relian-
ce1. Porównanie skłonności do indywidualizmu w latach 1984, 1995 

1 Badanie z 1998 roku przeprowadzono na ogólnokrajowej reprezentacji dorosłej 
ludności Polski, dobranej metodą losową, w wieku powyżej 18 lat. Próba imien-
na objęła w sumie 1596 jednostek obojga płci. Zrealizowano je w ramach kie-
rowanego przeze mnie grantu KBN (1 HO1F 012 13). W skład zespołu wcho-
dzili pracownicy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w składzie: H. Domański,  
F. Sztabiński, P. Sztabiński i W. Wesołowski. Badanie z 1995 roku przeprowadził 
Instytut Filozofii i Socjologii PAN w ramach zespołu obejmującego większość 
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i 1998 pozwoli rozstrzygnąć trzy kwestie: czy po zniesieniu scentrali-
zowanego systemu sterowania życiem publicznym chęć polegania na 
sobie wzrosła, zmalała czy nie zmieniła się, czego nie można wyklu-
czyć, jeżeli indywidualizm jest cechą osobowości odporną na zmia-
ny. Po drugie, jak kształtowała się dynamika tych postaw w przyszłej 
klasie średniej, a więc w kategoriach inteligencji, kadrze menedżer-
skiej i wśród ludzi biznesu. I trzecia kwestia: czy orientacje indywi-
dualistyczne stały się ważniejszym wymiarem hierarchii społecznej 
wraz z rozwojem struktur rynkowych, a więc czy różnicowały ludzi 
silniej w latach 90. niż kiedyś.

Poziom indywidualizmu wykazuje lekki spadek

Z danych przedstawionych w tabeli 2 można wysnuć wnioski na te-
mat zmian w  chęci polegania na sobie w  okresie od 1984 do 1998 
roku. Przedmiotem porównania jest wypadkowa odpowiedzi z czte-
rech pytań, w  których proszono badane osoby o  stwierdzenie, jak 
silnie zgadzają się one z następującymi opiniami: a) mam niewielki 
wpływ na to, co mi się wydarza; b) jestem zdania, że to, co ma mi się 
przydarzyć, i tak się przydarzy; c) jeżeli spotykają mnie niepowodze-
nia, to najczęściej dzieje się to bez mojej winy; d) większość moich 
kłopotów to najczęściej sprawa pecha lub okoliczności. Respondenci 
wybierali jedno z czterech stwierdzeń: „zdecydowanie zgadzam się”, 
„raczej zgadzam się”, „raczej nie” i „zdecydowanie się nie zgadzam”.

Zarówno w 1984 roku, jak i w późniejszych latach odpowiedzi 
te układały się w  jeden wymiar, co ustaliłem posługując się anali-
zą czynnikową. Taki więc, stwierdzenie „zdecydowanie się nie zga-
dzam” z którąś z tych opinii związane było ze zdecydowanym „nie” 

pracowników pionu socjologicznego IFiS. Była to adresowa próba mieszkań-
ców Polski (w wieku 18–70 lat) dobrana metodą losową (zob. Domański i  in. 
1997). Jeżeli chodzi o badanie z 1984 roku, to zrealizowano je na ogólnopolskiej 
próbie 1911 osób, dobranej metodą będącą kombinacją doboru kwotowego z lo-
sowym, w  ramach projektu kierowanego przez W. Adamskiego. Szczegółowe 
informacje na temat doboru i reprezentatywności próby zawiera inne opraco-
wanie (zob. Domański 1986).
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w trzech pozostałych kwestiach. Tak odpowiadały jednostki obda-
rzone najsilniejszą wolą zwalczenia przeszkód życiowych poprzez 
samodzielne działanie. Osoby najmniej skłonne stawić czoło prze-
ciwnościom życiowym („zdecydowanie się zgadzam”) sytuowały się 
na drugim biegunie2.

Tabela 2.  Odsetki osób w kolejnych przedziałach skali polegania na sobie 
w latach 1984, 1995 i 1998 

Przedziały skali polegania na 
sobie

Odsetek osób
1984 1995 1998

1–4
5–8
9–12
13–16

2,7
21,0
69,8
6,5

2,5
41,8
53,8
1,9

2,7
30,0
58,9
8,4

Ogółem 100,0 100,0 100,0
Średnia 10,4 9,0 9,5

Pytania te zostały przeniesione z amerykańskich badań nad ce-
chą osobowości nazwaną przez psychologów „lokalizacją ośrodka 
kontroli” (Titkow 1997). Pełny ich zestaw obejmował osiem stwier-
dzeń; cztery z nich, które tu uwzględniłem, tworzą dominującą oś 
zróżnicowania postaw – od przyjmowania odpowiedzialności za 
własny los do bierności i fatalizmu. Ustosunkowując się do nich, lu-
dzie sytuowali się na skalach od 1 do 4. Po dodaniu do siebie tych 
czterech wielkości każdy otrzymał miejsce na sumarycznej skali bę-
dącej generalnym miernikiem natężenia orientacji wyrażających 
skłonność do polegania na sobie, od najniższego poziomu, który wy-
nosi 1, do teoretycznego maksimum, czyli 16. W ostatnim wierszu 
tabeli 2 przedstawiono średnie natężenie tych postaw dla lat 1984, 
1995 i 1998, a w wierszach powyżej – odsetki osób mieszczących się 

2 Czynnik”, który utworzyły one w  1984 roku, „wyjaśniał” 27,4% siły związków 
między wszystkimi ośmioma pytaniami, analogiczna wartość dla 1998 roku wy-
niosła 25,3%.
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w kolejnych przedziałach. Porównując je, można stwierdzić, czy na-
stąpiły jakieś przesunięcia w górę albo w dół w ciągu rozpatrywa-
nych 14 lat.

Deklarowany poziom indywidualizmu nie zwiększył się, a  na-
wet trochę zmalał, jeżeli za istotne uznamy pewne obniżenie się 
jego średniej wartości. W 1984 roku średnia wyniosła 10,4, punktu, 
w 1995 roku – 9 punktów, a w 1998 roku – 9,5 punktu. Ten niewątpli-
wie mały, choć godny odnotowania spadek uzasadnia stwierdzenie, 
że wejście w struktury rynkowe nie wyzwoliło masowych orientacji 
na indywidualizm. Mechanizmy kapitalistycznego rynku nie wymu-
siły na mieszkańcach Polski inicjatywy i brania odpowiedzialności 
za własny los, a przynajmniej nie nastąpiło to z dobrej woli. W 1998 
roku. osoby charakteryzujące się niższym poziomem deklarowanego 
indywidualizmu od środkowego punktu, wynoszącego 8 punktów 
na rozpatrywanej skali postaw, stanowiły 32,7%, podczas gdy w 1984 
roku było ich o 9% mniej, chociaż trzeba przyznać, że równocześnie 
odsetek osób charakteryzujących się stosunkowo najwyższym natę-
żeniem tych orientacji zwiększył się z 6,5 do 8,4%.

Jaki stąd płynie wniosek? Wbrew oczekiwaniom struktury ryn-
kowe nie zachęciły mieszkańców Polski do większej samodzielno-
ści. Żyło się w PRL w przekonaniu, że społeczeństwo tylko czeka na 
odblokowanie barier blokujących indywidualizm i po ich likwida-
cji pokaże swe prawdziwe oblicze. W  latach 90. miał miejsce roz-
wój prywatnej przedsiębiorczości, a (jak próbowałem to udowodnić 
w poprzednim rozdziale) kapitał edukacyjny przynosi coraz większe 
zarobki. Jednak mechanizmy rynkowe nie przełożyły się na skłon-
ności do ponoszenia ryzyka. Być może, nie jesteśmy narodem in-
dywidualistów, za jaki nas się zwykło uważać. Ludzie nie wiedzą, że 
powinni polegać na sobie bardziej niż kiedyś, mimo że nastał już 
kapitalizm, jest większa merytokracja i możliwości wykorzystywa-
nia indywidualnych „kapitałów”, zapewniających więcej szans am-
bitnym i zdolnym jednostkom.
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Czy chęć polegania na sobie stała się ważniejszym wymiarem 
hierarchii społecznej? 

Obniżenie się średniego poziomu orientacji indywidualistycznych 
może wskazywać na obniżenie się ich ważności jako czynnika straty-
fikacji społecznej. Jednakże brak prorozwojowych tendencji odnoto-
waliśmy jedynie w skali kraju. Niekoniecznie dotyczy on wszystkich 
mieszkańców Polski, wśród których na największą uwagę zasługują 
kategorie inteligencji, wyższych kierowników i właścicieli firm, od-
noszące największe korzyści z rozwoju stosunków rynkowych, któ-
re na początku lat 90. wyróżniały się największymi skłonnościami 
do indywidualizmu (Domański i  Dukaczewska 1997). Należałoby 
te prawidłowości potwierdzić, tym bardziej, że dane przedstawio-
ne w tabeli 2 wskazywałyby na zwiększenie się liczebności kategorii 
charakteryzującej się największym natężeniem tych postaw. Pytanie 
jest następujące: czy skłonności do polegania na sobie dołączyły do 
innych czynników wyostrzających hierarchię społeczną?

W celu rozstrzygnięcia tej kwestii posłużyłem się prostym kry-
terium: chęć polegania na sobie staje się ważniejszym wymiarem 
stratyfikacji społecznej, jeżeli silniej różnicuje postawy jednostek. 
Sytuacja ta może mieć miejsce nawet przy mniejszym natężeniu 
orientacji na indywidualizm – tak jak to miało miejsce w latach 90.

W pierwszych dwóch kolumnach tabeli 3 przedstawione są śred-
nie wartości skali polegania na sobie w latach 1984 i 1998 wśród re-
prezentantów podstawowych segmentów hierarchii społecznej. Za-
cznijmy od porównania wartości stosunku korelacyjnego, którego 
wartości informują, jak silnie przynależność do tych kategorii róż-
nicuje skłonności do polegania na sobie. W latach 1984–1987 war-
tości tego miernika zwiększyły się z 0,23 do 0,27, co wskazywałoby, 
że między kategoriami zarysowały się wyraźniejsze różnice. Jednak 
w  sumie dystanse między kategoriami były stosunkowo nieduże. 
Najwyższym poczuciem indywidualizmu charakteryzowali się wyż- 
si kierownicy. W 1984 roku dzielił ich dystans 2,6 punktu w stosunku 
do usytuowanych na samym dole skali indywidualizmu pracowni-
ków fizycznych w zajęciach o charakterze usługowym, takich jak do-



64 ROZDZIAŁ 3

zorcy, sanitariusze czy sprzątaczki. W latach 90. na najniższą pozycję 
przesunęli się robotnicy rolni, plasując się w 1998 roku 2,9 punktu po-
niżej wyższych kierowników. Robotnicy rolni, którzy doświadczyli 
degradacji społecznej prawie we wszystkich wymiarach nierówno-
ści, są na ogół pracownikami byłych PGR, zatrudnianymi obecnie 
przez indywidualnych rolników. Są oni klasycznym przykładem ka-
tegorii pozbawionej opieki gwarantowanej przez państwo, zapew-
niającej im w ramach poprzedniego ustroju pracę, znośny byt i za-
bezpieczenie socjalne.

Tabela 3.  Chęć polegania na sobie w kategoriach społeczno-zawodowych 
i w kategoriach pochodzenia społecznego. Średnie na skali pole-
gania na sobie dla lat 1984 i 1998

Kategorie społeczno-zawodowe

Chęć polegania na sobie
osób  

badanych ich ojców

1984 1998 1984 1998
Wyższe kadry kierownicze w administracji pań-
stwowej, dyrektorzy przedsiębiorstw
Inteligencja nietechniczna
Inteligencja techniczna
Technicy
Pracownicy administracyjni średniego szczebla
Pracownicy biurowi
Właściciele firm
Pracownicy placówek handlowych
Brygadziści
Robotnicy wykwalifikowani
Robotnicy niewykwalifikowani w produkcji
Pracownicy fizyczni usług
Robotnicy rolni
Właściciele gospodarstw

11,8
11,6
11,2
10,9
10,7
10,0
11,1
10,5
9,8

10,1
9,7
9,2

10,3
10,0

11,2
10,5
10,9
9,6

10,3
9,7

10,5
9,5

10,0
9,3
8,8
8,7
8,3
8,6

11,6
11,4
11,2
10,7
11,0
10,9
9,9

10,3
10,2
10,3
10,5
11,2
9,7

10,1

10,5
10,8
10,8
10,4
10,3
11,1
9,8
9,7
9,2
9,8
8,7
9,3
9,2
8,9

Średnia 9,5 10,4 10,3 9,5
Stosunek korelacyjny 0,23 0,27 0,15 0,26
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Stosunkowo najniższy poziom orientacji indywidualistycznych 
robotników rolnych odzwierciedla logikę dokonującej się transfor-
macji. Być może wydobyła ona z  ukrycia mentalność bezwolnego 
sługi i postawy szacunku wobec władzy zwierzchniej i osób zajmują-
cych wyższą pozycję, ktorej obecność stwierdzono wśród angielskich 
robotników rolnych. Polegało to na akceptowaniu własnego – bar-
dzo niskiego statusu – przy równoczesnym okazywaniu admiracji 
zwierzchnikom. Występujące wśród angielskich robotników rolnych 
postawy uniżoności były, w brytyjskiej demokracji, niespotykanym 
zjawiskiem. Autorzy tych badań interpretowali je jako wyraz potrze-
by patriarchatu i  reminiscencję okazywania prestiżu klasom wyż-
szym w społeczeństwach stanowych, gdzie czołobitność wasala łą-
czyła się z uległością pańszczyźnianego chłopa (Newby 1977). 

We wszystkich kategoriach – wracając do Polski – wystąpi-
ły oznaki obniżenia się skłonności do polegania na sobie. Wyjąt-
kiem są brygadziści, czyli robotnicy nadzoru, którzy w  1998 roku 
charakteryzowali się wyższym poziomem indywidualizmu niż w la-
tach 80. (chociaż wzrost ten mógł być tylko pozorny, wynikający 
z niewielkiej liczebności brygadzistów, co powoduje, że posługiwa-
nie się w tym przypadku średnimi nie odzwierciedla rzeczywistych 
tendencji). Największy spadek skłonności do polegania na sobie wy-
stąpił wśród robotników rolnych, inteligentów i chłopów. Inteligenci 
utrzymywali się jednak na czołowych pozycjach, razem z kierowni-
kami i reprezentantami biznesu. Ponieważ tendencje spadkowe roz-
łożyły się raczej równomiernie, nie powodując zasadniczych prze-
mieszczeń, stratyfikacja tych postaw pozostała stabilnym układem, 
przypominającym klasyczną drabinę nierówności dochodów, presti-
żu czy władzy.

Za inteligencją i kierownikami sytuują się pracownicy umysłowi 
średniego i niższego szczebla, najniższy zaś poziom zaufania do wła-
snych sił reprezentują robotnicy i  rolnicy. Należy przypuszczać, że 
w przypadku rolników, członkostwo we wspólnocie rodzinnej o pa-
triarchalnych zaszłościach, zderza się z duszą właściciela i indywidu-
alisty. W krajach takich jak Polska, o dużym odsetku ludności rolni-
czej, stosunki społeczne w życiu wsi regulowane są w dużym stopniu 
przez prawo lokalne. W  dalszym ciągu są one typowymi grupami 
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pierwotnymi o małej ruchliwości, dystansującymi się wobec proce-
sów modernizacji, czego ilustracją może być przykład podwarszaw-
skiej wsi Janki. W 1991 roku ziemię w Jankach zaczęli wykupywać 
Francuzi i  Szwedzi, ze względu na wyjątkowo atrakcyje położenie 
przy trasie wylotowej z Warszawy na Katowice i Kraków. Pojawie-
nie się cudzoziemców stało się jasnym sygnałem, że ten teren ma 
dużą przyszłość przed sobą, stąd też wkrótce stanęło tu m.in. cen-
trum szwedzkiego koncernu IKEA. Do janeckich gospodarzy przy-
chodzili inwestorzy z propozycjami sięgającymi milionów dolarów 
za działkę, co spotykało się z odpowiedziami w rodzaju: „no dobrze, 
ale co ja z nimi zrobię?” (Mizerski 1996: 6). Polska wieś pozostaje 
w dużej części skansenem, chłopi ufają ziemi, nie ufają pieniądzom – 
ziemia daje im bezpieczeństwo, podczas gdy duże pieniądze ozna-
czają odpowiednio duże problemy. 

Wzrost zależności tych postaw od pozycji zawodowej wska-
zuje, że różnice deklarowanego indywidualizmu bardziej wrosły 
w  hierarchię społeczną. Równocześnie zwiększyła się zależność 
indywidualizmu od poziomu wykształcenia, które zazwyczaj sil-
niej koreluje z rozmaitymi postawami niż zawód. Zależność tych 
orientacji od poziomu wykształcenia zwiększyła się w latach 1984–
–1998 z 0,23 do 0,31, a zatem więcej ono „wyjaśnia” – znając w 1998 
roku pozycję edukacyjną jednostek, łatwiej było przewidzieć ich 
skłonność do polegania na sobie. Niemniej ogólnikowe stwierdze-
nie o  wrośnięciu indywidualizmu w  strukturę zawodową wyma-
ga uściślenia, jako że praca zawodowa zależy od miejsca zamiesz-
kania, wieku, płci i barier pochodzeniowych. Aby ustalić w mairę 
„czysty” wpływ przynależności zawodowej, czynniki te należało 
poddać kontroli. Tabela 4 zawiera współczynniki korelacji częścio-
wej przemnożone przez 100 (co pozwala interpretować ich wielko-
ści w procentach), które charakteryzują siłę związku orientacji in-
dywidualistycznych z płcią, wiekiem, pochodzeniem społecznym, 
miejscem zamieszkania, dochodami i,  oczywiście, przynależno-
ścią zawodową jednostek. Dane te informują o tym, jak silnie każ-
de z  tych zjawisk różnicowało indywidualizm, jeżeli wyeliminuje 
się wpływ pozostałych. Nie brałem tu pod uwagę wykształcenia, 
ponieważ jest ono silnie skorelowane z  wykonywanym zawodem 
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i równoczesne uwzględnienie w tej analizie obu tych cech nie po-
zwoliłoby trafnie wyspecyfikować ich roli. 

Tabela 4.  Związek chęci polegania na sobie z wybranymi cechami jednostek. 
Współczynniki korelacji częściowej (przemnożone przez 100)

Cechy położenia społecznego
Chęć polegania na 
sobie (w %) z lat
1984 1998

Kategoria społeczno-zawodowa ojca
Kategoria społeczno-zawodowa badanych osób
Płeć
Wiek
Dochód rodzin na osobą (logarytm)
Wielkość miejsca zamieszkania

0,1
1,5
1,4
1,4
2,6
1,5

1,3
1,6
0,2
2,1
0,5
0,2

R2 9,4 13,5

O łącznej sile wpływu tych zjawisk informują wielkości współ-
czynników korelacji wielorakiej zamieszczone na dole tabeli3. Po-

3 Wyjaśnianym zjawiskiem w  modelu regresji przedstawionym w  tabeli 4 jest 
usytuowanie badanych osób na skali polegania na sobie. Oryginalne warto-
ści tej skali przekształcono dla ułatwienia interpretacji w skalę zawierającą się 
w  przedziale od 0 do 100. Co do zmiennych „wyjaśniających”, to przynależ-
ność zawodową zdefiniowano w  postaci zestawu 7 zmiennych zero-jedynko-
wych, obejmującego: a) inteligencję razem z wyższą kadrą kierowniczą, b) pra-
cowników umysłowych niższego szczebla, c) właścicieli firm, d) robotników 
wykwalifikowanych, e) robotników niewykwalifikowanych, f) właścicieli go-
spodarstw rolnych i  robotników rolnych, oraz g) szeregowych pracowników 
handlu i usług, którzy są tu tzw. kategorią referencyjną. Identycznie zdefinio-
wano przynależność zawodową ojca, która identyfikuje wpływ pochodzenia. 
Wielkość miejsca zamieszkania jest 8-punktową skalą, identyfikującą liczbę 
mieszkańców w tysiącach (począwszy od mieszkańców wsi, którym przypisa-
no arbitralnie wielkości 2, do mieszkańców miast liczących powyżej 500 tys. – 
respondenci otrzymywali wielkość 500). Dochody rodzin operacjonalizowano 
przez średnią kwotę miesięcznych dochodów uzyskiwanych ze wszystkich źró-
deł na osobę. Płeć jest zmienną zero-jedynkową (mężczyznom przypisano 1). 
Wreszcie wiek zdefiniowano w postaci zestawu 5 zmiennych zero-jedynkowych 
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równanie ich pozwala wysnuć pierwszy wniosek na temat siły 
umiejscowienia indywidualizmu czy też, inaczej mówiąc, jego struk-
turalnego podłoża. W  porównaniu z  1984 rokiem podłoże to ule-
gło wzmocnieniu; wzrost współczynnika korelacji wielorakiej z 9,4 
do 13,5% zdaje się świadczyć o tym, że w 1998 roku pewność i zaufa-
nie do własnych sił bardziej zależały od miejsca zajmowanego przez 
jednostki w  szeroko rozumianej strukturze społecznej, obejmują-
cej płeć, wiek, pochodzenie i  przynależność zawodową, z  jej kon-
sekwencjami w postaci dochodów rodzin. Wpływ roli strukturalne-
go podłoża zwiększył się o jedną czwartą, co jest niemałą wielkością, 
jednak nie ono decyduje o natężeniu tych postaw. Po odjęciu 13,5 od 
100%, do wyjaśnienia pozostaje 86,5%: wynika stąd, że wprawdzie 
miejsce w strukturze społecznej znacząco różnicuje te postawy, jed-
nak jego wpływ jest stosunkoowo nieduży.

Drugi wniosek dotyczy roli podziałów zawodowych, które są 
kwintesencją systemu uwarstwienia i powinny różnicować postawy 
jednostek. Okazuje się, że nie było większych zmian w tym aspekcie. 
W 1984 roku podziały zawodowe „wyjaśniały” tylko 1,5%, a w 1998 
roku 1,6 ze 100% całkowitej zmienności tych postaw. Wynikało-
by stąd, że orientacje na indywidualizm nie wrosły silniej w hierar-
chię zawodową, chociaż wrosły w szeroko rozumianą strukturę spo-
łeczną. Między kategoriami zawodowymi nie uwydatniły się większe 
różnice, a  wzrost rzędu 0,1% nie znamionuje ich zwiększającej się 
ważności. Należałoby oczekiwać, że zawód jest stosunkowo najsil-
niejszym wyznacznikiem tych postaw, skoro funkcjonujemy w sys-

(zamieszczonych w tab. 5), gdzie kategorią referencyjną są najstarsi responden-
ci, powyżej 65 roku życia – wyjaśniam, że wartości metrycznych współczyn-
ników regresji dla tej kategorii (tab. 5) zostały ustalone w ramach nieco zmo-
dyfikowanego modelu, w  którym najstarszych respondentów uwzględniono, 
natomiast pominięto osoby najmłodsze. Zasadnicza różnica między modelem 
przedstawionym w  tabeli 5 i  modelem z  tabeli 4 polega na operacjonalizacji 
przynależności społeczno-zawodowej badanych osób. W modelu rozpatrywa-
nym w tabeli 5 jest to ciąg zmiennych zero-jedynkowych, które identyfikują za-
równo kategorie zawodowe osób obecnych na rynku pracy w latach 1984 i 1998, 
jak i kategorie osób biernych zawodowo: gospodynie domowe, rencistów, eme-
rytów i studentów. Kategorią odniesienia są w tym przypadku szeregowi pra-
cownicy handlu i usług, nie przdstawioną w tabeli 5.



69CHĘĆ POLEGANIA NA SOBIE W L ATACH 1984–1998

temie społecznym, w  którym kariera zawodowa utożsamiana jest 
z sukcesem życiowym. Okazuje się, że nim nie jest – zarówno bo-
wiem w 1984 roku, jak i w 1998 roku przynależność społeczno-zawo-
dowa nie była najważniejszym wyznacznikiem orientacji znamio-
nujących chęć polegania na sobie. W latach 80. były one najsilniej 
związane z poziomem dochodów, a płeć, wiek i wielkość miejsca za-
mieszkania różnicowały je nie mniej silnie niż zawód. Z kolei w 1998 
roku na pierwszy plan wysunął się wiek, co sugeruje, że w przeło-
mowym okresie transformacji uwydatniły się różnice międzypoko-
leniowe: niektóre pokolenia stały się ważniejszym nośnikiem tych 
postaw.

Przejdźmy do szczegółowych ustaleń. Dane przedstawione w ta-
beli 5 informują o ubytkach i przyrostach na skali indywidualizmu, 
przypadających na poszczególne kategorie społeczno-zawodowe, 
kategorie pochodzenia, wieku i kilka innych cech. Są to współczyn-
niki regresji (uzyskane w modelu przedstawionym w tabeli 4), gdzie 
wielkości dodatnie wskazują, co zwiększało, a ujemne – co osłabia-
ło w latach 1984 i 1998 skłonności do polegania na sobie, oczywiście 
po wyeliminowaniu oddziaływania innych czynników4. Inaczej mó-
wiąc, dane te wskazują, gdzie tkwią w strukturze społecznej najmoc-
niejsze i najsłabsze ogniwa tych postaw.

Porównanie ich informuje również o tym, gdzie przeważały ten-
dencje spadkowe. Jeżeli chodzi o wiek, to kapitalizm odebrał najwię-
cej wigoru ludziom w wieku 30–40 lat, gdzie natężenie tych postaw 
zmniejszyło się z 0,55, do 0,42 punktu, przy wyeliminowaniu wszyst-
kich innych rozpatrywanych tu cech. Mimo to pokolenie trzydzie-
stolatków wyróżniało się największym zaufaniem do własnych sił, 
w najmłodszej kategorii orientacje te rysowały się nieco słabiej, na-

4 Wyjaśniam, że w przypadku kategorii społeczno-zawodowych respondentów, 
ich ojców i kategorii wieku współczynniki regresji identyfikują wielkość dystan-
su między średnią na skali polegania na sobie w każdej z kategorii a średnią dla 
ogółu (co jest konsekwencją zastosowanej tu metody skalowania zmiennych ze-
ro-jedynkowych w postaci tzw. effect-coding – zob. Cohen i Cohen 1983). Na 
przykład uzyskana dla 1998 roku wartość 0,42 jest wskaźnikiem „czystego” dy-
stansu oddzielającego osoby w wieku 30–40 lat od średniej dla reprezentantów 
ogółu dorosłych Polaków na 100-punktowej skali chęci polegania na sobie.
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tomiast były one najsłabsze w najstarszych grupach wiekowych. Wy-
nikałoby stąd, że indywidualistów należy przede wszystkim szukać 
wśród ludzi młodych, który to wniosek potwierdzają również wyni-
ki badań Anny Gizy-Poleszczuk (2000) nad postawami wyrażający-
mi chęć polegania na sobie.

Orientacje te wyraźnie też straciły na ostrości ze względu na po-
ziom dochodów. Wyższym dochodom towarzyszyła większa skłon-
ność do polegania na sobie, jednak w  1998 roku zależność ta była 
słabsza. Co do płci, to oczywiście mężczyźni są większymi indywidu-
alistami niż kobiety, chociaż przewaga ta również uległa zmniejsze-
niu. Natomiast największe przesunięcia dokonały się w kategoriach 
stale nieobecnych na rynku pracy. Na pozycje skrajnego indywidu-
alizmu zeszli renciści, a jeżeli chodzi o awans, to najbardziej awan-
sowali studenci: w 1998 roku znaleźli się oni na szczycie hierarchii, 
wyprzedzając elitę zawodową, tzn. inteligentów i wyższych kierow-
ników. Studenci wykonali niewiarygodny skok w  górę, zaczynając 
od 0,08 punktu poniżej, do 0,95 punktu powyżej średniej krajowej. 
W 1998 roku fakt bycia studentem dawał im wyraźną przewagę pod 
względem skłonności do polegania na sobie w  stosunku do staty-
stycznego Polaka.

Prawdopodobnie przewaga ta uwydatniła się bezpośrednio po 
zmianie ustroju. Już w 1991 roku stwierdzono, że studenci deklaro-
wali więcej zaufania do własnych sił niż wyżsi kierownicy, inteligen-
cja i inne kategorie społeczne (Domański i Dukaczewska 1997). Jak 
wynikało z  tych badań, prawidłowość ta utrzymywała się również 
w 1995 roku, a ponieważ odnotowaliśmy ją również dla 1998 roku, 
na początku lat 90. mogło mieć miejsce gwałtowne pobudzenie tych 
postaw. Moja interpretacja jest następująca: studenci mają jeszcze 
mało doświadczeń życiowych, co ułatwia im przecenianie możliwo-
ści odniesienia sukcesu. Jest to optymizm związany z przekonaniem 
o własnej wartości i posiadaniem specjalistycznej wiedzy, która za-
pewnia korzystną pozycję już na starcie kariery. Charakterystyczne 
jest to, że wyżsi kierownicy i inteligencja ustępowali studentom, któ-
rzy przecież zajmą ich stanowiska w przyszłości, co wskazywałoby, 
że optymizm studentów jest wizją, która dopiero z upływem czasu 
staje się bardziej dojrzała i bliższa realiów. I jeszcze jedna rzecz: sil-



Tabela 5.  Związek między chęcią polegania na sobie a wybranymi cechami 
położenia społecznego. Metryczne współczynniki regresji

Cechy jednostek

Przyrost lub spadek 
liczby punktów na 
skali polegania na 

sobie w zależności od 
wybranych cech
1984 1998

Przynależność zawodowa ojca:
wyższe kadry kierownicze i inteligencja
pozostali pracownicy umysłowi
właściciele firm
brygadziści i robotnicy wykwalifikowani
robotnicy niewykwalifikowani
właściciele gospodarstw i robotnicy rolni
Płeć (bycie mężczyzną)
Wiek:
18–29 lat
30–40 lat
41–49 lat
50–65 lat
Powyżej 65 lat
Przynależność społeczno-zawodowa badanych osób:
wyższe kadry kierownicze i inteligencja
pozostali pracownicy umysłowi
właściciele firm
brygadziści i robotnicy wykwalifikowani
robotnicy niewykwalifikowani
właściciele gospodarstw i robotnicy rolni
studenci
gospodynie domowe
renciści
emeryci
Wielkość miejsca zamieszkania
Dochody rodziny na osobę (logarytm)

0,47
0,25

–0,42
–0,21

0,36
–0,21

0,73

0,24
0,55
0,15

–0,59
–0,35

0,56
0,00
0,40

–0,56
–0,89
–0,08
–0,08
–0,10

0,11
0,47
0,98
0,48

0,50
0,14
0,09
0,10

–0,68
–0,20

0,19

0,19
0,42
0,16

–0,35
–0,42

0,56
0,45
0,23

–0,20
–0,44
–0,36

0,95
–0,39
–0,60
–0,09

0,95
0,24

Wyraz stały 9,33 8,30
R2 0,08 0,15

p < 0,05; p < 0,01
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na skłonność do polegania na sobie nie musi być w tym środowisku 
czymś trwałym – deklaratywny indywidualizm studentów pojawił 
się dopiero w latach 90., które mogły być dla nich okresem wzmo-
żonych nadziei odnośnie do możliwości zrobienia kariery i indywi-
dualnego rozwoju.

Krótko na temat pozostałych segmentów struktury społecznej – 
w kategoriach pracowników umysłowych niższego szczebla nastąpił 
wzrost, a wśród właścicieli firm i kategorii rolniczych tendencje spad-
kowe. Równocześnie zwiększyło się znaczenie pochodzenia jedno-
stek: wpływ czynników pochodzeniowych wzrósł z 0,1 do 1,3% (w sen-
sie statystycznego „udziału”) i  w  1998 roku od pozycji zawodowej 
ojca zależało niewiele mniej niż od aktualnie wykonywanego zawo-
du. W przekroju kategorii pochodzenia hierarchia postaw układała się 
według typowego wzoru, zbieżnego z wymiarem pozycji społeczno-
-ekonomicznej – z kategoriami wyższych kierowników i specjalistów 
na górze, a rolnikami i robotnikami na dole hierarchii.

*

Ustalenia te prowadzą do kilku wniosków. Najważniejszy z nich do-
tyczy kierunków rozwoju – pierwsze lata kapitalizmu w Polsce nie 
wyzwoliły orientacji, które są motorem przedsiębiorczości w rozwi-
niętej gospodarce rynkowej. Najistotniejsze jest to, że – jak wynika-
łoby z tabeli 3 – blokada zaufania do własnych sił dotknęła również 
kategorie, które miały być liderami zmian: inteligencję, kierowni-
ków wyższego szczebla i właścicieli firm. W kategoriach tych „wiara 
w szczęśliwy los” i obawy przed „rozpoczynaniem rzeczy na nowo” 
nie osłabły, a raczej uległy wzmocnieniu. Orientacje te rozpowszech-
niły się również wśród robotników i  chłopów, co akurat nie mia-
ło dużego znaczenia, ponieważ robotnicy są tylko wykonawcami ról 
zawodowych, a na mentalności chłopów odciskają się fatalizm i nie-
chętny stosunek do zmian.

