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NIE T DY DROGA: ANALIZA KLASOWA I ANALIZA NIERÓWNO CI 
W SPO ECZE STWIE ZWROTU KULTUROWEGO1

Esej zawiera krytyczn  analiz  dwóch publikacji ksi kowych. Pierwsza koncentruje si  
na stylach ycia i porz dku klasowym w Polsce (redaktorzy: M. Gdula, P. Sadura), a druga 
na nierówno ciach spo ecznych obecnych w dyskursie politycznym równie  w Polsce (autor: 
W. Wo niak). Obydwie prace potraktowano jako g os m odego pokolenia socjologów w kwe-
stiach struktury spo ecznej. 

W stosunku do pierwszej publikacji sformu owano uwagi dotycz ce: 1) nieumieszczenia 
teorii Bourdieu w wystarczaj co szerokiej tradycji analiz struktury klasowej i ruchliwo ci 
spo ecznej; 2) przyj cia uproszczonego schematu struktury klasowej w koncepcji Bourdieu; 
3) konfrontowania ogólnych twierdze  wynikaj cych z teorii Bourdieu bezpo rednio z wypo-
wiedziami badanych bez próby operacjonalizacji ogólnych poj  zawartych we wspomnianej 
teorii; 4) braku syntetyzuj cego podsumowania wskazuj cego na zasadniczy przekaz ca ego 
opracowania. 

W stosunku do drugiej publikacji zwrócono uwag  na brak bardziej pog bionej analizy 
zebranego materia u empirycznego, a w szczególno ci braku zaprezentowania zasadniczych 
faz analizy materia u empirycznego zgodnie z wykorzystywanymi programami analizy jako-
ciowej.

G ówne poj cia: klasy spo eczne; style ycia; nierówno ci; Bourdieu; dyskurs polityczny; 
zwrot kulturowy.

Uwagi wst pne

Wspó czesne spo ecze stwo otrzyma o ju  w socjologii wiele rozmaitych okre-
le . Zastanawiamy si , w jakim typie adu (czy jak wielu chce: bez adu) tak na-

prawd  yjemy? Przytoczmy ró norodne okre lenia, które spotka  mo emy zarów-
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1 Niniejszy esej recenzyjny jest prób  krytyki proponowanych koncepcji analizy klasowej oraz 
nierówno ci spo ecznych we wspó czesnej polskiej literaturze przedmiotu na przyk adzie dwóch pu-
blikacji. Por. Maciej Gdula i Przemys aw Sadura (red.) Style ycia i porz dek klasowy w Polsce, 
Warszawa: Scholar 2012, s. 354 oraz Wojciech Wo niak, Nierówno ci spo eczne w polskim dyskursie 

politycznym, Warszawa: Scholar 2012, s. 256.
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no w literaturze przedmiotu, jak i na konferencjach, zarówno w formie pisanej, jak 
i werbalnie w debatach. Wydaje si , e interesuj ce nas okre lenia mo na podzieli  
na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza z nich, dominuj ca w sensie liczebnym i na-
wi zuj ca do my lenia o historii spo ecze stwa ludzkiego w kategoriach pewnego 
rozwoju liniowego i stadialno ci, u ywa rozmaitych poj  nawi zuj cych do okre-
lenia, którego narodzinom, a nast pnie rozwojowi towarzyszy a socjologia jako 

odr bna dyscyplina akademicka od swego zarania. Chodzi tutaj o „spo ecze stwo 
nowoczesne” czy te  po prostu o „nowoczesno ”. W nawi zaniu do niego poja-
wiaj  si  we wspó czesnej literaturze inne okre lenia: spo ecze stwo ponowoczesne 
(por. np. Bauman 2009), spo ecze stwo pó nej nowoczesno ci (por. np. Giddens 
2006), spo ecze stwo innej nowoczesno ci (por. Beck 2002), czy te  spo ecze stwo 
p ynnej nowoczesno ci (por. Bauman 2011). Wszystkie odwo uj  si  do wskazania 
na konglomerat pewnych cech wspó czesnego adu spo ecznego. Z kolei drug  gru-
p  okre le  tworz  te, które próbuj  odnie  si  do jakiego  najbardziej istotnego 
elementu wspó czesnego spo ecze stwa, do swoistego rdzenia jego to samo ci, do 
jakiej  bazowej czy podstawowej charakterystyki. Mo na tutaj wskaza  na pewno te 
koncepcje, które odwo uj  si  do poj cia globalizacji, jak równie  te, które wskazuj  
na szczególn  rol  kultury. Tego typu koncepcje wyznaczaj  dalsze ramy naszych 
rozwa a . 

