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Dylematy polskich elit
jako dylematy uniwersalne
Z elitami problemy s¹ zawsze i wszêdzie. Samo istnienie elit wi¹¿e siê z podstawowymi sprzecznociami pomiêdzy wa¿nymi wartociami spo³ecznymi.
Przede wszystkim z napiêciem miêdzy powszechnie dzi cenionym w kulturze zachodniej idea³em równoci, a niezbêdnoci¹ istnienia hierarchii spo³ecznych. Nie istnieje spo³eczeñstwo, w którym wszyscy s¹ równi pod ka¿dym wzglêdem  choæby przyczyny praktyczne wymagaj¹, by koordynacja
jego dzia³añ by³a prowadzona przez wybran¹ grupê, a wiêc elitê. Rola
nawet tylko technicznej koordynacji grupy wi¹¿e siê z przekazaniem wybranym jej cz³onkom w³adzy nad innymi. A problem przecie¿ nie tylko w tym,
¿e w³adza siê wtedy koncentruje w okrelonych rêkach, ale i w tym, ¿e
kryteria doboru w³acicieli owych r¹k mog¹ siê zawsze okazaæ przedmiotem
kontrowersji.
Poniewa¿ polskie spo³eczeñstwo znajduje siê ci¹gle w procesie stosunkowo ¿ywych przeobra¿eñ, kszta³tuj¹ siê jego nowe struktury, trwa jego wpisywanie siê w struktury europejskie, równie¿ kszta³t i charakter polskich elit s¹
wysoce p³ynne. Podobnie pogl¹dy co do ich po¿¹danej natury s¹ znacznie
zró¿nicowane, stanowi¹c przedmiot ¿ywych sporów.

Definicja elit
Kwestia elit jest w ka¿dej spo³ecznoci nierozerwalnie zwi¹zana z problemem w³adzy. Banalnoæ tej konstatacji nie pozwala jednak na jej lekcewa¿enie, poniewa¿ jedn¹ z jej podstawowych implikacji jest fakt, ¿e ka¿de
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rozwa¿ania na temat elit bêd¹ równie¿ z koniecznoci rozwa¿aniami na
temat w³adzy. Dotyczy to w szczególnoci kwestii definicji elit, ustalenia
kryteriów ich wyznaczania: po¿¹danych czy empirycznie zaobserwowanych
wyznaczników elitarnoci czy te¿ okrelania podzia³ów i hierarchii w ich
obrêbie. Ka¿da próba poczynienia w tym zakresie pewnych ustaleñ, nawet jeli nie bêdzie sama bezporednio stanowi³a aktu walki o wp³ywy
poprzez wyznaczanie zakresu w³adzy poszczególnych grup, bêdzie, chc¹c
nie chc¹c, odnosi³a siê do procesu walki o w³adzê.
wiadomoæ nieuchronnej politycznoci poruszanej problematyki powinna siê wi¹zaæ z wysi³kiem zmierzaj¹cym w kierunku dekonstrukcji politycznych za³o¿eñ i potencjalnych interesów stoj¹cych za prezentowanymi pogl¹dami. Sposób, w jaki bêdzie siê okrela³o po¿¹dane hierarchie spo³eczne, w szczególnoci kryteria elitarnoci, mo¿e byæ wiadomie b¹d podwiadomie zwi¹zany z próbami wp³ywania na nie w taki sposób, by dowartociowa³y w jak najwiêkszym stopniu w³asny status spo³eczny. Przed niebezpieczeñstwem tym nie sposób siê nigdy uchroniæ do koñca, ale mo¿liwym sposobem zabezpieczenia jest próba uwzglêdniania wiêkszej liczby
punktów widzenia na dany temat.
Poszczególne elity, ich frakcje a nawet grupy aspiruj¹ce zaledwie do statusu elitarnoci definiuj¹ elitarnoæ w odmienny, czêsto wzajemnie wykluczaj¹cy siê sposób.
Niezwykle u¿yteczne w tym kontekcie mo¿e byæ narzêdzie do analiz
elit, zaproponowane przez s³ynnego socjologa francuskiego Pierrea Bourdieu1 . Uzna³ on, i¿ o w³adzy mo¿na mówiæ w kategoriach trzech typów
kapita³u. Obok klasycznego kapita³u ekonomicznego Bourdieu wyró¿ni³
kapita³ spo³eczny oraz kapita³ kulturowy. W systemie Bourdieu te trzy typy
kapita³u wyczerpuj¹ wszystkie mo¿liwe formy w³adzy, choæ dopuszczalne
jest wyró¿nianie podtypów wyró¿nionych kapita³ów2 . I tak podtypem kapita³u spo³ecznego, który sprowadza siê do potencja³u osi¹gania celów, opieraj¹cego siê na sieci kontaktów, znajomoci i cz³onkostwa w nieformalnych i zinstytucjonalizowanych grupach, jest kapita³ polityczny, wynikaj¹cy
1

2

P. Bourdieu, The Forms of Capital [in:] J. G. Richardson (red.) Handbook of Theory and Research for Sociology of
Education, Greenwood Press, New York, Westport, Connecticut, London 1986, p. 117142.
Bourdieu wspomina³ jeszcze o kapitale symbolicznym, ale jest on raczej form¹, w jakiej mog¹ wystêpowaæ kapita³y, a nie dodatkowym ich typem.