Ogarniając całość tych procesów analitycznym spojrzeniem, 
trzeba więc stwierdzić, że wyglądają one inaczej z perspektywy sys-
temu uwarstwienia i członków tego systemu. Dla stratyfikacji spo-
łecznej deklarowany indywidualizm znaczył w latach 90. to samo, co 
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w poprzedniej dekadzie, bo nie było większych zmian w sile i wzo-
rach zależności między pozycją społeczno-zawodową a skłonnością 
do polegania na sobie. Postawy te mniej znaczyły z perspektywy za-
chowań jednostek, o czym świadczyłoby obniżenie się deklarowanej 
siły tych postaw. Tendencje te znajdują potwierdzenie w wynikach 
analiz porównawczych Marka Ziółkowskiego (2000: 224), przepro-
wadzonych na danych z ogólnopolskich badań zrealizowanych w la-
tach 1988 i 1998. Słowem, mechanizmy kapitalistycznego rynku nie 
wymusiły skłonności do polegania na sobie na poziomie deklarowa-
nych poglądów.

Źródła zniechęcenia 

Brak większych zmian we wzorach i sile umiejscowieniu orientacji 
indywidualistycznych w hierarchii społecznej nie zaskakuje, ponie-
waż hierarchie są trwałym zjawiskiem. Bardziej zaskakujący jest spa-
dek natężenia tych postaw w latach 90. Powinno być pod tym wzglę-
dem lepiej niż w latach 80., a nie jest.

Należy sięgnąć do źródeł. Ameryka od samego początku była 
krajem zasiedlanym przez ludzi wyzwolonych z europejskich ogra-
niczeń stanowych. Podczas gdy najbardziej przedsiębiorczy miesz-
kańcy Francji i  Anglii odnajdywali komfort w  akceptacji hierar-
chicznego porządku, amerykański indywidualizm był „pozytywny”, 
ponieważ wyrastał z przekonania, że niezmienne bariery społeczne 
są nieracjonalne, niesprawiedliwe i nie powinny mieć miejsca. Lu-
dzi tych cechował zdrowy ekspansjonizm, odwaga, by stawić czoło 
samotności, i brak obawy przed klęską moralną, choć liczyli się oni 
z  możliwością poniesienia klęski życiowej. W  Stanach Zjednoczo-
nych zaczęto intensywnie propagować wzór kariery typu self-made 
man. Amerykańscy spece od reklamy wynaleźli postaci samotnych 
bohaterów, takich jak Filip Marlowe w detektywistycznych powie-
ściach Raymonda Chandlera czy Gary Cooper w westernie W samo 
południe – walczących z  przeciwnościami, trudnych do życia, ale 
jednak wzbudzających sympatię i wychodzących na koniec z pod-
niesionym czołem na swoje. Pozwalało to unaocznić kandydatom 
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do klasy średniej, w jaki sposób jednostka startująca z pozornie stra-
conych pozycji odnajduje właściwą drogę. Polska literatura i film nie 
wykreowały postaci z charakterem, które po każdym ciosie wstają, 
takich jak Humphrey Bogart w Sokole maltańskim.

Przeszczepienie amerykańskiego indywidualizmu na nasz grunt 
wymagałoby spełnienia kilku warunków brzegowych. Oczywiście 
najważniejszym z nich jest wzrost zamożności. Orientacje indywi-
dualistyczne są atrybutem klasy średniej, a nic lepiej nie motywu-
je ludzi do systematycznej pracy, samodyscypliny i osobistej odpo-
wiedzialności niż powodzenie materialne. Drugim warunkiem jest 
pozbywanie się przez państwo zobowiązań krępujących inicjatywę 
przedsiębiorczych jednostek. Rzuca to na nieznane wody, zmusza-
jąc do znalezienia drogi i zmierzenia się z losem. Jeszcze czymś in-
nym byłby rozwój politycznego indywidualizmu, którego źródłem są 
konstytucyjne tradycje potwierdzone przez prawo. W Stanach Zjed-
noczonych obowiązuje klasyczna formuła, która głosi: „Ameryka-
nie głęboko wierzą, że prawem każdej jednostki jest myśleć, mówić 
za siebie i poszukiwać w swoim imieniu szczęścia, głosując w wy-
borach”. Jej autorem jest Thomas Jefferson, współtwórca konstytucji 
amerykańskiej i ideologii równych szans. W odniesieniu do współ-
czesnej Polski parafraza tego znanego cytatu brzmi sztucznie, nie-
mniej rozwój politycznego indywidualizmu mógłby zepchnąć na 
drugi plan rolę ślepego przeznaczenia na rzecz większego uczest-
nictwa w sprawach, które są sumą decyzji suwerennych jednostek. 
Wreszcie aspekt praktyczny – dużym wsparciem dla indywiduali-
zmu byłoby rozpowszechnienie buchalteryjnego podejścia do życia, 
czyli dokonywanie codziennej kalkulacji zysków i strat. Nie wymaga 
to przeprowadzenia rewolucji etycznej, która nakazywałaby przed-
kładać interesy jednostek przed interesy wspólnoty. Wystarczyłoby 
usunąć przeszkody utrudniające innowatorom zastosowanie tych 
dążeń. Cały problem tkwi w słowie „wystarczyłoby”, bo oczywiście 
najtrudniej jest zacząć.

Łatwiej jest przyzwyczaić się do życia z ołówkiem w ręku, niż 
zniechęcić Polaków do specyficznej odmiany polskiego katolicyzmu, 
który jest zaprzeczeniem samodzielności, tak silnie akcentowanej 
w wyznaniach protestanckich i charakterystycznej dla rozwiniętych 
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społeczeństw rynkowych. Poszukując barier orientacji indywiduali-
stycznych, powinniśmy ocenić prawdziwość następującego stwier-
dzenia: „Katolicyzm taki, jaki urobił się historycznie w Polsce, rozu-
miem jako przerzucenie na kogoś innego – Boga – ciężarów ponad 
siły. Jest to zupełnie jak stosunek dzieci do ojca. Polak uzyskał w ten 
sposób świat zielony – zielony, gdyż niedojrzały […]”. Zdaniem au-
tora tych słów Polacy chcieliby „[…] żyć na łonie natury, w świecie 
ograniczonym, pozostawiając czarny wszechświat Bogu”. Zacytowa-
ny fragment pochodzi z pierwszego tomu Dzienników Gombrowicza 
(1986: 281), pisanych na emigracji z pozycji ośmieszania narodowych 
symboli, w tonie zamierzonych kpin i zjadliwych refleksji – Gombro-
wicz opowiadał się za uniwersalizmem, krytykując parafialne (jego 
zdaniem) schematy zachowań i postaw.

Dla zewnętrznego obserwatora i zwolennika modernizacji, pol-
ski katolicyzm stanowi połączenie mistycyzmu z mentalnością za-
ścianka – w  przeciwieństwie do mieszkańców krajów zachodnich, 
którzy, ogólnie rzecz biorąc, reprezentują otwarty stosunek do wia-
ry. Społeczeństwo amerykańskie pozostaje ziemią obiecaną do dzi-
siaj między innymi dlatego, że kraj ten zapewnia swobodę prakty-
kowania wszelkich wyznań, posuwając się w tym do skrajności. Dla 
przeciętnego Amerykanina kościół nie jest świątynią, a  religia nie 
jest formą przypisaną człowiekowi raz na zawsze; nie praktykuje się 
jej w postaci zbiorowej ekstazy, ale jako przedmiot indywidualnego 
wyboru. Mimo że amerykański katolicyzm wymaga od swych wy-
znawców wyjątkowo silnej lojalności wobec Kościoła, identyfiku-
ją się oni z przyziemnymi problemami własnej parafii, zachowując 
bardziej elastyczny stosunek do autorytetu papieża, biskupów, rytu-
alnych gestów i hierarchii kościelnej (Fee i in. 1981). Do autonomii 
zachęca pluralizm wyznań lokalnych. Jak wynika z badań, dla wie-
rzących Amerykanów samotna lektura Biblii jest ważniejsza od wiel-
kich autorytetów Kościoła.

Zgodnie z  poglądem rozpowszechnionym od czasów, gdy uka-
zała się Etyka protestancka a  duch kapitalizmu, protestantyzm bar-
dziej sprzyja rozwojowi orientacji indywidualistycznych i  stosun-
ków rynkowych. Jeżeli nawet Gombrowicz nie znał eseju napisanego 
przez Maxa Webera, nie przeszkodziło mu to posunąć się do stwier-
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dzenia, że katolicyzm jest miarą naszej niedojrzałości, zubaża osobo-
wość i czyni ludzi biernymi. Hipotezę tę (że większa religijność łączy 
się z mniejszym zaufaniem do własnych sił) starałem się zweryfiko-
wać na danych z badania przeprowadzonego w 1998 roku na repre-
zentatywnej próbie ogólnokrajowej. Okazuje się, że – istotnie – religij-
ność wywiera negatywny wpływ na skłonność do polegania na sobie. 
Odpowiadając na standardowe pytanie: „Jak często uczestniczy Pan(i) 
w mszach i nabożeństwach”, badane osoby miały do wyboru 7-punk-
tową skalę – od możliwości stwierdzenia, że „nie uczestniczą w ogóle”, 
do „nie mniej niż 1–2 razy w tygodniu”, gdzie to ostatnie można trak-
tować jako najwyższy stopień zaawansowania religijności w jej beha-
wioralnym aspekcie. Właśnie członkowie tej ostatniej kategorii cha-
rakteryzowali się najsłabszymi tendencjami do polegania na sobie na 
analizowanej tu skali, zawierającej się w przedziale od 0 do 16. Śred-
nia tych postaw wynosiła wśród najczęściej praktykujących katolików 
9,2, wzrastała ona do 9,3 w kategorii osób uczęszczających na msze co 
najwyżej raz w tygodniu, wśród praktykujących najwyżej raz w mie-
siącu wynosiła 9,8, a w kategorii osób indyferentnych względem tych 
praktyk uzyskuje najwyższą wartość – 10,2. Można więc, zgodnie z in-
tuicjami potwierdzić, że katolicyzm osłabia chęć polagania na sobie. 
Z drugiej strony, nie jest to silna bariera rozwoju tych postaw – współ-
czynnik korelacji między orientacjami na indywidualizm a chodze-
niem na msze był niski i wynosił zaledwie – 0,13. Zależność jest więc 
na tyle słaba, że nie znamionuje to specyfiki polskiego kontekstu.

Wiarygodnym punktem odniesienia są fakty. Faktem jest to, 
że społeczeństwa zachodnie nie są tymi samymi społeczeństwami 
klasy średniej, jakimi były w  przeszłości. Orientacje indywiduali-
styczne, które współtworzyły ducha kapitalizmu, nie występują już 
w  tak ascetycznej i obsesyjnej postaci. Można powiedzieć, że stały 
się one przedmiotem renegocjacji – renegocjowane są klasyczne ry-
gory etyki protestantyzmu, a głównym „negocjatorem” są klasy śred-
nie. Wprawdzie ich członkowie w dalszym ciągu rozliczają się sami 
ze sobą, ale tak, aby uzyskać rozsądny kompromis między racjona-
lizacją wysiłku a potrzebami konsumpcji. Wysoko rozwinięte spo-
łeczeństwa nie chcą się wyrzec konsumpcji lub też nie mogą sobie 
na to pozwolić. Oryginalna wykładnia etyki protestanckiej była ora-
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torskim popisem żarliwych doktrynerów – obecnie mówi się o niej 
w  duchu rezygnacji. A  zasadnicze pytanie brzmi: ile z  niej trzeba 
ustąpić, aby podtrzymać motywacje do wytężonej pracy na pozio-
mie zapewniającym zachowanie tempa rozwoju, w miarę jak moral-
ność społeczeństwa klasy średniej i jej stare wartości ustępują pola 
chęci korzystania z wzrostu stopy życiowej?

Krytyka orientacji indywidualistycznych w społeczeństwach za-
chodnich dotyczy trzech sfer: medycznej, hedonistycznej i wspólno-
towej. Zastanówmy się, w jakim stopniu zjawiska te można odnieść 
do polskiego kontekstu. Wprawdzie będzie to pewnym wyprzedze-
niem przyszłości, ale upłynęło niewiele lat i  trudno oczekiwać na-
tychmiastowego transferu tych postaw.

Medyczna krytyka koncentruje się na zaburzeniach psychi-
ki jednostek. Propagatorami tego nurtu byli m.in. Karen Horney 
i  Erich Fromm. Posługując się pojęciami psychoanalizy do inter-
pretacji kryzysów społecznych, Horney (1968) wystąpiła z  poglą-
dem, że charakterystyczną cechą naszej epoki jest neurotyczne dą-
żenie do władzy, prestiżu i posiadania dóbr, rzeczy te stają się ważne 
same w sobie, a ludziom, którzy ich pragną, zadają cierpienia i ból. 
Teza Fromma, przedstawiona w  książce Ucieczka od wolności, od-
nosi się – w porównaniu z analizami Horney – do wcześniejszego 
okresu formowania się totalitarnych reżimów. Indywidualizm ozna-
cza wolność, jednak wolność to również nowe obowiązki, niepo-
kój i lęk. Ucieczka od wolności miała być rezultatem zagubienia się 
w świecie pozbawionym norm i jednoznacznych reguł dotyczących 
tego, jak żyć, co – jak argumentował Fromm (1944) – zrodziło chęć 
zrzucenia odpowiedzialności na władzę. Niekwestionowane autory-
tety miały zapewnić odzyskanie równowagi psychicznej ludziom po-
zostawionym samym sobie. Jeżeli chodzi o  Polskę, to wybuch ka-
pitalizmu musiał być dla wielu osób przeżyciem traumatycznym, 
pozostawiając je same sobie, bez solidnego oparcia; jednak wydaje 
się mało prawdopodobne, by zdążył wykreować osobowości oszo-
łomione nadmiarem swobody. Lata 90. stały się testem na dostoso-
wywanie się do ostrych rygorów racjonalności rynkowej. W porów-
naniu z poprzednim systemem kapitalizm jest bardziej otwarty, ale 
w tym początkowym okresie nie dawał wielu możliwości wyboru.
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W  opinii psychologów klinicystów kompulsywne dążenie do 
sukcesu jest klasycznym przypadkiem ostrej neurozy. W latach 50. 
głośnym echem odbiły się wyniki badań zespołu psychiatrów i so-
cjologów z Uniwersytetu Yale. Jak wykazali kierujący tym zespołem 
Hollingshead i Redlich (1958), stresy i załamania dotykają zarówno 
zwycięzców, jak i przegranych, czemu towarzyszy depresja, naduży-
wanie alkoholu i  inne problemy. W  Polsce wzrasta zapotrzebowa-
nie na outplacement, terapeutyczne usługi, kierowane do wszystkich, 
którym nie udało się osiągnąć zamierzonego celu, a w szczególno-
ści ludzi załamanych psychicznie po utracie pracy. W outplacement 
główny nacisk kładzie się na podwyższenie samooceny, odzyskanie 
wiary w siebie, wyrwanie pacjenta z apatii i skłonienie go do refleksji 
nad kierunkiem dalszej kariery. Lata 90. były okresem gwałtownego 
przyrostu obrotów tych firm. Głównymi ich klientami stają się byli 
menedżerowie, głodne sukcesu jednostki, które szły ostro w  górę, 
nie przypuszczając, że mogą stracić dobre stanowisko lub pracę. Wy-
starczył nagły kryzys w 1998 roku, aby unaocznić, że podnoszenie się 
z upadku po utracie świata oglądanego zza szyb klimatyzowanego 
biurowca okazuje się równie ważną sztuką jak awans. W klasach niż-
szych, gdzie bolesnych upadków jest mniej, dominuje trzeźwe pogo-
dzenie się z losem. Pewien robotnik wyjaśnił mi to w trakcie krótkiej 
rozmowy (skądinąd wiedziałem o tym bez badań): „mój brat jest dy-
rektorem dużej firmy, to gruba ryba, śmieje się z takich nieudaczni-
ków życiowych jak ja… Ale coś Panu powiem. Pod nami mieszka ro-
dzina, której się nie najlepiej powodzi. On jest tylko stolarzem, nigdy 
się nie złości, tak jak mój brat, i nie jest nerwowy, zarabia mało, ale 
nie wygląda na to, żeby się tym specjalnie przejmował”.

Drugim aspektem krytyki indywidualizmu jest hedonizm. 
Krytyka „hedonistyczna” obciąża indywidualizm winą za patolo-
gie stylu życia. Hedonizmem zwykło się nazywać folgowanie przy-
jemnościom połączone z nadmierną konsumpcją dóbr, czego wyra-
finowanym przejawem są przede wszystkim przesyt i niepożądany 
brak samokontroli. Krytyka hedonizmu oskarża indywidualizm 
o dokonywanie przez ludzi niewłaściwych wyborów, takich jak od-
dawanie się lekturze komiksów zamiast czytania poważnych książek, 
oglądanie tasiemcowych seriali i  reality shows zamiast ambitnych 
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programów TV i upodobania do ekstrawagancji – w rodzaju nosze-
nia wzorzystych krawatów, które zawdzięczamy rozwojowi kultury 
masowej. Destrukcyjny wpływ indywidualizmu daje o  sobie znać 
w dekadencji, erozji przedsiębiorczości, zanikaniu prawdziwych elit, 
utracie drogowskazów życiowych i samouwielbieniu, które Christo-
pher Lasch (1982) nazywa narcyzmem. Na liście negatywnych stron 
indywidualizmu nie pominięto niemoralnej ostentacji, kryzysu za-
chodnich demokracji i  zanikania rygorów etyki, włącznie z  upad-
kiem protestanckiego etosu (Bell 1976; Bellah i in. 1986; Lasch 1982; 
Sennett 1998). Jak widać, z orientacji na indywidualizm uczyniono 
grabarza ideologii, która była symbolem ich rozwoju.

Odnosząc te ustalenia do Polski, należałoby stwierdzić, że – po 
pierwsze – produkt narodowy na osobę jest u nas 10-krotnie niższy 
niż w USA, co oznacza, że hedonizm nie może się stać patologią, po-
nieważ nie grozi nam folgowanie przyjemnościom i wystawna kon-
sumpcja na pokaz. Po drugie, wzrost hedonizmu jest rezultatem 
nadmiernego indywidualizmu, tymczasem w Polsce zauważalny był 
raczej spadek natężenia tych postaw.

Trzeci nurt krytyki dotyczy szkodliwości indywidualizmu dla 
aktywności obywatelskiej i  poczucia wspólnoty. Chodzi zwłaszcza 
o  indywidualizm występujący w  postaci nihilistycznych postaw: 
w społeczeństwach zachodnich wpływ ten dostrzega się w naduży-
ciach i  korupcji urzędników państwowych. Krytyka „wspólnoto-
wa” ma również dwa inne aspekty. Aspekt pragmatyczny, w którym 
wskazuje się, że indywidualistyczne strategie pociągają za sobą więk-
sze koszty społeczne i finansowe w porównaniu z rozwiązaniami po-
dejmowanymi w duchu kolektywnej współpracy (np. wynajmowa-
nie opiekunki do dziecka okazuje się droższe niż zorganizowanie 
przedszkola przez wspólnotę sąsiedzką). Kolektywne działania są 
również bardziej efektywne, ponieważ łatwiej jest dochodzić do celu, 
wywierając np. zbiorowe naciski na pracodawców czy rząd. W mniej 
pragmatycznym, ale bardziej emocjonalnym aspekcie krytyki wska-
zuje się, że negatywnym skutkiem słabnącego poczucia więzi spo-
łecznych jest utrata psychologicznych wzmocnień dla ludzi potrze-
bujących wsparcia i przyjaźni na co dzień.
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Główny problem polega na pogodzeniu własnego interesu z do-
brem ogółu, chociaż twórcy doktryny „liberalnego indywidualizmu”, 
której wyrazicielem był John Stuart Mill, nie dostrzegali w tym żad-
nej sprzeczności. Jak pisał Mill, „obywatelskie dobro jest sumą dą-
żeń racjonalnie myślących jednostek”. W stwierdzeniu tym kryje się 
założenie, że zabieganie o własne interesy powinno przynieść zro-
zumienie dla interesów państwa czy wspólnoty sąsiedzkiej. W przy-
padku Polski główny dylemat sprowadza się raczej do pytania, jak 
„zindywidualizować” Polaków. Przekonanie, że indywidualizm, pry-
wata i samolubstwo przyczyniły się do zaborów i utraty niepodległo-
ści, ukształtowało naszą świadomość i pozostaje w niej dalej, pod-
czas gdy amerykański indywidualizm kształtował się pod wpływem 
doktryny wolności jednostki. Polacy żyli w  przekonaniu, że wy-
zwolenie narodowe może się dokonać wysiłkiem zbiorowym; pro-
gram związku zawodowego Solidarność wysuwał na pierwszy plan 
idee samorządności i hasła demokratycznego dialogu. Ilustracją ak-
tualności tego problemu może być apel biskupów polskich, wysto-
sowany w  grudniu 2000 roku do społeczeństwa i  rządu: „Kościół 
przypomina i przynagla wszystkich odpowiedzialnych za przemiany 
polskiej rzeczywistości, tak z lewej, jak i z prawej strony, do solidar-
nego współdziałania na rzecz dobra wspólnego. Potrzebna jest po-
wszechna zgoda wszystkich obywateli i partii politycznych na fun-
damentalne zasady życia społecznego i ich realizację”.

Nawet amerykański indywidualizm nie musi być samolubny; 
w końcu szeryf strzelał zawsze w obronie mieszkańców. Bohater łą-
czył samotność z  bezinteresownym heroizmem, walcząc o  dobro 
wspólnoty. Robert Lane (2000) wymienia cztery cechy systemu ka-
pitalistycznego, przemawiające za fundamentalną sprzecznością po-
staw wspólnotowych i skłonności do polegania na sobie: a) bliskie 
relacje są zaprzeczeniem istoty bezosobowego kontraktu, b) meryto-
kracja wyklucza nepotyzm i więzy rodzinne, c) kierowanie się inte-
resem wspólnoty osłabia zasada kierowania się własnym interesem 
przy dokonywaniu wyborów życiowych, d) w  rozliczeniach eko-
nomicznych, gdzie dominuje dążenie do zysku, nie ma miejsca na 
przyjaźń. Jeżeli „fundamentalne zasady”, o których wspominają bi-
skupi, faktycznie kolidują z orientacjami na indywidualizm, mogło-
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by to w jakimś stopniu wyjaśniać niepokojącą stagnację skłonności 
do polegania na sobie. W  badaniu z  1998 roku respondentom za-
dano kilka pytań identyfikujących wybrane aspekty poczucia obo-
wiązków obywatelskich. Wolno założyć, że brak korelacji tych po-
staw z deklarowaną wolą do polegania na sobie świadczyłby o braku 
sprzeczności – badane osoby pytano m.in., w jakim stopniu uważa-
ją one za naganne „jeżdżenie bez biletu pociągami lub komunika-
cją miejską”, „odmawianie służby wojskowej”, „płacenie przez kogoś 
mniejszych podatków niż powinien” i  „nieprzychodzenie radnego 
na swoje dyżury”. Okazuje się, że nie występuje żaden związek mię-
dzy negatywnymi ocenami tych zachowań a skłonnościami do po-
legania na sobie. Ściśle mówiąc, zależność jest, ale krzywoliniowa, 
zarówno bowiem najbardziej, jak i najmniej negatywne oceny tych 
zachowań związane były z  deklarowaniem stosunkowo mniejszej 
chęci polegania na sobie, natomiast najwięksi indywidualiści wyróż-
niali się w swych ocenach umiarem, unikając skrajności.

* 

Dla klasy średniej orientacje indywidualistyczne są tym, czym jest 
własność i przyzwoite dochody. W porównaniu z latami 80. dekla-
rowane przez mieszkańców Polski skłonności do polegania na sobie 
rysują się nieco słabiej. Do uzyskania pełniejszego obrazu brakuje 
nam międzynarodowego kontekstu. W latach 1986–1993 prowadzo-
no badania ankietowe nad „wewnątrzsterownością” menedżerów  
w 12 krajach kapitalistycznych. Badanym osobom przedstawiono do 
wyboru pięć par opozycyjnych stwierdzeń, aby ustalić, w którym kraju 
występuje największe zaufanie do własnych sił. Największymi indy-
widualistami okazali się Amerykanie, wśród których odsetek osób 
deklarujących największą wewnątrzsterowność postaw wyniósł 68%, 
na drugim miejscu byli Niemcy (65%), a na trzecim Kanadyjczycy 
(64%); środkowe pozycje zajmowali Holendrzy (55%), Włosi i Bel-
gowie (49%), na końcu zaś byli menedżerowie z  Singapuru (42%) 
i  Japonii (41%) (Hampden-Turner i Trompenaars 1996: 55). Polscy 
menedżerowie nie byli przedmiotem tych badań. Wiadomo, że Po-
lacy stosunkowo częściej byliby skłonni oczekiwać pomocy rządu. 
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Jak wynika z międzynarodowych badań przeprowadzonych w 1993 
roku nad systemami wartości, 37% reprezentantów Polski zgadza się 
ze stwierdzeniem, że „rząd powinien wziąć na siebie większą odpo-
wiedzialność w kwestii zaspokojenia wszelkich Pana(i) potrzeb ży-
ciowych”. Na pierwszych czterech miejscach były Chile, Łotwa, Ja-
ponia i Nigeria (54–55%). W stawce 42 krajów Polska znalazła się na 
16 miejscu, przed RFN, Anglią i zamykającymi tę listę mieszkańcami 
USA (14%) i Szwecji (11%) (Inglehart i in. 1998).

Nie mając porównywalnych danych, nie potrafimy stwierdzić, 
w jakim stopniu społeczeństwo polskie reprezentuje niższy stopień 
zaufania do własnych sił w innych aspektach. Jednak indywiduali-
styczne orientacje, w których tkwi tajemnica sukcesów społeczeństw 
rynkowych, nie uległy wzmocnieniu. Wola wzięcia odpowiedzialno-
ści za własny los kształtuje się poniżej stanu odnotowanego dla 1984 
roku, co jako norma dla społeczeństwa klasy średniej stanowi pe-
wien paradoks.



rozdział 4
Aspiracje i systemy wartości

Wszyscy mylą gorączką nowości 
z duchem postępu.

Henry Ford

Zachód patrzy na świat oczami klas średnich – jeżeli chodzi o po-
działy klasowe, ponieważ równie dobrze pasowałoby tu stwierdze-
nie, że patrzy oczami uczestników ruchów ekologicznych czy konte-
statorów wywodzących się z ducha Nowej Lewicy. Uniwersalistyczne 
tradycje społeczeństw zachodnich odwołują się do racjonalizmu, de-
mokracji, wolności, wiary w postęp i poszanowania praw jednostki. 
Szukając ich w Polsce, przejdziemy do analizy zmian na poziomie 
bardziej ogólnych wartości niż rozpatrywane w  poprzednim roz-
dziale indywidualizm czy potrzeba sukcesu.

W społeczeństwie amerykańskim przypisuje się wyjątkowe zna-
czenie równości. Ameryka zaskakuje brakiem sztywnych form. Nor-
mą w  pracy jest zwracanie się do kierowników przez „ty”, mani-
festowanie koleżeństwa i  pomijanie tytułów. Model egalitarnych 
stosunków realizowany jest w  rodzinie i  szkole. Dla małżonków 
z klasy średniej w dobrym tonie jest podkreślanie równorzędnego 
partnerstwa; przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych obo-
wiązuje zasada wzajemnego zrozumienia, a w relacjach z dziećmi – 
serdecznej poufałości, bez autorytaryzmu i patriarchalnych gestów. 
W lutym 2001 roku Ameryka świętowała 90 rocznicę urodzin Ro-
nalda Reagana, co stało się okazją do okolicznościowych audycji 
telewizyjnych z  udziałem znanych postaci. Swoimi wspomnienia-
mi dzielił się m.in. George Schultz, były sekretarz obrony, do które-
go redaktorka zwracała się w co trzecim zdaniu „George”, co, trzeba 
przyznać, spotkało się z negatywnymi ocenami części widzów. Ge-
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neralnie jednak poklepywanie prezydenta USA po ramieniu nie jest 
nietaktem czy ujmą. Szlachetny postulat, aby „zwykły człowiek był 
dla siebie Panem”, traktowany jest tam jak sprawdzian konstytucyj-
nych praw. W trakcie kampanii prezydenckiej z 2000 roku (George 
Bush kontra Al Gore), w dobrze wyreżyserowanym kadrze pokaza-
no, jak zabiegający o głosy wyborców, wyglądający z daleka jak li-
stonosz, Gore wchodzi na ganek domu, puka i czeka, żeby mu ktoś 
otworzył. Wszystko po to, by przekonać widza, że jest to kraj, w któ-
rym egalitaryzmem tętni życie ulic. Amerykańska demokracja wpo-
iła ludziom potrzebę równego traktowania i życzliwości na co dzień.

W  liberalnych koncepcjach wolność utożsamiana jest głównie 
z wolnością od ograniczeń krępujących swobodę jednostki. Głów-
ny nacisk położony jest na wolność od wszelkiego przymusu, czyli 
na „wolność od” (nazywaną „negatywną wolnością” w duchu libera-
lizmu wywodzącego się od Locke’a). Jest to wolność od autoryte-
tu i władzy. Natomiast pojęcie „pozytywnej wolności” łączone jest 
z przyznawaniem ludziom praw i gwarancjami socjalnego zabezpie-
czenia jednostek. Wyniki badań opinii publicznej dostarczają prze-
konujących dowodów, że mieszkańcy społeczeństw zachodnich wy-
suwają wolność przed równość i  inne uniwersalistyczne wartości, 
gdy pytani są o największe zalety demokratycznego systemu rządze-
nia; chodzi o wolność myśli, wyrażania własnych poglądów czy nie-
zbywalne prawo do swobody wyznania. Wolność okazuje się waż-
niejsza od równości i  w  Polsce. W  2000 roku 52% respondentów 
ankietowanych przez CBOS deklarowało, że wybierając między rów-
nością a  wolnością, bardziej preferowaliby to drugie, podczas gdy 
za równością opowiadało się 37%. Niewykluczone, że liberalne ko-
notacje nabierają coraz większego znaczenia i u nas, niemniej sło-
wo „wolność” w dalszym ciągu częściej kojarzy się z uprawnieniami 
do bezpłatnej oświaty, emerytury, prawa do zatrudnienia, godzi-
wego zarobku i  gwarantowanej przez państwo opieki zdrowotnej, 
zgodnie z przyzwyczajeniami wyniesionymi z poprzedniego ustroju.

Mówi się, że w społeczeństwach zachodnich wartości middle class 
są tak powszechne, że nie trzeba ich badać. W Polsce spróbujemy 
uchwycić ich ślad w kwestiach dotyczących tolerancji obyczajowej 
i  aprobaty dla nierówności wynagrodzeń. Liberalizm światopoglą-
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dowy i zasada różnicowania nagród są świadectwem poszanowania 
praw jednostek i  uznawania twardych reguł gospodarki rynkowej. 
Ten charakterystyczny syndrom postaw uzyskał rację bytu w społe-
czeństwach klasy średniej. Członkowie tych klas są na ogół większy-
mi zwolennikami reguł rynkowych niż klasy niższe, mają bardziej 
liberalny stosunek do emancypacji kobiet i  są bardziej tolerancyj-
ni wobec drażliwych problemów związanych z homoseksualizmem, 
zdradą małżeńską czy stosunkami seksualnymi przed ślubem. Prze-
wodnim motywem tego rozdziału jest pytanie, czy sposób ujmowa-
nia tych kwestii przez przeciętnego mieszkańca Polski zaczyna przy-
pominać optykę klasy średniej.

Tolerancja

Fundamentem nierówności związanych z płcią jest przypisanie męż-
czyzn do sfery publicznej, a kobiet do spraw domu. Po rewolucji fe-
ministycznej (mówi się, że trwa ona do tej pory) wyrażanie niechę-
ci wobec pracy zawodowej kobiet traktowane jest jako świadectwo 
tradycyjnego poglądu, który głosi, że dla kobiety najbardziej właści-
wym miejscem jest dom. Poświęcanie się przez kobiety sprawom ro-
dziny i domu – jak pisał de Tocqueville (1954) – jest rzeczą godną po-
chwały, ponieważ ognisko domowe jest ośrodkiem, w którym panują 
spokój i zgoda w przeciwieństwie do działalności zawodowej i spraw 
publicznych. De Tocqueville poczynił te uwagi na łamach Demokra-
cji w Ameryce, która może uchodzić za pierwszą socjologiczną mo-
nografię społeczeństwa klasy średniej. Za sprawą kontynuatorów 
tej myśli propagowana w ideologiach klerykalnych apologia rodzi-
ny i tradycyjnego podziału ról przerodziła się w wizję społecznego 
rankingu, w którym żona i matka zyskują wyższą ocenę od kobie-
ty pracującej zawodowo. Negatywne wartościowanie zaangażowania 
kobiet w pracę poza domem jest konsekwencją przypisania jej ujem-
nego wpływu na rozwój moralności, co pozostaje w ścisłym związ-
ku z krytyką indywidualizmu, orientacji na sukces i kompulsywnych 
dążeń do zrobienia kariery. Bezinteresowna miłość matki do dziec-
ka i żony do męża wyzwala uczucia będące zaprzeczeniem chłodnej 
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kalkulacji i  bezdusznego utylitaryzmu, jak stwierdzają autorzy so-
cjologicznego bestselleru lat 70., zatytułowanego Habits of the Heart 
(Bellah i in. 1986: 89). Zwieńczeniem tego wątku była teza o „niesa-
molubnej miłości” kobiet rezygnujących z własnej kariery: autorzy 
tych słów apelowali o uzdrowienie stosunków rodzinnych w duchu 
patriarchalnym.