Problematyka klasowa w dobie globalizacji 

Jedn  z najciekawszych publikacji ostatniej dekady dotycz cych struktury klaso-
wej w wymiarze globalnym (w odró nieniu od analiz struktur klasowych w ramach 
pa stw narodowych) jest praca Beverly Silver zatytu owana Globalny proletariat. 

Ruchy pracownicze i globalizacja po 1870 r. (2009). Autorka dowodzi, i  przeno-
szenie produkcji do regionów wiata, w których si a robocza jest tania, przyczynia 
si  do powstawania tam e coraz to silniejszej klasy robotniczej, przy jednoczesnym 
jej os abianiu w krajach Pó nocy (g ównie Europy i Stanów Zjednoczonych). In-
nymi s owy, wbrew modnym opiniom o tzw. ko cu pracy czy ko cu walk klaso-
wych globalizacja gospodarki prowadzi do przemieszczenia si  o rodków walk 
pracowniczych szlakami przemieszczania si  produkcji. Autorka pisze: „przenosze-
nie produkcji do nowych, preferowanych przez inwestorów, obszarów prowadzi do 
powstania i umacniania si  na tych obszarach nowych klas pracuj cych. Chocia  
do relokalizacji tych sk ania a wielonarodowy kapita  obietnica pozyskania taniej 
i uleg ej si y roboczej, przeobra enia […] poci gn y za sob  równie  przemiany 
w zakresie klasowego uk adu si . Silne ruchy pracownicze, które pojawi y si  w tym 
kontek cie, zdo a y wywalczy  podwy ki p ac, popraw  warunków pracy oraz roz-
szerzenie praw pracowniczych. Ruchy te odgrywa y te  cz sto wiod c  rol  w ra-
mach szerszych dzia a  na rzecz demokratyzacji, dzi ki czemu w programach tych 
dzia a  pojawia y si  postulaty zmian spo ecznych znacznie wykraczaj cych poza 
wizje elit ruchów prodemokratycznych” (2009: 223–224). 

Wymowa przeprowadzonych analiz pozostaje w duchu Wallersteinowskiego 
systemu wiatowego wskazuj c na to, i  „o ile przesuni cia przestrzenne na ogó  
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naruszaj  podzia  mi dzy Pó noc  a Po udniem, przesuni cia technologiczne i pro-
dukcyjne oraz polityka protekcjonistyczna nieustannie przyczyniaj  si  do odtwa-
rzania tego podzia u” (Silver 2009: 225). Chodzi o to, i  pomimo przestrzennego 
przenoszenia produkcji w nowe regiony, kapita  powraca do, jakby to powiedzia  
Wallerstein, kapitalistycznego centrum. Nowym strategiom kapitalistycznego wy-
zysku towarzysz  zatem nowe strategie oporu pracowniczego, w duchu nowego in-
ternacjonalizmu, decyduj c o dynamice tworz cego si  na naszych oczach wiata. 
Obecnie aren  narastaj cych konß iktów klasowych s  Chiny, Indie oraz Ameryka 

aci ska i Po udniowa. 
Kolejnym interesuj cym przyk adem faktycznego odtwarzania si  nierówno ci 

klasowych w ponadnarodowym wymiarze jest rola wielkich metropolii w wiatowej 
gospodarce (por. Sassen 2000; 2007). Wielkie metropolie tak e dokonuj  klasowej 
restratyÞ kacji wiata przyci gaj c do siebie nie tylko najlepiej op acane elity profe-
sjonalistów, ale równie  rzesze legalnej i nielegalnej si y roboczej, „obs uguj cej” 
mniej eksponowane pozycje, niezb dne do funkcjonowania tych miejskich molo-
chów (sprzedawcy, kucharze, sprz tacze, dostawcy, mieciarze, pracownicy prze-
mys u erotycznego itd.). Saskia Sassen czyni kategorie klas osi  swoich rozwa a . 
Mo na jednak zaryzykowa  twierdzenie, e opisuje te nowe klasy w sposób bli -
szy weberowskiemu ani eli marksowskiemu rozumieniu tego terminu (to znaczy, 
e ludzie ci podzielaj  beznadziejne szanse rynkowe). Autorka pisze: „Gwa townie 