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z cz³onkostwa w grupach i instytucjach politycznych3 . Kluczowy dla rozwa¿añ Bourdieu kapita³ kulturowy mo¿e byæ wed³ug niego rozpatrywany
w trzech aspektach, z których dwa s¹ tu szczególnie istotne. Pierwszy to tak
zwany ucieleniony kapita³ kulturowy, zwi¹zany ze znajomoci¹ kultury
wysokiej, wykszta³conym smakiem i gustem w jej zakresie, opieraj¹cy siê
na swobodzie poruszania siê w ramach wyrafinowanych norm towarzyskich
i konwencji kulturowych. Jego przekaz zwi¹zany jest g³ównie z socjalizacj¹
rodzinn¹. Drugi podstawowy aspekt kapita³u kulturowego to tak zwany zinstytucjonalizowany kapita³ kulturowy, który mo¿na uto¿samiaæ przede wszystkim z formalnym wykszta³ceniem i potwierdzonymi instytucjonalnie kompetencjami zawodowymi. Jego przekaz dokonuje siê g³ównie w ramach
systemu edukacyjnego, ale jak wskazuje Bourdieu, w du¿ym stopniu dostêp do niego jest tak¿e zdefiniowany przez pochodzenie spo³eczne. Jak siê
wydaje, odpowiada on mniej wiêcej popularnemu w naukach ekonomicznych pojêciu kapita³u ludzkiego. Trzeci, najmniej istotny z kulturowego punktu
widzenia niniejszych rozwa¿añ typ kapita³u kulturowego wyró¿niony przez
Bourdieu to kapita³ zmaterializowany w postaci przedmiotów o wartoci
kulturowej.
Zaproponowany przez Bourdieu system kapita³ów mo¿e tak¿e pos³u¿yæ
do analizy elit. Poszczególne typy elit mo¿na bowiem rozpatrywaæ w³anie
jako grupy definiuj¹ce swoj¹ szczególn¹ pozycjê spo³eczn¹ w kategoriach
wybranych typów kapita³u. Ka¿da z elit, w szczególnoci elity ekonomiczna,
kulturowa i polityczna, d¹¿y do nadania w³asnemu typowi kapita³u, a pos³uguj¹c siê jêzykiem Bourdieu  w³asnemu polu, uprzywilejowanego statusu.
Hierarchia poszczególnych pól, czyli pola ekonomicznego, politycznego
i kulturowego, okrela jednoczenie hierarchiê elit. Niestabilnoæ systemu
polskich elit mo¿na dobrze opisaæ w³anie w jêzyku tej teorii. I tak z jednej
strony ronie w si³ê elita ekonomiczna, której status w stosunku do elity
3

Kapita³ spo³eczny w rozumieniu Bourdieu ma zupe³nie odmienne znaczenie od tego, które nadaj¹ mu Putnam,
Coleman czy Fukuyama. W przyjmowanym tak¿e w niniejszym tekcie ujêciu kapita³ spo³eczny nie jest jednoznacznie pozytywnym zasobem i odnosi siê raczej do pozycji spo³ecznej jednostki ni¿ stopnia integracji spo³ecznej i wzajemnego zaufania w obrêbie wiêkszych spo³ecznoci. W wielu kontekstach kapita³ spo³eczny mo¿e byæ
wiêc w takim rozumieniu uznawany za czynnik negatywny, blokuj¹cy dostêp do wielu zasobów osobom nieposiadaj¹cym okrelonych koneksji, niebêd¹cym cz³onkami uprzywilejowanych grup. Wiêcej o ró¿nych rozumieniach kapita³u spo³ecznego w: T. Zarycki, Kapita³ spo³eczny a trzy polskie drogi do nowoczesnoci, Kultura i Spo³eczeñstwo. vol. XLVIII, 2, 2004, s. 4565.
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politycznej i kulturowej siê umacnia. Logika pola ekonomicznego w coraz
wiêkszym stopniu zyskuje legitymizacjê jako podstawowy wyznacznik statusu spo³ecznego. W du¿ym stopniu ta wzrastaj¹ca, by nie powiedzieæ dominuj¹ca ju¿ rola kapita³u ekonomicznego uznawana jest przez elity polityczne
i kulturowe, które same zaczynaj¹ siê hierarchizowaæ poprzez stopieñ wymiennoci ich kapita³ów (politycznego i kulturowego) na kapita³ ekonomiczny. Innymi s³owy, poszerzaj¹ siê krêgi polityków i inteligencji (któr¹
w uproszczeniu zdefiniowaæ mo¿na jako klasê kapitalistów kulturowych),
gotowych konwertowaæ swe symboliczne zasoby na kapita³ ekonomiczny.