Problem obecności kobiet na rynku pracy postawiły na po-
rządku dnia dwie fale masowej aktywizacji zawodowej. Nastąpiło to 
podczas I i II wojny światowej w związku z odejściem mężczyzn na 
front i potrzebami przemysłu – w niedługim czasie stał się to głów-
ny punkt walki o równouprawnienie płci. W wystąpieniach rzeczni-
ków feminizmu coraz częściej zaczęto zwracać uwagę, że ogranicze-
nie się przez kobiety do zajęć domowych sprowadza je na peryferie, 
zapewniając wyższy status społeczny mężczyznom, w których ręku 
pozostają sprawy związane z dostarczaniem środków na prowadze-
nie domu. Opcja emancypacyjna zakłada, że aktywność zawodo-
wa kobiet podnosi ich prestiż, zwiększa niezależność ekonomiczną 
i otwiera im dostęp do strategicznych dóbr, osłabiając monopol męż-
czyzn. Dostrzeżono w tym szansę odebrania im tradycyjnego auto-
rytetu głowy domu przy wykreowaniu pracujących żon na równo-
rzędnego partnera.

Zainteresowanie emancypacją kobiet przez pracę stało się bodź-
cem do badań, z  których wynikają dwa wnioski. Pierwszy z  nich 
uzmysławia przewagę społeczeństw zachodnich nad Polską w pod-
stawowej kwestii: jaka rola społeczna uznawana jest za bardziej wła-
ściwą dla kobiet. Stosunkowo najnowszych danych dostarczyły wy-
niki badań przeprowadzonych w 1994 roku w ramach International 
Social Survey Program w  24 krajach, w  tym w  Polsce. Ankietowa-
nym osobom zadano serię pytań, które dobrze identyfikują wymiar 
stosunku do równouprawnienia kobiet przez pracę. W szczególności 
chodzi o dwa stwierdzenia, które pozwalają uchwycić stopień apro-
baty dla tradycyjnego układu ról: „Kobiety pracują zawodowo, ale 
większość z  nich wolałaby prowadzić dom i  wychowywać dzieci” 
i drugie – „Prowadzenie domu może dać kobiecie tyle samo zado-
wolenia, co praca zawodowa”. Pytania te miały postawić responden-
tów w  nieco wymuszonej sytuacji alternatywnego wyboru między 
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rolą gospodyni domowej a samodzielnością, aby uniknąć powierz-
chownych deklaracji, które w pytaniach o preferencje łatwo pomie-
szać z ugruntowanymi postawami jednostek. Badane osoby, kobie-
ty i  mężczyzn, proszono o  wyrażenie opinii w  tych kwestiach na 
5-punktowej skali: „zdecydowanie się zgadzam”, „zgadzam się”, „ani 
się zgadzam, ani nie zgadzam”, „nie zgadzam się”, „zdecydowanie się 
nie zgadzam”.

Jak okazało się przy porównaniu odsetka osób, które opowia-
dały się za aktywnością kobiet, z odsetkiem zwolenników orienta-
cji zogniskowanej na rodzinie, opcja prozawodowa najsilniej rysu-
je się w  społeczeństwach zachodnich. Na przeciwległym biegunie 
kontinuum tych postaw sytuują się kraje postkomunistyczne i Da-
leki Wschód (reprezentowany przez Filipiny i Japonię), gdzie wzo-
rzec aktywności zawodowej ustępował pola tradycyjnemu modelowi 
tych ról. Nadmienię tylko, że krańcowym przypadkiem okazało się 
społeczeństwo Filipin, gdzie tradycyjna formuła gospodyni domo-
wej uzyskała bezwzględną większość, sięgającą wśród kobiet 57,4% 
i 53,2% wśród mężczyzn, podczas gdy tylko 7,1% kobiet i 5,1% męż-
czyzn opowiadało się za pracą zawodową dla kobiet. W 6 krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej, reprezentujących typ mentalności 
zbliżony do azjatyckiego, postawy wyrażające tolerancję deklarowa-
ło w  sumie 17,3% kobiet i  10,5% mężczyzn. Stanowiło to uderzają-
cy kontrast w stosunku do 14 analizowanych demokracji Zachodu, 
w których odsetek ten dochodził średnio do 39% i 32%. Co zaś ty-
czy się Polski, to męska część obozu zwolenników emancypacji ko-
biet przez pracę obejmowała 9,8%, a wśród kobiet – 18,9% (Domań-
ski 1999: 85–86).

Drugi wniosek wynikający z tych badań sugeruje, że we wszyst-
kich analizowanych krajach głównymi orędownikami przychylne-
go stosunku do aktywizacji kobiet są klasy średnie. Osoby z  wyż-
szym wykształceniem i  pracownicy umysłowi o  wyższym statusie 
znacząco częściej wyróżniają się orientacjami na wyrównanie szans 
mężczyzn i kobiet ze względu na możliwości pracy zawodowej. Do-
tyczyło to w szczególności inteligencji (w krajach anglosaskich kate-
gorii professions) i osób uzyskujących stosunkowo wysokie dochody. 
Małżonkowie reprezentujący klasę średnią częściej dzielą się swo-
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imi kłopotami i poświęcają sobie więcej czasu niż reprezentanci klas 
niższych, których bardziej absorbują problemy materialno-bytowe. 
Dla mężów zajmujących wyższe i  lepiej płatne pozycje ważniejsze 
są psychologiczne gratyfikacje płynące z tytułu uznawania równości 
między małżonkami, co ułatwia wyzbycie się monopolu na utrzy-
mywanie rodziny, roli głowy domu i uwalnia od pokus sprawowania 
kontroli. Nieprzypadkowo prawidłowości te rysowały się stosunko-
wo najsilniej w społeczeństwach rynkowych

Tak więc w 1994 roku stosunek Polaków do emancypacji zawo-
dowej kobiet odbiegał od poglądów reprezentowanych przez spo-
łeczeństwa klasy średniej, które są najsilniej przeniknięte duchem 
egalitaryzacji płci. O tym, jak później (w latach 90.) kształtowały się 
odsetki poparcia dla tradycyjnego modelu, informują dane pocho-
dzące z  ogólnopolskich badań prowadzonych na reprezentacjach 
dorosłej ludności. Badane osoby proszono o ustosunkowanie się do 
trzech stwierdzeń. W jakim stopniu zgadzają się, że: a) ważniejsze 
powinno być „zapewnienie mężowi warunków sprzyjających jego 
sukcesom zawodowym niż to, aby mieć własne sukcesy”, b) „jest ze 
szkodą dla małego dziecka, gdy jego matka pracuje zawodowo” oraz 
c) lepiej jest „gdy mężczyzna zarabia pieniądze, a kobieta troszczy 
się o dzieci i dom”.

Wyniki tych badań zamieszczono w  tabeli 6. W  porównaniu 
ze stagnacją deklarowanego indywidualizmu dynamika poglądów 
na temat pracy zawodowej kobiet jawi się jak jaskółka pożądane-
go kierunku zmiany tych postaw. Poczynając od 1992 roku, sys-
tematycznie maleje odsetek osób przeznaczających kobietom rolę 
gospodyni domowej, chociaż w  dalszym ciągu do zdecydowa-
nej większości społeczeństwa polskiego przemawiają argumenty, 
w których podkreśla się, że praca zawodowa matek koliduje z inte-
resami dzieci i że dla rodziny byłoby znacznie lepiej, gdyby pozo-
stawić kobietom troskę o dom, zdając na mężczyzn zarobkowanie 
związane z utrzymaniem rodziny. Ostatni z przytoczonych poglą-
dów, będący symbolem tradycyjnego wizerunku rodziny z matką 
i żoną w tle, deklarowało w 1998 roku 75,6% mieszkańców Polski, 
ale w porównaniu z odsetkiem sięgającym 85,2% w 1992 roku był to 
jednak wyraźny spadek.
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Tabela 6.  Poparcie dla tradycyjnego wzoru roli kobiet. Rozkłady odpowie-
dzi w latach 1992–1998

Odpowiedzi „zgadzam się” i „zdecydowanie 
się zgadzam” 1992 1993 1995 1998

Dla żony ważniejsze powinno być zapewnienie 
mężowi warunków sprzyjających jego 
sukcesom zawodowym niż to, aby mieć własne 
sukcesy zawodowe
Jest ze szkodą dla małego dziecka, gdy jego 
matka pracuje zawodowo
Jest znacznie lepiej dla rodziny, gdy mężczyzna 
zarabia pieniądze, a kobieta troszczy się o dom 
i dzieci

46,0

75,1

85,2

40,6

71,7

82,8

39,2

70,4

79,7

32,9

68,7

75,6

Podobnie też z coraz większym oporem spotykało się przekona-
nie, o potrzebie poświęcania kariery zawodowej żon na rzecz mężów 
(„dla żony ważniejsze powinno być zapewnienie mężowi warun-
ków sprzyjających jego sukcesom zawodowym niż to, aby mieć wła-
sne sukcesy”). W latach 90. przekonanie to uległo największej erozji. 
O ile w 1992 roku osoby zgadzające się z tym stwierdzeniem stanowi-
ły 46% w stosunku do ogółu, o tyle w 1998 roku już tylko 32,9%. Naj-
większymi przeciwnikami naruszenia tradycyjnego układu ról męża 
i żony pozostawali robotnicy rolni i chłopi, natomiast za jego znie-
sieniem najczęściej opowiadała się inteligencja pracująca w  zawo-
dach nietechnicznych, a w jeszcze większym stopniu – pracownicy 
administracyjno-biurowi i pracownicy umysłowi niższego szczebla 
(zob. tab. 7). Nawiasem mówiąc, są to dwie najbardziej sfeminizo-
wane kategorie, w czym prawdopodobnie kryje się wyjaśnienie po-
pierania przez nie tych norm. Warto zwrócić uwagę, że syndrom po-
święcenia się przez kobiety sprawom domu stracił na atrakcyjności 
w każdym z podstawowych segmentów hierarchii społecznej, obej-
mując coraz mniejszym zasięgiem nie tylko przyszłe klasy średnie, 
czyli inteligentów i ludzi biznesu, ale też robotników i chłopów.

Wynikałoby stąd, że tradycyjna wizja kobiety jako strażnicz-
ki ogniska domowego przyblakła, nie zaświeci pełnym blaskiem jak 
kiedyś i prawdopodobnie nie będzie już do niej powrotu. Miniona 
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dekada była areną zmian dotyczących wartości rządzących życiem 
rodzin, czego charakterystyczną ilustracją jest spadek aprobaty dla 
stwierdzenia, że praca zawodowa matek przynosi szkodę dzieciom. 
Troska o dobro dziecka nie przesłaniała (jak wynikałoby z danych) 
pozytywnej oceny aktywizacji zawodowej kobiet. W 1992 roku 75,1% 
badanych zgadzało się ze stwierdzeniem, że praca matek może być 
szkodliwa dla dziecka, dostarczając argumentów obrońcom trady-
cyjnych wartości. W 1995 roku zakres tego poparcia zmniejszył się 
do 70,4%, a w 1998 roku – do 68,7%.

Tabela 7.  Poparcie dla tradycyjnego wzoru roli kobiet w kategoriach spo-
łeczno-zawodowych (w %)

Kategorie społeczno-zawodowe

Odsetek odpowiedzi „zgadzam 
się” i „zdecydowanie się zgadzam” 

ze stwierdzeniem, że „dla żony 
ważniejsze powinno być zapewnienie 
mężowi warunków sprzyjających jego 

sukcesom zawodowym niż to, aby 
mieć własne sukcesy zawodowe”

1992 1998
Wyższe kadry kierownicze 
w administracji państwowej, 
dyrektorzy przedsiębiorstw
Inteligencja nietechniczna
Inżynierowie
Technicy
Pracownicy administracyjni 
średniego szczebla
Pracownicy biurowi
Właściciele firm
Pracownicy placówek handlowych
Brygadziści
Robotnicy wykwalifikowani
Robotnicy niewykwalifikowani 
w produkcji
Pracownicy fizyczni usług
Robotnicy rolni
Właściciele gospodarstw

59,1

27,2
30,3
42,0
34,7

25,0
46,6
46,6
37,5
53,1
51,4

44,9
62,5
64,7

28,5

20,4
34,4
35,3
14,2

17,6
31,8
24,3
45,9
38,4
40,0

34,4
53,3
48,9
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Po październikowych wyborach w  2001 roku władzę przejęła 
postkomunistyczna lewica, o której można by rzec, że od momen-
tu powstania jest konsekwentnym obrońcą praw kobiet. Instytucjo-
nalnym odzwierciedleniem tych haseł stał się urząd pełnomocnika 
do spraw równego statusu płci w rządzie. Pełnomocnik od razu wy-
stąpiła z  postulatem „pozytywnej dyskryminacji”, czyli ustanowie-
nia parytetowych kwot dla płci, co w szczególności dotyczyłoby list 
wyborczych i obsadzania wysokich stanowisk. Być może pozytywna 
dyskryminacja ma więcej zalet niż wad, jednak pewne jest, że świa-
domość społeczna nie lubi dekretów. Wzrost tolerancji w Polsce nie 
postępował we wszystkich aspektach. Przejdziemy teraz do toleran-
cji wobec norm regulujących sferę intymnych stosunków, gdzie do-
minowała zachowawczość i wzrost restryktywnych poglądów.

Restryktywność 

Jednym ze skutków rebelii studentów z 1968 roku w krajach zachod-
nich, która zanegowała istniejący system wartości, stało się prze-
konanie o moralnym upadku amerykańskiej klasy średniej. W wy-
stąpieniach znanych intelektualistów i  wpływowych osobistości ze 
świata mediów pojawiło się słowo „permisywność”. Termin ten, 
stosowany przedtem w psychologicznych dyskusjach na temat wy-
chowywania dzieci, zrobił nagłą karierę na fali ostrzeżeń kierowa-
nych do amerykańskiej klasy średniej, którą oskarżono o rozluźnie-
nie obyczajów, przekraczające barierę bezpiecznego funkcjonowania 
systemu. Permisywność nacechowana pejoratywnym piętnem zła 
stała się obowiązującym określeniem, odmienianym w  kontekście 
upadku autorytetu Kościoła, sądów, polityków i  niedopuszczalnej 
pobłażliwości dla spraw seksu. Krytyczny ton dyktowali publicyści 
rekrutujący się z  kręgów tzw. Nowej Prawicy, których reprezenta-
tywnym przedstawicielem był Pat Buchanan, zawdzięczający póź-
niejszą sławę kandydowaniu we wszystkich wyborach na prezydenta 
USA, poczynając od 1992 roku. Konserwatywni obrońcy protestanc-
kiego etosu upatrywali niebezpieczeństwo w laicyzacji, aborcji, ho-
moseksualizmie i wybujałej seksualności, dodając do listy grzechów 
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feminizm, którego źródła w opinii Nowej Prawicy tkwią w samolub-
stwie kobiet. „Ani George Washington nie był permisywny, ani nie 
były permisywne Stany Zjednoczone w epoce swego wczesnego roz-
woju” – stwierdził jeden z autorów Conservative Digest, podsumo-
wując swój wywód apelem skierowanym do czytelników: „Czy jest 
już za późno na powrót do źródeł?”.

Ogólnie jednak w demokracji tolerowanie różnic światopoglą-
dowych uchodzi za cnotę. Z  badań wynika, że klasy średnie mają 
bardziej tolerancyjny stosunek do aborcji, homoseksualizmu i  in-
nych zachowań, które według kanonów tradycyjnej moralności ob-
ciążane są piętnem występku (Zipp 1992). Większy liberalizm ludzi 
o wyższym statusie tłumaczy się większym poczuciem bezpieczeń-
stwa, materialnej stabilności i  samooceny prestiżu. Osoby z  wyż-
szym wykształceniem, usytuowane w klasach średnich cechuje więk-
sza otwartość i pozytywny stosunek do zwyczajów przełamujących 
konwencjonalne reguły. Natomiast kategorie robotnicze, ludzie o ni-
skich kwalifikacjach i niepewnym statusie, pozbawieni psychicznego 
wzmocnienia, obciążają swymi niepowodzeniami dewiantów. Brak 
przyzwoitości jest dla nich grzechem; trudno skłonić ich do tolero-
wania wyraźnych odstępstw od tradycyjnych norm.

Jak jest w  Polsce? Można ustalić, jak kształtowały się niektó-
re aspekty tolerancji obyczajowej, opierając się na ocenach dokony-
wanych przez reprezentantów dorosłej ludności. Przedmiotem tych 
badań był stosunek do homoseksualizmu, seksu przedmałżeńskie-
go i  zdrady. O  postawach wyrażających negatywną ocenę tych zja-
wisk informują odsetki osób, które opowiadały się za stwierdzeniem, 
że są one „zawsze” lub „prawie zawsze niewłaściwe” (tab. 8). Porów-
nanie tych danych prowadzi do jednoznacznego wniosku, że lata 90. 
stały pod znakiem obyczajowego konserwatyzmu, znamionującego 
usztywnienie stosunku społeczeństwa polskiego do przejawów per-
misywności, odnotowanego w nowoczesnych systemach rynkowych. 

Z  danych tych wynika, że najwięcej dezaprobaty wzbudzają 
przypadki zdrady małżeńskiej. Na pytanie, „jakie jest Pana(i) zdanie 
na temat stosunków seksualnych osoby w stanie małżeńskim z kimś 
innym niż jego żona lub jej mąż?”, 74,8% osób w 1992 roku udzieliło 
odpowiedzi, że „są one zawsze i prawie zawsze niewłaściwe”. W 1998 



93ASPIRACJE I  SYSTEMY WARTOŚCI

roku szeregi przeciwników zdrady małżeńskiej, deklarujących swój 
sprzeciw, wzrosły do 85,8%. Zwiększył się również odsetek przeciw-
ników homoseksualizmu, który nawet wśród inteligencji nietech-
nicznej, będącej kategorią o najbardziej tolerancyjnych poglądach, 
spotykał się z  negatywną oceną większości (tab. 9). Na poziomie 
ogólnokrajowym negatywne oceny homoseksualizmu zwiększyły się 
z  66,2 do 72,4%. Podobnie jest z  ocenami stosunków seksualnych 
przed ślubem, które w  1992 roku odrzucało 19,4%, w  1995 roku – 
19,5%, a w 1998 roku – 28,2% osób, chociaż było to jeszcze najbardziej 
tolerowane odstępstwo od tradycyjnych norm.

Tabela 8.  Sprzeciw wobec homoseksualizmu, zdrady małżeńskiej i stosun-
ków seksualnych przed ślubem w latach 1992–1998 (w %)

Odpowiedzi „jest zawsze” lub „prawie zawsze 
niewłaściwe”, jeżeli:

1992 1993 1995 1998

Dwie dorosłe osoby tej samej płci mają stosunki 
seksualne
Osoba w stanie małżeńskim ma stosunki 
seksualne z kimś innym niż jego żona lub jej mąż
Kobieta i mężczyzna mają stosunki seksualne 
przed ślubem

66,2

74,8

19,4

66,7

79,3

18,8

73,4

82,1

19,5

72,4

85,8

28,2

Nastroje te są odzwierciedleniem różnych postaw. Do intere-
sujących wniosków może prowadzić następujący cytat, pochodzą-
cy z „Rzeczpospolitej” z maja 2001 roku. Felietonista Robert Pucek 
napisał: „Nie będę ukrywał, że i ja uważam homoseksualizm za stan 
chorobliwy (za Arystotelesem), za czyn nie podobający się Bogu (za 
Biblią), wreszcie za zamiar, którego realizacja, z racji rozstrzygnięć 
anatomicznych, kłóci się ze zdrowym rozsądkiem… Niepokoi mnie 
również narzucanie opinii publicznej żargonu poprawności poli-
tycznej (pojęcie »mniejszości seksualnych« w odniesieniu do homo-
seksualistów ma według mnie tyle sensu, co nazywanie analfabetów 
»mniejszością literacką«, a  »miłość inaczej«» kojarzy mi się raczej 
z nienawiścią) przez środowisko, którego filozofia, filmy, talk-show 
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i reportaże usiłują nas przekonać, że biały heteroseksualny mężczy-
zna (a nie daj Boże jeszcze chrześcijanin) to pijak, który bije żonę 
i molestuje własną córkę”.

Tabela 9.  Sprzeciw wobec homoseksualizmu w kategoriach społeczno-za-
wodowych (w %)

Kategorie społeczno-zawodowe

Odsetek odpowiedzi „jest 
zawsze” lub „prawie zawsze 

niewłaściwe”, jeżeli dwie 
dorosłe osoby tej samej płci 

mają stosunki seksualne
1992 1998

Wyższe kadry kierownicze w administracji 
państwowej, dyrektorzy przedsiębiorstw
Inteligencja nietechniczna
Inżynierowie
Technicy
Pracownicy administracyjni średniego 
szczebla
Pracownicy biurowi
Właściciele firm
Pracownicy placówek państwowych
Brygadziści
Robotnicy wykwalifikowani
Robotnicy niewykwalifikowani w produkcji
Pracownicy fizyczni usług
Robotnicy rolni
Właściciele gospodarstw

50,0

51,5
50,0
60,8
60,9

70,9
60,9
70,0
65,2
60,1
70,8
75,1
69,7
60,9

78,5

55,5
71,9
74,8
59,9

68,8
61,0
66,9
79,2
78,5
83,0
78,5
84,3
87,0

Większej restryktywności w  sprawach obyczajowych towarzy-
szył mniej liberalny stosunek do cudzoziemców i mniejsza toleran-
cja wobec poglądów reprezentowanych przez różne mniejszości. 
Jak wskazują wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS w póź-
niejszym okresie, kategoria osób wyrażających pogląd, że w Polsce 
„nie powinni pozostawać cudzoziemcy, którzy nie akceptują nasze-
go rządu”, zwiększyła się w  latach 2000–2001 z 47 do 57%. Zwięk-
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szył się również odsetek przeciwników nadmiernego liberalizmu. 
O ile w marcu 2000 roku odsetek osób wyrażających poparcie dla 
stwierdzenia „realizacja zasady, że każdy ma prawo do własnych opi-
nii, jest dzisiaj zbyt daleko posunięta” wynosił 33%, o tyle w czerw-
cu 2001 roku zwiększył się on do 41%. Interesujące, że te autorytarne 
skłonności bynajmniej nie dowodzą rosnącego poparcia dla autory-
tarnego systemu rządzenia. Prawie trzy czwarte ogółu dorosłej lud-
ności wyraża przekonanie, że „lepszego systemu od demokracji nie 
wymyślono, mimo jej wad” – odsetek zwolenników tego poglądu 
wynosił 74% w 1993 roku i 73% w 2001 roku – a równocześnie z 71 do 
34% zmniejszyło się poparcie dla stwierdzenia, iż „odrobina dykta-
tury jeszcze nikomu nie zaszkodziła i wreszcie ktoś powinien wziąć 
się silną ręką za skłócone partie i urzędników” (CBOS 2001: 10, 12).

Tendencje te równie dobrze mogą być świadectwem tradycjo-
nalizmu i konserwatyzmu Polaków, jak i podtrzymującej na duchu 
wiary w kodeks moralny i poparcie dla demokracji. Perspektywicz-
nie rzecz biorąc, ważne jest również, jacy ludzie reprezentują okreś- 
lone postawy. Kategorie pracowników umysłowych i właściciele firm 
stosunkowo mniej rygorystycznie podchodzili do naruszania norm 
moralnych niż robotnicy i chłopi. Zakładając, że liberalizm polskiej 
inteligencji dorównuje postawom klas średnich w krajach zachod-
nich, stwierdzenie to może być dobrą prognozą.

Poparcie dla praw rynku 

Utrzymywanie dużych rozpiętości dochodów jest w  interesie klas 
średnich, ponieważ pomaga im znaleźć sens egzystencji w wymier-
nych oznakach sukcesu. Model opiekuńczego welfare state nie może 
być atrakcyjny dla jednostek odrzucających kolektywizm i preferują-
cych indywidualne strategie życiowe. Z tego też względu członkowie 
middle class zachowują wstrzemięźliwy stosunek do ograniczania 
zarobków przez rząd, polityki interwencjonizmu i  forsowania wy-
datków socjalnych, chociaż większość Amerykanów postawionych 
w  sondażach opinii publicznej przed hipotetycznym wyborem, co 
redukować – wydatki z budżetu na wojsko czy na cele socjalne – opo-
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wiadała się po stronie przeciwników Pentagonu (Ehrenreich 1989: 
189). Konserwatywne orientacje amerykańskiej middle class uwydat-
niają się przede wszystkim w dziedzinie dotykających ich spraw fi-
nansowych.

O  tym, jaki jest w  Polsce stosunek do nierówności zarobków, 
informują wyniki badania przeprowadzonego w marcu 2000 roku 
przez CBOS. Ankietowani odpowiadali na pytanie, „czy zarobki 
z  pracy powinny być: a) bardzo zróżnicowane, b) nieco zróżnico-
wane, czy też c) nie powinno być żadnych różnic”. Tylko 15,1% ba-
danych osób wskazało na duże różnice, zdaniem 11,7% nie powinno 
ich być w ogóle, natomiast zdecydowana większość (68%) zgadzała 
się na występowanie umiarkowanych nierówności, określając prefe-
rowany przez siebie zakres zróżnicowania słowem „nieco”. Za ogra-
niczaniem wysokości zarobków przez państwo opowiadało się 71,8% 
badanych, a przeciwnego zdania było 22,4%.

Tabela 10. Brak akceptacji dla nierówności dochodów. Rozkłady odpowie-
dzi w latach 1992–1999

Odpowiedzi „zdecydowanie” i „raczej się 
zgadzam” ze stwierdzeniem, że: 1992 1993 1995 1998 1999

Różnice dochodów w Polsce są zbyt duże
Obowiązkiem rządu powinno być 
zmniejszenie różnic pomiędzy wysokimi 
i niskimi dochodami

80,8
73,1

82,9
75,1

80,7
72,2

89,0
82,9

91,7
89,2

Społeczeństwo polskie, które w latach 90. chciało zyskać dobro-
byt bez ponoszenia kosztów, odnosiło się do nierówności docho-
dów z  nieufnym instynktem wyniesionym z  poprzedniego ustro-
ju. W 1992 roku 80,8% osób ankietowanych w Polskim Generalnym 
Sondażu Społecznym wyrażało dezaprobatę dla skali istniejącego 
zróżnicowania dochodów, wskazując, że jest ono w  ich przekona-
niu zbyt duże. Odsetek ten utrzymywał się na zbliżonym poziomie 
do połowy lat 90., aby w  latach 1995–1999 zwiększyć się do 91,7% 
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(tab. 10)1. Niewiele mniejszy był zakres poparcia dla polityki zmniej-
szania rozpiętości płac. Na pytanie, czy „obowiązkiem rządu win-
no być zmniejszenie różnic pomiędzy wysokimi i niskim dochoda-
mi”, w 1992 roku „tak” odpowiedziało 73,1%, w 1995 roku – 72,2%, 
a w 1999 roku – 89,2% reprezentantów dorosłej ludności. Najwyraź-
niej niezadowoleniu z nierówności dochodów towarzyszyła akcepta-
cja dla interwencyjnych poczynań rządu, przy czym jedna postawa 
staje się coraz większym wzmocnieniem dla drugiej.

Dla udokumentowania tego brzemiennego w  skutki procesu, 
sięgnijmy tak daleko wstecz, jak pozwalają dane. W badaniu zreali-
zowanym na reprezentacji mieszkańców Polski w 1984 roku ankie-
towanym osobom zadano dwa bardzo podobne pytania; jedno doty-
czące oceny istniejących rozpiętości zarobków i drugie – czy powinny 
być one ograniczane przez rząd (zob. Adamski i in. 1986). Dla zwo-
lenników klasy średniej najmniej sprzyjającym rodzajem mentalno-
ści jest połączenie negatywnego stosunku do zróżnicowania docho-
dów z  akceptacją polityki ich ograniczania przez rząd. Otóż, o  ile 
w 1984 roku osoby, które oceniały nierówności zarobków jako zbyt 
duże, a równocześnie uważały, że należałoby je ograniczyć, stanowi-
ły 48,8%, o tyle w latach 90. opcja ta uległa wydatnemu wzmocnie-
niu, o czym świadczy fakt, że w 1998 roku odsetek osób oceniających 
rozpiętości dochodów jako zbyt duże, a równocześnie popierających 
politykę ich zmniejszania zwiększył się do 86,7%. W  zdecydowa-
nej mniejszości pozostawali konsekwentni obrońcy twardego kursu 
przemian rynkowych, którzy akceptują istniejące nierówności do-
chodów, odrzucając wszelkie ingerencje ze strony rządu: ich odsetek 
zmniejszył się w latach 1984–1998 z 4,4 do 2,7%. W tabeli 11 zamiesz-
czony jest rozkład tych postaw.

1 Badanie z 1999 roku, było zrealizowane przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN 
na ogólnopolskiej, dobranej metodą losową próbie ludności powyżej 18 roku 
życia (Domański 2000b).
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Tabela 11. Krystalizacja sprzeciwu wobec nierówności dochodów w Polsce 
w 1984 i 1998 roku

„Obowiązkiem rządu powinno 
być zmniejszenie różnic 

pomiędzy wysokimi i niskimi 
dochodami”

Różnice dochodów w Polsce są zbyt duże

Zgadzam się Nie zgadzam

Zgadzam się
Nie zgadzam

Zgadzam się
Nie zgadzam

1984
48,8
33,8

10,0
4,4

1998
86,7
6,3

4,3
2,7

Wiadomo, że społeczeństwa zachodnie cierpią na kryzys toż-
samości, nadmierny konsumpcjonizm klas średnich traktowany 
jest jako zagrożenie dla przedsiębiorczości, a polityka socjalna rzą-
du spotyka się z uznaniem ze strony ogółu. Jednak w dalszym cią-
gu normą jest tam pragmatyczna akceptacja stosunków rynkowych, 
a immanentnym składnikiem tych postaw jest aprobata dla nierów-
ności dochodów w  znacznie większej skali niż u  nas (Alwin i  in. 
1993). Zdecydowana większość ustabilizowanych obywateli USA nie 
wierzy w skuteczność polityki społecznej realizowanej przez agen-
dy rządowe, a  ich ekonomiczna efektywność oceniana jest nega-
tywnie, jak każde działanie, które nie pasuje do oceniania rzeczywi-
stości społecznej w kategoriach osobistego sukcesu. Wyniki badań 
opinii publicznej wskazują że 36% dorosłych Amerykanów uważa, 
że „wydatki z budżetu federalnego na welfare state w małym stop-
niu przyczyniłyby się do wzrostu zamożności”, 42% stwierdziło, że 
nie przyniosłoby to „żadnej” poprawy, a dwie trzecie było zdania, że 
wdrażanie takich programów stwarza dla gospodarki „poważny pro-
blem”. Zaledwie 6% było zdania, że nie byłoby z tym „żadnego pro-
blemu” (Wuthnow 1996: 45).
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Tabela 12. Brak akceptacji dla nierówności dochodów w kategoriach spo-
łeczno-zawodowych (w %)

Kategorie 
społeczno-zawodowe

Odsetek odpowiedzi 
„zdecydowanie się zgadzam” 

lub „raczej się zgadzam” 
ze stwierdzeniem, że 

„obowiązkiem rządu powinno 
być zmniejszenie różnic 

pomiędzy wysokimi i niskimi 
dochodami”

1992 1998
Wyższe kadry kierownicze w administracji 

państwowej, dyrektorzy przedsiębiorstw
Inteligencja nietechniczna
Inżynierowie
Technicy
Pracownicy administracyjni średniego 
szczebla
Pracownicy biurowi
Właściciele firm
Pracownicy placówek handlowych
Brygadziści
Robotnicy wykwalifikowani
Robotnicy niewykwalifikowani w produkcji
Pracownicy fizyczni usług
Robotnicy rolni
Właściciele gospodarstw

34,8

48,5
61,8
71,0
66,7

66,7
45,2
81,4
80,4
81,0
78,3
76,3
90,9
89,6

50,0

61,1
81,5
82,4
75,9

88,3
63,4
70,0
88,5
89,1
86,0
91,4
73,3
85,8

Podobnie jest w Niemczech. W listopadzie 2000 roku przepro-
wadzono badanie, w którym ankietowane osoby proszono o usto-
sunkowanie się do pytania, „czy rząd powinien być odpowiedzialny 
za zmniejszanie różnic w dochodach?”. Na analogicznie sformuło-
wane pytanie odpowiadali respondenci w Polsce, w ogólnopolskim 
badaniu zrealizowanym tego samego roku w  marcu przez CBOS. 
Odpowiedzi „zdecydowanie tak” (że rząd powinien zmniejszać róż-
nice) udzieliło 60% polskich respondentów, podczas gdy w  RFN 
odsetek ten kształtował się na poziomie 45%, przy czym decydują-
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ce znaczenie miała tu postawa zachodnich landów. Zwolennicy in-
terwencjonizmu (40%) znaleźli się w nich w mniejszości, natomiast 
polityka ta znajdowała poparcie w społeczeństwie byłej NRD, któ-
re w 65% opowiadało się za prowadzeniem aktywnej polityki przez 
rząd (Wenzel i Zagórski 2001).