rosn  nierówno ci spo eczno-ekonomiczne i przestrzenne w obr bie wielkich miast. 
Mo na to interpretowa  jedynie jako ilo ciowy wzrost. Jednak mo na te  uzna , e 
mamy do czynienia z restrukturyzacj  spo eczn  i gospodarcz  oraz kszta towaniem 
si  nowych form spo ecznych i uk adów klasowych w wielkich miastach krajów 
wysoko rozwini tych: rozwoju gospodarki nieformalnej, gentryÞ kacji handlowej 
i mieszkaniowej i gwa townego wzrostu liczby bezdomnych” (Sassen 2007: 140). 
Do szczególnego rodzaju polaryzacji spo ecznej dochodzi zw aszcza w obr bie 
sektora us ug, gdzie: „W jednym podsektorze us ug ro nie kapita och onno , pro-
duktywno  i intensywnie wykorzystuje si  najbardziej zaawansowane technologie; 
drugi ma nadal pracoch onny charakter, a poziom p ac w tym podsektorze jest niski” 
(Sassen 2007: 140–141). 

Na uwag  zas uguj  tak e analizy dotycz ce spo ecznych skutków przyj cia ka-
pitalistycznego systemu gospodarczego w jego neoliberalnej wersji w Polsce. W tym 
uj ciu globalizacja jest rozumiana jako neoliberalne zmiany w gospodarce w kierun-
ku restrukturyzacji, prywatyzacji i tzw. wolnego rynku pod auspicjami Banku wia-
towego i Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego. Za jedn  z niezwykle cennych 
prac mo na uzna  opracowanie Jane Hardy zatytu owane Nowy polski kapitalizm 
(2009). Zdaniem tej autorki tytu owy polski kapitalizm wy ania si  w drodze walki 
klasowej osadzonej w mi dzynarodowym kontek cie. Jak podkre la: „W 2005 r. 
istniej ce (oraz nowopowsta e) zwi zki zawodowe odpowiedzia y na wyzwania co-
raz bardziej zliberalizowanej i urynkowionej gospodarki, skokowo zmieniaj c swoje 
zasady dotycz ce rekrutacji, organizacji i dzia a  w obszarze przemys u. Dotyczy o 
to przede wszystkim nowych sektorów ekonomicznych. Poza tym wprowadzenie do 
dyskursu nowych poj , takich jak lobbing czy dyskryminacja w miejscu pracy, sta o 
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si  bod cem do zintensyÞ kowania dzia a  wymierzonych przeciwko menad erskiej 
kontroli, a wej cie do Unii Europejskiej dzi ki Europejskim Radom Zak adowym 
zacie ni o ich relacje z innymi europejskimi zwi zkami” (Hardy 2009: 212).

Z kolei polscy autorzy (por. np. Kowalik 2009; uk 2010) zwracaj  uwag  na 
wypchni cie z g ównego nurtu nie tylko polityki czy publicystyki, ale równie  nauki, 
takich terminów jak: klasa robotnicza, klasy spo eczne, wyzysk, kapita , konß ikt kla-
sowy, walka klas, które zosta y zast pione neoliberaln  nowomow . Jak pisze Piotr 

uk: „Na ich miejscu pojawi y si  sformu owania u ywane przez j zyk nowego 
porz dku. Przyk adowo, klas  robotnicz  – g ównego bohatera z okresu „realnego 
socjalizmu” – w „realnym kapitalizmie” zast pi a bohaterska klasa rednia. „Ludzka 
solidarno ” musia a ust pi  miejsca „elastycznym formom zatrudnienia”, a „rów-
no ” przegra a z „konkurencj ” i „wzrostem gospodarczym”. St d, jak mo na s -
dzi , analizy si gaj ce do owej nomenklatury odes anej niegdy  do lamusa zas uguj  
na szczególn  uwag ” ( uk 2010: 9–10).

Jak zatem mo na dostrzec, ramy analityczne dyskursu, którego przyk adem 
s  wskazywane wy ej prace i autorzy, dotycz  raczej bardziej tradycyjnej kwestii 
struktury spo ecznej, jak  jest identyÞ kacja podzia ów obserwowanych w spo ecze -
stwie, które to podzia y wi  si  z klasowym wymiarem ró nic. Problem jednak 
w tym, e we wspó czesnych rozwa aniach dotycz cych przeobra e  spo ecznych, 
uwaga badaczy wydaje si  coraz bardziej zwrócona na kwestie kultury i jej obecno-
ci w obr bie podzia ów spo ecznych, co w literaturze przedmiotu jest cz sto okre-
lane mianem „zwrotu kulturowego” (cultural turn – por. np. Ray i Sayer red. 1999). 

O konsekwencjach tego uj cia b dzie mowa poni ej. 