Czêsto czyni¹ to po niezbyt wygórowanej cenie i sw¹ wewnêtrzn¹ hierarchiê zaczynaj¹ ustalaæ w³anie na podstawie kryterium rywalizacji ekonomicznej. W tym sensie definicja elity w coraz wiêkszym stopniu zaczyna siê
zbli¿aæ do kryterium zasobnoci maj¹tkowej. Nie jest to jednak proces nieodwracalny, a ca³kowita dominacja elity ekonomicznej w Polsce nie jest
wcale przes¹dzona i jednoznaczna, albowiem, po pierwsze, silne s¹ nadal
elity polityczne. Bourdieu czêsto sam przyjmowa³ w swoich rozwa¿aniach,
¿e pole w³adzy, a wiêc pole kapita³u politycznego, jest polem z definicji
uprzywilejowanym, a nawet dominuj¹cym. To na tym polu rozstrzyga siê
bowiem w du¿ym stopniu, ile warte s¹ inne typy kapita³u. Rewolucja bolszewicka jest skrajnym przyk³adem, pokazuj¹cym, ¿e pole w³adzy mo¿e doprowadziæ do ca³kowitego pozbawienia wartoci kapita³ów ekonomicznych,
w szczególnoci wszelkich papierów wartociowych. We wspó³czesnej Polsce tak drastyczne przypadki na szczêcie nie wystêpuj¹, jednak wp³yw pola
w³adzy na pole kapita³u ekonomicznego jest nie do przecenienia. Co prawda spotyka siê czêsto doniesienia o przekupstwie polityków, próbach sprzedawania ustaw czy wp³ywie lobby przedsiêbiorców na politykê, jednak
wiele innych faktów pokazuje, ¿e zale¿noci przebiegaj¹ce w drug¹ stronê
s¹ znacznie silniejsze. wiadcz¹ o tym przede wszystkim informacje, ¿e wiêkszoæ najwiêkszych polskich fortun jest w mniejszym lub wiêkszym stopniu
zwi¹zana z koneksjami politycznymi, równie¿ poza granicami kraju, z zamówieniami publicznymi i tym podobnymi. Z drugiej strony silne s¹ w Polsce
ugrupowania polityczne nastawione niezwykle krytycznie do wielkiego kapita³u, co jest zjawiskiem o tyle naturalnym, ¿e poziom egalitaryzmu Polaków
jest doæ wysoki. W efekcie nacisk polityczny na przywileje spo³eczne i obci¹¿enia bogatych zawsze bêdzie znaczny i z tym czynnikiem ograniczaj¹cym ich
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w³adzê polscy kapitalici ekonomiczni zawsze bêd¹ siê musieli liczyæ. Innym doæ banalnym, ale kluczowym powodem ograniczonej roli kapita³u
ekonomicznego, a co za tym idzie i elit ekonomicznych w Polsce, jest
w du¿ym stopniu historycznie uwarunkowana ma³a zasobnoæ kraju w rodzimy kapita³ ekonomiczny. Poniewa¿ sytuacja ta nie zmieni siê przypuszczalnie zbyt szybko, bêdzie to jedn¹ z przyczyn, dla których elity ekonomiczne w Polsce nie osi¹gn¹ prawdopodobnie statusu, jakim ich odpowiedniki
ciesz¹ siê w najbogatszych krajach zachodnich. W wielu momentach to
ci¹gle nie rodzimi kapitalici, ale pañstwo czy elity kulturowe bêd¹ czynnikami umo¿liwiaj¹cymi realizacjê wa¿nych projektów o znaczeniu ogólnokrajowym. Konkurencyjne dla ekonomicznej elity, maj¹ tak¿e niekiedy lepsze od niej kontakty i wp³ywy na zagranicznych dysponentów kapita³ów
ulokowanych w Polsce.
Jednoczenie rola elit kapita³u kulturowego jest w Polsce nadal bardzo
istotna. Po upadku komunizmu nast¹pi³ co prawda powa¿ny kryzys inteligencji, który po raz kolejny sk³ania wielu jej cz³onków do stawiania pytania
o perspektywy przetrwania. Jak siê wydaje, w istocie zachodzi po prostu
ci¹g³a transformacja elity kulturowej, której znaczna czêæ zdo³a³a siê doskonale przystosowaæ do nowych warunków systemowych, niekiedy uzyskuj¹c
niezwykle uprzywilejowane pozycje. Jak przekonuje Ivan Szelenyi4 wraz
ze swoimi wspó³pracownikami, kapita³ kulturowy jest kluczowym zasobem w regionie Europy rodkowo-Wschodniej. W szczególnoci w krajach
takich jak Polska czy Wêgry jest on w perspektywie historycznej kapita³em
dominuj¹cym. Tezy tej dowiod³y badania, które wykaza³y, ¿e znana teza
o uw³aszczeniu nomenklatury (innymi s³owy konwersji kapita³u politycznego w ekonomiczny przez dawn¹ nomenklaturê) jest tylko czêciowo prawdziwa. Okazuje siê bowiem, ¿e wspomniana konwersja powiod³a siê g³ównie tym, którzy oprócz kapita³u politycznego, wyniesionego z poprzedniego
systemu, dysponowali tak¿e znacznymi zasobami kapita³u kulturowego.
W ostatnim okresie doskona³¹ ilustracj¹ tezy o znaczeniu kapita³u kulturowego w Polsce by³a tak zwana afera Rywina. Pokaza³a ona doskonale,
jak¹ rolê odgrywa osoba formalnie niedzia³aj¹ca ani na polu ekonomicznym,
4

G. Eyal, I. Szelenyi and E. Townsley, Making Capitalism without Capitalists. The New Ruling Elites in Eastern Europe,
Verso, London 1998.
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ani na polu politycznym. Intelektualista Adam Michnik jest bowiem klasycznym przyk³adem kapitalisty kulturowego, który jest w stanie wp³ywaæ
w sposób znacz¹cy, jak pokaza³y to na przyk³ad przes³uchania komisji ledczej, przede wszystkim na pole polityczne, ale tak¿e i ekonomiczne. W tym
wymiarze niezwykle wyrany jest kontrast pomiêdzy Polsk¹ a Rosj¹. W tej
ostatniej kapita³ kulturowy odgrywa rolê o wiele bardziej podrzêdn¹, a media nie s¹ graczami autonomicznymi, tylko pionkami podporz¹dkowanymi
g³ównie interesom pola w³adzy. Polu w³adzy podporz¹dkowane jest tak¿e
w du¿ym stopniu pole ekonomiczne, czego doskona³ym dowodem jest sprawa
Chodorkowskiego. Z drugiej strony przyk³ad Stanów Zjednoczonych pokazuje, ¿e to pole ekonomiczne mo¿e de facto dominowaæ nad polami politycznym i kulturowym.
W Polsce kluczowa rola kapita³u kulturowego przejawia siê tak¿e w sile
przekonañ o kulturowych wyznacznikach elitarnoci. Dla wielu nie mo¿e zaliczaæ siê do elity w ¿adnym tego s³owa znaczeniu cz³owiek niekulturalny,
nawet jeli jest bogatym biznesmenem (bêdzie wtedy wymiewany jako nowobogacki) czy wp³ywowym politykiem (pozostanie nadal chamem). To
doskona³y dowód na siln¹ ci¹gle pozycjê kapita³u kulturowego w stosunku
do kapita³u politycznego i ekonomicznego. Pokazuje on jednoczenie niebezpieczeñstwa wi¹¿¹ce siê z dominacj¹ elit kapita³u kulturowego.