Przypływ proegalitarnych nastrojów jest nie najlepszą rekomen-
dacją dla kraju, który tak jak Polska, dopiero wchodzi w struktury 
rynkowe. Zetknięcie się z nieprzyjaznymi stronami kapitalizmu było 
nagłe. Traumatyczny charakter tego procesu pozwala zrozumieć 
brak akceptacji dla nierówności i innych skutków dokonujących się 
zmian. Jak wynikałoby z danych przedstawionych w tabeli 12, pro-
egalitarne postawy w  Polsce uzyskują systematycznie najmniejsze 
poparcie wśród wyższych kierowników, inteligencji i  ludzi bizne-
su. Analogicznie kształtują się one w krajach zachodnich; fakt, któ-
ry trochę uspokaja, jeżeli pocieszające są wszelkie oznaki zgodno-
ści z wzorami postaw utrwalonymi w bardziej stabilnych systemach 
społecznych.

Aspiracje a status społeczny.  
Polski przyczynek do uniwersalnej prawidłowości

 
W 1954 roku ukazał się artykuł Herberta Hymana The value systems 
of different classes, który był pierwszą systematyczną próbą uchwy-
cenia wpływu systemów wartości na odtwarzanie się barier klaso-
wych. Badania przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych. Hyman 
wykazał, że w porównaniu z klasą średnią członkowie klasy robot-
niczej słabiej orientują się w sprawach decydujących o sukcesie ży-
ciowym, mają niższe aspiracje w zakresie wykształcenia, mniej am-
bitne plany zawodowe, umiarkowane oczekiwania co do poziomu 
dochodów i słabiej wierzą w możliwość podniesienia własnego sta-
tusu. Analizy Hymana prowadziły do spektakularnego wniosku, że 
nierówności odtwarzają się za przyzwoleniem upośledzonych spo-
łecznie jednostek.

Badania nad psychologicznymi barierami awansu, zapoczątko-
wane przez Hymana, dostarczyły mocnych argumentów na rzecz 
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tezy, że aspiracje kształtują się według hierarchicznego wzoru, co 
polega na przypisaniu ich do pozycji społecznej. Jak zobaczymy, 
również w Polsce aspiracje edukacyjne i zawodowe różnych warstw 
układają się w postaci hierarchii, której ton nadają najwyżsi rangą 
kiereownicy i inteligencja, wyprzedzając pracowników umysłowych, 
właścicieli firm i klasy niższe. 

Oczywiście sytuacja ta nie jest zasługą kapitalistycznych stosun-
ków rynkowych. W Polsce już w latach 70. potwierdzono hipotezę 
Hymana (Nowakowska 1977), chociaż w owych czasach były to aspi-
racje dostosowane do społeczeństwa zatrudnionego na bezpiecznym 
etacie. Socjologiczne studia nad aspiracjami w PRL były co najwyżej 
materiałem do akademickich refleksji nad systemami wartości ode-
rwanymi od realnych warunków. W latach 90. o dobrą pracę było 
już trudniej, aspiracje dotyczące pozycji zawodowej i  wykształce-
nia uzyskały realistyczny wymiar w wyniku otwarcia się możliwości 
zarobkowych i kanałów awansu, a dobry zawód może być źródłem 
większej satysfakcji, ponieważ fachowość jest weryfikowana przez 
rynek. Fenomenem jest to, że nawet w dziedzinie planów życiowych 
reprezentanci kategorii o  niższym statusie społecznym nie próbu-
ją rywalizować z członkami klas wyższych, mimo że deklaracje na 
temat przyszłości do niczego nie zobowiązują. Za hierarchicznym 
wzorem tych postaw prawdopodobnie kryje się intuicyjna wiara, że 
każdy powinien znać swoje miejsce, czego wyrazem jest lapidarne 
stwierdzenie, że nie powinno się wychodzić przed szereg.

Zanim umocnimy się w  przekonaniu o  uniwersalnym zasięgu 
tych prawidłowości, kilka uwag, co może być ich źródłem. Próbu-
jąc odpowiedzieć na pytanie, co może być przyczyną niskich aspira-
cji robotników, Lillian Rubin (1992) wskazuje na kluczowe znaczenie 
doświadczeń wyniesionych z pracy, zwracając szczególną uwagę na 
rolę „konformizmu” – jako charakterystycznego rysu mentalności 
pracowników fizycznych – który jest czynnikiem usztywniającym 
myślenie i każe się trzymać reguł ustalonych odgórnie. W literaturze 
poświęconej tej problematyce skłonność do konformizmu zwykło 
się przypisywać rygorom pracy zawodowej i  autorytarnym meto-
dom nadzoru. Zwyczaj dokładnego przestrzegania obowiązujących 
norm – jak piszą Kohn i Schooler (1986) – podlega generalizacji na 
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inne sfery aktywności życiowej, znajdując odzwierciedlenie w prak-
tykach wychowywania dzieci i  w  przekonaniach o  istnieniu natu-
ralnego biegu spraw, któremu nie należy przeciwdziałać. Anality-
cy zasad funkcjonowania nowoczesnych organizacji już w latach 50. 
zwrócili uwagę na charakterystyczną dwutorowość karier w amery-
kańskim przemyśle: tych „otwartych” dla pracowników umysłowych, 
które mogą prowadzić do najwyższych stanowisk, i „zamkniętego” 
wzoru kariery robotnika, nie wykraczającej poza szczebel brygadzi-
sty czy majstra (Chinoy 1955; Seeley i in. 1956).

Od konformizmu robotników, który daje się pogodzić z pielę-
gnowaniem przekonań o własnej godności, należy odróżnić postawę 
szczególnego zniewolenia, określaną przez socjologów brytyjskich 
mianem deferential worker, o  której wspomniałem w  poprzednim 
rozdziale, wskazując na bariery rozwoju orientacji indywidualistycz-
nych. W tej głośnej w swym czasie koncepcji, którą najpełniej roz-
winął Newby (1977), zwrócono uwagę na szczególny typ postawy ży-
ciowej, będącej połączeniem niekwestionowanego szacunku wobec 
ludzi o  wysokim statusie społecznym z  dobrowolnym akceptowa-
niem własnej niższości. Występowanie postawy deference stwierdzo-
no w społeczeństwie angielskim wśród robotników rolnych, jednak 
ma ona niebagatelne konsekwencje dla stabilności każdego systemu, 
spełniając funkcję zaworu bezpieczeństwa, który blokuje wygórowa-
ne roszczenia do awansu jednostek usytuowanych na niższych pię-
trach drabiny społecznej. Ilustracją tego sposobu myślenia może być 
wypowiedź pochodząca z badań Bernice Martin (1995) dotyczących 
życia robotników: „Moja matka po ukończeniu szkoły chciała praco-
wać w sklepie, na co rodzice odpowiedzieli jej, że nasze miejsce jest 
w fabryce”. Sklep byłby w tym przypadku awansem, ale dla osób o fa-
talistycznym światopoglądzie szokująca była sama myśl o możliwo-
ści naruszenia utartych ścieżek kariery.

W planach życiowych liczą się nie tylko dobre chęci, ale i trzeźwa 
ocena perspektyw, wynikająca z rachunku korzyści i kosztów. Wia-
domo już z cytowanych analiz Hymana (1954), że robotnicy, świado-
mi ograniczeń finansowych, nie formułują dalekosiężnych planów 
edukacyjnych dla synów i córek. Wydłużenie okresu nauki jest dla 
nich równoznaczne z  obciążeniem rodzinnego budżetu, co powo-
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duje, że ich męscy potomkowie wcześniej rozpoczynają pracę zawo-
dową, aby uniezależnić się od rodziców finansowo, a córki wycho-
wywane są w przekonaniu, że należy jak najszybciej wyjść za mąż. 
Niezależnie od materialnych czynników, kulturę klasy robotniczej 
cechuje pewna nieufność wobec takich instytucji, jak szkoła. Robot-
nicy zachowują wstrzemięźliwy stosunek do nauki, kierując się prze-
świadczeniem, że dzieci nie zawsze uczą się rzeczy godnych zapa-
miętania i potrzebnych do życia. Klasy średnie nie podzielają tych 
obaw. W szczególności , szkoła nie jest przez nich traktowana jako 
zagrożenie utratą kontroli nad dziećmi, ale jako miejsce jak najbar-
dziej właściwe, w którym można się wykazać inicjatywą i aktywno-
ścią. Dla klasy średniej jest to jakby wstępny test na drodze do robie-
nia kariery (McLeod 1987, Vanneman i Cannon 1987, Lamont 1992).

Główny wniosek z  tych badań, który mówi, że niższa pozycja 
społeczna przeciwdziała wysokim aspiracjom, a wysoka pozycja im 
sprzyja, jest punktem wyjścia do analizy tych prawidłowości w kon-
tekście klasy średniej. Skoncentruję się na mechanizmach kształtu-
jących aspiracje edukacyjne i  zawodowe, których wskaźnikiem są 
postawy dotyczące przyszłości synów i córek. W trakcie standardo-
wego wywiadu (w badaniu zrealizowanym w 1998 roku na ogólno-
krajowej reprezentacji dorosłych Polaków) respondentów stawiano 
przed nastepującym problemem: „A teraz chciałbym, żeby wyobra-
ził(a) Pan(i) sobie, że ma Pan(i) dziecko, które właśnie kończy szko-
łę podstawową. Gdyby miał(a) Pan(i) wybierać szkołę dla syna po 
ukończeniu szkoły podstawowej i  zależałoby to od Pana(Pani), do 
jakiej szkoły posłał(a)by Pan(i) syna: a) do żadnej, powinien pójść 
do pracy i zdobyć fach, b) na kursy przygotowujące do konkretne-
go zawodu, c) do szkoły zasadniczej zawodowej, d) do liceum zawo-
dowego lub technikum, e) do liceum ogólnokształcącego”. Następnie 
pytano, „a do jakiej szkoły posłał(a)by Pan(i) córkę”, przedstawiając 
respondentom analogiczne warianty odpowiedzi.

Dwa kolejne pytania dotyczyły aspiracji zawodowych: „Co 
chciał(a)by Pan(i), aby Pański syn robił w  przyszłości, jaki zawód 
wykonywał? (jeżeli nie ma Pan(i) syna w tym wieku, to proszę so-
bie wyobrazić taką sytuację)”. Analogiczne pytanie dotyczyło aspi-
racji córek.
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Zacznijmy od aspiracji edukacyjnych – szkoła jest pierwszym ogni-
wem w ciągu wydarzeń kształtujących losy życiowe jednostek i odgry-
wa decydującą rolę jako czynnik usytuowania w hierarchii społecznej. 
Przedstawiony w pierwszych dwóch kolumnach tabeli 13 rozkład odpo-
wiedzi informuje o tym, jaki odsetek reprezentantów podstawowych 
kategorii społeczno-zawodowych wybierał liceum ogólnokształcące 
jako punkt startu dla synów i córek. Wyniki wszystkich dotychczaso-
wych badań dowodzą, że właśnie na tym progu kształcenia podejmo-
wane są decyzje rozstrzygające o dalszym przebiegu kariery. Wybór li-
ceum jest równoznaczny z wejściem na tor awansu: otwiera drogę na 
studia i daje największe szanse osiągnięcia wysokich stanowisk (zob. 
Sawiński i Stasińska 1986, Shavit i Blossfeld 1993, Domański 2000a). 
Aspiracje związane z tą przełomową decyzją powinny zatem odsłaniać 
istotny aspekt hierarchii wartości, a równocześnie jest to test dla kan-
dydatów – wstęp do robienia kariery.

Zgodnie z  oczekiwaniami liceum okazuje się częściej prefero-
wanym wyborem w kategoriach kierowników najwyższego szczebla, 
inteligencji, niższych pracowników umysłowych i  właścicieli, usy-
tuowanych na wyższych piętrach systemu uwarstwienia. Wśród ro-
botników odsetek ten odpowiednio maleje, z wyjątkiem robotników 
wykwalifikowanych wyprzedzających, średnio rzecz biorąc, pra-
cowników biurowych w przypadku aspiracji dla córek. Jeżeli chodzi 
o wybory dla synów, to wyróżniają się tylko brygadziści, wychodząc 
przed techników, pracowników biurowych i właścicieli firm.

Oprócz hierarchii nie mniej rzucającym się w oczy elementem 
tego rozkładu są różnice płci. Liceum było dwukrotnie częściej pre-
ferowanym miejscem kształcenia dla córek: aż 62% reprezentantów 
dorosłej ludności dokonałoby takiego wyboru, co na tle deklarowa-
nych 31% dla synów ilustruje znany fakt propagowania dla synów 
i córek odmiennych wzorów kariery. Przewaga wyboru liceum dla 
córek w każdej z rozpatrywanych kategorii świadczy o dużej zgod-
ności tych postaw. Rzeczywiście jest tak, że znacznie więcej kobiet 
zostaje absolwentkami liceów, co sugeruje, że aspiracje oddziałują na 
rzeczywiste wybory. W 1998 roku (jak dokumentują analizowane tu 
dane z badań) odsetek kobiet wśród osób z wykształceniem ogólno-
kształcącym wynosił 68,4%, a wśród mężczyzn 31,6%.
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Tabela 13. Odsetki osób wybierających dla swych dzieci liceum oraz dodat-
kowe zajęcia pozaszkolne

Kategorie społeczno-zawodowe

Wybór li-
ceum dla:

Dodatkowe, płatne 
zajęcia:

syna córki sportowe

infor-
matyka 

i kompu-
tery

Wyższe kadry kierownicze 
w administracji państwowej, dyrektorzy 
przedsiębiorstw
Inteligencja nietechniczna
Inżynierowie
Technicy
Pracownicy administracyjni średniego 
szczebla
Pracownicy biurowi
Właściciele firm
Pracownicy placówek handlowych
Brygadziści
Robotnicy wykwalifikowani
Robotnicy niewykwalifikowani 
w produkcji
Pracownicy fizyczni usług
Robotnicy rolni
Właściciele gospodarstw

57

78
47
36
48

31
38
23
46
23
24

25
20
23

86

89
88
82
71

55
78
56
54
62
51

43
40
51

69

84
68
54
56

63
62
59
52
55
45

51
38
43

69

78
74
79
80

77
88
74
65
73
71

63
67
72

Średnia 31 62 62 88
Stosunek korelacyjny 0,29 0,26 0,18 0,13

W ostatnich dwóch kolumnach tabeli 13 zamieszczone są odset-
ki osób, które odpowiedziały „tak” na pytanie, „czy posłał(a)by Pa-
n(i) dziecko na dodatkowe zajęcia, za które trzeba byłoby zapłacić, 
nawet gdyby Pańskie dziecko było dobrym uczniem?”. Podobnie jak 
przy wyborze liceum, chęć ponoszenia dodatkowych nakładów czę-
ściej powinni deklarować wyżsi kierownicy, inteligenci, pracowni-
cy umysłowi i właściciele firm. W rzeczy samej, charakteryzują się 
oni na ogół silniejszymi orientacjami na zapewnienie dzieciom ka-



106 ROZDZIAŁ 4

pitałów zwiększających prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu 
w porównaniu z kategoriami robotników i chłopów. Badanym oso-
bom przedstawiono do wyboru kilka rodzajów tych zajęć, z których 
bezdyskusyjnie najczęściej akceptowanym standardem było posy-
łanie dzieci na naukę języków obcych, co deklarowało 95% repre-
zentantów dorosłej ludności. W  żadnej z  rozpatrywanych warstw 
społeczno-zawodowych odsetek ten nie schodził poniżej 92%, na-
tomiast stosunkowo najsilniej różnicującymi wyborami były „kom-
putery, informatyka” i „sport”. Wygląda na to, że kandydaci do mia-
na polskiej klasy średniej doceniają korzyści wynikające z upawiania 
sportu przez dzieci bardziej niż robotnicy i chłopi, co prawdopodob-
nie dzieje się za sprawą praw międzykulturowej dyfuzji stylów życia. 
Brytyjski system nowoczesnego szkolnictwa, ukształtowany przez 
klasę średnią i przez nią wdrożony, przypisywał szczególnie pozy-
tywną rolę wpływowi ćwiczeń sportowych na rozwój samodyscypli-
ny i zdrowia. XIX-wieczna tradycja systemu szoły publicznej (public 
schools) miała bowiem wychowywać w duchu poszanowania dla re-
guł rywalizacji sportowej, zgodnie z kodeksem fair play.

Wysokie aspiracje edukacyjne są dobrem o strategicznym zna-
czeniu, zwłaszcza w  rękach inteligencji, która, między innymi, im 
właśnie zawdzięcza swoje sukcesy. Przechodzimy do aspiracji zawo-
dowych, aby stwierdzić, czy i one podążają za statusem społecznym. 
W  tabeli 14 zamieszczono średnie wartości prestiżu zawodów, do 
których aspirowali przedstawiciele podstawowych segmentów struk-
tury społecznej, wybierając zawody z myślą o przyszłości synów i có-
rek. Dlaczego prestiż? Skale prestiżu są standardowym narzędziem 
pomiaru aspiracji zawodowych w większości analiz – w międzyna-
rodowym obiegu funkcjonuje kilka tych skal, obejmujących kilka-
set szczegółowych kategorii, o których zakłada się, że są odbiciem 
układu stratyfikacyjnego w świadomości jednostek. Posłużyłem się 
tu najbardziej znaną z  tych skal – Międzynarodową Standardową 
Skalą Prestiżu Zawodów – skonstruowaną przez Donalda Treima-
na (1977)2.

2 Skala ta w oryginalnej postaci zawiera się w przedziale od 0 do 100 punktów, 
przypisanych do kilkuset kategorii zawodowych na podstawie uśrednienia 



107ASPIRACJE I  SYSTEMY WARTOŚCI

Tabela 14. Średnie prestiżu zawodów wybieranych dla syna i córki

Kategorie społeczno-zawodowe
Wybór liceum 

dla:
syna córki

Wyższe kadry kierownicze w administracji państwowej, 
dyrektorzy przedsiębiorstw
Inteligencja nietechniczna
Inżynierowie
Technicy
Pracownicy administracyjni średniego szczebla
Pracownicy biurowi
Właściciele firm
Pracownicy placówek handlowych
Brygadziści
Robotnicy wykwalifikowani
Robotnicy niewykwalifikowani w produkcji
Pracownicy fizyczni usług
Robotnicy rolni
Właściciele gospodarstw

71
72
69
62
69
65
61
61
64
61
57
56
49
57

69
67
71
66
67
64
66
65
67
64
60
60
55
60

Średnia 62 64
Stosunek korelacyjny 0,31 0,23

Aspiracje zawodowe układają się w hierarchii społecznej według 
znajomego wzoru. Najwyższymi aspiracjami charakteryzują się ka-
tegorie inteligenckie: inteligencja nietechniczna wybiera dla synów 
zawody, które, średnio rzecz biorąc, sytuują się na poziomie 71,9 
punktu na skali prestiżu; za nimi, na drugiej pozycji, są wyżsi kie-
rownicy. Podobnie kształtowały się aspiracje dla córek, przy bardziej 

wyników badań 60 społeczeństw. Wszędzie najniższym prestiżem charakte-
ryzują się zawody niewymagające kwalifikacji, związane z pracą fizyczną, na-
tomiast na przeciwległym biegunie lokują się na ogół zawody o wysokiej zło-
żoności zadań, związane z zajmowaniem wysokich stanowisk. Fakt wyjątkowo 
silnej zbieżności ocen prestiżu zawodów w perspektywie międzykrajowej po-
zwala posługiwać się średnią tych ocen jako standardowym wskaźnikiem. Za-
wodom, które wybierali respondenci dla synów i córek, przypisywano na etapie 
kodowania danych punkty z tej skali, która w rozpatrywanej tu zbiorowości za-
wiera się w przedziale od 12 do 84,5 punktu.
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wyrównanej czołówce kategorii o  najwyższych aspiracjach, przy 
czym zaskakująco wysokimi aspiracjami w odniesieniu do córek wy-
różniali się brygadziści (robotnicy kierujący pracą innych robotni-
ków), którzy niewiele ustępowali inteligencji technicznej. Ten hie-
rarchiczny układ zamykają robotnicy rolni, którzy wyznaczali swym 
dzieciom najmniej ambitne plany życiowe: deficyt aspiracji stanowi 
jedną z psychologicznych barier, które już w punkcie startu utrud-
niają im możliwości rozwoju.

Podobnie jak w  sferze planów edukacyjnych, synom i  córkom 
przeznacza się nieco inne ścieżki kariery. Średnia prestiżu zawodów 
wybieranych dla córek wynosi 63,9 punktu, kształtując się trochę po-
wyżej średniej (61,5 punktu) dla synów. Wpływ płci na aspiracje zawo-
dowe okazuje się znacznie słabszy niż przy wyborze liceum, który ma 
wyraźniejsze piętno „sfeminizowania”. Niemniej, gdyby decydowa-
ły aspiracje, mężczyźni sytuowaliby się na niższych pozycjach od ko-
biet, co jest interesującym przyczynkiem do odwrócenia obiektywnie 
istniejących nierówności płci. Analogiczną prawidłowość odnotowa-
no w znanych badaniach przeprowadzonych w Wisconsin w Stanach 
Zjednoczonych (Sewell i in. 1970), co prowadzi do wniosku, że na po-
ziomie deklarowanych wartości córki sytuowane są wyżej.

Jednak w Polsce prawidłowość ta nie obejmuje wszystkich pię-
ter hierarchii społecznej, co w szczególności dotyczyło inteligencji 
nietechnicznej i wyższych kierowników, którzy deklarowali wyższe 
aspiracje dla synów. Przewaga synów na wyższych szczeblach hierar-
chii zawodowej rzuca snop światła na kwestię odtwarzania się nie-
równości związanych z  płcią. Zapewne wyższe aspiracje dla córek 
formułowane przez robotników czy chłopów znaczą mniej w  po-
równaniu z wyższymi aspiracjami dla synów formułowanymi przez 
lekarzy czy dyrektorów dużych firm. Za wyższymi aspiracjami inteli-
gencji i kierowników stoi większa siła przebicia, a – jak wynika z cy-
towanych już badań Rubin (1992) i Lamont (1992) – charakteryzuje 
je również wyższy realizm oraz determinacja, gwarantujące odnie-
sienie sukcesu w przyszłości.

Zwolennicy wpływowej teorii „kapitału kulturowego”, inspi-
rowanej empirycznymi studiami Bourdieu (1985), podkreślają, że 
kumulacja cennych kapitałów przez klasy wyższe ma swe źródło 
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w  międzypokoleniowym transferze wartości. Wielkości przedsta-
wione w pierwszych dwóch kolumnach tabeli 15 informują, z  jaką 
siłą pochodzenie społeczne (identyfikowane przez fakt przynależno-
ści ojca do określonej kategorii społeczno-zawodowej) różnicowało 
poziom aspiracji jednostek, niezależnie od płci i wieku. Są to współ-
czynniki regresji wskazujące, jakie były różnice między aspiracjami 
formułowanymi przez określoną kategorię ojców3.

W  istocie zależności kształtują się tak, jak zakładał Bourdieu. 
Również w  wymiarze pochodzeniowym aspiracje tworzą wyraź-
ną hierarchię, w której na szczycie sytuowały się osoby pochodzące 
z inteligencji, wyprzedzając jednostki, których ojcowie byli pracow-
nikami umysłowymi niższego szczebla i właścicielami firm. Pocho-
dzenie społeczne prawie tak samo przekładało się na plany życiowe 
dotyczące synów i córek, z tym tylko, że osoby o pochodzeniu rol-
niczym formułują najniższe aspiracje w odniesieniu do przyszłości 
synów, podczas gdy pochodzenie z rodzin robotników niewykwali-
fikowanych stosunkowo najczęściej łączy się z  najniższymi aspira-
cjami w stosunku do córek. 

3 W  modelu regresji przedstawionym w  tabeli 15 wyjaśnianym zjawiskiem jest 
prestiż zawodu wybieranego dla syna lub dla córki. Zawodom, które wybrali 
respondenci, przypisano punkty z Międzynarodowej Skali Prestiżu Zawodów 
(Treiman 1977). Co do zmiennych „wyjaśniających”, to przynależność zawodo-
wą jednostek zdefiniowano w postaci zestawu 7 zmiennych zero-jedynkowych, 
obejmującego: a) inteligencję razem z wyższą kadrą kierowniczą, b) wszystkich 
pozostałych pracowników umysłowych niższego szczebla, c) właścicieli firm,  
d) robotników wykwalifikowanych, e) robotników niewykwalifikowanych 
w produkcji i usługach, f) właścicieli gospodarstw rolnych i robotników rolnych 
oraz g) szeregowych pracowników handlu i usług, którzy są tu tzw. kategorią re-
ferencyjną nie pokazaną w tabeli. Identycznie zdefiniowano przynależność za-
wodową ojca (gdy respondent miał 14 lat), która identyfikuje wpływ pocho-
dzenia społecznego jednostek. Wielkość miejsca zamieszkania jest 8-punktową 
skalą według liczby mieszkańców w tysiącach (począwszy od mieszkańców wsi, 
którym przypisano arbitralnie wielkość 2, do mieszkańców miast liczących po-
wyżej 500 tys. – respondenci otrzymywali wielkość 500). Dochody rodzin ope-
racjonalizowano przez średnią kwotę miesięcznych dochodów uzyskiwanych ze 
wszystkich źródeł na osobę. Płeć jest zmienną zero-jedynkową (kobietom przy-
pisano 1), podobnie jak „wybór liceum”. Wreszcie wiek zdefiniowano w postaci 
zestawu 5 zmiennych zero-jedynkowych (zamieszczonych w tab. 15), gdzie kate-
gorią referencyjną są najstarsi respondenci, powyżej 65 roku życia. 
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Tabela 15.  Zależność prestiżu zawodów wybieranych dla syna i córki od po-
chodzenia społecznego, płci, wieku, przynależności zawodowej, 
dochodów, miejsca zamieszkania i  wyboru szkoły. Metryczne 
współczynniki regresji

Zależność od:
I II III

Syn Córka Syn Córka Syn Córka
Kategoria zawodowa ojca:
inteligencja
pracownicy umysłowi
właściciele firm
robotnicy wykwalifikowani
robotnicy niewykwalikowani
rolnicy
Płeć (1=kobiety)
Kategorie wieku:
18–30 lat
31–40 lat
41–50 lat
51–65 lat
Kategoria zawodowa 
respondenta:
inteligencja
pracownicy umysłowi
właściciele firm
robotnicy wykwalifikowani
robotnicy niewykwalifikowani
rolnicy
Dochód rodziny na osobę
Wybór liceum

5,2**
3,8**
1,0

–1,4
–3,3**
–4,2**
3,2**

3,0**
–0,3
–1,9*
–0,4

—
—
—
—
—
—
—
—

3,9**
3,1**
0,5

–0,2
–2,3
–1,8
–0,3

1,0
0,3

–1,3
0,8

—
—
—
—
—
—
—
—

0,4
1,1
3,2

–1,2
–0,9
–1,5
4,5**

3,8**
0,4

–1,9*
–0,7

7,0**
3,1**
–2,7
1,4

–5,1**
–2,6*

0,004** 
—

1,5
2.2
1,4

–0,05
–1,0
–0,4

–0,02

0,9
0,3

–1,1
0,5

2,0
2,4
1,3

–0,08
–3,8**
–2,6*
0,001

—

–1,9
0,6
3,5

–0,8
–0,5
–0,7
3,9**

2,6**
1,1
1,4
0,6

3,7
1,8

–2,5
–2,0
–3,3*
–1,9

0,006**
7,1**

1,1
1,3
0,5
0,2

–0,05
0,2

0,02

–0,2
0,01
–1,2
1,0

1,1
1,4
0,6
0,3

–1,6
–4,2**
0,000
5,6**

R2 0,06 0,02 0,12 0,06 0,16 0,09

*p < 0,05; **p < 0,01

Wielkości te ustalono przy kontroli miejsca zamieszkania, któ-
rego nie uwzględniono w tabeli ze względu na brak znaczących za-
leżności z aspiracjami.
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Warto zwrócić uwagę, że czynniki pochodzeniowe silniej róż-
nicowały aspiracje dotyczące przyszłości synów. Porównanie róż-
nic między współczynnikami regresji w przekroju kategorii pocho-
dzenia dla synów i  córek jednoznacznie wskazuje, że oczekiwania 
deklarowane pod adresem córek są ustrukturalizowane słabiej, co 
w konsekwencji oznacza, że zapewne słabiej kształtują one przebieg 
kariery zawodowej kobiet, gdyby formułować dalej idące uogólnie-
nia na podstawie tych danych. Pewnym wsparciem dla tego stwier-
dzenia są wyniki cytowanych już badań ze Stanów Zjednoczonych, 
które wskazują na słabsze osadzenie aspiracji zawodowych i  edu-
kacyjnych dotyczących kobiet w hierarchii społecznej (Sewell i  in. 
1979). W mniejszym stopniu zależą one od statusu społecznego ro-
dziców i – w porównaniu z aspiracjami dla mężczyzn – słabiej zale-
żą od ich własnej pozycji zawodowej i zarobków. Wiadomo, że męż-
czyźni wywierają decydujący wpływ na kształt drabiny społecznej 
i mechanizmy rynku pracy. Z przedstawionych tu danych można by 
wysnuć wniosek, że jednym z elementów tego procesu są systemy 
wartości.

Czynniki pochodzeniowe dają o sobie znać w charakterystyczny 
sposób dla międzypokoleniowego transferu wartości. Nie oddziałują 
one na aspiracje bezpośrednio, ale przez wpływ na przebieg kariery 
zawodowej, czego świadectwem jest to, że kategorie ojca nie różni-
cują aspiracji jednostek po  uwzględnieniu ich przynależności zawo-
dowej (wskazuje na to porównie wielkosci aspiracji dla pierwszego 
i drugiego modelu). Krótko mówiąc: inteligencki rodowód ułatwia 
zajmowanie stosunkowo wyższych pozycji, te zaś z  kolei sprzyjają 
formułowaniu aspiracji na odpowiednio wysokim poziomie. Rów-
nocześnie pochodzenie z klas niższych związane jest z zajmowaniem 
niższych pozycji i w ten sposób, pośrednio, obniża pułap aspiracji, 
osłabiając ewentualne nadzieje i perspektywy awansu.

Klasyczna teza Hymana o relatywizowaniu aspiracji do własne-
go statusu znajduje pełne odzwierciedlenie w hierarchicznym ukła-
dzie dystansów między inteligencją, pracownikami umysłowymi 
niższego szczebla, właścicielami firm, robotnikami i rolnikami. Jak 
wynika z porównania wartości współczynników regresji w ostatnich 
dwóch kolumnach tabeli 15, inteligenci wybierali dla synów zawo-
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dy lokujące się 3,7 punktu powyżej średniej na skali prestiżu4. Dy-
stans 3,7 punktu jest w miarę „czystym” efektem przynależności do 
inteligencji, za którym kryją się silne motywacje do sukcesu, wyso-
ka samoocena i determinacja w dążeniu do zachowania pozycji, któ-
ra nie pozwala poprzestać na małym. Inteligenci wyraźnie wyprze-
dzają pod względem aspiracji drugą z kolei kategorię – pracowników 
umysłowych niższego szczebla. Najbardziej w tyle są robotnicy nie-
wykwalifikowani, wybierający dla synów zawody, których prestiż 
kształtował się na poziomie 3,3 punktu poniżej średniej, po wyeli-
minowaniu wpływu innych cech. Prawidłowości te w  mniejszym 
stopniu dotyczyły córek, w których przypadku najwidoczniej w grę 
wchodzą jakieś inne czynniki.

Charakterystykę tę można pogłębić, odpowiadając na pyta-
nie, w jakim stopniu aspiracje zawodowe są elementem syndromu 
ogólniejszych postaw? Wyraźnie widać, że z aspiracjami zawodo-
wymi związane są aspiracje edukacyjne, których wskaźnikiem jest 
deklarowana wola kontynuowania nauki w liceum przez córkę lub 
syna. Jednostki przekonane o zaletach nauki w  liceum wybierały 
dla synów zawody, których prestiż był o 7,1 punktu wyższy w po-
równaniu z osobami niedokonującymi tego wyboru; przewaga ta 
wynosiła 5,6 punktu dla córek. Za zależnością tą kryją się różne 
zjawiska – zapewne jest wśród nich również większy realizm i kon-
sekwencja ludzi, którzy od początku wiedzą, jak skutecznie docho-
dzić do celu.

Dodatkowego komentarza wymaga rola płci, dochodów i wie-
ku. Poziom dochodów kształtuje aspiracje według podobnej zasady, 
jak pozycja zawodowa, tzn. uzyskiwanie wyższych dochodów pod-
nosi pułap oczekiwań i wyzwala większe ambicje. Znaczący wpływ 
wieku występuje tylko w przypadku synów i w gruncie rzeczy spro-
wadza się do najwyższych aspiracji deklarowanych przez najmłodsze 

4 Wyjaśniam, że wartości dla poszczególnych kategorii zawodowych responden-
tów, kategorii ojca i kategorii wieku można interpretować jako wskaźnik różni-
cy między prestiżem wybieranego zawodu a średnią dla ogółu mieszkańców. In-
terpretację tę umożliwia zastosowanie metody effect coding, przy której wartości 
współczynników dla zmiennych kategorialnych relatywizowane są do średniej 
wartości.