Koncepcja zwrotu kulturowego: próba syntetycznej charakterystyki

Mo liwe jest stwierdzenie, e dyskutowany tu zwrot kulturowy zrodzi  si  w so-
cjologii z jednej strony w rezultacie rozwoju spo ecze stwa nowoczesnego (i po-
nowoczesnego), z drugiej za , sporu wokó  klasycznej, pesymistycznej diagnozy 
tego spo ecze stwa i systemu kapitalistycznego postawionej przez Karola Marksa 
i Maksa Webera. Nie miejsce tu na szczegó owe przedstawienie stanowisk obu au-
torów w tej kwestii. Ograniczymy si  jedynie do stwierdzenia faktu, e Marks sil-
nie podkre la  kwesti  dominacji w systemie kapitalistycznym klasy ekonomicznie 
uprzywilejowanej, w adaj cej rodkami produkcji, co przek ada o si , jak twierdzi , 
równie  na jej przewag  w sferze politycznej i kulturowej, a w konsekwencji na 
ca kowite zniewolenie klasy pracowniczej. Ten stan rzeczy by  niepo dany, ale za-
wiera  w sobie jednocze nie pewno  nieuniknionej zmiany istniej cego porz dku 
ekonomicznego, politycznego i spo ecznego na drodze rewolucyjnej. Weber z kolei, 
cho  krytyczny wobec rewolucyjnych prognoz Marksa wskazywa , e nowoczesne 
spo ecze stwa kapitalistyczne, dzi ki wzrostowi racjonalno ci, cho  poszerzaj  za-
kres wolno ci jednostkowej, to jednocze nie sprzyjaj  powstawaniu nowego rodzaju 
dominacji tworzonej przez rynek, biurokracj  korporacyjn  i aparat administracyjny. 
W konsekwencji ludzkie wybory zostaj  ograniczone przez rozprzestrzeniaj cy si  
racjonalizm, bezosobow  biurokracj  i panowanie legalne. 
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Te dwie odmienne wizje rozwoju spo ecze stwa nowoczesnego sta y si  swego 
rodzaju impulsem do zwrotu kulturowego w socjologii, który dokona  si  g ównie 
za spraw  teorii krytycznej, w pierwszej kolejno ci uprawianej przez badaczy zwi -
zanych z tzw. Szko  Frankfurck  powsta  w latach dwudziestych XX wieku. Ba-
dacze zwi zani z t  szko , w ród których byli we wczesnym okresie mi dzy inny-
mi: Gyorgy Lukacs, Max Horkheimer i Theodor Adorno, podj li próby pogodzenia 
przeciwie stw obecnych w pogl dach Marksa i Webera co do mo liwych kierunków 
rozwoju spo ecze stwa kapitalistycznego. Znaczenie ich dorobku naukowego dla 
zwrotu kulturowego przejawia si  g ównie w tym, e dokonali swoistego wy omu 
w „czystym materializmie Marksa” (Turner 2004: 644), robi c krok w stron  ide-
alizmu i docenienia roli „subiektywnej strony cz owieka”, daj c tym samym impuls 
do dalszej reinterpretacji twórczo ci tego klasyka socjologii. Ten sposób my lenia 
podj ty zosta  przez kolejnych badaczy, w tym Antonio Gramsciego, który odwróci  
argumentacj  Marksa mówi c , e baza decyduje o organizacji spo ecze stwa, na 
rzecz twierdzenia o dominuj cej roli nadbudowy dla ycia spo ecznego i wiado-
mo ci jego uczestników. Zatem kultura i ideologia sta y si  podstawowe dla zrozu-
mienia tworzenia si  i istnienia stosunków dominacji w spo ecze stwie. Twórcze 
rozwini cie dorobku tzw. Szko y Frankfurckiej zaproponowa  Jürgen Habermas. 
Uwag  w stron  kultury zwraca opis i diagnoza wspó czesnego spo ecze stwa i jego 
kryzysów dokonana przez niego, które s  konsekwencj  kolonizacji wiata prze y-
wanego przez procesy systemowe. Powoduje to problemy z integracj  spo eczn  
i równowag  pomi dzy wiatem prze ywanym a systemem. Remedium na ten stan 
rzeczy ma by  eliminowanie wp ywu na dzia ania komunikacyjne mediów w postaci 
w adzy, które s  najwa niejszym z zaproponowanych przez Habermasa typów dzia-
a . Wprawdzie system broni si  przed kryzysami politycznymi i gospodarczymi 

proponuj c jako lekarstwo pa stwo opieku cze, jednak poprzestaje ono na rozwi -
zywaniu napi  wynikaj cych tylko z kryzysów politycznych i gospodarczych, jed-
nocze nie generuj c kryzysy w obszarze wiata prze ywanego. St d wspó cze nie 
g ównym obszarem kryzysów i konß iktów staje si  reprodukcja kulturowa, integra-
cja spo eczna i socjalizacja. Kultura staje si  zatem centralnym miejscem rozgrywa-
nia konß iktów we wspó czesnym spo ecze stwie. 