Spory o kryteria elitarnoci tocz¹ siê nie tylko pomiêdzy posiadaczami
poszczególnych typów kapita³ów. A wiêc nie chodzi wy³¹cznie o próby
upowszechnienia kapita³u finansowego jako podstawowego wyznacznika
elitarnoci przez elity gospodarcze, o ambicje klasy politycznej do powszechnej
regulacji, a wiêc dominacji we wszystkich sferach, w³¹czywszy sferê gospodarcz¹ i kulturow¹ czy te¿ o arogancjê elit kultury i nauki, deprecjonuj¹cych
konkurencyjne elity jako pozbawione og³ady, dobrego smaku czy kultury. W obrêbie ka¿dej z tych grup tocz¹ siê bowiem tak¿e wewnêtrzne
spory o dominacjê w obrêbie swoich pól. Rynek gospodarczy doæ dobrze
reguluje i opisuje wspó³zawodnictwo o status elity w obrêbie pola gospodarczego. Nie zawsze jednak zauwa¿alne jest, ¿e walka w tym polu toczy siê
nie tylko przy u¿yciu kapita³u ekonomicznego, lecz tak¿e z pomoc¹ innych
typów kapita³ów. Elity ekonomiczne zwykle bowiem nie gardz¹ mo¿liwoci¹ wykorzystania kapita³u spo³ecznego, a w szczególnoci politycznego do
wsparcia swoich interesów. Tak¿e kapita³ kulturowy u¿ywany jest czêsto,
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szczególnie przez lepiej zakorzenione elity ekonomiczne, do podkrelenia
swojego statusu i zdystansowania siê od nowych konkurentów deprecjonowanych przy wsparciu elit kulturowych jako nowobogaccy. Tendencje te
s¹ ju¿ dobrze widoczne w polskich elitach ekonomicznych, które nie gardz¹
inwestycjami w instytucjonalne, rodzinne a nawet matrymonialne alianse z klas¹
polityczn¹, star¹ arystokracj¹ czy elit¹ kultury.
Walka o status elitarnoci w obrêbie pola politycznego nie wymaga szczegó³owego opisu, poniewa¿ jest to¿sama z walk¹ polityczn¹ bêd¹c¹ przedmiotem codziennych doniesieñ mediów. Walce o kryteria elitarnoci w obrêbie pola kulturowego jest bardzo obecnie bardzo wyrana, a jednoczenie
silnie powi¹zana z konfliktami w polu politycznym5. G³ówny spór mo¿na,
jak siê wydaje, powi¹zaæ z wyró¿nionym wczeniej podzia³em pomiêdzy
ucielenion¹ a instytucjonaln¹ form¹ kapita³u kulturowego. Pierwsza
z opcji zwi¹zana jest w du¿ym stopniu z tradycyjnym etosem inteligenckim,
podkrelaj¹cym moralne obowi¹zki elit kulturalnych oraz zwi¹zane z nimi
przywileje wynikaj¹ce ze statusu autorytetu moralnego. W tej wizji elity
kulturalne s¹ elitami zawdziêczaj¹cymi swój szczególny status roli kapita³u
moralnego, zaanga¿owania w sprawy publiczne i szczególnej kompetencji
w zakresie kultury wysokiej. W jej sferze roszcz¹ sobie zreszt¹ zwykle prawa
do statusu decyduj¹cego prawodawcy. Z drugiej strony o swoje wp³ywy
walcz¹ elity pragmatycznie nastawionych frakcji pola kulturowego, opieraj¹ce siê na bardziej technokratycznej wizji kapita³u kulturowego, definiowanego w kategoriach instytucjonalnych, a wiêc wykszta³cenia i formalnych
kompetencji. W tym obozie kultura wysoka, a co za tym idzie i jej twórcy,
cieszy siê ni¿sz¹ estym¹ i postrzegana jest w mniejszym stopniu jako wartoæ
nadrzêdna a bardziej w kategoriach u¿ytecznoci, a nawet perspektyw komercjalizacji. Podobnie sfera nieformalnych konwencji kulturalnych, manier i dobrego smaku jest marginalizowana jako wyznacznik elitarnoci,
a nawet deprecjonowana jako prze¿ytek. Konflikty w polu kulturowym nie
ograniczaj¹ siê oczywicie wy³¹cznie do tego w³anie starcia dwóch wizji
elitarnoci, ale wydaje siê on byæ g³ówn¹ osi¹ podzia³ów, napiêcia wokó³
której nie zanikn¹ najprawdopodobniej szybko.
5

Wiêcej o tym sporze w: T. Zarycki, Cultural Capital and the Political Role of the Intelligentsia in Poland, Journal of
Communist Studies and Transition Politics, Vol. 19, No. 4, December 2003, p. 91  108.