113ASPIRACJE I  SYSTEMY WARTOŚCI

osoby, nieprzekraczające 30 roku życia. Interesująco kształtowała się 
rola płci. Chociaż kobiety nie różniły się w istotnym stopniu od męż-
czyzn w poglądach dotyczących przyszłości córek, dla synów wybie-
rały zawody o  zdecydowanie wyższym prestiżu (o  3,9 punktu), co 
sugeruje, że z punktu widzenia kariery zawodowej synowie powinni 
liczyć na większe wsparcie matek niż ojców.

Wnioski 

Klasy średnie wyróżniają się systemem wartości, który jest źródłem 
dobrobytu i  wyzwala z  zaściankowego światopoglądu. Najwięcej 
uwagi poświęciliśmy w tej części aspiracjom w zakresie wykształce-
nia i pozycji zawodowej, ponieważ członkowie klasy średniej nie są 
w stanie uwolnić się od presji sukcesu.

Przedstawione wyniki analiz sygnalizują, że w Polsce, podobnie 
jak w krajach zachodnich, ludzie zajmujący wyższe pozycje społecz-
ne mają ambitniejsze plany życiowe. W latach 90. zasada ta znalazła 
odzwierciedlenie w aspiracjach edukacyjnych i zawodowych formu-
łowanych pod adresem synów i córek: przynależność do inteligencji, 
pochodzenie z rodzin o wyższym statusie i wyższe dochody sprzyja-
ły wysokim aspiracjom w zakresie wykształcenia i zawodu dla dzieci. 
Zdrowy instynkt, wartości wpojone w trakcie socjalizacji i satysfak-
cja z  pracy dyktują inteligencji troskę o  utrzymywanie odpowied-
niego poziomu. Trudno byłoby tylko na tej podstawie wyciągać da-
lekosiężne wnioski o  przyswajaniu przez środowiska inteligenckie 
syndromu middle class, jeżeli uwzględni się fakt, że aspiracje do wy-
sokiego statusu zawsze były definicyjnym atrybutem inteligencji, nie 
wykluczając niesprzyjających realiów gospodarki planowej. Tak jest 
i teraz, niemniej jednak kariera zawodowa przestała być, jak w cza-
sach PRL, niezobowiązującym elementem myślenia o  przyszłości, 
gdzie na każdego absolwenta czeka jakiś etat, który wtedy zależał 
mniej od zapobiegliwości samych jednostek, a w dużym stopniu był 
wytyczony odgórnie. Mechanizmy kapitalistycznego rynku pracy 
zmuszają do perspektywicznego myślenia, pobudzając ambitniejsze 
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jednostki do dlugofalowych strategii, których wykładnikiem są aspi-
racje w stosunku do dzieci.

Pierwsza dekada formowania się demokracji przyniosła wyraź-
ny wzrost poparcia dla pracy zawodowej kobiet. Był to pozytyw-
ny sygnał zbliżenia się do wartości, które są symbolem liberalizmu 
oraz przełamywania patriarchalnych nawyków, jednak równocześ- 
nie zmniejszało się poparcie dla rozluźnienia norm tradycyjnej mo-
ralności, co znalazło wyraz w rosnącym odsetku przeciwników ho-
moseksualizmu, zdrady małżeńskiej i stosunków seksualnych przed 
ślubem. Tendencji tej towarzyszyło wycofywanie przyzwolenia dla 
nierówności dochodów, natomiast rosła aprobata dla polityki ochro-
ny socjalnej prowadzonej przez rząd. Mieszkańcy Polski chcieli 
większego interwencjonizmu ze strony państwa, jak wszystkie społe-
czeństwa na dorobku, co było zaprzeczeniem orientacji rynkowych.



rozdział 5
Stara inteligencja a nowa klasa średnia

Intelektualiści cierpią widząc, że nie mogą
kształtować biegu wydarzeń, ale nie doceniają 

swoich wpływów. Politycy są ostatecznie uczniami pisarzy.
Raymond Aron, Opium intelektualistów

Strukturalnym podłożem procesu klasotwórczego sa role zawodo-
we i stosunki własności. W ciągu ostatnich 100 lat głównym ośrod-
kiem rozwoju klas średnich stały się kategorie pracowników umysło-
wych, a w szczególności wysoko wykwalifikowani specjaliści, określani 
w krajach anglosaskich mianem professions, a po opublikowaniu 
Białych kołnierzyków przez Millsa (1951) – bardziej socjologicznym 
terminem new middle class.

W  strukturze społeczeństwa polskiego najbliższym odpowied-
nikiem tych kategorii i  prawdopodobnie ośrodkiem nowej kla-
sy średniej jest inteligencja. Głównym wyznacznikiem jej odręb-
ności i  wysokiego statusu jest posiadanie wyższego wykształcenia 
i  systematycznej wiedzy o  duzym stopniu uniwersalności. Z  tego 
też względu, np. chirurdzy mają przewagę nad rzeźnikami, chociaż 
dobry rzeźnik może być autorytetem w zakresie techniki krojenia, 
a  inżynierowie, specjaliści od budowy silników sytuują się wyżej 
od mechaników samochodowych. Rozpatrując zmiany zachodzące 
w zawodach inteligenckich, spróbuję odpowiedzieć na kilka pytań 
dotyczących formowania się społeczeństwa klasy średniej, pozosta-
wionych bez odpowiedzi w poprzednich rozdziałach w odniesieniu 
do Polski. Głównym wątkiem tej analizy będzie zderzenie się logi-
ki kapitalizmu z tradycyjnym etosem inteligencji w latach 90., które 
wniosły tu wiele nowego.
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Stary problem w kontekście zmiany systemu 

Historia inteligencji jest historią jej samorefleksji nasilającej się w zwrot-
nych punktach dziejowych. W  1927 roku Julien Benda opublikował 
Zdradę klerków – była to krytyczna analiza politycznego zaangażo-
wania się intelektualistów i  ludzi pióra w epoce rozkwitu demokra-
cji po I wojnie światowej. W okresie tym aktywność polityczna sta-
ła się atrakcyjnym polem do działań dla reformatorsko nastawionych 
jednostek. W ocenie Bendy, udokumentowanej przykładami promi-
nentnych postaci, propagandowo-ideologiczna działalność intelektu-
alistów była zdradą, ponieważ prowadziła do utraty profesjonalnych 
ideałów i upadku autorytetu twórczych profesji. Dylemat ten – zaan-
gażowanie czy wzniosła neutralność – przestał wkrótce funkcjonować 
jako literacka krytyka, rozstrzygając się sam w zderzeniu demokracji 
z totalitaryzmem. Obrońcom intelektualnej bezstronności pozostało 
odpowiedzieć na pytanie, po czyjej być stronie? 

Pytanie postawione przez Bendę nabrało nowej aktualności 
w drugiej połowie lat 40. i w latach 50., gdy duża część intelektuali-
stów znalazła atrakcyjną alternatywę w systemie komunistycznym, 
dając w ten sposób ujście skłonnościom do kontestacji systemu spo-
łecznego, niezależnie od tego czy był to kapitalizm czy system sta-
nowy. Wielu z  nich stanęło później przed problemem pogodzenia 
uniwersalistycznych wartości z odpowiedzialnością za zbrodnie ko-
munizmu. Historia aliansu intelektualistów z ruchami lewicowymi 
zostałą omówiona przez Raymonda Arona (1957) w książce Opium 
intelektualistów.

Podobne wyzwania towarzyszyły przewartościowaniu postaw 
polskiej inteligencji w  wieku XX, aczkolwiek dokonywało się to 
w  zmodyfikowanych realiach geopolitycznych – w  aspekcie klęsk, 
pracy organicznej, odbudowy własnego państwa i walk o odzyska-
nie suwerenności, w  których to wydarzeniach inteligencji przypi-
sywano rolę przywódczą. Atmosfera obecnych dyskusji przypomina 
pierwsze lata kształtowania się PRL z tych czasów, gdy stanowiły one 
zapowiedź przełamywania się starego ducha z nowym, a symbolem 
zmian stawał się bezprzykładny awans robotników i chłopów. Ów-
czesna epoka wielkich budów skłoniła twórcze umysły do krytycz-
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nego spojrzenia na przeszłość i rozbudziła nadzieje ogniskujące się 
na szansach modernizacji społecznej. Charakterystycznym przykła-
dem tego nurtu refleksji było socjologiczne studium Józefa Chała-
sińskiego Społeczna genealogia inteligencji polskiej (1948). W książ-
ce tej, będącej systematyczną próbą rozprawienia się ze szlacheckimi 
korzeniami inteligencji, negatywna ocena postaw przedwojennej in-
teligencji została poddana analizie z punktu widzenia obciążeń, któ-
re należałoby obecnie odrzucić. Rozrachunkowe pytanie, co przejąć 
z historycznego dziedzictwa, a co zrewidować, Chałasiński rozstrzy-
gnął na niekorzyść historii: socjalistyczna inteligencja miała być li-
derem reform koordynowanych przez państwo.

O ważności tych spraw świadczą powracające fale dyskusji. In-
teligencja, jak żadna z innych klas w Polsce, wystawiona jest na osąd 
publiczny, rozlicza się ją z wykonania przypisanych jej zadań, kry-
tykuje i formułuje prognozy. Stałym motywem tych debat jest kry-
zys jej posłannictwa, przy czym warto podkreślić, że krytyka wycho-
dziła zawsze z  szeregów samej inteligencji. O  kryzysie inteligencji 
pisał Stanisław Brzozowski (1910), temat ten podejmowali publicy-
ści i reprezentanci świata nauki. W latach 90. dyskusja ta rozgorza-
ła na nowo, a zagadnieniem, które ją podsyciło, stała się rola inteli-
gencji w transformacji do stosunków rynkowych. Rola ta musi być 
rozpatrywana w kontekście kształtowania się nowych ról zawodo-
wych, podobnie jak oznaką formowania się klasy średniej w schył-
kowym okresie średniowiecznej Anglii, było powstanie gentry – ka-
tegorii będącej pierwowzorem kapitalisty-rolnika, która wyłoniła się 
ze szlachty, kierującej się instynktem handlowym – a z kolei, w mia-
stach wystąpiło zapotrzebowanie na usługi nauczycieli, lekarzy, 
prawników i finansistów.

Powstawanie nowych zawodów jest jednym z głównych aspek-
tów dokonującej się w  Polsce transformacji struktury społecznej. 
Procesowi temu towarzyszy postępujące zróżnicowanie inteligencji, 
robotników i chłopów. W ramach inteligencji wyodrębnia się kilka 
kategorii, które dalej omówię. Najistotniejszy wydaje się tu być po-
dział na starą i nową inteligencję. Ta pierwsza realizuje tradycyjnie 
definiowane zadania inteligencji z czasów, gdy inteligenci – jak mó-
wiło się kiedyś – potrafili zmobilizować otoczenie do czynu i „uczy-
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nić posterunkiem każde miejsce, na które rzuca ich los i rozkaz hi-
storii”. Drugą kategorią jest nowa inteligencja, raczej specjaliści niż 
wyznawcy tradycyjnego etosu, którzy upodabniają się do profesjo-
nalistów w  stylu zachodnim. Perspektywa integracji z  Unią Euro-
pejską nasuwa dodatkowe pytanie o  to, czy wielka grupa przed-
stawicieli zawodów połączonych wspólną ideologią przeżyje, czy też 
ustąpi miejsca specjalistom. Czy intelektualistów, kaznodziei, ka-
wiarnianych polityków zastępują specjaliści od public relations, mar-
ketingu i  human resources? Posługując się tym podziałem, można 
się będzie ustosunkować do dwóch modnych obecnie tez, z których 
pierwsza mówi o zanikaniu inteligencji, a druga o jej dezintegracji, 
co w dłuższej perspektywie również miałoby spowodować jej zanik.

Inteligenci menedżerowie 

Zaczynając przegląd inteligencji od kategorii lokujących się stosun-
kowo najwyżej, natrafiamy na kategorię menedżerów – wyznaczni-
kiem ich odrębnej pozycji jest połączenie cech profesjonalnego eks-
perta z wykonywaniem funkcji kierowniczych w sformalizowanych 
strukturach władzy. Najogólniej rzecz biorąc, nazwa „menedżer” 
obejmuje dyrektorów zatrudnionych w przedsiębiorstwach prywat-
nych i w sektorze publicznym. O zaliczeniu kadry menedżerskiej do 
inteligencji decyduje to, że stanowiska te uzależnione są w większości 
przypadków od ukończenia wyższych studiów, ale nie jest to oczywi-
ście powód jedyny. Do miana inteligenta predestynuje kadrę mene-
dżerską podobieństwo ze względu na status społeczny, a w szczegól-
ności standard materialny, postawy i styl życia.

Menedżerowie są więc inteligentami sprawującymi władzę w or-
ganizacjach gospodarczych, holdingach i spółkach akcyjnych – zaj-
mują stanowiska prezesów, zastępców prezesów, członków zarządów 
i kierowników pionów, takich jak transport, dział kadr czy rachun-
kowość. Są inteligentami czy reprezentantami świata biznesu? Wła-
dza organizacyjna związana jest z na ogół z atrybutem szeroko rozu-
mianej własności. Dysponując odpowiednio dużym pakietem akcji 
lub formalnym tytułem własności, można kierować firmą, występu-
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jąc bardziej w roli właściciela niż menedżera, co zależy od przewa-
gi jednej z tych ról. Nierozstrzygniętym problemem, który był do-
strzeżony już przez samego Webera jest to, czy będąc dyrektorem 
i  równocześnie właścicielem firmy, należy się jeszcze do katego-
rii menedżerów, czy jest się już reprezentantem świata wielkiego 
biznesu. Klasycznymi przykładami równoczesnego pełnienia obu 
tych funkcji są dyrektorzy koncernów, członkowie rad nadzor-
czych i zarządów spółek akcyjnych – przypadki Billa Gatesa, Sobie-
sława Zasady czy Jana Kulczyka. W socjologii problem umiejscowie-
nia jednostek o podwójnej przynależności klasowej funkcjonuje pod 
nazwą „delimitacji klas” (Roemer 1982; Wright 1996). W odniesie-
niu do polskich menedżerów nie podejmuję się go w tym miejscu 
rozstrzygnąć. 

Dyrektorzy, którzy przeszli z  pozycji kierownikow przedsię-
biorstw państwowych na stanowiska dyrektorów w  systemie ryn-
kowym, stanęli przed koniecznością samodzielnego formułowania 
strategii i kierowania firmami. Miejsce po dyrektorach zjednoczeń 
i  centralnych zarządów wypełniają prezesi koncernów, finansiści 
i menedżerowie mający za sobą studia MBA i dyplomy Bachelor of 
Arts na uniwersytetach Columbia, Berkeley i London School of Eco-
nomics. Niektórzy z nich rozpoczynali pracę za granicą, w firmach 
o wielkiej renomie, inni odbywali staże w polskich oddziałach zagra-
nicznych spółek, takich jak Neumann Group, Ernest & Young czy 
Arthur Andersen, zaczynając karierę od stanowisk doradcy perso-
nalnego, specjalisty czy asystenta prezesa. Awansując, zostawali dy-
rektorami do spraw logistyki, marketingu i  członkami zarządów.

Przezwyciężanie stylu pracy i  mentalności z  czasów PRL do-
konuje się na wiele sposobów. Najbardziej skutecznie działają me-
chanizmy finansowe. Kierowanie firmą stało się najbardziej intrat-
nym sposobem uzyskiwania wysokich zarobków, co potwierdzają 
rezultaty porównania ogólnopolskich badań prowadzonych w ciągu 
ostatnich lat (Domański 2000a). Prawda ta znalazła potwierdzenie 
w  badaniach rynku wynagrodzeń, jakie na zamówienie dziennika 
„Rzeczpospolita” (2001) przeprowadziła w 2000 roku firma Hewitt 
Associates. Wynika z nich, że przeciętne miesięczne płace dyrekto-
rów zakładów produkcyjnych z  kapitałem polskim zbliżały się do 
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kwoty 10 tys. zł brutto; w tym samym czasie średnia zarobków w Pol-
sce, według danych GUS, kształtowała się na poziomie 1700 zł. W war-
szawskich firmach, które uwzględniono w tym badaniu, 75% szefów 
zakładów produkcyjnych otrzymywało co miesiąc ponad 8 tys. zł; 
w pozostałych regionach kraju płace tej grupy zawodowej zaczyna-
ły się powyżej 5,5 tys. zł. Powodem tych różnic jest największa kon-
centracja przedsiębiorstw w Warszawie, z czego wynika największe 
zapotrzebowanie na kadry menedżerskie. Warszawskie firmy współ-
zawodniczą o pozyskanie najlepszych specjalistów, przyciągając ich 
większymi zarobkami. Drugą przyczyną są najwyższe koszty utrzy-
mania i ceny.

Niekwestionowanymi liderami zarobków są dyrektorzy naczel-
ni. W firmach z kapitałem zagranicznym są większe różnice między 
poziomem wynagrodzeń dyrektorów a  personelem niż w  firmach 
polskich; ogólnie płace są tam bardziej zróżnicowane i wyższe. Co 
czwarty prezes lub dyrektor zarządzający spółką z kapitałem zagra-
nicznym, poza Warszawą, zarabiał rocznie powyżej 255 tys. zł, pod-
czas gdy w Warszawie powyżej 477 tys. zł. Warto przypomnieć, że 
przewidywana na 2001 rok 30-krotność przeciętnych zarobków, któ-
ra miała być górną granicą wynagrodzenia szefów w firmach obję-
tych tzw. ustawą kominową (czyli tych z przewagą własności skarbu 
państwa), wynosiła nieco ponad 54 tys. zł. W porównaniu z firmami 
w krajach zachodnich jest to tylko namiastka prawdziwych rozpięto-
ści płac. Według danych z międzynarodowych badań przeprowadzo-
nych w 1991 roku członkowie amerykańskich zarządów zarabiali 85 razy 
więcej niż przeciętny robotnik, w Anglii 35 razy więcej, a w Niem-
czech 25 razy. W  1988 roku dyrektor amerykańskiego koncernu 
Exxon Lawrence Rawl zarobił 5,5 mln dolarów (Hampden-Turner 
i Trompenaars 1998: 59).

Jeżeli wynagrodzenie jest oznaką zapotrzebowania na dany ro-
dzaj stanowisk, to na progu drugiej dekady kapitalizmu stosunkowo 
największym wzięciem w Warszawie cieszyli się specjaliści od pro-
wadzenia finansów, marketingu, zarządzania kadrami i  informaty-
ki. Przykładowo, całkowite wynagrodzenie dyrektora finansowego 
w Warszawie oscylowało w granicach 11–26 tys. zł brutto, przy czym 
w firmach z kapitałem zagranicznym poziom tych kwot przewyższał 
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średnią krajową dla tych stanowisk o 17%. Z kolei wynagrodzenie dy-
rektora do spraw marketingu zawierało się w granicach 5,6–13,7 tys. zł, 
a nadpłata na rzecz zagranicznych spółek marketingowych docho-
dziła do 98% w stosunku do średniej.

Kadra kierownicza jest podręcznikowym przykładem aktualno-
ści stwierdzenia, że w społeczeństwie kapitalistycznym prawdziwym 
sprawdzianem wartości człowieka jest kwota zarobków. Z jednej stro-
ny, upraszczają i zubażają one stosunki między ludźmi, z drugiej – 
rozjaśniają skomplikowane mechanizmy konwersji indywidualnych 
kapitałów wykorzystywanych do podniesienia pozycji społecznej. 
Dla ludzi pochłoniętych sprawami firmy, jakimi są dyrektorzy, po-
ziom dochodów jest miernikiem przydatności i osobistego sukcesu. 
Hierarchia finansowa, najbardziej wymierna i najpowszechniej ak-
ceptowana ze wszystkich hierarchii, stała się uniwersalnym punktem 
odniesienia dla różnych motywacji i zachęt. Powszechnie stosowaną 
formą pozyskiwania pracowników są dodatki (benefits). Jak wynika 
z  cytowanego badania Hewitt Associates (w  którym uczestniczyło  
48 przedsiębiorstw), szefowie wielkich firm mają do własnej dyspo-
zycji samochód bez ograniczania go do celów służbowych. Wyższa 
kadra zarządzająca nie jest rozliczana z  celów podróży, otrzymuje 
też zwrot kosztów benzyny. Elementem standardowego pakietu wy-
posażenia są telefony komórkowe i komputery. Dyrektorzy większo-
ści przedsiębiorstw mają je do użytku domowego w Warszawie w co 
drugiej, a poza Warszawą – w co trzeciej firmie. Co druga stołecz-
na firma oferuje dyrektorom wykupienie dobrowolnego ubezpiecze-
nia na życie. Niewątpliwie najbardziej ekskluzywnymi świadczenia-
mi są pokojówki, prywatni kierowcy, przeloty samolotem w klasie 
business i  pokrywanie kosztów kształcenia dzieci. Wykorzystanie 
pozapieniężnych form wynagradzania będzie się prawdopodobnie 
zwiększać, gdyby po raz kolejny odwołać się do obserwacji płyną-
cych z krajów zachodnich, w których udział tych świadczeń w całko-
witych pakietach wynagrodzenia jest większy niż u nas.
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Służba cywilna, czyli Civil Service 

Powstanie wykwalifikowanej służby cywilnej było konsekwencją pro-
cesów modernizacji, które objęły swym zasięgiem urzędy państwo-
we. W  drugiej połowie XIX wieku szczupłe kadry aparatu biuro-
kratycznego, sądownictwa, służby zagranicznej i  innych placówek 
rządowych w krajach Europy Zachodniej stanęły w obliczu rosną-
cej skali zadań związanych z przejmowaniem przez państwo różnych 
dziedzin związanych z komunikacją, transportem, edukacją i zabez-
pieczeniem socjalnym. Dotychczasową praktykę obsadzania wyso-
kich urzędów poprzez dziedziczenie i kupowanie stanowisk trzeba 
było zastąpić przez nową politykę kadrową, wprowadzając zasady 
awansowania i naboru dostosowane do zasad racjonalności podyk-
towanych przez mechanizmy rynkowe. 

Ojczyzną reform służby państwowej stała się Anglia. Zapocząt-
kowano je już w latach 60. XIX wieku. Komisja Northcote’a-Treve-
lyana powołana w 1860 roku przez rząd przedłożyła parlamentowi 
serię ustaw (Northcote i Trevelyan byli autorami raportu). Opiera-
jąc się na zaleceniach komisji, ożywiony reformatorskim duchem li-
beralizmu gabinet Gladstone’a powołał do życia instytucję konkur-
sów jako podstawowy kanał rekrutacji urzędników państwowych. 
Zasady promowania na kolejne szczeble oparto na merytorycznych 
kryteriach kompetencji. W niedługim czasie w wojsku została znie-
siona sprzedaż oficerskich patentów, a ministerialne gmachy wokół 
White Hall zaludnił korpus urzędników państwowych, którego na-
czelną dewizą była techniczna sprawność i bezstronne rozpatrywa-
nie spraw. Zasada politycznej niezależności legła u podstaw angiel-
skiej Civil Service – była to nowa kategoria zawodowa, która wyparła 
dotychczasowy tor „dżentelmeńskich karier”, zarezerwowanych dla 
członków arystokracji, odwołujących się do przywilejów średnio-
wiecznego patronatu.

Determinacji reformatorów dorównywała pasja krytyków: „są 
takie pozycje, które w żaden sposób nie mogą być zajmowane przez 
ludzi nie zasługujących na miano gentlemana”. Zacytowany głos An-
thony’ego Trollope’a (1883) był tylko jednym z wielu. Jeszcze w 1930 
roku Związek Pracowników Służby Cywilnej Pierwszego Szczebla 
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wystosował do Królewskiej Komisji Służby Cywilnej ostrzegawczą 
notę, że Civil Service „nie ma już najwyższego prestiżu, jak kiedyś, 
ani też nie zapewnia właściwego statusu jej członkom”, co przyczyni-
ło się do zmniejszenia jej atrakcyjności i obniżyło jakość jej szeregów – 
zdaniem autorów tych uwag (Guttsman 1969: 262).

Braki kadrowe w zakresie służby cywilnej są u nas konsekwencją 
zaszłości sięgających okresu zaborów. Polska inteligencja pozbawio-
na niepodległego państwa już od momentu narodzin wykreowała 
ideę o nadrzędności narodu, co zahamowało kształtowanie się świa-
domości państwowej i respektu wobec norm prawnych ustanawia-
nych przez władze. Obostrzenia dyskryminujące Polaków w  apa-
racie administracyjnym Rosji i Niemiec nie zapewniały większych 
szans na zrobienie kariery, niezależnie od tego, że praca ta zyska-
ła nieszlachetny odcień kolaboracji z wrogiem. Również społeczeń-
stwo miało negatywny stosunek do prawa. Praktyki legislacyjne na 
co dzień uprawiano w  konspiracji, ucząc poszanowania dla pod-
ziemnych struktur państwowych. W demokracjach zachodnich sta-
rano się w  tym czasie budować efektywną administrację rządową, 
formowało się zaufanie do władzy, funkcjonariusze brytyjskiej Ci-
vil Service z poczuciem dumy poświęcali siły w służbie imperium.

W nawiązaniu do tych wzorów, w Trzeciej Rzeczpospolitej pod-
jęty został program tworzenia służby cywilnej od podstaw. Ośrod-
kiem kształcenia tych kadr o  największej renomie światowej jest 
Ecole Nationale d’Administration, która przygotowuje wyższe kadry 
urzędników państwowych we Francji. Każdego roku o przyjęcie do 
ENA ubiega się kilka tysięcy osób pokonujących barierę egzaminów 
konkursowych. Podstawową ideą przyświecająca funkcjonowaniu 
tej szkoły jest przekonanie, że jej absolwenci mają być zespołem apo-
litycznych funkcjonariuszy rozumiejących problemy państwa i  za-
pewniających mu stabilność bez względu na układ polityczny i  to, 
jaka partia jest aktualnie u władzy. Szkoła uczy studentów rozwią-
zywania problemów rządzenia na konkretnych przykładach w  ta-
kich dziedzinach, jak: administracja terytorialna, podejmowanie de-
cyzji ekonomicznych, zarządzanie sprawami publicznymi, budżet 
i zagadnienia fiskalne oraz dyplomacja i utrzymywanie międzyna-
rodowych kontaktów. Absolwenci ENA, czyli les enarques, nazywani 
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elewami, dokonują wyboru miejsca swej pierwszej pracy w zależno-
ści od pozycji zajmowanej w końcowym rankingu. Dowodem sku-
teczności tego mechanizmu może być aktualna statystyka absolwen-
tów tej szkoły. W 2000 roku około 83% służyło w administracji lub 
przedsiębiorstwach publicznych, ukończyło ją 37 deputowanych do 
obecnego Zgromadzenia Narodowego (na 577 deputowanych ogó-
łem), 12 (na 321) senatorów i 9 (na 27) ministrów rządu, w gronie jej 
absolwentów są także dwaj prezydenci: Jacques Chirac i Valéry Gi-
scard d’Estaing.

Wzór ENA stał się też naszym wzorem. Kuźnią kadr urzędników 
państwowych w Polsce jest Krajowa Szkoła Administracji Publicz-
nej, którą powołano do życia w 1991 roku. KSAP istnieje zbyt krót-
ko i nie zdążyła jeszcze wykształcić żadnego premiera. Nauka trwa 
20 miesięcy, wliczając w to staże zagraniczne i krajowe. O przyjęcia 
na studia stacjonarne mogą ubiegać się absolwenci różnych kierun-
ków studiów o poziomie magisterskim, którzy nie ukończyli 32 lat. 
Dotychczas liczba kandydatów przewyższała liczbę wolnych miejsc 
w granicach od 4,2 do 8,4 osoby na miejsce. W ciągu 10 lat KSAP 
ukończyło 396 absolwentów, przy czym za równorzędne studiom 
stacjonarnym uznaje się szkolenia doskonalące, przeznaczone dla 
urzędników już zatrudnionych w administracji państwowej.

Jak inteligencję w  klasę średnią przemienić? Krótka historia 
KSAP dowodziłaby, że w  Polsce zaczynają już funkcjonować me-
chanizmy zasilające administrację publiczną przez kompetent-
nych urzędników. Liczba ofert napływających do szkoły jest co naj-
mniej dwukrotnie większa od liczby wolnych miejsc. Jak wynikałoby 
z  danych, główne zapotrzebowanie zgłaszają instytucje centralne: 
w 2000 roku na stanowiskach dyrektorów i wicedyrektorów depar-
tamentów urzędów oraz ministerstw zatrudnionych było 57 absol-
wentów KSAP. Wśród absolwentów wcześniejszych roczników znaj-
dowali się m.in. późniejszy szef służby cywilnej, szef obrony cywilnej 
kraju, generalny inspektor służby celnej i dyrektorzy generalni wielu 
urzędów centralnych. W relacjach prasowych pojawiają się doniesie-
nia podkreślające wewnętrzną konsolidację korpusu służby cywil-
nej rekrutującej się z szeregów KSAP. Publicystyczny język określił 
ich nazwą „ksaperzy”, co prawie dorównuje brzmieniem les enarque. 
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Na łamach „Rzeczpospolitej” stwierdzono, że „ksaperzy pilnie strze-
gą swej apolityczności. Wciąż stanowią oni zwartą, kontaktującą się 
ze sobą grupę. W kronikach szkoły zapisał się tylko jeden przypadek 
wstąpienia absolwenta do partii politycznej”. Nie zostało to przyjęte 
przychylnie, jak dowiadujemy się na zakończenie tego krzepiącego 
fragmentu (Gestern 2000).

Fakty świadczące o  instytucjonalizacji nowych karier mogłyby 
sugerować hipotezę o wyłanianiu się na polu służby cywilnej posta-
ci pragmatycznego eksperta. Zgoła inaczej wygląda to od strony kry-
terium politycznej bezstronności, która znamionowałaby kształto-
wanie się nowego etosu. Reformowaniem administracji zajmowały 
się po 1989 roku wszystkie rządy, starając się uniemożliwić trakto-
wanie wysokich urzędów państwowych jako łupu „kolonizowanego” 
przez partie po wygranych wyborach. Pozostawało tylko oddzielić 
korpus służby cywilnej od systemu politycznego – była to wizja szla-
chetnych intencji, która ponosiła klęskę po każdych wyborach par-
lamentarnych. W ocenie obserwatorów polityki sfera administracji 
publicznej została skutecznie zawłaszczona przez ugrupowania par-
tyjne i nie bez powodu opinia publiczna widzi w niej siedlisko ko-
rupcji. W latach 1993–1997, za rządów koalicji SLD-PSL, gdy usta-
wa o służbie cywilnej weszła w życie, rządząca ekipa nie odstąpiła od 
politycznych afiliacji jako kryterium awansowania i naboru do lu-
kratywnych stanowisk. 

Kierując się wzorami zachodnich uczelni, KSAP dokonuje ran-
kingu słuchaczy, którego celem jest promowanie na najwyższe sta-
nowiska najlepszych studentów. Do tej pory jednak na około 600 
kierowniczych stanowisk w  administracji centralnej tylko 20 ob-
sadzono w  ramach obowiązującego trybu konkursów. W  świetle 
ustawowych regulacji rekrutacja poprzez konkurs obejmuje stano-
wiska znajdujące się poniżej gabinetów doradców ministrów, za-
czynając od stanowiska dyrektora generalnego, który jest pierwszą 
osobą w hierarchii mianowaną z urzędu i powinien mieć decydu-
jący wpływ na działalność administracyjną podległego mu perso-
nelu. Faktem jest, że prawo ponosi nieustanne porażki w zetknięciu 
z praktyką, o czym świadczy bezpośrednie kierowanie poleceń pio-
nu politycznego do urzędników w dół, z pominięciem apolityczne-
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go dyrektora. Wygląda to tak, że sfera teoretycznie zastrzeżona dla 
urzędników pozostaje w gestii polityków i poddawana jest rozgryw-
kom na wszystkich szczeblach hierarchii.

Profesje

Niewykluczone, że katastroficzne prognozy o zanikaniu warstwy in-
teligenckiej są tylko kwestią mody i  skłonności do formułowania 
spektakularnych opinii. Nie poddając się tym pesymistycznym na-
strojom, przechodzimy do kwestii perspektyw rozwojowych kolejnej 
kategorii. Chodzi o formowanie się warstwy zawodowej profesjonal-
nych inteligentów, które to perspektywy w  toczącej się dyskusji są 
wątkiem kluczowym, ale w sensie empirycznego rozpoznania niejas- 
nym. Należałoby ustalić, w jakim stopniu dokonuje się zamiana ról 
i inteligenta zastępuje odpowiednik anglosaskich professions.