Kwestia podzia ów klasowych jest równie  obecna w koncepcjach spo ecze stw 
ponowoczesnych proponowanych przez postmodernistów. W ich rozwa aniach wa -
na jest równie  kultura, a wraz z ni  kwestia to samo ci i ja ni jednostek. Przy czym 
nale y doda , e kultura jako taka, jak równie  wyobra enia kulturowe jednostek s , 
wed ug tych propozycji, zdominowane przez rynek ekonomiczny (por. np. Harley 
1989). To poprzez rynek w a nie w wymiarze kulturowym jest deÞ niowane to, co 
wa ne dla jednostek, a wi c styl ycia, status, przynale no  grupowa. 

Scott Lash i John Urry (1987) wskazuj  jeszcze dobitniej na znaczenie kultury 
w okre laniu miejsca jednostki w spo ecze stwie. Szczególnie dotyczy to tak zwa-
nej klasy us ug, która wy ania si  po rozpadzie tradycyjnej klasy pracuj cej. Klasa 
ta zorientowana na konsumpcj  towarów nie robi tego w tradycyjny sposób, ale 
poszukuje w dobrach konsumpcyjnych si y symbolicznej, która wytwarzaj c zna-
czenia okre la równie  ró nice w stylach ycia, preferencjach, orientacji p ciowej 
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i w konsekwencji miejsce w strukturze spo ecznej. Symbole, którymi otaczaj  si  
i z którymi obcuj  ludzie, wyznaczaj  ró nic  ich to samo ci i miejsce w spo ecze -
stwie (por. np. Ray i Sayer red. 1999).

Szczególnie interesuj c  koncepcj , która widzi kluczow  rol  czynników kultu-
rowych w kszta towaniu struktury spo ecznej, zaproponowa  Pierre Bourdieu (por. 
np. 2005). Mówi c wprost, poj cie „klasa spo eczna” ma dla niego znaczenie bar-
dziej kulturowe ni  ekonomiczne. Tym, co charakteryzuje ka d  klas  spo eczn , jest 
habitus, który stanowi wspólne wyposa enie poznawcze i emocjonalne jej cz onków. 
Zasadnicz  rol  w podzia ach klasowych pe ni kapita , którym dysponuj  jednostki, 
w sensie kapita u ekonomicznego, spo ecznego, kulturowego i symbolicznego. For-
my tego kapita u podlegaj  w spo ecze stwie dystrybucji, a sposób tej dystrybucji 
decyduje o strukturze klasowej systemu spo ecznego. Konß ikt klasowy w zwi zku 
z tym ogniskuje si  wokó  symboli, które anga owane s  w ideologi  uprawomoc-
niaj c  pozycj  klasow , a której konsekwencj  s  wspomniane habitus i styl ycia.

Scharakteryzowany tutaj nurt my lenia socjologicznego doczeka  si  ostatnio 
w polskim rodowisku socjologicznym przynajmniej dwóch interesuj cych prób wy-
korzystania w a nie w kontek cie analizy problematyki klas i nierówno ci spo ecz-
nych. Chcieliby my zwróci  na to uwag , jako e ta w a nie problematyka stanowi 
rdze  tradycyjnych zainteresowa  i docieka  zarówno teoretycznych, jak i badaw-
czych takiej dyscypliny naukowej, jak  jest socjologia. Mo na chyba bez przesady 
powiedzie , e jest to ten zakres zagadnie , które tworz  tradycyjn  to samo  na-
szej dyscypliny. Wspomniane prace czy wiele mimo odmiennego uj cia problemu. 
Obie powsta y w tym samym roku, tj. 2012. Obie opublikowane zosta y przez jed-
nego wydawc  (Wydawnictwo Naukowe Scholar), czyli w jednym z najbardziej dy-
namicznych wydawnictw na rynku publikacji z zakresu szeroko rozumianych nauk 
spo ecznych i humanistycznych. Obie te  s  efektem dokona  przedstawicieli m o-
dej generacji socjologów, co jest wa ne tak e – naszym zdaniem – z perspektywy 
przysz o ciowego rozwoju socjologii w naszym kraju. Nie twierdzimy oczywi cie, 
e s  to publikacje reprezentatywne dla ca ego nowego pokolenia. Niemniej jednak 

fakt, e ich g ównymi autorami czy redaktorami s  osoby ju  znane w rodowisku 
socjologicznym, zdecydowa  o takim celowym doborze. Mo na zak ada , e s  to 
publikacje w jaki  sposób znacz ce dla ukazania sposobów my lenia o problematyce 
klasowej czy nierówno ciach spo ecznych pewnej przynajmniej cz ci wst puj cego 
(by u y  okre lenia Karla Mannheima) polskiego rodowiska socjologicznego. 