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Otwartoæ elit
Uniwersalnym problemem elit ka¿dego spo³eczeñstwa jest problem ich
otwartoci. Jednym z podstawowych zagro¿eñ dla jakoci ka¿dej elity, a co za
tym idzie równie¿ dla spo³ecznoci na szczycie której siê ona znajduje, jest
niebezpieczeñstwo jej petryfikacji, zamkniêcia siê. Elita zamkniêta zawsze
bowiem, w d³u¿szej czy krótszej perspektywie, skazana jest na degeneracjê,
ta za mo¿e doprowadziæ nawet do upadku ca³ej wspólnoty. Dobrym przyk³adem z niedawnych lat mo¿e byæ rozpad Zwi¹zku Radzieckiego, którego
elita  jak potwierdzaj¹ badania empiryczne  w znacznym stopniu zasklepi³a siê w sobie6 . Sowiecka nomenklatura, w przeciwieñstwie nawet do peerelowskiej, sta³a siê zamkniêt¹ w du¿ym stopniu, samoreprodukuj¹c¹ siê
kast¹, która zgromadzi³a co prawda ogromn¹ w³adzê, ale jednoczenie
w du¿ym stopniu zatraci³a instynkt prze¿ycia i resztki legitymizacji i w efekcie sama doprowadzi³a do rozpadu wielkiego imperium. Po jego upadku
uleg³a za znacznemu rozproszeniu. W tym sensie polska nomenklatura
komunistyczna, prawdopodobnie tak¿e dziêki swojej otwartoci, okaza³a
siê o wiele bardziej ¿ywotna i po 1989 roku zdo³a³a zachowaæ polityczn¹
jednoæ, ci¹gle odnawiaj¹c siê, zdoby³a ju¿ dwa razy w³adzê w kraju.
Z drugiej jednak strony nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e ka¿da elita oprócz
otwartoci potrzebuje stabilizacji. Naturalnym instynktem spo³ecznym ka¿dego cz³owieka jest jak najpewniejsze zabezpieczenie osi¹gniêtej pozycji
spo³ecznej, a w przypadku gdy posiada on potomstwo  przekazanie jej
nastêpnym pokoleniom. Tendencja ta, choæ opieraj¹ca siê na d¹¿eniu
do zabezpieczenia interesów tylko w³asnej rodziny, ma tak¿e wa¿ne pozytywne implikacje spo³eczne. Powoduje ona bowiem zainteresowanie stabilnoci¹ ca³ego systemu spo³ecznego, który jest fundamentem stabilnoci indywidualnej pozycji spo³ecznej. Zainteresowanie to wzrasta wraz z w³asn¹
zasobnoci¹ i przek³ada siê tak¿e na coraz ¿ywotniejsze zaanga¿owanie
w obronê interesów w³asnej wspólnoty, w tym w szczególnoci w³asnego
kraju, którego dobrobyt i presti¿ gwarantuj¹ tak¿e powodzenie indywidualne cz³onków elity. Tu jednak dochodzi siê do kolejnego oblicza
6

Np. I. Kovách, Economic Elite in Russia, Poland and Hungary. Property and Social Origin. Institute for Political Science
of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest 1996.
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wspomnianej sprzecznoci. Postêpuj¹cy wzrost zasobów elit, choæ teoretycznie powinien sprzyjaæ powi¹zaniu ich interesów z krajem, z czasem mo¿e
powodowaæ petryfikacjê elit i trudne do zaakceptowania nierównoci spo³eczne. Jednoczenie w epoce globalizacji zale¿noæ pomiêdzy wielkoci¹
zasobów elit i ich patriotyzmem ulega znacznemu rozmyciu. Mo¿na jednak
argumentowaæ, ¿e zwi¹zek ten jest jednak ci¹gle istotny i tak na przyk³ad
t³umaczyæ zachowania polskich elit postkomunistycznych, które po 1989
roku wykaza³y siê nieoczekiwanym dla niektórych stopniem uto¿samienia
z interesami kraju, prawdopodobnie równie¿ dziêki procesowi uw³aszczenia nomenklatury, który powi¹za³ ich interesy osobiste z interesami kraju.
Poziom stopnia koncentracji kapita³ów w rêkach elit nie zawsze jest ³atwy
do empirycznego ustalenia. Przy kapitale ekonomicznym kwestie s¹ relatywnie proste, dziêki postêpuj¹cej formalizacji polskiej gospodarki mo¿na
ustaliæ stopieñ koncentracji materialnego bogactwa w okrelonych rêkach
i zastanawiaæ siê, czy jest on za niski, czy za wysoki, dyskutowaæ nad po¿¹danymi sposobami jego redystrybucji czy u³atwienia akumulacji. Problem
nierównoci i wyznaczników elitarnoci nie sprowadza siê jednak do tego
wymiaru. Wa¿nym wk³adem Pierrea Bourdieu by³o w³anie wskazanie
na rolê kapita³u spo³ecznego, a w szczególnoci kulturowego, w zamykaniu
siê i izolacji grup elitarnych.