Najogólniej rzecz biorąc, dwoma podstawowymi wyznacznika-
mi przynależności do inteligencji są wyższe wykształcenie i, związa-
ne z tym faktem, zajmowanie pozycji zawodowych o wysokim statu-
sie. Niewiele to jeszcze mówi, szczególnie jeśli próbujemy wyjaśnić, 
dlaczego w zwrotnych punktach najnowszej historii inteligencja sta-
wała się głównym animatorem radykalnych przekształceń. Fenomen 
ten bywa tłumaczony w kategoriach służby dla społeczeństwa, pod-
niesionej do rangi etosu (Pipes 1990). Inteligentami są nie tylko wy-
kształcone jednostki kierujące się własnym interesem i zabiegające 
o osobiste sukcesy, ale i ludzie zaangażowani w działalność dla do-
bra ogółu, zaczynając od formułowania specjalistycznych ekspertyz, 
kończąc zaś – na wskazywaniu zaradczych środków naprawy. Dru-
gim kryterium jest opozycyjność wobec władzy, jak twierdzi Pipes. 
Sytuuje ona inteligencję wszędzie tam, gdzie występują rozbieżności 
między reprezentantami opinii publicznej a władzą, co nie wyklu-
cza, rzecz jasna, sytuacji samozwańczego występowania w roli rzecz-
nika ogółu.

Analizując historię polskiej inteligencji, można by rzec, że speł-
nia ona kryteria Pipesa z partykularnym podtekstem. O ile w innych 
krajach główną osią konfliktu między intelektualistami a władzą były 
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sprzeczności interesów klasowych, starcie egzystencjalnych warto-
ści i  niezaspokojone ambicje, o  tyle w  Polsce była to walka o  wy-
zwolenie narodowe. Rosyjscy intelektualiści walczyli z samodzierża-
wiem, mając na ustach hasło oswobodzenia ludu, klasy robotniczej 
i chłopów. Intelektualiści francuscy, którzy przewodzili zachodnio-
europejskiej lewicy, występowali w epoce Frontu Ludowego w latach 30. 
XX wieku przeciwko kapitalizmowi i  dekadencji burżuazji. Warto 
nadmienić, że radykalny nurt inteligencji francuskiej zarysował się 
w ostatnich latach XIX stulecia, gdy zwarła ona szeregi w propagan-
dowej akcji na rzecz obrony kapitana Alfreda Dreyfusa oskarżonego 
o zdradę. Znane postacie życia intelektualnego, takie jak Emil Zola, 
opowiedziały się po stronie uniwersalistycznych zasad, zdecydowa-
nie występując przeciwko konserwatywnym wartościom, poświęce-
niu Dreyfusa w imię obrony honoru armii francuskiej czy racji sta-
nu (po skazaniu Dreyfusa na długoletnie więzienie politycy i korpus 
oficerski występowali przeciwko rewizji niesprawiedliwego wyro-
ku, wychodząc z założenia, że podważy ona wiarygodność Francji). 
Głośny artykuł w obronie Dreyfusa Oskarżam, napisany przez Zolę 
i opublikowany 14 stycznia 1898 roku na łamach dziennika „L’Auro-
re”, był przełomowym wydarzeniem, zapoczątkował bowiem wejście 
terminu „intelektualista” do potocznego słownika.

Jeżeli trwanie w  opozycji do establishmentu może świadczyć 
o niezłomności, to dla intelektualistów był to swego rodzaju przywi-
lej utożsamiany z tytułem do chwały. W każdym społeczeństwie czer-
pie z niej garstka „niepokornych” krytyków z talentem do „profesjo-
nalnego” dystansowania się wobec władzy. W przypadku Polski silnie 
utrwalił się też stereotyp społecznika należącego do oświeconej eli-
ty obowiązku, który symbolizuje poświęcenie, wychowuje niższe war-
stwy społeczne i  przewodzi ludowi. Od innej strony ich wizerunek 
kreśli w  swych pamiętnikach Ignacy Daszyński (1957: 64‒65): w  la-
tach 80. XIX wieku „inteligent socjalista był kandydatem na głodomo-
ra bez frazesu. Opuszczając uniwersytet zostawał albo urzędnikiem, 
albo szedł do tzw. »wolnych zawodów« – na adwokata lub lekarza […]. 
»Wolny« zaś zawodowiec musiał uprawiać pogoń za groszem”.

Uformowała się warstwa profesjonalnych, choć raczej ubogich 
Judymów, z niejasnymi perspektywami na pracę w swoim zawodzie. 
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Unosił się nad tym polski kompleks niemożności, chociaż – jak wy-
kazuje np. Jerzy Jedlicki (2000) – nie tylko w  Polscve inteligencji 
przypisywano rolę nosiciela etosu społecznikowskiego. Natomiast 
inteligencja polska musiała tkwić w nim dłużej, funkcjonując przez 
prawie 50 lat w  systemie komunistycznym, którego meandry wy-
wiedziono z abstrakcyjnych założeń. Wprawdzie nie zmieniło to sa-
mych ról zawodowych, zahamowało jednak rozwój pragmatycznych 
orientacji, nastawionych na doskonalenie systemu edukacji, opieki 
zdrowotnej i prawa.

Historia pierwszej dekady transformacji dowodzi, że żaden z mi-
tów nie jest nieprzekraczalną barierą. W środowisku inteligenckim 
zarysował się podział na kategorie funkcjonujące według dwóch lo-
gik: pierwsza z nich, usytuowana głównie w sektorze instytucji pań-
stwowych, jest spadkobierczynią logiki opiekuńczego budżetu; w ra-
mach drugiej – związanej z sektorem rynkowym – priorytetowego 
znaczenia nabierają wymierne efekty. Instytucjonalną podbudową 
profesjonalizacji jest system edukacyjny i trening zawodowy.

Rok 2000 rozpoczął się w Polsce z bilansem 92 uczelni państwo-
wych i  135 niepaństwowych (oferujących wyłącznie odpłatną na-
ukę), do których należy dodać 50 wyższych szkół zawodowych. Te 
ostatnie (z których 14 funkcjonowało w sektorze niepaństwowym) 
uprawnione są do kształcenia na poziomie licencjackim lub zapew-
niają dyplom inżyniera. Pierwsza dekada zamknęła się więc w 2000 
roku sumą 277 szkół wyższych, nie licząc filii, wydziałów zamiej-
scowych, uczelni podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 
i uczelni wojskowych. Ten bezprecedensowy rozwój przyniósł pra-
wie 4-krotny wzrost liczby studentów, poziom scholaryzacji, wyra-
żający się stosunkiem osób uczących się do wszystkich osób w prze-
dziale wiekowym od 19 do 24 roku życia, zwiększył się w  latach 
1989‒1999 z 13 do 33,5%. Była to przede wszystkim zasługa skokowe-
go rozwoju uczelni niepublicznych, gdzie w 2000 roku studiowała 
prawie jedna trzecia młodzieży; drugim czynnikiem był rozrost stu-
diów zaocznych – łatwiej dostępnych, ale też o znacznie gorszej ja-
kości w porównaniu z dziennymi studiami. Alternatywnym torem 
kariery edukacyjnej są uczelnie zagraniczne. Studia w Niemczech są 
dla cudzoziemców bezpłatne, w USA zagraniczni studenci płacą, ale 
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jest wiele uczelni oferujących ulgi w opłatach czesnego, w Anglii ist-
nieje możliwość otrzymania stypendium, natomiast we Francji bez-
płatne są tylko uczelnie państwowe. Jednym z warunków przyjęcia 
jest znajomość języka, potwierdzona wynikami egzaminów.

Młodzi specjaliści z  branży telekomunikacyjnej, elektronicz-
nej, IT i innych dziedzin z perspektywami rozwoju mają okazję za-
poznać się z ofertami firm na krajowych i międzynarodowych tar-
gach pracy. W 2000 roku firma Fairtile zorganizowała w Poznaniu 
dwie edycje cieszących się dużą popularnością targów branżowych 
Intech. Dłuższą tradycję mają targi berlińskie, organizowane przez 
londyńską firmę rekrutacyjną Disco International. W 12 dotychcza-
sowych edycjach tych targów, funkcjonujących pod nazwą Eurotech 
Forum Kariery, wzięło udział ponad 800 firm i 50 tys. osób. Kan-
dydaci rozmawiają z przedstawicielami przedsiębiorstw, zostawiają 
życiorysy i mogą na miejscu odbyć rozmowy kwalifikacyjne. Zale-
tą targów, jak podkreślają ich organizatorzy, są możliwości bezpo-
średniego spotkania z pracodawcą, czego nie są w stanie zapewnić 
agencje zajmujące się rekrutacją do pracy (przekonujący argument, 
który przywraca transakcjom rynkowym charakter autentycznej 
wymiany i  lokalny koloryt). Zachodni pracodawcy dokonują prze-
glądu umiejętności kandydatów ze Wschodu, których atutem jest 
w dalszym ciągu niższy koszt pracy, a mankamentami – słaba znajo-
mość języków i regulacje prawne ograniczające możliwości zatrud-
nienia (monografia jest pisana w 2002 roku, w czasie, gdy przystą-
pienie do Unii Europejskiej jest sprawą najbliższych lat). Nie sposób 
nie zauważyć, że dla wyjeżdżających za granicę Polaków Zachód ma 
obecnie znacznie mniejszy urok niż kiedyś. Młodzi ludzie traktu-
ją te wyjazdy orientacyjnie i w celu nawiązania kontaktów, a w wie-
lu przypadkach chodzi najwyżej o kilkuletni pobyt pozwalający na 
zdobycie doświadczeń zawodowych i praktyki do wykorzystania na 
rynku krajowym.

W ciągu tych kilku lat renomowane firmy wdrożyły praktykę ak-
tywnego pozyskiwania młodego narybku. Firmy konsultingowe i ubez-
pieczeniowe, takie jak Arthur Andersen, PricewaterhouseCoopers 
czy Nationale Neederlanden, rozpoczynają rekrutację pracowników 
już wśród studentów czwartego roku studiów, przy czym jest to na-
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bór otwarty, nie ograniczony do absolwentów określonych uczelni. 
Podczas selekcji stosowana jest wieloetapowa procedura z uwzględ-
nieniem istniejących rankingów szkół wyższych: po wstępnej selek-
cji, dokonywanej na podstawie listu motywacyjnego kandydata i ży-
ciorysu, następuje seria rozmów kwalifikacyjnych sprawdzających 
myślenie analityczne, umiejętności pracy zespołowej i rozwiązywa-
nia problemów.

Profesjonalizacja opiera się również na doskonaleniu kwalifika-
cji w  ramach specjalistycznych kursów i  szkoleń. W  Polsce zaczę-
to już publikować listy firm szkoleniowych o najwyższych obrotach; 
o rozkwicie tej branży niech świadczy fakt, że w pierwszej połowie 
2000 roku obroty 46 czołowych placówek przekroczyły kwotę 1 mln zł, 
co stanowiło równowartość 250 tys. dolarów. Oprócz ośrodków spe-
cjalizujących się w określonej dziedzinie szkolenia – takich jak za-
rządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja, umiejętności handlowe 
czy sztuka negocjacji – prowadzone były kursy w zakresie informaty-
ki, certyfikacji, obrotu nieruchomościami, logistyki i BHP. Rozwija-
jący się szybko rynek szkoleń prawidłowo reagował na nowe wyzwa-
nia. Na przykład w latach 1999–2000 dużą popularnością cieszyły się 
zajęcia, na których omawiano zagadnienia związane z nowelizacją 
kodeksu pracy, rzadziej już spotykane w ofertach firm w 2001 roku, 
kiedy to na pierwsze miejsce wysunęły się tematy zmian w kodek-
sie handlowym.

Co może z tego wynikać? Podobnie jak w krajach zachodnich, 
posiadanie specjalistycznego dyplomu powinno przynosić korzy-
ści w  postaci większych szans awansu i  przyzwoitych dochodów. 
W rzeczy samej, oczekiwania te uzyskują pewne potwierdzenie w re-
zultatach międzynarodowego sondażu przeprowadzonego wśród in-
teligencji kierowniczej w październiku 1999 roku. W 17 krajach re-
spondentom zadawano pytanie, czy dodatkowe wykształcenie, 
w rodzaju MBA (Master Business of Administration), zwiększa – we-
dług nich – szanse na otrzymanie pracy. W Polsce, gdzie badaniem 
tym objęto 233 osoby, 80% stwierdziło, że tak; podobnie wysoko (na 
poziomie 80%) oceniano rolę podnoszenia kwalifikacji i doskonale-
nia umiejętności na kursach (Suchar 2000).
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Nowe role zawodowe zdezaktualizowały trochę portret tradycyj-
nej inteligencji. Można to zilustrować na kilku przykładach, które 
uzmysławiają, że specjaliści pracujący w nowo powstających zawo-
dach nie mogą być już tą samą warstwą społeczną, co kiedyś. Jed-
nym z  nich są specjaliści public relations. Jest to, jak definiuje ten 
rodzaj działalności Tomasz Goban-Klas (1997), nawiązywanie i pod-
trzymywanie wzajemnie korzystnych stosunków pomiędzy instytu-
cją a grupami, od których zależą jej klęski i sukcesy. Specjaliści public 
relations, określani skrótowym PR, nie zostali odkryci przez Amery-
kanów, ale to właśnie im zawdzięczają swą nazwę. Celem public rela-
tions jest kształtowanie wizerunku firmy przez propagowanie o niej 
rzetelnych informacji, co ma służyć budowie zaufania i zaintereso-
waniu klienta. Nie mniej ważny jest pozytywny wizerunek wśród 
pracowników i w otoczeniu społecznym – specjaliści PR utrzymują 
w tym celu kontakty z mediami, organizują działalność sponsorin-
gową, imprezy towarzysko-propagandowe i lobbing, a w stosunkach 
kierownictwa z pracownikami firmy działają na rzecz zażegnywania 
kryzysów. Zadania związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku 
są tą subtelną, ale dla specjalistów public relations – fundamentalną 
różnicą, oddzielającą ich zawód od pospolitej reklamy. Polskie Sto-
warzyszenie PR, które założono w 1994 roku, zrzeszało ok. 150 człon-
ków. Działalność tę, według danych z 1997 roku (Czarnowski 1997), 
prowadziło co najmniej 200 firm, niezależnie od przypadków indy-
widualnego uprawiania tego zawodu.

Procesy komercjalizowania się inteligencji symbolizuje też pro-
fesjonalizacja działalności reklamowej. Staje się ona profesjonalnym 
zarządzaniem niematerialnymi aktywami firm w zakresie tworzenia 
informacji odróżniających daną firmę od konkurentów – tak defi-
niowane są zadania reklamy; najważniejszym kryterium jej skutecz-
ności jest to, czy potencjalny klient zdaje sobie sprawę z tych różnic 
i dokonuje właściwego wyboru. W opinii ekspertów najważniejszą 
umiejętnością jest zaplanowanie całości kampanii reklamowej i zna-
jomość technicznych szczegółów związanych z jej realizacją w środ-
kach masowego przekazu. Decydującym czynnikiem sukcesu nie 
jest sam pomysł, choćby był nie wiadomo jak twórczy, ale jego we-
ryfikacja w  praktyce. Duże agencje oferują już pełny serwis usług 
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o wyspecjalizowanym przekroju, łącznie z działami grafiki i komu-
nikacji z mediami. Sercem agencji reklamowej jest dział kreatywny, 
który wymaga od pracowników pogodzenia pragmatyzmu i autor-
skich ambicji. Realizacją poszczególnych zadań zajmują się kilku-
osobowe zespoły.

Nowe zasady prowadzenia rachunkowości firm wprowadziły 
obowiązek badania sprawozdań finansowych, czyli audytu. W świe-
tle uchwalonej w 1994 roku ustawy o rachunkowości podlegają mu 
grupy kapitałowe, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, spółki akcyj-
ne, fundusze powiernicze i inwestycyjne, a także wszelkie przedsię-
biorstwa przekraczające określoną granicę przychodów lub których 
średnioroczne zatrudnienie osiągnęło co najmniej 50 pracowników. 
Uprawnienia do badań finansowych przysługują wyłącznie biegłym 
rewidentom, rekrutującym się ze środowiska znawców prawa finan-
sowego, którzy łączą wiedzę teoretyczną z doświadczeniami uzyski-
wanymi w trakcie wykonywania obowiązków. Praca audytorów przy-
pomina autoryzowane sprawdzanie kontroli technicznej pojazdów. 
Nie będąc urzędnikami kontroli skarbowej, kontrolują oni jednak 
działalność badanych firm, czego finalnym produktem jest roczne 
sprawozdanie finansowe. W praktyce audyt obejmuje również dzia-
łalność doradczą i konsultingową – głównie w zakresie podatków, 
prowadzenia ksiąg rachunkowych, postępowania upadłościowego 
i  likwidacyjnego oraz dostarczania ekspertyz. Audytorów obowią-
zuje standardowy kodeks etyki zawodowej professions: bezstron-
ność, zachowanie tajemnicy, brak uprzedzeń wobec klienta, dbałość 
o  kompetencje i  stałe podnoszenie kwalifikacji. Według rankingu 
sporządzonego przez dziennik „Rzeczpospolita” w 2000 roku lide-
rem firm audytorskich w Polsce była firma Pricewatershouse Coop- 
ers, obsługująca 15% notowanych spółek giełdowych.

Fakty pozwalają domniemywać, że księgowego w zarękawkach 
zastąpi dyplomowany księgowy. Pierwowzorem tego zawodu był pu-
blic chartered accountant, który pojawił się w  połowie XIX wieku 
w Anglii, w związku z uchwaleniem nowych aktów o kompaniach 
handlowych. W amerykańskim systemie profesja ta była odpowie-
dzią na uchwaloną w 1913 roku przez Kongres poprawkę o podatku 
dochodowym. Dyplomowany księgowy miał odtąd strzec prawidło-
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wości rachunków; zasady obliczania podatków uczyniły go nieza-
stąpioną postacią w firmie, od kiedy Komisja Apelacyjna Podatków 
przy rządzie federalnym USA zadecydowała, że tylko on może być 
wiarygodnym reprezentantem interesów przedsiębiorstwa (Boorstin 
1995: 212). W lipcu 2000 roku założono w Polsce Instytut Rachun-
kowości Zarządczej, który ma zapewnić profesjonalne przygotowa-
nie przyszłej kadry dyplomowanych księgowych. W  opinii zagra-
nicznych ekspertów polscy księgowi spełniają wymagania stawiane 
przez urzędy skarbowe i  ZUS, natomiast nie potrafią sporządzać 
okresowych raportów ułatwiających decyzje na różnych szczeblach 
spółek. Kwalifikacje księgowego dostosowane do funkcjonowania 
zachodnich firm mają ułatwić połączenie rachunkowości z  plano-
waniem, kontrolą i podejmowaniem decyzji dotyczących finansowej 
strategii przedsiębiorstw.

Inteligencja budżetowa 

Inteligencja ukształtowana w PRL otaczana była nie mniejszą esty-
mą niż przedwojenna palestra, luminarze nauki czy małomiastecz-
kowi „konsyliarze”, których opinia była wyrocznią w sprawach życia 
towarzyskiego, wykładnikiem poprawności i obowiązujących poglą-
dów. Ludziom z  klas niższych zawsze imponowały: niekwestiono-
wany autorytet inteligencji w dziedzinie kultury, niewymuszony styl 
bycia i to, co uchodziło ich zdaniem za swobodę w prowadzeniu roz-
mowy.

Zerwanie po wojnie związków z przeszłością nie zmieniło tych 
sentymentów i inteligencja pozostała symbolem ezoterycznego szla-
chectwa bez herbu. System komunistyczny odebrał jej monopol na 
występowanie w  roli demiurga pedagogiki społecznej; nie był jej 
też przeznaczony profesjonalizm z prawdziwego zdarzenia, dopóki 
nie zaczęła ona funkcjonować w strukturach rynkowych. Inteligen-
cja „budżetowa”, którą znamy obecnie, jest spadkobierczynią war-
stwy wykreowanej w ramach minionego systemu. Ten najliczniejszy 
z inteligenckich segmentów, zawieszony na pograniczu dwóch epok, 
obejmuje inżynierów zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwo-
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wych, nauczycieli szkół oraz szeroką kategorię pracowników biur 
i urzędów. Wielu z nich dożywa emerytury przy biurkach, z docho-
dami na poziomie 70–80% kwot uzyskiwanych przez inteligentów 
zatrudnionych w firmach prywatnych. Rzecz jasna jest to uogólnie-
nie, ten niekorzystny stosunek dotyczy średnich kwot. Godne odno-
towania jest to, że sfera budżetowa była w latach 90. bardziej lukra-
tywnym miejscem pracy dla kategorii robotniczych, zarabiających 
średnio mniej w przedsiębiorstwach prywatnych niż w firmach pań-
stwowych (Domański 1997). Jeżeli chodzi o stosunek do życia, war-
stwa inteligencji budżetowej reprezentuje nierzadko typ będący 
połączeniem nieudacznika o elitarnych fobiach z pretensjami do wy-
sokiego statusu. Ideowo bezbarwni, lokują się na poboczu główne-
go nurtu zmian, podobnie jak w krajach zachodnich anonimowe ka-
tegorie „białych kołnierzyków”, pozbawionych wyrazistego oblicza. 
Bierni i sfrustrowani są dla polityków wymarzonym obiektem mani-
pulacji w wyborach.

Teza o degradacji inteligencji jest uproszczeniem, jeżeli posta-
wić w jednym szeregu inżyniera upadającej fabryki obok zręcznego 
finansisty, konsultanta czy specjalisty od marketingu. Nawet inteli-
gencja budżetowa pozostaje najpewniejszym kandydatem do „klasy 
średniej”, czego nietypowym wskaźnikiem jest skłonność do zmian. 
Jedną z  charakterystycznych cech życia w USA są zmiany miejsca 
pobytu. Na rynku pracy jest dużo korzystnych ofert, a jednocześnie 
upadki firm nie są taką tragedią życiową jak u nas. Każdorazowe ob-
niżenie się koniunktury może oznaczać wezwanie do management 
room po odbiór listu z  podziękowaniami za pracę. Doświadczeni 
specjaliści z cenionych branż z wyprzedzeniem rozsyłają swoje CV 
do innych firm, prowadzą zaawansowane rozmowy i nie pozostają 
długo bez źródła utrzymania. Dla mieszkańca Bostonu nie jest pro-
blemem, by wsiąść w samolot i przenieść się do Denver w Colora-
do, odległego o  3 godz. lotu, prawdopodobnie nie więcej niż na  
1–2 lata, do czasu następnej zmiany. Polska inteligencja jest w po-
równaniu z innymi kategoriami najbardziej ruchliwa, czego wskaź-
nikiem może być częstość zmian miejsca zamieszkania od rozpo-
częcia kariery. W świetle odpowiedzi uzyskanych w ogólnopolskim 
badaniu z 1998 roku średnia zmian miejsca pobytu dla inteligencji 
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wynosiła 2,7, dla pracowników umysłowych średniego szczebla – 2,4, 
dla pracowników biurowych – 1,9, dla właścicieli firm – 2,3, dla róż-
nych kategorii robotników kształtowała się ona na poziomie 1,5–1,7, 
a dla rolników wynosiła 1,6.

Nie eliminuje to kłopotliwego problemu przyszłości wszystkich 
naczelników, referentów czy księgowych, których styl pracy koja-
rzy się z  bezproduktywnym przekładaniem papierów, popijaniem 
herbaty i nudą. Dla starszego pokolenia zasadniczą przeszkodą we 
wdrażaniu się do nowych ról zawodowych są nawyki wyniesione 
z instytucji państwowych. Na trajektorii czasu inteligencji budżeto-
wej orientacyjnym punktem jest wiek – w ciągu najbliższych 20 lat 
kategoria ta będzie stopniowo schodziła ze sceny, co bynajmniej nie 
znaczy, że gdy zniknie, nie będzie już inteligencji finansowanej z bu-
dżetu. Funkcjonuje ona z powodzeniem w każdym społeczeństwie 
zachodnim, albowiem system kapitalistyczny jest w dużym stopniu 
kapitalizmem państwowym.

Konkluzje

Prawdopodobnie żaden z zawodów zaliczanych do „inteligencji” nie 
wytrzymał naporu przekształceń rynkowych. Tylko o  inteligencji 
budżetowej można powiedzieć, że dryfuje ona na tych samych fa-
lach, co kiedyś, ale jej lata są policzone, a pozorna trwałość utrzy-
muje się siłą rozpędu. Złożony proces przekształcenia się starej in-
teligencji w nową, o profilu zawodowym zbliżonym do anglosaskiej 
nowej klasy średniej, można zaobserwować na przykładzie jeszcze 
dwóch kategorii.

Pierwszą z nich są literaci, plastycy, kompozytorzy, muzycy, ar-
tyści filmu i sceny. Inteligencja twórcza ma do rozwiązania dylemat, 
jak pogodzić nieuniknione ustępstwa na rzecz komercjalizacji z kla-
sycznymi kanonami sztuki wymaganymi od twórców. W  czasach 
PRL niezależność tych środowisk od władzy była szczególnie cenio-
ną wartością, liczyły się imperatywy moralne, a artystów chwalono 
za pozostawanie (w imię imponderabiliów) w opozycji do istniejące-
go systemu. Komercjalizm doprowadził do przewartościowania tych 
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ról – stało się tak, jakby iluzjonista machnął pałeczką i ci, co siedzieli na 
scenie, znaleźli się na widowni, a jak się to stało, nie wiedzą. Sztuczka 
ta polegała na tym, że na widowni zasiedli bogaci klienci. Jeżeli dzi-
siejszy artysta zbiera pochwały za profesjonalizm, to w istocie są one 
za umiejętności dostosowywania się do mechanizmów rynkowych. 
Nie mają już racji bytu wyznawca czystej formy, buntownik i cygan, 
ponieważ ważne stały się zarobki, ludziom zależy na życiu w luksu-
sie i na tym, aby nie wypaść z obiegu.

Z obserwacji tych płynie kilka wniosków. Po pierwsze, ustęp-
stwa, które kiedyś robiono wobec władzy, uległy zamianie – władzę 
zastąpiły wymagania rynkowe. Ujmując rzecz jeszcze inaczej, róż-
nica między starym i nowym systemem sprowadza się do zamia-
ny starych ograniczeń na nowe rygory: reprezentanci inteligencji 
twórczej przestali żyć pod kuratelą państwową, stając się własno-
ścią wymagających klientów i firm. Po drugie, artyści, którzy po-
trzebują oznak uznania jak tlenu, zostali zmuszeni do filisterskich 
póz, uczestniczenia w  prestiżowych ceremoniach wręczania na-
gród i bywania na głośnych bankietach, na których obowiązujący-
mi kanonami są manifestowane samozadowolenie i luz. Po trzecie, 
utrzymywanie się z handlu sztuką wymusza rezygnację z postawy 
niezłomnego obrońcy wartości; wynikałoby stąd, że postawa au-
tonomicznego klerka wydaje się utopijnym założeniem w każdym 
systemie społecznym.

Drugą podkategorią nowej klasy średniej są profesorowie wyż-
szych uczelni. Pierwowzorem profesji z prawdziwego zdarzenia był 
nauczyciel akademicki, który wyodrębnił się w późnym średniowie-
czu wraz z zawodami lekarza, prawnika i księdza. W rozwiniętych 
krajach kapitalistycznych karierze edukacyjnej dzieci z  klasy śred-
niej podporządkowany jest rytm życia rodzin. Istnieje system do-
wożenia dzieci do szkół, w  rekreacyjnych zajęciach poza lekcja-
mi zobowiązani są uczestniczyć rodzice, wybór szkoły na każdym 
szczeblu kształcenia jest przemyślaną strategią, zaplanowaną od naj-
wcześniejszych lat pod kątem przyszłej kariery. W Stanach Zjedno-
czonych, gdzie system ten doprowadzono do perfekcyjnej postaci, 
uniwersytety stały się nieodłącznymi elementami pejzażu. Co kilka-
naście ulic napotyka się charakterystyczne, zielone przestrzenie z kę-
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pami drzew, gdzie nowoczesne budynki przeplatają się z architektu-
rą średniowiecznych college’ów.

Przemysł edukacyjny nastawiony na masowe usługi, wymusza 
profesjonalizację. Nauczyciele akademiccy podlegają stałej ocenie 
pod kątem produktywności badawczej mierzonej liczbą publikacji 
w czasopismach, w których 90% tekstów odrzucanych jest na pierw-
szym etapie selekcji. Na rynku pracy panuje silna konkurencja, cze-
go wskaźnikiem może być kilkuset kandydatów zgłaszających się na 
jedno wolne miejsce w  otwartych konkursach. Za to roczna pen-
sja renomowanych profesorów w najbogatszych uniwersytetach, ta-
kich jak Harvard czy Yale, kształtuje się na poziomie 300 tys. dola-
rów, a średnie wynagrodzenie na stałym etacie, typu permanent job, 
wynosi 50–100 tys. Należy stwierdzić, że profesjonalne rankingi nie 
mają racji bytu w Polsce, gdzie na rynku naukowym nie ma konku-
rencji o pracę i  jeżeli w ośrodku naukowym stosowana jest zasada 
konkursu, to trzech kandydatów na stanowisko stanowi już powód 
do dumy. W latach 90. szkolnictwo wyższe przeżywało okres ilościo-
wej ekspansji w  warunkach maksymalnej eksploatacji istniejących 
zasobów kadrowych. Przybierało to postać zatrudniania się na kilku 
etatach, prowadząc do obniżenia akademickich standardów.

Kontynuowanie dyskusji pod hasłem, czy jest jeszcze inteligen-
cja, można traktować jako świadectwo przekonania o utrzymywa-
niu się jej ważności w zaspakajaniu potrzeb społecznych. W zacofa-
nym gospodarczo kraju, jakim była Polska, istniało zapotrzebowanie 
na posiadanie elity kulturalnej, wyrażającej potrzeby ogółu, sprawu-
jącej duchowe przywództwo i pretendującej do roli nosiciela najwyż-
szych wartości. Nic nie wskazuje, by inteligencja przestała być lide-
rem w dziedzinie kultury, niepodważalna jest również jej najwyższa 
pozycja w  hierarchii prestiżu. Odkąd zaczęto badać prestiż zawo-
dów, najwyższą estymą społeczną cieszy się „zawód” profesora uni-
wersytetu, a zawody inteligenckie niezmiennie sytuują się w pierw-
szej dziesiątce tegio rankingu (Domański 1999). Sytuacja, w której 
inteligencja zanika, byłaby tylko możliwa w społeczeństwie niema-
jącym historii, a w związku z tym pytanie, czy inteligencja istnieje, 
należałoby sformułować inaczej: czy jest ktoś, kto mógłby ją zastą-
pić w tej roli?





rozdział 6
Klasa wyższa

To, co chciałbym wiedzieć, to: co tak naprawdę 
jest złego w elicie, na Boga, co? 

Karol, książę Walii

Szukając śladów klasy średniej, nie powinniśmy stracić z oczu po-
krewnego segmentu. Chodzi o klasę wyższą, która jest immanent-
nym składnikiem hierarchicznego podziału na upper, middle i lower 
class. W krajach pozostających w kręgu kultury anglosaskiej podział 
ten jest najogólniejszą formą prezentacji hierarchii społecznej, gene-
ralnie zaś w krajach zachodnich nazwy „wyższa”, „średnia” i „niższa” 
stosowane są w literaturze i języku potocznym od kilkuset lat. Zasłu-
gą socjologii jest to, że usystematyzowała je w ramach spójnych teo-
rii potwierdzonych przez wyniki badań.

Mówiąc o systematycznym podejściu, myśli się o jego autorach. 
Pierwszoplanową rolę w popularyzacji tych pojęć odegrał William 
Lloyd Warner, będący głównym inicjatorem badań nad funkcjono-
waniem amerykańskich społeczności lokalnych. Badania te, zapo-
czątkowane w  latach 30. XX wieku, zaowocowały serią monogra-
ficznych studiów terenowych i  publikacji zaliczanych w  rozwoju 
empirycznej socjologii do kamieni milowych. Za tytułami książek, 
z których w pamięci najbardziej utkwiły Yankee City i Jonesville, kry-
ją się nazwy małych miast Środkowego Zachodu. Autorów tych ba-
dań interesowało praktycznie wszystko, a w szczególności praca za-
wodowa, warunki materialne, stosunki towarzyskie i  codzienne 
życie mieszkańców. 

Głównym celem prac zespołu Warnera było uchwycenie ogól-
niejszych prawidłowości, a wynikiem, który zasługuje na miano od-
krycia, stały się ustalenia na temat hierarchii społecznej (Warner 
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1949, Warner i Lunt 1941). Znając wyniki wcześniejszych badań nad 
społecznościami lokalnymi, realizowanych przez Helen i  Rober-
ta Lyndów (1929), Warner oczekiwał dychotomicznego podziału na 
klasę wyższą i niższą, podobnie jak miało to miejsce w Middletown – 
właśnie tak Lyndowie nazwali badaną przez siebie miejscowość. Za-
skoczyło go, jak później przyznawał, że w świetle zebranego mate-
riału najbardziej trafnym odzwierciedleniem hierarchii społecz-
nej w Yankee City i Jonesville okazał się gradacyjny podział na sześć 
podstawowych segmentów. Kategorią, którą mieszkańcy zaliczali do 
lokalnej elity, była stara arystokracja, nazwana „klasą wyższą-wyż-
szą”, jako kategoria najzamożniejsza i otaczana największą estymą. 
Arystokracja wyprzedzała posiadaczy nowych fortun, które nie na-
brały jeszcze szlachetnego blasku, natomiast na samym dole drabiny 
stratyfikacyjnej znajdowali się przedstawiciele marginesu społeczne-
go oraz miejscowa biedota. Przypomnijmy nazwy tych klas, idąc od 
góry w dół. Były to kolejno: „klasa wyższa-wyższa”, „niższa-wyższa”, 
„wyższa-średnia”, „niższa-średnia”, „wyższa-niższa” i „niższa-niższa”. 
Za nazwami, które same w sobie niewiele mówiły, kryły się konkret-
ne rodziny i  ludzie. Autorzy wykorzystujący w późniejszych anali-
zach sześcioklasowy schemat Warnera dokonywali w  nim rozma-
itych korekt w kierunku rozbudowania go lub eliminacji niektórych 
segmentów. Jednak były to mniej znaczące retusze, niezmieniające 
głównej zasady podziału.