Zanim przejdziemy do prezentacji i krytyki wspomnianych prac chcieliby my 
zwróci  uwag  na pewne ró ni ce je jednak charakterystyki. Otó  po pierwsze, 
mamy tutaj do czynienia z jednej strony z prac  zbiorow , za drugiej za  – z prac  
autorsk . Po drugie, o ile jedna z nich skoncentrowana jest na analizie porz dku kla-
sowego i koncepcji stylów ycia z jednoznacznym odniesieniem do teorii Pierre`a 
Bourdieu, o tyle druga dotyczy analizy dyskursu politycznego tocz cego si  wokó  
problematyki nierówno ci. Po trzecie wreszcie, o ile pierwsza ze wspomnianych 
prac wyros a w atmosferze m odego warszawskiego rodowiska socjologicznego, 
o tyle druga jest jednym z nowszych przejawów ódzkiej socjologicznej tradycji 
analiz problemów spo ecznych. 
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Koncepcja stylów ycia i porz dku klasowego2 

Omawiana w tym fragmencie naszego eseju praca jest obszernym, licz cym 
w sumie 354 strony zbiorowym opracowaniem pod redakcj  dwóch autorów, któ-
rzy – co warto podkre li  – nie wyst puj  tylko w tej roli, ale pojawiaj  si  tak e 
w ró nych miejscach opracowania jako autorzy poszczególnych rozdzia ów. Ca a 
praca sk ada si  (oprócz wst pu oraz listy respondentów, których wypowiedzi s u-

 do ilustrowania rozmaitych tez z trzynastu rozdzia ów, zgrupowanych w dwie 
wyró nione cz ci. Cz  pierwsza zatytu owana „Style ycia” sk ada si  z o miu 
rozdzia ów po wi conych kolejno: analizie stylów ycia traktowanych jako rywa-
lizuj ce uniwersalno ci, dalej walce pomi dzy tworz cymi spo ecze stwo klasa-
mi, problematyce pracy, koncepcji homo sovieticus, elitom biznesu traktowanym 
jako tzw. overclass, problematyce klasy redniej, analizie habitusu klasy ludowej 
i wreszcie klasowym wizjom przestrzeni spo ecznej. Z kolei cz  druga zatytu o-
wana „Klasa i biograÞ a” zawiera pi  tekstów, po wi conych kolejno: stosunkom 
rodzinnym osób do wiadczaj cych awansu spo ecznego, przypadkowi pewnego 
ksi dza, przypadkowi osoby okre lonej mianem „pu kownika” i jej do wiadcze-
niom w kontek cie awansu spo ecznego, nast pnie awansowi spo ecznemu w okre-
sie przemian gospodarczych i wreszcie przypadkowi osoby, która do wiadcza pro-
cesów deklasacji. 

Na pierwszy rzut oka ksi ka wygl da „niewinnie”, podejmuj c – w gruncie 
rzeczy – tradycyjne problemy kojarzone z analiz  klasow , problematyk  wielkich 
struktur spo ecznych, analizami problemów stratyÞ kacji itp. Nic jednak bardziej 
mylnego. Ksi k  t  trzeba traktowa  nie jako kolejny zestaw studiów empirycz-
nych, po wi conych ró nym aspektom problematyki klas i ruchliwo ci spo ecznej, 
ale raczej jako swoisty manifest na rzecz okre lonego sposobu uprawiania tej proble-
matyki, ilustrowany dobranymi przyk adami, w wysokim stopniu krytyczny wobec 
tego co do tej pory dzia o si  w socjologii polskiej w tym w a nie obszarze. e tak 
w a nie jest, przekonuje nas przede wszystkim lektura wst pu do recenzowanego 
tomu oraz rozdzia  pierwszy z jego cz ci pierwszej. Obydwa te teksty s  wspólnymi 
publikacjami redaktorów, tj. Macieja Gduli i Przemys awa Sadury. Przyjrzyjmy si  
im nieco bli ej.