Problem ten dotyczy Polski i jej elit w nie mniejszym stopniu ni¿ Francji,
a wydaje siê byæ stosunkowo s³abo zbadany. Jak siê bowiem wydaje, wiêkszoæ obecnych polskich elit stosuje powszechnie mniej lub bardziej ukryte
mechanizmy obrony swej pozycji oparte na kapitale spo³ecznym i kulturowym. Czyni¹ to zarówno elity ekonomiczne, polityczne, jak i kulturowe,
które broni¹ siê przed konkurencj¹, blokuj¹c mo¿liwoci awansu wszelkim,
a zw³aszcza m³odym konkurentom za pomoc¹ niewidocznych czêsto barier
wykluczaj¹cych osoby pozostaj¹ce poza sieci¹ towarzysko-spo³eczn¹. Jest
to szczególnie proste, gdy dane rodowiska funkcjonuj¹ w oparciu o niezwykle rozpowszechnione w Polsce nieformalne zasady organizacji. Nale¿y pamiêtaæ o tej wysokiej czêsto cenie p³aconej za mi³y sk¹din¹d zwyczaj rodzinno-towarzyskiego stylu wspó³dzia³ania, zw³aszcza w obrêbie pola kulturowego i politycznego. Tam, gdzie formalne regulacje nie pozwalaj¹ na stosowanie otwarcie subiektywnych kryteriów selekcji, do uszczelniania swoich
rodowisk elity wszystkich typów aktywnie stosuj¹  jeli tylko maj¹ do
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niego dostêp  kapita³ polityczny. G³ównym narzêdziem w tym zakresie s¹
czêsto niezwykle skomplikowane mechanizmy regulacyjne dopuszczeñ, licencjonowania, egzaminów i tym podobne. W ogromnej wiêkszoci przedstawiane jako gwarancje selekcji do okrelonych gremiów na zasadzie kompetencji s¹ szczelnymi barierami dzia³aj¹cymi w du¿ym stopniu na zasadzie
kryterium kapita³u spo³ecznego7. Pod pozorem merytorycznych ocen dochodzi do ca³kowicie subiektywnej selekcji, pozwalaj¹cej dopuszczaæ do
kolejnych szczebli kariery i krêgów elitarnoci osoby posiadaj¹ce wystarczaj¹cy potencja³ koneksji w danym rodowisku. Niekiedy dzia³aj¹ po prostu
prawa zwyk³ego nepotyzmu, choæ czêciej raczej kumoterstwa czy pokoleniowej hierarchii. W efekcie znaczna czêæ polskich elit, szczególnie zawodowych, tak¿e tych z szeroko rozumianej sfery kulturowej obejmuj¹cej naukê oraz elity instytucji pañstwowych, ma charakter niejako bizantyjski czy
te¿ feudalny. Rzeczywiste kompetencje w danym zakresie okazuj¹ siê w jej
strukturach nierzadko obci¹¿eniem, a nie atutem. Ich posiadacz samym swoim istnieniem delegitymizuje istniej¹cy system i jako ¿ywy dowód niekompetencji innych stwarza zagro¿enie dla jego cz³onków  musi siê wiêc zwykle
liczyæ z powa¿nymi trudnociami na drodze swojej kariery zawodowej.
Koñcowym efektem jest niezwykle niska jakoæ wielu subelit, a w szczególnoci ich powa¿ne problemy w sprostaniu miêdzynarodowej konkurencji w swoich polach.
Podobnie silne s¹ w Polsce mechanizmy mniej lub bardziej ukrytej selekcji do elit na podstawie kapita³u kulturowego. Systemy egzaminacyjne obowi¹zuj¹ce w Polsce s¹ w istocie zbli¿one do tak krytykowanego przez Bourdieu tradycyjnego modelu francuskiego8 . Na wszystkich szczeblach selekcji
w polskim systemie edukacyjnym, od podstawówki po wy¿sze uczelnie,
sprawdza siê w du¿ym stopniu ogóln¹ wiedzê kulturow¹ o mocno encyklopedycznym charakterze. Ta ogólna wiedza kulturowa, legitymizowana jako
7

8

Czêsto s¹ te¿ skorumpowane w najprostszym sensie tego s³owa tzn. s³u¿¹ do pobierania op³at w postaci kapita³u
ekonomicznego, jak na przyk³ad do niedawna przynajmniej sprywatyzowany de facto system wydawania prawa
jazdy, który ka¿demu praktycznie oferowa³ mo¿liwoæ jego uzyskania go wp³aceniu odpowiedniej ³apówki. Oczywicie w tym przypadku, podobnie jak i w wielu innych, rozwi¹zaniem problemu nie jest zniesienie danej bariery
instytucjonalnej, ale jej radykalna reforma umo¿liwiaj¹ca maksymalne ograniczenie mo¿liwoci dzia³ania nieformalnych sieci spo³ecznych kontroluj¹cych system i przekszta³cenie go w rzeczywisty test umiejêtnoci niezbêdnych do kierowania samochodem.
P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Reprodukcja: elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa 1990.
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g³ówne kryterium dopuszczenia do nastêpnych szczebli edukacji, jest,
zw³aszcza w warunkach polskich, w znacznym stopniu wiedz¹ wyniesion¹
z domu, z rodzinnego rodowiska. Mówi¹c wiêc jêzykiem Bourdieu, egzaminy sprawdzaj¹ w du¿ym stopniu poziom kapita³u kulturowego, który
w Polsce uwa¿aæ mo¿na za jeden z g³ównych wyznaczników pochodzenia
spo³ecznego. Tradycyjnie bowiem, miêdzy innymi ze wspomnianych ju¿
powodów, hierarchia spo³eczna jest zwi¹zana bardziej z poziomem i rodzinn¹ transmisj¹ kapita³u kulturowego ni¿ kapita³u ekonomicznego, którego zasoby s¹ w d³u¿szej skali ulotne. W warunkach niestabilnoci geopolitycznej tej czêci Europy jest to w d³u¿szej perspektywie najpewniejsza lokata zapewniaj¹ca stabilizacjê pozycji spo³ecznej. Tak czy inaczej to, ¿e dostêp
do elitarnego wy¿szego wykszta³cenia w Polsce po upadku komunizmu sta³
siê w jeszcze wiêkszym stopniu utrudniony dla m³odzie¿y z klas ni¿szych,
nie by³o wy³¹cznie efektem wzrastaj¹cych jego kosztów9 . W ogromnym
stopniu problem ten zwi¹zany jest z barier¹ kapita³u kulturowego, która na
kolejnych szczeblach selekcji odbiera szanse wiêkszoci z tych, którzy nie
wynieli z rodzinnego domu szerokiej wiedzy ogólnej. Jednoczenie jedyn¹
szans¹ na pewne nadrobienie takich braków s¹ kosztowne zwykle korepetycje i inne formy p³atnej edukacji. Tymczasem jednak, jeli polski system
edukacyjny, a w szczególnoci polska kultura egzaminacyjna nie otworz¹ siê
na poszukiwanie i awans m³odzie¿y pod k¹tem jej potencjalnych mo¿liwoci
intelektualnych, potencja³u twórczego i odwagi intelektualnej, wrodzonej inteligencji i tym podobne, a nie tylko wyniesionej z domu og³ady kulturowej,
jeli nie bêd¹ tworzy³y mo¿liwoci rozwoju takim w³anie jednostkom niezale¿nie od ich pochodzenia spo³ecznego i koneksji rodzinnych, polskie elity,
nie tylko kulturowe, lecz tak¿e wszystkie inne bêd¹ nara¿one na syndrom
petryfikacji i postêpuj¹cej feudalizacji. Optymalna by³aby sytuacja, w której
elity same zrozumia³yby, ¿e bez otwarcia na najzdolniejszych i najsprawniejszych skazane s¹ na degeneracjê a nawet unicestwienie.