Perspektywy rozwoju klasy wyższej w  Polsce są niejasne. Jest 
ona nieobecna w publicznym dyskursie na temat przyszłości, koja-
rzy się z elitaryzmem, może wzbudzać podejrzenia o snobizm, jest 
niebezpiecznym i drażliwym tematem, który nie pasuje do demo-
kratycznego kanonu politycznej poprawności w takim kraju, jak Pol-
ska, które zachowało ducha egalitaryzmu z  poprzedniego ustroju. 
Jak dotąd, nikt poważnie nie rozpatrywał możliwości reaktywowa-
nia klasy wyższej w kontekście modernizacji struktury społecznej, 
w przeciwieństwie do klasy średniej, która jest głównym przedmio-
tem reformatorskich programów przebudowy. Na pytanie, co może 
być interesującego w problematyce klasy wyższej dla Polski, odpo-
wiem krótko: struktura społeczna nie znosi pustych miejsc. Przy-
kładem jest historia USA – społeczeństwo amerykańskie nie miało 
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prawdziwej arystokracji; kraj ten powstał w  wyniku zbrojnej wal-
ki z europejskim feudalizmem, z zamiarem przebudowy stosunków 
społecznych. Odwołując się do republikańskich wartości, Ameryka-
nie odrzucili ideę dziedziczności urzędu prezydenta USA i – trzeba 
przyznać – dopiero po pewnych dyskusjach zrezygnowali z pomy-
słów tytułowania George’a Washingtona „Jego Wysokością”, jak króla 
(Amory 1960: 61). Mimo antymonarchicznego wydźwięku tych ge-
stów, w których świetle perspektywy odtworzenia się klasy wyższej 
nie powinny mieć większych szans, w 1783 roku zostało założone To-
warzystwo Cincinnati (do którego należeli Washington, Hamilton 
i Knox), później powstał klub Pierwszych Rodzin Wirginii, a w cią-
gu następnych kilkudziesięciu lat arystokracja zaczęła się tworzyć od 
nowa; jej potomkami są znane i szanowane rodziny w Bostonie, Fi-
ladelfii, Charleston i Nowym Jorku (z główną siedzibą na Long Is-
land).

Czy w społeczeństwie polskim tworzy się klasa wyższa? Należy 
zacząć od ustalenia, czym ona jest w społeczeństwach zachodnich. 
Znając odpowiedź, rzucimy trochę światła na charakterystyczne ce-
chy polskiego kontekstu.

Kryteria przynależności do upper class

Reprezentanci klasy wyższej są uosobieniem bogactwa, rozległych 
posiadłości ziemskich, pałaców, dworów, wpływu politycznego, pre-
stiżu i nazwisk rodowych. Zapewne z charakterystyką tą zgodziliby 
się autorzy wszystkich socjologicznych analiz poświęconych tej kwe-
stii, nie wyłączając teorii marksistowskiej, która jest najbardziej opo-
zycyjnym paradygmatem wobec teorii stratyfikacji, utożsamianych 
z  socjologią zachodnią. Odpowiednikiem klasy wyższej w  ujęciu 
marksowskim są przedstawiciele wielkiego biznesu, chociaż marksi-
ści bardziej wierzą w dychotomiczny podział na właścicieli kapitału 
i świat pracy, który jest oczywiście hierarchią innego rodzaju. „Kla-
sa wyższa” funkcjonowała w marksizmie najwyżej jako tło dla uwy-
datnienia dynamiki konfliktów. Tu dygresja. George Bernard Shaw 
(1884) stwierdził kiedyś, że polaryzacja klasowa to dwa istniejące 
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od zawsze bieguny, gdzie na niższym lokują się „wielkie apetyty bez 
obiadów”, podczas gdy na wyższym – „wystawnym obiadom towa-
rzyszy brak apetytu”. Literacki koloryt tego stwierdzenia przeniknię-
ty jest ideałami sprawiedliwego podziału dóbr, których wyrazicielem 
był Shaw jako aktywny uczestnik Towarzystwa Fabiańskiego, pozo-
stającego zresztą pod silnym urokiem marksizmu.

Jak wynika z badań prowadzonych w krajach zachodnich, kla-
sa wyższa ma kilka uniwersalnych cech. Przede wszystkim jest to 
kategoria stosunkowo nieliczna i  oddzielona od innych katego-
rii odpowiednio dużym dystansem w hierarchii bogactwa i władzy. 
W przededniu II wojny światowej 75% udziałów we wszystkich kor-
poracjach japońskich znajdowało się w  rękach 10 rodzin – z  tego 
15% znajdowało się w posiadaniu rodziny Mitsui (Morikawa 1992). 
W  Stanach Zjednoczonych rodzina Rockefellerów dysponowa-
ła większym majątkiem niż Mitsui w  czasach swych największych 
tryumfów, ale nie dorównywała tej drugiej pod względem wpływu 
na gospodarkę krajową. Od 1918 roku magazyn „Forbes” zamiesz-
cza listę najbogatszych Amerykanów, opierając się na zeznaniach 
podatkowych, podatkach płaconych od spadków i szacunkowej wy-
cenie majątku. W 1996 roku na liście tej znaleźli się posiadacze for-
tun przewyższających kwotę 1 mld dolarów. W tabeli 16 podane są 
nazwiska 20 najbogatszych obywateli USA, zaliczonych do kategorii 
self-made men, czyli tych, którzy według „Forbesa” zawdzięczali suk-
ces samym sobie.

Bill Gates, zajmujący najwyższą pozycję, dysponował majątkiem 
o wartości 18,5 mld dolarów, a  zamykający tę listę Ted Turner, re-
prezentujący rynek mediów, był oceniany na 2,1 mld, co sytuowa-
ło go na poziomie bliskim produktu krajowego republik środkowo-
afrykańskich, takich jak np. Kongo. Turner oraz, uwzględnieni na 
liście, Sumner Stone i John Kluge byli przedstawicielami ekspansyw-
nego sektora nowoczesnych firm z największą przyszłością, obejmu-
jących: telewizję, studia filmowe, wydawnictwa, prasę i video stores.

Ilustracją ciągłości wielkich fortun są dane w tabeli 17, dotyczą-
ce dwudziestu najbogatszych rodzin w  USA. Daty założenia nie-
których firm sięgają początków XIX wieku, co pozwala już mówić 
o pewnej konsolidacji podłoża klasy wyższej. Z pewnością dotyczy 
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to niektórych jej rodów. Rodzina Waltonów, usytuowana na szczycie 
hierarchii, zgromadziła na koncie 24,8 mld dolarów. Od 1802 roku 
funkcjonuje najstarsza z uwidocznionych na liście firm – Du Pont  
(13,9 mld dolarów). Ostatnią pozycję, z  kwotą 2,1 mld, zajmowała 
rodzina Grund, działająca od 1919 roku w budownictwie i na ryn-
ku żywności. Tak więc, historia elity biznesu zaczyna się już liczyć 
w stuleciach.

Tabela 16.  Lista najbogatszych Amerykanów w 1996 roku w kategorii self-
-made men

Nazwisko, nazwa firmy (branża) Szacowany majątek w mld dolarów 
USA

William Gates (Microsoft)
Warren Buffet (inwestycje)
Paul Allen (Microsoft)
John Kluge (Metromedia)
Lawrence Ellison (Oracle)
Phillip Knight (Nike)
Robert Perellman (handel)
Steven Ballner (Microsoft)
Gordon Moore (Intel)
Kirk Kerkovan (inwestycje)
Summer Stone (Viacom)
Ross Perot (EDS)
Richard de Vos (Amway)
William Hewlett (H-P)
Ian Hutsman (przemysł chemiczny)
George Soros (zarządzanie kapitałem)
Marvin Davis (przemysł naftowy)
Ted Turner (media)

18,5
15,0
7,5
7,2
6,0
5,3
4,0
3,7
3,7
3,4
3,4
3,3
3,2
2,9
2,5
2,5
2,2
2,1

Źródło: Hacker 1998, s. 96
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Tabela 17. Dwadzieścia najbogatszych rodzin w USA w 1996 roku 

Nazwisko, nazwa firmy (branża) Roz założenia
Szacowany 

majątek w mld 
dolarów USA

Walton (sprzedaż, usługi handlowe)
Du Pont (przemysł chemiczny)
Mars (przemysł spożywczy)
Rockefeller (przemysł naftowy)
Newhouse (wydawnictwa)
Haas (odzież – dżinsy)
Bass (przemysł naftowy)
Cox (prasa)
Cargill (zboże)
Darrance (przemysł spożywczy)
Pritzker (finanse)
Mellon (bankowość)
Louder (kosmetyki)
Scripps (prasa)
Upjohns (przemysł farmaceutyczny)
Ziff (wydawnictwa)
Smith (przemysł maszynowy)
Davis (handel)
Chandler (prasa)
Grund (przemysł spożywczy)

1902
1802
1911
1870
1922
1873

lata 30. XIX w.
1898
1865
1876
1902
1869
1946

lata 70. XIX w.
1885
1927
1889
1925
1894
1919

24,8
13,9
12,0
9,9
9,0
8,6
8,1
8,0
7,9
7,7
6,0
5,8
4,1
3,6
3,2
3,0
2,8
2,3
2,1
2,1

Źródło: Hacker 1998, s. 98.

Klasę wyższą dzieli od klasy średniej dystans liczony w miliar-
dach i setkach milionów. Kwoty te są wielokrotnością zasobów mate-
rialnych przeciętnego obywatela, zaspokajających potrzeby i pozwa-
lających cieszyć się życiem. W USA, które ma 270 mln mieszkańców, 
49,3% wartości majątku korporacji znajdowało się w latach 90. w rę-
kach 0,5% najbogatszych jednostek, a  1% najbogatszych Ameryka-
nów dysponował wartością 56,5% tego majątku (Kerbo 1996: 168). 
Listy publikowane przez „Forbes” identyfikują prawdziwą elitę za-
możności, chociaż nie wiadomo dokładnie, ilu ludzi sytuuje się po-
wyżej 1 mld, ponieważ amerykański system prawny nie dopuszcza 
możliwości wglądu w stan konta osobistego. Bardziej wiarygodne są 
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dane z zeznań podatkowych, chociaż i te nie uwzględniają wszyst-
kich źródeł bogactwa. Szacunki te mówią, że kategoria obywateli USA 
uzyskujących w 1994 roku dochody powyżej 1 mln dolarów obejmo-
wała 68 tys. osób. Średnia dochodów w tej kategorii wynosiła 2 mln 
483 tys.: w 87% były to dochody z pracy, a w 19% z prowadzenia wła-
snego biznesu (Hacker 1998: 73). Warto dodać, że kapitał w wysoko-
ści 15 mln zapewniał milion dolarów czystego dochodu bez pracy, 
z tytułu samych procentów, a kwota 40 mln gwarantowała 2,5 mln 
rocznego dochodu.

W  Anglii największym rentierem jest rodzina królewska. 
W 1990 roku członkowie domu Windsorów dysponowali majątkiem 
ocenianym na 6,7 mld funtów, co dawało im pierwszą pozycję na li-
ście najbogatszych obywateli Zjednoczonego Królestwa; większość 
z tego pochodziła z dochodów od nieruchomości i ziemi. Do ścis- 
łej elity zaliczano dwieście najzamożniejszych rodzin, których mająt-
ki przewyższały kwotę 50 mln funtów. Książę Westminsteru (4,2 mld) 
zajmował drugą pozycję, wyprzedzając rodziny Rausingów (2 mld), 
Sainsburych (1,8 mld), Westonów (1,7 mld), Mooresów, Vesteyów 
i Gettych, potentatów z branży naftowej, ocenianych na nie mniej 
niż 1350 mln (Scott 1997: 83). W  pierwszej lidze 20 najbogatszych 
rodzin znaleźli się, oprócz typowych rentierów, wielcy właściciele 
ziemscy i przedstawiciele biznesu.

Drugim wyznacznikiem klasy wyższej jest władza: władza eko-
nomiczna sprawowana jest głównie przez właścicieli i kadrę mene-
dżerską, natomiast władza polityczna jest równoznaczna z udziałem 
w rządzeniu. Siłę i zakres władzy ekonomicznej najlepiej oceniać po 
skutkach, nie istnieją bowiem możliwości bezpośredniego wglądu 
w mechanizmy podejmowania decyzji, ani też nie można obserwo-
wać procesu przekładania się woli decydentów na konkretne efek-
ty. Jednym z aspektów tej władzy jest wartość procentowego udziału 
1% najbogatszych osób w wartości kapitału największych korpora-
cji; według danych przytoczonych w USA udział ten wynosił 56,5%. 
W przypadku Anglii w rękach 1% najbogatszych rodzin koncentro-
wało się w 1986 roku 21% wartości globalnego bogactwa (total we-
alth). Było to ponad dwukrotnie mniej niż w 1936 roku (53%). Eko-
nomiczna supremacja angielskiej elity uległa ponad dwukrotnemu 
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zmniejszeniu, jednak jest to w znacznym stopniu statystyczny efekt 
skokowego zwiększenia się liczby właścicieli domów (Scott 1993) – 
albowiem hipoteczna wartość domów uwzględniana jest w statysty-
kach bogactwa. Zwiększyło to podstawę procentowania, prowadząc 
do obniżenia wielkości wskaźnika koncentracji z 53 do 21%.

Za możliwościami kontroli tych zasobów kryją się decydenci. 
Władza ekonomiczna, która jest w najogólniejszym przypadku moż-
liwością sprawowania realnej kontroli nad wolą i zachowaniami jed-
nostek, realizuje się w podejmowaniu decyzji, przy czym rozstrzy-
gający głos mają ci, którzy kierują firmami na co dzień i zasiadają 
w zarządach. Jak wykazały już pierwsze badania nad pochodzeniem 
społecznym kadry zarządzającej dwudziestoma największymi kor-
poracjami przemysłowymi w USA, 54% jej członków rekrutowało się 
z szeregów upper class. W przypadku transportu odsetek ten wyno-
sił 53%; w bankowości (z uwzględnieniem 15 największych banków) – 
62%, a w 15 największych towarzystwach ubezpieczeniowych osoby 
pochodzące z klasy wyższej stanowiły 44% (Domhoff 1967). Z upły-
wem lat nie uległo to zmianom. W latach 90. Dye (1995) zbadał po-
chodzenie społeczne członków zarządów i  kadry kierowniczej 201 
korporacji, kontrolujących w swej branży co najmniej 50% obrotów 
rynkowych. Jak wynikało z tych badań, 44% (na 3572 badanych) na-
leżało do klubów towarzyskich zarezerwowanych dla członków up-
per class, co zdaniem Dye’a stanowiło przekonujące świadectwo do-
minującej roli klasy wyższej w sprawowaniu władzy ekonomicznej 
na poziomie firm.

Angażując tak wielki kapitał, nie można być obojętnym na po-
dejmowane na szczeblu rządowym decyzje dotyczące handlu za-
granicznego czy stopy inflacji. Klasie wyższej potrzebna jest wła-
dza polityczna; bardziej niż inne kategorie społeczne musi ona 
dbać o zapewnienie sobie wpływu na strategie kreowania inwesty-
cji, kształtowanie się stóp procentowych czy warunki dostępności 
kredytu. O tym, w jakim zakresie przedstawiciele klasy wyższej wy-
wierają wpływ na decyzje rządu, informują wyniki badań, w których 
próbuje się ustalić stopień uczestniczenia członków upper class w ga-
binetach rządowych, możliwości decydowania i wpływ na obsadza-
nie kluczowych stanowisk.
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W USA dane te obejmują okres prezydentury Cartera, Reaga-
na i George’a Busha seniora. Carter był typowym przedstawicielem 
klasy średniej, jednak podkreśla się, że rekomendację na stanowisko 
prezydenta USA otrzymał on z ramienia Trilateral Commission, or-
ganizacji założonej przez Davida Rockefellera w celu reprezentowa-
nia interesów amerykańskiej klasy wyższej, a  zrzeszającej głównie 
członków międzynarodowych korporacji. W  administracji Carte-
ra znaleźli się m.in. Henry Kissinger i  Zbigniew Brzeziński, desy-
gnowani przez Komisję Stosunków Międzynarodowych związaną 
z rodziną Rockefellera, zresztą z tej samej rekomendacji znaleźli się 
tam inni współpracownicy prezydenta z najbliższego mu kręgu (Dye 
1978). Cartera uznawano za reprezentanta opcji liberalnej, Ronalda 
Reagana – jak utrzymuje Domhoff (1983) – popierało bardziej kon-
serwatywne skrzydło amerykańskiej klasy wyższej. Dziesięciu człon-
ków w gabinecie Reagana ukończyło elitarne uniwersytety zaliczane 
do ekskluzywnego kręgu Ivy League (mianem Ivy League określa się 
w USA kilkanaście uniwersytetów o najwyższej renomie), jedenastu 
zajmowało przedtem stanowiska prezesów największych korporacji 
(lub było w ich zarządach), a ośmiu należało do Komisji Stosunków 
Międzynarodowych.

Natomiast w  osobie George’a  Busha seniora Ameryka uzyska-
ła prezydenta wywodzącego się bezpośrednio z klasy wyższej. Nie 
był to żaden ewenement, albowiem tym samym pochodzeniem le-
gitymowali się przed nim John Fitzgerald Kennedy, a  wcześniej – 
Franklin Delano Roosevelt. Rodzice prezydenta Kennedy’ego zali-
czali się do wąskiego kręgu najbardziej szanowanych rodzin upper 
class w Nowej Anglii. Bush, w znacznym stopniu dzięki pieniądzom 
ojca, uruchomił zyskowne przedsięwzięcia w przemyśle naftowym, 
po ukończeniu elitarnej uczelni wojskowej Philips Andover Acade-
my i studiów na Uniwersytecie Yale w New Haven. Na gruncie to-
warzyskim był on członkiem nie mniej elitarnych klubów, takich jak 
Bohemian Club, i organizacji zrzeszających najbardziej wpływowe 
osoby (Kerbo 1996).

Należałoby dodać może najistotniejszą rzecz – dostęp do władzy 
politycznej pozostaje atrybutem przynależności do klasy wyższej 
w  długich przedziałach czasowych, co przekonująco dokumentują 
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analizy Domhoffa (1967) oraz Mintz (1975). Jak wykazuje Domhoff 
(1967: 97–99), w latach 1932–1964 do klasy wyższej kwalifikowało się 
w USA 62–63% sekretarzy stanu, obrony i skarbu. Studium Mintz, 
o  dłuższym horyzoncie czasowym, obejmowało członków kolej-
nych rządów. Przeanalizowano pod tym kątem 205 biografii; wynika 
z nich, że w latach 1932–1964 aż 66% polityków zasiadających w gabi-
netach rządowych spełniało definicyjne kryteria przynależności do 
upper class, przy czym w 54% przypadków łączyło się to z kierowa-
niem korporacjami i członkostwem w zarządach spółek akcyjnych.

Bogactwo i władza najsilniej różnicują strukturę społeczną, nie-
mniej z punktu widzenia przynależności do klasy wyższej ważniej-
szy jest pochodzeniowy rodowód bogactwa i władzy. Skomplikowa-
na socjologia rankingu wyższości nie pozwala zaliczyć do upper class 
całkiem świeżych potentatów biznesu, takich jak Bill Gates i Geor-
ge Soros, podobnie jak nigdy nie należeli do niej politycy – Marga-
ret Thatcher, François Mitterrand, Helmut Kohl czy Bill Clinton. Ten 
ostatni otrzymywał po zakończeniu kadencji prezydenckiej 150 tys. 
dolarów za gościnne wykłady, w tym samym czasie Hilary Clinton 
zarobiła na pamiętnikach rekordową kwotę 8 mln dolarów, czyli no-
minalnie więcej niż zarobił Winston Churchill, gdyby nie uwzględ-
niać inflacji. Otóż, posiadanie wielkiego majątku pomaga przy wej-
ściu do ekskluzywnego kręgu klasy wyższej, ale nie wszyscy jej 
członkowie muszą go cały czas mieć, żeby się do niej zaliczać. Na-
tomiast tym, co uniemożliwia należenie do klasy wyższej, jest brak 
dobrego pochodzenia i koligacji rodzinnych. Przynależność do sta-
rych rodów ma zresztą wymiar praktyczny – pozwala się odbić od 
dna, np. przez zawarcie korzystnego finansowo małżeństwa lub dzię-
ki pomocy krewnych, gdy interesy zaczynają iść gorzej.

Magia dobrego nazwiska wynika z  estymy, która przysługu-
je szacownej starości. Jak pisze Digby Baltzell (1958), autor klasycz-
nej monografii Philadelphia Gentleman, poświęconej amerykańskiej 
klasie wyższej w Filadelfii (mieście, gdzie podpisano Deklarację Nie-
podległości), która stała się pierwszą stolicą USA i prawdopodobnie 
pozostaje dla arystokracji reprezentatywnym ośrodkiem upper class, 
decydującym czynnikiem jest tu wielopokoleniowa tradycja rodzin-
na. W każdym społeczeństwie klasę wyższą konstytuuje grupa ro-
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dzin usytuowanych na szczycie hierarchii prestiżu, połączonych wy-
jątkowo silnymi więzami przyjaźni, znajomości i małżeństw. Żadna 
„klasa” nie jest tak mocno osadzona w sieci bezpośrednich stosun-
ków, co nadaje jej znamiona grupy pierwotnej, pozwala zachować 
specyficzny styl życia, przekonanie o swej wyjątkowości, tożsamość 
i solidarność grupową.

Do studiowania upper class najlepsze są dane z  autopsji. Balt-
zell, przedstawiciel filadelfijskiego establishmentu i arystokrata-so-
cjolog, wymienia zestaw cech, które więcej mówią o szczególnej po-
zycji tej klasy niż bogactwo i władza. W szczególności dotyczy to roli 
koneksji rodzinnych. O ile kanały awansu do klasy średniej są otwar-
te dla wszystkich, o tyle mechanizm przejścia do klasy wyższej jest 
skomplikowany. Akcentowanie roli pochodzenia społecznego czy-
ni ze współczesnej klasy wyższej oryginalny archetyp, gdzie teraź-
niejszość łączy się z atrybutami szlachectwa. Do klasy wyższej nie 
można po prostu wejść po ukończeniu studiów, zdaniu egzaminów, 
odbyciu praktyki i uzyskaniu dyplomu. Nie wystarczy tu spełnienie 
formalnych warunków, jakich wymaga się np. od lekarza medycyny 
czy urzędnika w służbie państwowej. Klasa wyższa przypomina sta-
rą arystokrację, ma wpływ na politykę i imponuje nazwiskiem, cho-
ciaż większość jej reprezentantów bardziej opiera obecnie swój byt 
na inwestowaniu kapitałów niż na własności dóbr ziemskich. Kla-
sę wyższą różni od arystokracji produktywność i  aktywny stosu-
nek do życia; np. trudno byłoby jej zarzucić dekadencję obyczajową, 
gnuśność i oddawanie się lenistwu, pod którymi to hasłami boga-
te mieszczaństwo europejskie walczyło z arystokracją o władzę. Nie 
można w tym miejscu nie wspomnieć pielęgnowania kodeksu fair 
play. Pisząc o swojej generacji, Baltzell (1991: 36) podkreśla, że na-
leżeli do niej ludzie przestrzegający zasady, aby „grając w tenisa nie 
kwestionować werdyktów”. 

Drugą cechą klasy wyższej jest ekskluzywność. W Ameryce ka-
tegoria ludzi nowobogackich traktowana jest przez członków upper 
class jak skrzyżowanie pozbawionego zasad moralnych gangstera 
z  oszustem, aczkolwiek stare rody nie chcą pamiętać o  swojej hi-
storii. Publiczną tajemnicą jest to, że Joseph Kennedy, ojciec prezy-
denta, twórca fortuny rodu, i późniejszy ambasador USA w Anglii, 
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zrobił majątek na nielegalnym handlu alkoholem w okresie prohi-
bicji w latach 20. Zinstytucjonalizowanym symbolem przynależno-
ści do elit w systemie anglosaskim jest club. W Stanach Zjednoczo-
nych najbardziej prestiżowymi klubami dla mężczyzn są New Haven 
Lawn Club (w New Haven), Rittenhouse (w Filadelfii), Knickerbo-
ker (w  Nowym Jorku), Boston (w  Nowym Orleanie) i  wspomnia-
ny już Bohemian Club (w San Francisco). Atmosfera towarzysząca 
spotkaniom klubowym wzmacnia poczucie bliskości, stwarza oka-
zję do załatwiania interesów i wymiany poglądów dotyczących poli-
tyki, o konsekwencjach wykraczających poza ramy konwencjonalnej 
rozmowy. Mimo że instytucji klubu nie wymyślono dla klasy wyższej 
(pierwsze kluby, zakładane w XVIII stuleciu w Paryżu i Londynie, 
stały się miejscem spotkań zamożnego mieszczaństwa), okazały się 
one idealnym wynalazkiem z punktu widzenia integracji ekskluzyw-
nych środowisk. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że klasa wyższa jest 
stosunkowo małym liczebnie segmentem. Prawdopodobnie wszy-
scy członkowie amerykańskiej upper class zmieściliby się we wszyst-
kich istniejących tam klubach. Dla klasy wyższej kluby stały się ta-
kim ośrodkiem samoorganizacji, jakim jest dla wielkoprzemysłowej 
klasy robotniczej fabryka; kilkadziesiąt klubów jest w stanie odgry-
wać rolę skutecznego mechanizmu selekcji. Członkiem Bohemian 
Club można się dopiero stać po zaproszeniu, specjalna procedura 
przewiduje uzyskanie rekomendacji od dwóch aktualnych członków 
klubu, złożenia aplikacji z listami polecającymi od kolejnych pięciu 
członków, po czym kandydat odbywa kwalifikacyjną rozmowę z ko-
mitetem zajmującym się sprawami rekrutacji – na koniec robi się ze-
branie wszystkich członków i głosują oni „za przyjęciem” lub „prze-
ciw” (Domhoff 1974: 48–49).

Ludzie, którym nie zależy na podkreślaniu elitarności, nie mają 
czego szukać wśród elit. Sposobem na zakomunikowanie swej eli-
tarności jest instytucja rejestru, prawdopodobnie jest to najbardziej 
wyrafinowany sposób „akredytacji”, jaki wymyślono w historii sto-
sunków klasowych. Rejestry są informatorami o klasie wyższej, za-
wierającymi spis nazwisk i rodzin. Publikuje się je, żeby poinformo-
wać ogół, kto jest członkiem tej klasy. W  Stanach Zjednoczonych 
od 1887 roku funkcjonuje Social Register o zasięgu ogólnokrajowym, 
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niezależnie od tego, że istnieją również regionalne rejestry dla lokal-
nych elit. Pierwsze edycje zostały sporządzone metodą przypomina-
jącą bieg kuli śniegowej, tzn. osoby znane autorom rejestru wskazy-
wały własnych znajomych, znajomych proszono o informacje o ich 
znajomych i tak dalej. Lista nazwisk w rejestrach uaktualniana jest 
na podstawie danych z aplikacji składanych przez kandydatów i za-
sięgania przez członków komisji środowiskowych opinii w  związ-
kach wyznaniowych czy klubach, nie wyłączając opinii sąsiadów. Jak 
można wejść do rejestru, tak można z niego wypaść, popełniając np. 
mezalians lub pospolite przestępstwo. Komisja Social Register anali-
zuje pod tym kątem małżeństwa i rozwody.

Charakterystyczne atrybuty klasy wyższej, takie jak poczucie 
ekskluzywności, przekonanie o  byciu kimś lepszym i  solidarność 
grupowa, opierają się na długotrwałym przygotowywaniu do obję-
cia tej roli. Elementami socjalizacji są przyzwyczajanie dzieci do po-
sługiwania się szczególnym językiem, uczenie ich właściwych ma-
nier, sposobu myślenia, zachowywania się, noszenia ubrań i smaku. 
Program ten realizowany jest przez opłacanie drogich guwernerów 
i kształcące podróże, w których trakcie z poznawaniem zagranicz-
nych zwyczajów i  kultur łączy się intensywną naukę. Na co dzień 
dzieci z najlepszych domów mają czas zapełniony przez niekończące 
się lekcje baletu, muzyki, tenisa i jeżdżenia na nartach. Co jakiś czas 
muszą uczestniczyć w balach; w przypadku dorastających dziewcząt 
bal debiutancki wprowadza je w świat panien.

W drugiej połowie XIX wieku najwięcej prywatnych szkół pod-
stawowych (boarding schools) powstało w Nowej Anglii (Massachu-
setts, New Hampshire, Connecticut) – tworzono je, aby zapobiec 
mieszaniu się potomków elitarnych środowisk z ludnością napływo-
wą. Wzorem angielskich public schools, łączą one rolę internatu ze 
szkołą. Zaufanie do skuteczności tego systemu jest proporcjonalne 
do jego niezmienności. Uczniowie podlegają ścisłemu rygorowi no-
szenia jednolitych mundurków, wymagany jest krawat, muszą grać 
w  squash, w niektórych szkołach obowiązuje zwracanie się do na-
uczyciela per mistrzu. Według rankingu prowadzonego przez cza-
sopismo „Fortune”, najwyżej sytuuje się sieć Saint Grottlsex w New 
Hampshire. Jedną z placówek należących do tego zespołu jest szkoła 
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pod wezwaniem św. Pawła, zajmująca obszar 2000 akrów ziemi i la-
sów. W 1981 roku czesne wynosiło w niej 6,8 tys. dolarów rocznie, na 
jednego nauczyciela przypadało 6,3 ucznia, a w jednej klasie uczyło 
się nie więcej niż 12 osób (Domhoff 1983: 26).

Elitarny system kształcenia jest najskuteczniejszym sposobem 
zapewnienia międzypokoleniowej ciągłości klasie wyższej. Na po-
ziomie szkoły podstawowej zaczyna się tworzyć zamknięty krąg 
bliskich osób, które następnie idą do tych samych szkół średnich 
i w tym samym składzie kontynuują naukę na studiach. Razem spę-
dzają one czas, grają w polo, bywają na głośnych, okolicznościowych 
przyjęciach i rautach, a na koniec wybierają żony i mężów. Poza tym 
są członkami organizacji studenckich, korporacji i  bractw, które 
chronią ich przed roztopieniem się w tłumie. Można być studentem 
Princeton czy Harvardu, jednak oprócz znanego wszystkim Harvar-
du istnieje jeszcze ten drugi, do którego należą krewni tych samych 
wujków i cioć. Symbolem drugiego Harvardu są egzotyczne nazwy 
klubów studenckich, takich jak Porcellian, Fly i  A.D. – ich odpo-
wiednikami w Yale są Zeta Psi i Delta Kappa Ypsilon.

Polska klasa wyższa

W  Polsce nie ma klasy wyższej. Jeśli założymy, że się w  ogóle na-
rodzi, to i tak nie będzie taka, jak w Anglii. W 1896 roku Winston 
Churchill był podporucznikiem Czwartego Pułku Huzarów stacjo-
nującego pod Londynem: „w  owym czasie socjeta istniała wciąż 
w  swym dawnym kształcie. Była to wpływowa i  pełna splendoru 
grupa ludzi – wyjaśnia Churchill – która kierowała się prawie zu-
pełnie dziś zapomnianymi zasadami i  posiadała metody ich egze-
kwowania. Niemal wszyscy jej członkowie znali się ze sobą. Kilka-
set wielkich rodów, które przez tak wiele pokoleń rządziły Anglią 
i były świadkami jej wzniesienia się na wyżyny swej potęgi, było ze 
sobą w mniejszym lub większym stopniu spowinowaconych. Wszę-
dzie spotykało się przyjaciół i krewnych. Najważniejsze postacie so-
cjety były zarazem wybitnymi politykami lub czołowymi sportowca-
mi. Lord Salisbury (ówczesny premier rządu) przestrzegał zwyczaju 
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niezwoływania parlamentu, kiedy odbywały się wyścigi w Newmar-
ket… W tych dniach, na hucznych balach w Landsowne House, De-
vonshire House czy Stafford House bawili się wszyscy ludzie, którzy 
wchodzili w skład tego samego światka towarzyskiego, ściśle zwią-
zani z pracą parlamentu, hierarchią armii i marynarki oraz polityką 
państwa” (Churchill 2000: 72–73).