Rozpocznijmy od wspomnianego wy ej wst pu. Otó  w pierwszym akapicie re-
daktorzy (autorzy) u ywaj  bardzo mocnego stwierdzenia: Zacytujmy: „Ta ksi ka 
zrodzi a si  z ciekawo ci i rozczarowania” (Gdula, Sadura 2012: 7). Na czy polega 
owa ciekawo ? Otó  okazuje si , e polega ona na próbie odpowiedzi na pytanie, 
jak mo na zastosowa  w warunkach spo ecze stwa polskiego koncepcj  klas spo-
ecznych Bourdieu. Z kolei rozczarowanie polega na tym, e koncepcja Bourdieu 

traktowana by a przez socjologów polskich w nazbyt dowolny sposób. Redaktorzy 
(autorzy) chc  to oczywi cie zmieni , ale tutaj napotykaj  istotny problem. Chc  

2 Ten fragment naszych rozwa a  skoncentrowany jest przede wszystkim wokó  krytycznego 
omówienia przes ania oraz wybranych w tków pracy Macieja Gduli i Przemys awa Sadury (red.) 
Style ycia i porz dek klasowy w Polsce. 
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z jednej strony by  wierni duchowi oryginalnej koncepcji, podczas gdy z drugiej 
strony uznaj , e musz  dokonywa  jej reinterpretacji. eby nie by  pos dzonymi 
o jak  nadinterpretacj  sformu owa  redaktorów (autorów), zacytujmy odpowiedni 
fragment ich rozwa a : „Rozczarowani byli my dotychczasowymi sposobami wy-
korzystywania teorii Bourdieu w odniesieniu do Polski. Zbyt du o by o w nich swo-
body w traktowaniu poj  […]. W naszych badaniach wyszli my od do  ortodok-
syjnego stosowania jego teorii, aby dopiero z czasem i w konfrontacji z zebranym 
materia em dokona  jej reinterpretacji. Zaproponowana przez nas koncepcja stylów 
ycia jako rywalizuj cych uniwersalno ci, jakkolwiek odchodzi od ortodoksji, to 

pozostaje w naszym mniemaniu wierna duchowi i kierunkowi ewolucji Bourdieu” 
(s. 7). Niestety okazuje si  to tylko mniemaniem redaktorów, o czym bardziej szcze-
gó owo w dalszej cz ci naszych rozwa a . Redaktorzy (autorzy) przedstawion  
przez siebie koncepcj  uczynili osi  rozwa a , wokó  której skupi y si  rozwa ania 
innych autorów bior cych udzia  we wspomnianym przedsi wzi ciu. Co ciekawe, 
redaktorzy (autorzy) traktuj  wszystkie teksty, zawarte zarówno w pierwszej, jak 
i w drugiej cz ci recenzowanego opracowania, równorz dnie, jako skupione wokó  
tych samych problemów. Nie wida  tutaj zatem na pierwszy rzut oka uzasadnienia 
podzia u tomu na dwie wyró nione cz ci, cho  w wyniku ich lektury trzeba b dzie 
zmieni  zdanie. W sposób nieco bardziej szczegó owy traktujemy o tym w dalszej 
partii tego eseju. 

Jednak niemal dok adnie w tym samym miejscu swojego wywodu autorzy wska-
zuj  na odmienno ci mi dzy dwoma zbiorami tekstów (dwoma cz ciami pracy). 
Z jednej strony mamy do czynienia z rekonstrukcj  i analiz  stylów ycia, z drugiej 
za  – z do wiadczeniem biograÞ cznym osób mobilnych spo ecznie. Okazuje si  za-
tem, e dysponujemy jednak dwoma ró nymi, cho  oczywi cie jako  ze sob  po-
wi zanymi, typami problematyki. Wa nym, a naszym zdaniem, nie do ko ca jednak 
uwypuklonym za o eniem, jakie przyj li redaktorzy, a wraz z nimi – jak rozumiemy 
– tak e inni autorzy, jest perspektywa indywidualizacji, by pos u y  si  poj ciem 
wypracowanym i u ywanym w analizach przez Ulricha Becka i Elizabeth Beck-
-Gernsheim (2002). To, jak zosta a ta kwestia uj ta w omawianej pracy, niestety 
nie jest – w naszym przekonaniu – w a ciw  interpretacj  koncepcji niemieckich 
autorów, nie mówi c ju  o przes aniu na temat indywidualno ci, jakie mo na znale  
w rozwa aniach Bourdieu. O tym ostatnim przypadku b dzie jeszcze mowa pó niej, 
natomiast je li chodzi o autorów niemieckich, to warto podkre li , co nast puje. 
W koncepcji Becków chodzi nie tyle o wskazywan  przez redaktorów tendencj  „do 
uznawania za realne przede wszystkim jednostek i ich wiata psychicznego” (por. 
s. 10), czy te  „wyobra enie o self-made manie, cz owieku, który awansuje, awans 
przypisuje wysi kowi i pracy, a swoj  drog  yciow  deÞ niuje jako sukces. Za tym 
wyobra eniem kryje si  wizja struktury spo ecznej jako drabiny ze zró nicowanymi 
nagrodami. Przemieszczanie si  w gór  wi e si  jednoznacznie z sukcesem, a w dó  
– z pora k ” (por. s. 10). W koncepcji indywidualizacji, rozumianej przez Becków 
(2002) jako nieod czna towarzyszka globalizacji, chodzi raczej o to, e we wspó -
czesnym spo ecze stwie istniej  du o wi ksze, ani eli kiedykolwiek, mo liwo ci 
i konieczno  zarazem konstruowania przez ludzi w asnych biograÞ i. Nie oznacza 
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to bynajmniej redukowania rzeczywisto ci spo ecznej do wymiaru jednostkowego 
i indywidualnych do wiadcze  psychicznych, co wyra nie zdaj  si  sugerowa  re-
daktorzy.