9

Jak pokazuje H. Domañski, rosn¹ce po 1989 roku uprzywilejowanie inteligencji w dostêpie do wy¿szego wykszta³cenia zmniejszy³o siê nieco po roku 2000. Sta³o siê tak zapewne ze wzglêdu na rozwój prywatnych uczelni,
nieprowadz¹cych zwykle egzaminów wstêpnych. Ich poziom a przede wszystkim presti¿ jest jednak w zdecydowanej wiêkszoci ni¿szy ni¿ najwa¿niejszych uczelni pañstwowych. H. Domañski, Zmiany struktury spo³ecznej i
systemu wartoci [w:] Czy wartoci i normy spo³eczne s¹ barier¹ reform w UE, Wartoci i Rozwój nr 1, Instytut
Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹, Gdañsk 2004.
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Stosunek do centrum
W krajach o wyranym stopniu zale¿noci od silniejszych orodków elity wszelkiego typu poddane s¹ krzy¿uj¹cej siê presji zwi¹zanej ze s³aboci¹ w³asnych spo³eczeñstw, gospodarek i systemów politycznych. Elity
w takiej sytuacji musz¹ pe³niæ dwie podstawowe, czêsto przeciwstawne
funkcje. Z jednej strony s¹ one reprezentantami w³asnych krajów, a przede
wszystkim swoich spo³eczeñstw wobec centrum, w tym przypadku szeroko rozumianego Zachodu. Bior¹c pod uwagê s³ab¹ pozycjê w³asnego kraju, na jego elitach spoczywa szczególna odpowiedzialnoæ za reprezentowanie jego interesów, tworzenie jak najlepszego obrazu kultury, gospodarki, historii i tak dalej. Z drugiej strony w sposób naturalny elity staj¹ siê
przekanikami kultury centrum, jego standardów i uniwersalnych konwencji
kulturowych. Pe³ni¹ wiêc wa¿n¹ rolê w modernizacji swoich krajów, która
nawet jeli nie ma przebiegaæ wed³ug modelu imitacyjnego, musi siê wi¹zaæ z poznaniem i opanowaniem wielu rozwi¹zañ cywilizacyjnych, technicznych, kulturowych i politycznych centrum. Tak czy inaczej, czêæ elit
pe³ni funkcjê przewodników centrum po swych w³asnych krajach, a w konsekwencji staje siê równie¿ reprezentantami interesów owego centrum.
Mo¿e to rodziæ powa¿ny konflikt interesów, a co najmniej sytuacjê wymagaj¹c¹ bardzo umiejêtnego balansowania pomiêdzy dwoma wiatami.
Trudno bowiem reprezentowaæ w³asny kraj, dbaæ o jego dobre imiê i interes, a jednoczenie dzia³aæ na rzecz silniejszego partnera, byæ przedstawicielem jego instytucji. Centrum staje siê czêsto dla czêci elit krajów peryferyjnych g³ównym pracodawc¹, sponsorem i odbior¹ owoców ich pracy.
Zale¿na od centrum gospodarka powoduje, ¿e znaczna czeæ elit ekonomicznych, klasy redniej pracuje w przedsiêbiorstwach znajduj¹cych siê
w rêkach obcego kapita³u. Nie tylko jest wiêc op³acana przez podmioty
zagraniczne, lecz  co wa¿niejsze  tak¿e to one dokonuj¹ selekcji do jej
szeregów. Elity kulturowe s¹ w takiej sytuacji silnie uzale¿nione od zewnêtrznego finansowania. Kraje peryferyjne maj¹ zwykle ograniczone bud¿ety nak³adów na takie dziedziny, jak kultura, nauka, dzia³alnoæ ekspercka czy rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego. Znaczna czêæ ich elit
pracuje wiêc w wiêkszym lub mniejszym stopniu za pieni¹dze instytucji
zagranicznych zlokalizowanych w centrum. Jako pracownicy tych podmiotów
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musz¹ lojalnie wykonywaæ swoj¹ pracê, za któr¹ najczêciej otrzymuj¹ wynagrodzenie godziwe na lokalne warunki. Z drugiej strony jako cz³onkowie elity narodowej musz¹ zachowywaæ lojalnoæ wobec w³asnego kraju,
patrzeæ na analizowane przez siebie zagadnienia z punktu widzenia jego
interesów.