Jakkolwiek wszędzie istnieją uprzywilejowane kategorie i w każ-
dym kraju funkcjonuje pojęcie wyższości, w demokratycznych syste-
mach „klasy wyższe” są mniej widoczne i mają mniej arystokratycz-
nego splendoru. Nie da się stwierdzić, czy system komunistyczny 
PRL wykreowałby klasę wyższą, gdyby nie upadł – faktem jest, że 
kolejne kryzysy polityczne nie pozwoliły jej ustabilizować się na tyle, 
aby zapewniło to gremiom partyjno-rządowym szacunek i legitymi-
zację wynikającą z pochodzenia; takie nazwiska, jak Szlachcic, Kru-
czek czy Moczar, nie mogły się mierzyć z nazwiskiem Radziwiłł, je-
żeli zaś chodzi o ludzi biznesu, zaliczających się do ówczesnej elity 
zamożności, nie było im dane obnosić się z bogactwem na pokaz. 
Nie wyodrębniła się więc uprzywilejowana grupa społeczna o nie-
kwestionowanym statusie, czerpiąca siłę z poczucia integracji środo-
wiskowej, związana osobistymi znajomościami z rządząca elitą, któ-
ra by sama tworzyła wpływowy krąg osób, a na dodatek sama była 
obdarzana estymą i sentymentami przeszłości. Klasa wyższa nie mo-
gła funkcjonować w systemie, którego racją bytu była raczej prze-
ciętność. Dla elity PZPR nie do przyjęcia było wszystko, co kojarzy-
ło się z arystokracją i dworem.

Najbardziej znamiennym aspektem procesów rozwarstwienia 
po upadku komunizmu było formowanie się elity biznesu. Specjali-
styczne czasopismo „Home & Market” publikuje szacunkowe wyce-
ny majątku najzamożniejszych ludzi w Polsce. Na liście 500 najbo-
gatszych Polaków pozycję lidera zajmował w 2000 roku Jan Kulczyk, 
dysponujący majątkiem w wysokości 1,449 mld dolarów. Aleksander 
Gudzowaty, usytuowany na drugiej pozycji, oceniany był na 1,089 mld, 
a  na kolejnych miejscach sytuowali się Ryszard Krauze (675 mln) 
i Zygmunt Solorz (660 mln). Sobiesław Zasada (186 mln dolarów) 
był na 13 miejscu, a na 15 był Krzysztof Przewrocki, reprezentujący 
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firmę House of Prince (wyroby tytoniowe), którego majątek ocenia-
ny był na 171 mln (Jasiecki 2001).

Mając w pamięci dane z amerykańskiego rankingu czasopisma 
„Forbes”, odnotujmy dwa fakty. Pierwszym z nich jest rzucający się 
w oczy dystans między najbogatszymi mieszkańcami Stanów Zjed-
noczonych i Polski. Tylko Kulczyk i Gudzowaty, z majątkami powy-
żej 1 mld dolarów, mieliby szanse znaleźć się na liście „Forbes”, jed-
nak nie zmieściliby się oni w pierwszej dwudziestce amerykańskiej 
elity biznesu, jakkolwiek porównywanie się z USA nie powinno pro-
wadzić do popadania w kompleksy.

Drugim faktem jest to, że również w Polsce ukształtowała się eli-
ta zamożności, którą od przeciętnego Polaka dzieli dystans liczony 
w milionach. W kategorii tej są wielcy udziałowcy – tacy jak Kul-
czyk, Krauze, Zasada czy Solorz – jak również kadra menedżerska 
wielkich firm. Według szacunków sporządzanych przez specjali-
styczne magazyny i kluby biznesu kategoria ta obejmowała w 2000 
roku od kilkuset do kilku tysięcy osób, z czego wynika, że jej udział 
wśród ogółu ludności kształtował się w granicach 0,0001%. Propor-
cja ta odpowiada pojęciu eksklyzwności, chociaż, jeżeli chodzi o po-
ziom dochodów, to sytuuje się on znacznie poniżej standardów spo-
łeczeństw zachodnich.

Bogactwo powinno się łączyć z  innymi atrybutami klasy wyż-
szej, takimi jak wywieranie wpływu politycznego, pochodzenie spo-
łeczne i  międzypokoleniowa ciągłość środowisk, których repre-
zentanci, jeżeli się na coś uskarżają, to na niesprawiedliwe prawo 
spadkowe. Za milionami dolarów powinna stać władza, chociaż wy-
czuleni na niuanse specjaliści od elit, tacy jak Mills, przestrzegali, by 
nie demonizować problemu, ponieważ realizacją „żywotnych intere-
sów klasy wyższej nie zajmuje się bynajmniej komitet wykonawczy 
sprawujący władzę w imieniu wielkiego biznesu”, ale jej poszczególni 
członkowie. Klasy społeczne rzadko kiedy stają się zbiorowym akto-
rem, a już z pewnością nie występują na co dzień w tej roli. Wizja ko-
lektywnej władzy sprawowanej przez elitę biznesu jest rodem ze spe-
kulatywnego myślenia, pokrewnego idei marksistowskiej.

Problem reprezentacji interesów klasy wyższej w  krajach za-
chodnich rozwiązywany jest na różne sposoby. W Stanach Zjedno-
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czonych rzecznikiem jej interesów jest organizacja o nazwie Busi-
ness Council (Rada Biznesu), uznawana za kwintesencję tych elit, 
złożona z  przewodniczących największych korporacji, ośrodków 
naukowo-badawczych i  banków. Nazwiska jej członków, systema-
tycznie zamieszczane są w informatorach Who is Who in America. 
Głównym polem działalności Rady Biznesu są bardziej lub mniej 
sformalizowane spotkania z członkami rządu. Rada wysłuchuje ra-
portów i sprawozdań, a ze swej strony przedstawia inicjatywy i wy-
suwa sugestie. Na spotkaniach Rady, zwoływanych w atrakcyjnych 
miejscowościach wypoczynkowych, w  rodzaju Hot Springs (Wir-
ginia), panelowe dyskusje łączą się z atmosferą rekreacji sportowej 
i  towarzyskiej imprezy, która sprzyja wypracowywaniu konstruk-
tywnych rozwiązań. Bardziej zinstytucjonalizowaną formą zabie-
gania o interesy jest lobbing. Interesy upper class w Kongresie USA 
reprezentuje organizacja Roundtable Business, która w okresie pre-
zydentury Forda i Cartera wyróżniała się skutecznym blokowaniem 
działań ruchu na rzecz ochrony praw konsumenta (Domhoff 1983: 
136). Przy prezydencie Stanów Zjednoczonych funkcjonują również 
specjalne komisje doradcze z zadaniami formułowania programów 
w zakresie zdrowia, edukacji, gospodarki i polityki socjalnej.

Jednakże najsilniejszym ogniwem utrwalania wpływów jest po-
woływanie na stanowiska rządowe. Styl rządzenia w  III Rzeczpo-
spolitej ma kilka cech – jedną z nich stało się przechodzenie osobi-
stości życia politycznego do prywatnego biznesu. Byli ministrowie, 
wysocy urzędnicy państwowi i posłowie obsadzają stanowiska pre-
zesów firm, są wybierani do rad nadzorczych i zarządów spółek, sta-
ją się udziałowcami i zakładają własne przedsiębiorstwa. Nie doko-
nuje się natomiast przepływ w drugą stronę, do rządu, co odróżnia 
polskie doświadczenia od krajów zachodnich, gdzie przechodzenie 
ludzi biznesu na wysokie urzędy jest najlepiej sprawdzoną metodą 
uczestniczenia klasy wyższej we władzy

W  Stanach Zjednoczonych kadra zarządzająca wielkich firm 
stanowi integralne zaplecze administracji państwowej wysokiego 
szczebla i  rządu. W drugiej połowie lat 70. 28% członków ścisłego 
kierownictwa korporacji związanych z przemysłem zasiadało w róż-
nych komitetach doradczych przy rządzie USA, podczas gdy odsetek 
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doradców reprezentujących sektor małych przedsiębiorstw kształto-
wał się na poziomie 4%. Ilustruje to „wyjątkową gotowość przed-
stawicieli wielkiego kapitału do podejmowania obowiązków zwią-
zanych z  rządzeniem” – jak utrzymywał autor tych badań (Useem 
1980). Reprezentantami wielkiego biznesu w rządzie USA byli póź-
niejsi sekretarze stanu i  obrony. W  gabinecie Cartera sekretarzem 
obrony był Harold Brown, przedtem dyrektor kilku korporacji i pre-
zydent California Institute of Technology, a Michael Blumenthal, po 
zakończeniu prezydentury w Bendix Corporation, piastował urząd 
sekretarza skarbu. Dziennikarze komentowali to w  ten sposób, że 
rząd ma słabsze powiązania z Białym Domem niż z Fundacją Rocke-
fellera, IBM czy Wall Street. Pierwszym sekretarzem stanu w rządzie 
prezydenta Reagana był generał Aleksander Haig, prezydent Man-
hattan Bank, Crown Cork & Seal i Texas Instruments, postać dobrze 
znana polskiemu telewidzowi w latach 80. Fizjonomia Haiga nie po-
zostawiała złudzeń, że czas obłaskawiania władz Kremla należy do 
bezpowrotnej przeszłości, co czyniło go przedmiotem nieustannych 
ataków propagandowych polskich mediów. Stanowisko to objął po 
nim George Schultz, prezydent jednej z największych firm budowla-
nych świata Bechtel Corporation i dyrektor Morgan Guaranty Trust. 
Sekretarz obrony Caspar Weinberger, który rozpoczął karierę w za-
wodzie prawnika, w  latach 70. zarządzał firmą Pepsico & Quaker 
Oats.

Reformatorskim akcentem ostatniego rządu PRL było mianowa-
nie ministrem przemysłu Mieczysława Wilczka, właściciela dobrze 
prosperujących firm w przemyśle spożywczym. Wilczek miał opinię 
wyjątkowo rzutkiego biznesmena, mającego odwagę w nieprzewidy-
walnych czasach komunizmu nie ukrywać własnego majątku, a z za-
robionych pieniędzy robić właściwy użytek. W postkomunistycznych 
gabinetach rządowych jedynym – o znanym nazwisku – reprezentan-
tem kół zbliżonych do wielkiego biznesu był Ireneusz Sekuła, powo-
łany na stanowisko prezesa Głównego Urzędu Ceł przez premiera 
Cimoszewicza z ramienia koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Prowadzone od kilku lat anali-
zy nad karierami profesjonalnych polityków w Polsce nie wykaza-
ły w  tej kategorii nadreprezentacji środowisk wielkiej własności – 
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przeważali w  nich inteligenci, co dotyczyło głównie ekonomistów 
i prawników (Wasilewski 2000). Formująca się elita wielkiego biz-
nesu nie stała się znaczącym partnerem dla rządu, co wynika zarów-
no z jej ekonomicznej słabości, jak i postrzegania jej przez rząd jako 
kłopotliwego partnera, nie powstały bowiem jeszcze sformalizowa-
ne reguły współpracy wysokiej administracji państwowej z  lidera-
mi biznesu, a  nade wszystko – styk gospodarki z  polityką trakto-
wany jest jako ognisko korupcji, a profesjonalny lobbing, który jest 
legalnym trybem załatwiania tych spraw, dopiero zaczyna się two-
rzyć. W 2001 roku Sejm uchwalił ograniczenie działalności gospo-
darczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Funkcjonowanie re-
prezentantów świata politycznego w strukturach gospodarki zyskało 
sobie niepochlebne miano „politycznego kapitalizmu”, który spro-
wadza system rządzenia na tory zdegenerowanej formuły demokra-
cji, jak utrzymują niektórzy specjaliści od tego problemu. Zjawiskom 
finansowania polityki przez świat wielkiego biznesu i  – związane-
mu z nimi – systemowi „dzielenia łupów” przez partie towarzyszy-
ła fala nasilających się oskarżeń o zawłaszczanie pieniędzy publicz-
nych, formułowanych pod adresem polityków desygnowanych do 
rad nadzorczych holdingów, spółek i kas chorych, w których człon-
kostwo przynosiło niemałe dochody.

Nieobecności członków elity biznesu w gabinetach rządowych 
nie rekompensowała działalność doradczych ciał z udziałem ludzi 
biznesu przy najwyższych urzędach – tej niezwykle skutecznej me-
tody zabezpieczenia interesów wielkiego kapitału w krajach zachod-
nich. W latach 90. powstało w Polsce kilka organizacji zrzeszających 
wielkich udziałowców największych firm. Najbardziej wpływowymi 
z  tych organizacji są znane z  popierania liberalnego kursu reform 
Business Center Club, Polska Rada Biznesu i  Polska Konfederacja 
Pracodawców Prywatnych. Prowadzą one ożywioną działalność 
promocyjną, organizują seminaria w  celu nawiązywania kontak-
tów, a z perspektywy propagowania stylu życia i wzorów zachowań 
ich głównym zadaniem jest integracja własnych środowisk. Podob-
nie jak w krajach zachodnich, przedstawiciele biznesu biorą udział 
w pracach komisji sejmowych, prowadzą monitoring prawny i wy-
stępują z  projektami gospodarczymi. Poza tym zasiadają w  Komi-



158 ROZDZIAŁ 6

sji Trójstronnej, która w  1992 roku. rozpoczęła działalność mającą 
na celu rozwiązywanie spornych problemów między pracodawcami, 
związkami zawodowymi i rządem.

Działalność Polskiej Rady Biznesu oparta jest na modelu stwo-
rzonym przez amerykańską Business Roundtable – członkowie PRB 
preferują personalne kontakty z  decydentami politycznymi w  at-
mosferze klubowej, niezależnie od instytucjonalnych powiązań. Pol-
ska Rada Biznesu i Business Center Club, założone w latach 1991– 
–1992, miały być miejscem tworzenia się etosu klas wyższych na 
wzór esprit de corps, będącego towarzyskim spoiwem upper class 
w klubach funkcjonujących w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Kan-
dydaci płacą za wpis na listę członków i uiszczają wysokie składki 
członkowskie. Do PRB mogą należeć jedynie członkowie ścisłego 
kierownictwa dużych firm, zatrudniających co najmniej 100 osób, 
których roczny przychód przewyższa kwotę 10 mln dolarów.

W krajach zachodnich tradycyjne wyznaczniki przynależności 
do klasy wyższej zaczynają występować w różnej postaci.  Charakte-
rystycznym zjawiskiem świata możnych staje się przechodzenie do 
posiadania płynnych zasobów, czyli do liquid forms, co w praktyce 
oznacza, że można być właścicielem wielkiej fortuny, żyjąc w  wy-
najmowanej posiadłości. Ci najbardziej aktywni, którzy są w stałych 
rozjazdach, mieszkają w  apartamentach luksusowych hoteli, wy-
pożyczając biżuterię, samochody i meble. Przemieszczanie się kla-
sy wyższej jest powrotem do wędrówek średniowiecznych władców, 
w czasach gdy stolica kraju była nieokreślonym pojęciem, a dwór za-
trzymywał się na rok czy dwa, po czym ruszał dalej.

Klasa panująca 

Idea tworzenia elitarnych klubów padła w Polsce na podatny grunt 
rozwijającego się wielkiego biznesu. Jednak nie jest to klasa wyższa, 
ponieważ ważniejszym jej wyznacznikiem jest istnienie nieformal-
nego kręgu szanowanych rodzin i  bliskich znajomych. Prawdziwa 
klasa wyższa jest siecią ekskluzywnych koligacji, ma poczucie histo-
rycznej ciągłości i utrzymywania dziedzictwa. Od bogactwa ważniej-
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szy jest również czynnik legitymizacji społecznej, czego symbolicz-
ną postacią jest w Stanach Zjednoczonych Social Register, w Anglii 
Izba Lordów, a w innych krajach zwykły sentyment do arystokracji 
i starych rodów. Stwierdzenie to dotyczy również Polski – istniejące 
już milionowe dochody, połączone być może w przyszłości, z piasto-
waniem ministerialnego urzędu musiałyby zyskać akceptację ogółu.

Społeczeństwo jest jak żyjący organizm. Analogie z organizma-
mi polegają na tym, że podstawowym kategoriom społecznym zwy-
kło się przypisywać określone zadania, które muszą być realizowane, 
aby organizm społeczny mógł żyć. Zadaniem klasy chłopskiej jest 
dostarczanie żywności, robotnicy zajmują się wytwarzaniem dóbr 
materialnych, inteligencja dba o stronę duchową i zajmuje się two-
rzeniem symboli, duchowieństwo kontaktuje się z Bogiem, przedsię-
biorcy koordynują, klasa średnia utrzymuje to w równowadze (jeżeli 
jest), a elity powinny się zajmować rządzeniem. Klasa wyższa, któ-
rej przeznaczenia w ramach tego modelu nie da się dokładnie usta-
lić, funkcjonuje prawdopodobnie na zasadzie inercji. Nie wyklucza 
to zaspokajania przez nią jakichś potrzeb – jako element tkanki spo-
łecznej regeneruje się ona, ale trwać bynajmniej nie musi.

Należy stwierdzić, że w społeczeństwie polskim nie ma takiego 
segmentu. Drugi wniosek dotyczy przyszłości – trudno byłoby ska-
zywać klasę wyższą na niebyt, jednak z  pewnością nie należy ona 
do rozwojowych kategorii, utrzymujących się na fali modernizacji 
społeczeństw rynkowych. W  ramach prowadzonego w  latach 90. 
międzynarodowego sondażu New Democratic Barometer próbowa-
no ustalić, czy społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej popie-
rają ustanowienie monarchii w swych krajach. Wyniki tych badań 
wskazują, że idea ta spotkała się z raczej nikłym odzewem. Stosun-
kowo najbardziej pozytywnie odnieśli się do niej mieszkańcy Rumu-
nii i Bułgarii, gdzie odpowiedzi „tak” udzieliło odpowiednio 18 i 15% 
reprezentantów dorosłej ludności. Na Białorusi, której w przeszło-
ści nie było dane być nawet suwerennym księstwem, za monarchią 
opowiadało się 15% ogółu. Natomiast z  największą rezerwą usto-
sunkowano się do tego projektu na Węgrzech i  w  Republice Cze-
skiej, w których to krajach odsetek zwolenników monarchii kształ-
tował się na poziomie 2%; Polacy z  10-procentowym poparciem 
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dla przywrócenia monarchii sytuowali się pośrodku tej skali (Rose 
i in. 1998: 111).

Sporadyczne i zabarwione subiektywizmem spotkania z przed-
stawicielami starych rodów w Polsce skłaniają mnie do podzielenia 
się krótką refleksją. Rzecz dotyczy restauracji klas wyższych – oso-
ba płci żeńskiej X, usytuowana w gabinecie Tadeusza Mazowieckie-
go, znana z racji tego z wystąpień w TV i przeżywająca w tym czasie 
apogeum popularności, nazwisko rodem z  Litwy. Twarz wypielę-
gnowana, sylwetka szczupła, znamionująca dbałość o linię, mimika 
twarzy (nazywana zblazowaniem) w czasie mówienia polegająca na 
wodzeniu oczami po ścianach, bez zatrzymywania się na członkach 
zgromadzenia i  innych szczegółach. Przy stole zasiada kilka osób, 
w trakcie luźnej rozmowy, co jest okolicznością łagodzącą (zdaniem 
autora), Pani X, która jest przedstawicielką arystokratycznej rodzi-
ny uczestniczącej przed wojną w życiu politycznym, zaczyna opo-
wiadać o sukcesach córki tonem władczyni, która komunikuje pod-
danym o  wydarzeniach z  życia następcy tronu. Autor wyjątkowo 
wysunie w  tym miejscu na pierwszy plan własne wątpliwości (su-
biektywizm autora) co do absolutnej pewności X, że stare rody ota-
czane są admiracją przez ogół i ogółowi znane są szczegóły ich afilia-
cji rodzinnych. Jak wynikało z dalszej rozmowy, arystokracja byłaby 
gotowa w potrzebie wziąć na siebie obowiązki wynikające z rządze-
nia – prosty lud powita ją na ganku chlebem i  solą. Autor, który 
nie podziela tych uczuć, miał za złe Pani X, że nie trzymała się sty-
lu nakazującego rezerwę i panowanie nad sobą, a powinna, ponie-
waż było to zawsze standardem angielskiej upper class. Wychodziło 
się z tego spotkania z nieokreślonym uczuciem, że nie wiadomo, co 
gorsze: zakłamanie prominentnych postaci minionego reżymu czy 
zadufanie pretendentów do roli żubrów litewskich.



podsumowanie
Dalsze perspektywy rozwoju społeczeństwa klasy 

średniej w Polsce
 

Jeżeli rząd kiedykolwiek postanowi przyjąć jakikolwiek 
związek statystyczny za podstawą swojej 

polityki, dokładnie w tej samej chwili związek ten
się rozpadnie, i z taką właśnie sytuacją mamy

obecnie do czynienia.
Philip Gooddhart, ekonomista i statystyk

Kilkanaście lat temu problematyka rozwoju klasy średniej nie scho-
dziła z pierwszych stron gazet. Stała się kwestią polityczną, z postę-
pów w jej rozwoju rozliczany był rząd. Na poziomie inicjatyw oby-
watelskich wyłonił się ruch na rzecz popierania klasy średniej przy 
nieistniejącym już tygodniku „Cash”. Kulminacyjnym punktem tego 
spontanicznego przedsięwzięcia było powołanie Komisji Rejestra-
cyjnej Polska Klasa Średnia, która w 1995 roku ogłosiła, jakie kryteria 
przynależności trzeba spełnić, i zaczęła wydawać certyfikaty człon-
kostwa; kandydaci musieli mieć co najmniej średnie wykształcenie, 
samochód i miesięczne dochody powyżej 1500 zł. Dokonywało się 
to w atmosferze magicznej wiary w możliwości kreowania struktu-
ry społecznej i poczucia, że dzieje się coś, czego nie można zanie-
dbać. Mimo że entuzjazm tych pierwszych lat minął, a na pierwszy 
plan wysunęły się inne problemy, klasie średniej nie grozi zagrzeba-
nie w  foliałach. W  maju 2001 roku Unia Wolności zainaugurowa-
ła kampanię wyborczą do Sejmu pod hasłem: „Silna klasa średnia 
to silna Polska”. Był to prawdziwie pionierski ruch, który sprawił, że 
„klasa średnia” zaistniała na scenie politycznej przynajmniej w roli 
symbolu, z  nadziejami stania się głównym podmiotem elektoratu, 
jak w USA czy w Anglii.
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Pozostaniemy przy wnioskach płynących z analiz, co w niczym 
nie zmienia faktu, że w historii formowania się klasy średniej ota-
czający ją kontekst propagandowy był zawsze nie mniej ważny od 
obiektywnych procesów rozwoju. Przypomnę w  skrócie: zjawiska 
związane ze „społeczeństwem klasy średniej” potraktowałem w tej 
książce jako charakterystykę tempa dokonujących się zmian. Pojęcie 
to stanowiło modelowy wzór odniesiony do mieszkańców Polski – cho-
dziło o uchwycenie dynamiki kształtowania się różnych cech przypi-
sywanych klasie średniej i określenie dystansu dzielącego nas od roz-
winiętych systemów rynkowych. Rzecz jasna, można się było w tym 
celu odwołać również do pojęć takich, jak społeczeństwo „informa-
tyczne”, „konsumpcyjne”, „postindustrialne”, społeczeństwo „rów-
nych szans” czy społeczeństwo „ryzyka”, spopularyzowanych w ana-
lizach teoretycznych przez Galbraitha (1967), McCllelanda (1967), 
Bella (1976), Becka (1992) i innych znanych autorów; wybrałem „kla-
sę średnią”, ponieważ jest ona połączeniem kilku ważnych wymiarów.

Podsumowując, po upływie kilkunastu lat od zmiany systemu 
można stwierdzić pewne zmniejszenie się dystansu w stosunku do 
krajów rozwiniętego Zachodu. Najważniejszy był postępujący wzrost 
konsumpcji i realnych dochodów; asortyment towarów w przekro-
ju większych miast nie ustępował ofertom zachodnich metropolii: 
od hamburgera w barze McDonald’s do najnowszego modelu Forda 
czy BMW – po 30 minutach od wejścia do salonu samochodowego 
można z niego wyjechać świeżo nabytym pojazdem. Pewien udział 
mają w tym nawet klasy niższe; atrakcyjna sieć usług rodzi potrzebę 
konsumpcji, kupuje się mnóstwo rzeczy, żeby je mieć lub tylko po-
kazać, że można sobie na nie pozwolić. Supermarket zapewnia po-
czucie komfortu, nawet najuboższym. Jest teraz rok 2002 – w ciągu 
13 lat minęła epoka dzieląca społeczeństwo polskie od gospodarki 
planowej, w której benzyna była na kartki, samochody przydziela-
no na podstawie talonów, a w pierwszych miesiącach po wprowa-
dzeniu stanu wojennego jednym z kilku niedeficytowych artykułów 
spożywczych był ocet.

Wzrostowi zamożności towarzyszyły zmiany struktury społecz-
nej. Na pozycję lidera w hierarchii dochodów zdecydowanie wysunęła 
się kategoria kierowników przedsiębiorstw i inteligencja w zawodach 
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nietechnicznych – lata 90. stały się dla nich okresem bezpreceden-
sowego awansu. Podobnie jak w społeczeństwach klasy średniej, za-
czyna się w Polsce rysować podział na stosunkowo najlepiej opłaca-
ne kategorie menedżerów, wysoko wykwalifikowanych specjalistów 
w zawodach umysłowych i niższe kategorie „białych kołnierzyków”, 
podczas gdy reprezentanci klasy robotniczej przesuwają się w dolne 
partie hierarchii społecznej. Podobnie też, głównym źródłem nierów-
ności społecznych są mechanizmy rynku pracy. W latach 90. w Pol-
sce wyraźnie wzrósł wpływ poziomu wykształcenia na zróżnicowanie 
dochodów, a w szczególności coraz lepiej wynagradzane jest wyższe 
wykształcenie, które dla pracodawcy stanowi wskaźnik kompetencji, 
odpowiedzialności i zdyscyplinowania, czyli wartości rynkowej jed-
nostki. Zwiększyła się również rola stanowisk kierowniczych, nato-
miast systematycznie zmniejszały się dochody ludzi biznesu. W mia-
rę więc, jak kapitał edukacyjny i  rola kierownika uzyskiwały coraz 
większe znaczenie, zmniejszało się znaczenie kapitału pochodzącego 
z  tytułu posiadania drobnej własności, co stanowi fakt godny zapa-
miętania, jako że podobne tendencje występowały przez ostatnie kil-
kadziesiąt lat w rozwiniętych systemach rynkowych.

Społeczeństwo klasy średniej tworzą jednostki charakteryzujące 
się wspólnotą wartości i postaw. W krajach zachodnich wiele konsty-
tutywnych aspektów „ducha kapitalizmu”, takich jak chęć zysku, po-
święcenie się pracy, oszczędność czy życie w ascezie, zostało zastąpio-
nych przez pragnienie życia w  luksusie. Niezmiennymi elementami 
tego syndromu pozostają liberalizm, tolerancja i  skłonności do po-
legania na sobie, które są trwałymi filarami demokracji i stosunków 
rynkowych. W przypadku Polski lata 90. stały się wypadkową kilku 
zmian w  systemach wartości. Z  punktu widzenia perspektywy roz-
woju klasy średniej ważne jest, że dominowała raczej opcja na „nie” 
w kwestiach dotyczących przekonań wyrażających tolerancję obycza-
jową, liberalizm i akceptację praw rynku. Występujący w latach 90. kil-
kudziesięcioprocentowy spadek poparcia dla nierówności dochodów, 
przy wzroście akceptacji dla polityki socjalnej rządu, jest zaprzecze-
niem ideologii middle class. Statystyczny Polak stał się również mniej 
tolerancyjny wobec homoseksualizmu, zdrady małżeńskiej i utrzymy-
wania stosunków seksualnych przed ślubem. Niepokojące dla zwolen-
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ników klasy średniej może być to, że nie wzrosły skłonności do pole-
gania na sobie; w porównaniu do lat 80. kształtowały się one nawet na 
nieco niższym poziomie, przy czym odwrót od indywidualizmu wy-
stąpił też wśród inteligencji i właścicieli firm, z którymi wiązano naj-
większe nadzieje na kształtowanie się tej klasy społecznej.

Analizy te prowadzą do wniosku, że kapitalizm budowany jest 
w Polsce wbrew dominującym nastrojom społecznym. Wiele rzeczy 
robi się w nim pod przymusem, o czym nie wiedziano na ogół, de-
cydując się w  1989 roku na wprowadzenie stosunków rynkowych, 
zaczynając od konieczności podporządkowania się regulaminowi, 
który nakazuje, w co należy się ubierać do pracy, jak czesać i jakie 
bagaże zabierać w podróż służbową, aby godnie reprezentować pra-
codawcę i szefa. Regulamin firmy Ernst & Young głosi, że dla kobiet 
dopuszczalny jest jedynie stonowany makijaż (należy podkreślać 
oczy, które są ważne w rozmowach z klientem) i nie powinno się no-
sić głębokich dekoltów, powłóczystych i przezroczystych tkanin ani 
rzeczy w groszki. Mężczyznom z Ernst & Young zaleca się unikanie 
garniturów w prążki i kratki, nie powinni też nosić krótkich skarpe-
tek, tylko długie. W firmie Healey & Baker, zajmującej się międzyna-
rodowym doradztwem w zakresie nieruchomości, mężczyznom nie 
wolno nosić swetrów, zakazane są koszulki z napisami i dżinsy. Nikt 
nie proponuje pracownikom jednolitego stylu granatowych kombi-
nezonów na wzór chiński, uczy się ich tylko, jak powinni wyglądać, 
przekonując o konieczności atrakcyjnej uniformizacji.

Społeczeństwa klasy średniej wyłoniły się na bazie ról, które wy-
musiły samodzielność, orientacje na awans społeczny, wolę zmian 
i niepokój, aby nie okazać się gorszym. W krajach Europy Zachod-
niej wymagało to przezwyciężenia feudalnych nawyków, dlatego po-
stawy te napotykały więcej przeszkód niż w Stanach Zjednoczonych, 
ale jeszcze trudniej jest w Polsce. Obca jest nam ideologia Ameri-
can Dream, nakazująca wierzyć w równość szans i nieograniczone 
możliwości dla przedsiębiorczych i zdolnych jednostek. Najistotniej-
szą przeszkodą jest brak zrozumienia, że w społeczeństwie opierają-
cym się na ciągłym współzawodnictwie orientacje te są konieczno-
ścią, a  nie sprawą wyboru, ponieważ kapitalizm skazuje na klęskę 
lub sukces, niezależnie od preferencji jednostek. 
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Orientacje na sukces nie rozwiną się w Polsce, dopóki w świa-
domości społecznej nie umocni się nakaz moralny, że nic nie uspra-
wiedliwia bierności i nie można być szanowanym, nie mając odwagi 
do zmierzenia się z  losem. „Polski sen” musi się stać, jak „amery-
kański”, ostrzegawczym ośrodkiem samokontroli. Jednym z  pro-
blemów z  jego przyswojeniem jest to, że brzmi on umoralniająco 
i  sztucznie nawet dla trzeźwo myślących jednostek. Ilustracją tych 
różnic są dane z badań porównawczych prowadzonych w kilkudzie-
sięciu krajach reprezentujących różne gospodarki i  systemy rzą-
dzenia: przeciętny Polak dopatruje się głównych czynników bogac-
twa w nieuczciwości, niezawinionych przez siebie przeciwnościach 
losu i niesprawiedliwym systemie społecznym, podczas gdy w An-
glii, Holandii, Niemczech i USA za najważniejsze czynniki bogac-
twa uznawane są ciężka praca i osobiste zdolności (Alwin i in. 1993).

Członkowie klasy średniej w USA od dziecka przyzwyczajani są 
do uporządkowanego wzoru kariery: najpierw należy zdobyć wy-
kształcenie na przyzwoitym uniwersytecie, aby następnie wejść do 
dobrego zawodu. Najbardziej pożądani są ludzie charakteryzują-
cy się instynktem upgrading urge, czyli przymusem demonstrowa-
nia oznak własnego sukcesu. Społeczeństwo klasy średniej liczy na 
inwestorów, a przede wszystkim na młodych przedstawicieli kadry 
menedżerskiej i professions, których stać na dom do mieszkania i do 
wypoczynku, którzy mają dwa samochody, do tego jacht i co jakiś 
czas zmieniają stare meble na nowe, motywowani, żeby co najmniej 
dorównać sąsiadom, a najlepiej wyprzedzić. Nie mamy ścisłych da-
nych dla Polski, ale nie zdziwiłbym się, gdyby dominującą reakcją na 
oznaki powodzenia sąsiadów była zawiść.

Mieszkańcy Polski poddawani są intensywnym testom radze-
nia sobie z ubezpieczeniami, rynkiem akcji, hipoteką na dom i inny-
mi rodzajami własności. Można tego nie akceptować, ale nie mamy 
wyboru. Kto chce dobrze mieszkać, jeździć dobrym samochodem 
i spędzać wakacje w tropikach, musi z większym zrozumieniem niż 
kiedyś doceniać znaczenie indywidualnego sukcesu. Społeczeństwo 
klasy średniej jest prawdopodobnie najbardziej uciążliwą drogą roz-
woju ze wszystkich, ale chyba nie ma innej drogi dla tych, którzy 
chcą się rozwijać.
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