Nawet jeli na co dzieñ udaje siê unikaæ powa¿niejszych konfliktów
interesów, szczególnie gdy pracodawcy z centrum nie narzucaj¹ op³acanym przez siebie lokalnym elitom sprzecznych z ich sumieniem wymogów, mo¿e dochodziæ do napiêæ o charakterze kulturowo-psychologicznym. Kultura centrum jest z definicji niejako kultur¹ silniejsz¹, bardziej
atrakcyjn¹, szczególnie w wymiarze popularnym. Kultura peryferii, jej to¿samoæ obarczone s¹ za stygmatem zacofania, wtórnoci i mniejszej atrakcyjnoci. By siê czuæ w pe³ni szanowanymi w centrum, elity peryferyjne
musz¹ wykazywaæ siê jak najlepsz¹ znajomoci¹ kultury centralnej. Jest
ona równie¿ konieczna ze wzglêdu na wspomnian¹ ju¿ rolê elit w propagowaniu standardów centralnych we w³asnych krajach. To mo¿e powodowaæ tendencje do alienacji w stosunku do w³asnej kultury narodowej, odczuwanie poczucia wy¿szoci wobec w³asnych rodaków ze wzglêdu na lepsze
zakorzenienie w centrum. W skrajnych przypadkach mo¿e zaowocowaæ
wyra¿aniem pogardy wobec w³asnych krajów czy odcinaniem siê od ich
kultury postrzeganej jako stygmatyzuj¹ca. Z drugiej jednak strony nawet
silny kompleks ni¿szoci, na który mog¹ cierpieæ przedstawiciele elit nara¿eni na ci¹g³¹ koniecznoæ konfrontowania centralnych i peryferyjnych
standardów cywilizacyjnych, nie jest zwykle wystarczaj¹cym motywem do zupe³nego odciêcia siê od w³asnych krajów. To one i ich kultura stanowi¹
legitymizacjê elitarnego statusu elit, które s¹ elitami tylko jako przedstawiciele swoich krajów. Bez swych spo³eczeñstw, w pewnym sensie tak¿e bez
ich zacofania, elity peryferyjne trac¹ swoj¹ racjê bytu.
Poniewa¿ Polska, niezale¿nie od tego, jak bardzo nieprzyjemnie mo¿e
to brzmieæ dla niektórych, nie jest krajem centralnym, a satelitarnym,
silnie uzale¿nionym od zachodnich partnerów (niepozbawionym oczywicie znacznego stopnia samodzielnoci w wielu zakresach), omawiane
tu dylematy dotycz¹ jej elit w sposób bezporedni. Postêpuj¹ce wchodzenie w system szeroko rozumianego Zachodu powoduje, ¿e napiêcie pomiêdzy narodowymi i zewnêtrznymi, czêsto ponadnarodowymi interesami,
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które mog¹ odczuwaæ cz³onkowie elit, bêdzie siê raczej zwiêksza³o, ni¿
zmniejsza³o. Jak siê wydaje, mo¿liwe jest znajdowanie rozs¹dnych i uczciwych kompromisów, które musz¹ siê opieraæ przede wszystkim na silnym
poczuciu wartoci w³asnej i swojego w³asnego kraju oraz jego kultury,
a jednoczenie otwarciu na wiat zewnêtrzny i poczuciu wspó³odpowiedzialnoci za losy ca³ej Europy i wiata zachodniego. Niebezpieczne jest
natomiast wpadanie w skrajnoci wobec omawianego tu dylematu: czy to
w kierunku obsesji obrony w³asnego kraju przed czyhaj¹cymi nañ zewsz¹d
domniemanymi wrogami, czy te¿ w kierunku pe³nej identyfikacji interesów kraju w³asnego z interesami zachodnich i ponadnarodowych instytucji.
Przede wszystkim jednak nie mo¿na udawaæ, ¿e zw³aszcza w odniesieniu do elit ten dylemat bêdzie mia³ coraz bardziej wyrany charakter.
W tym sensie Polska nie jest ¿adnym wyj¹tkiem, dotyczy on bowiem w podobnym stopniu tak¿e i s³abszych z ró¿nych powodów pañstw zachodnich. One jednak zosta³y z nim skonfrontowane o wiele wczeniej i oswoi³y ju¿ w du¿ym stopniu ze wiadomoci¹ wyczulenia na to wa¿ne zagadnienie. Ponad pó³ wieku upokarzaj¹cej i degraduj¹cej cywilizacyjnie zale¿noci od Moskwy oraz zwi¹zana z ni¹ izolacja od gospodarki wiatowej
spowodowa³y tymczasem idealizacjê wizji Zachodu i pog³êbi³y ¿ywione
wobec niego kompleksy. Ponowne wejcie do zachodniego systemu polityczno-gospodarczego du¿¹ czêæ elit zasta³o wiêc z obrazem Zachodu
jako wiata idealnego, wzorca normalnoci i ród³a wszelkiej m¹droci.
Sprzecznoci interesów pomiêdzy interesami krajowymi a zewnêtrznymi
nie by³y zbyt chêtnie przyjmowane do wiadomoci, dla niektórych jawi³y
siê wrêcz jako herezja. Dla innych uwiadomienie sobie ich istnienia sta³o
siê przyczyn¹ silnego szoku kulturowego, który zaowocowa³ obsesyjn¹
czêsto nieufnoci¹ do Zachodu. Sprzecznoci te s¹ tymczasem rzecz¹ naturaln¹ i sprostanie im jest kluczowym pragmatycznym zadaniem stoj¹cym
przed polskimi elitami. Dotyczy to nie tylko sfery ekonomicznej, lecz tak¿e
pola polityki i kultury. To wa¿ne wyzwanie dla polskich elit, które musz¹
byæ, jak dobre elity ka¿dego kraju, w szczególnoci peryferyjnego, jednoczenie kosmopolityczne i narodowe. Interes narodowy powinien staæ zawsze na pierwszym miejscu, ale jego efektywna obrona nie bêdzie mo¿liwa bez kosmopolitycznej swobody poruszania siê w wiecie globalnym
i znajomoci jego kultury. Tylko ta swoboda i poczucie przynale¿noci do

64

Dylematy polskich elit jako dylematy uniwersalne

kultury Zachodu pozwalaj¹ w pe³ni doceniæ wartoæ w³asnej kultury, rozwijaæ j¹, promowaæ i broniæ jej interesów. Mo¿na wiêc chyba za Juliuszem
Mieroszewskim ¿yczyæ sobie, by w polskich elitach znajdowa³o siê jak
najwiêcej patriotycznych, ale otwartych na wiat Kosmopolaków10 .
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