Poniewa , jak podkre lali my wy ej, redaktorzy stawiaj  si  w roli obro ców 
Bourdieu przed niew a ciwymi interpretacjami jego twórczo ci dokonywanymi 
przez innych polskich socjologów, spróbujmy przeto bli ej przyjrze  si  ich koncep-
cji zawartej w otwieraj cym omawiany tom rozdziale pt. „Style ycia jako rywali-
zuj ce uniwersalno ci”. Tekst ten, licz cy bez ma a 55 stron, jest najobszerniejszym 
fragmentem omawianej pracy i stanowi – w naszym mniemaniu – swoist  ram  
analityczn  do innych rozwa a  zawartych w ca ym opracowaniu. Podzielony jest 
na kilka fragmentów skupionych na próbie uchwycenia zasadniczego przes ania, ale 
i – jak si  okazuje – istotnego niedopracowania teorii Bourdieu oraz krytyce wyko-
rzystania jego teorii przez wybranych autorów w naszym kraju, wreszcie przedsta-
wieniu interpretacji wspomnianej teorii Bourdieu w wykonaniu autorów wraz z em-
pirycznymi ilustracjami. 

Przede wszystkim w opinii redaktorów Bourdieu jawi si  jako wspó czesny wy-
bitny socjolog broni cy (wbrew Giddensowi, Beckowi czy Luhmannowi) koncepcji 
klasy i jej przydatno ci w analizie wspó czesnego spo ecze stwa. Autorzy deÞ niuj  
te  swoj  rol  w tym sporze. B d c krytycznymi wobec innych prób wykorzy-
stania teorii klas Bourdieu przez polskich socjologów, nie chc  by  jednocze nie 
postrzegani jako „stra nicy ognia”, jako – innymi s owy – wyznawcy ortodoksji 
zarzucaj cy innym odst pstwa od niej (por. s. 15). Wr cz przeciwnie, jak pisz , s  
zwolennikami modyÞ kacji tej teorii, jednak w taki sposób, aby zachowa  jej ducha, 
czego – jak rozumiemy – nie czyni  inni polscy autorzy. Aby da  dowód swoje-
go nieortodoksyjnego stosunku do teorii Bourdieu wskazuj  na pewne b dy, jakie 
zosta y pope nione przez jej twórc . Przytoczmy w ca o ci ich twierdzenie w tym 
wzgl dzie: „Dwie kwestie maj  tu kluczowe znaczenie. Koncepcja klas, która naj-
pe niejszy wyraz znalaz a w Dystynkcji, by a tylko cz ci  wielkiej teorii tworzonej 
przez Bourdieu. Ta teoria ewoluowa a z biegiem czasu, ale jej przeobra enia nie 
zosta y naszym zdaniem wystarczaj co uzgodnione z wcze niejsz  koncepcj  sys-
temu klasowego. Najwa niejsz  zmian  w teorii Bourdieu by o przej cie od zde-
cydowanej krytyki uniwersalizmu do jego cz ciowej rehabilitacji, które znalaz o 
wyraz w analizach pól, natomiast nie zosta o szczegó owo odniesione do zagadnie  
dominacji i konß iktów w systemie klasowym” (por. s. 15). To w a nie najs abszy – 
zdaniem autorów – punkt koncepcji Bourdieu, który pozostawia ca y system teore-
tyczny jako niespójny, w którym koncepcja klas niejako „odstaje” od zasadniczego 
trzonu teorii. Autorzy wskazuj , e konieczne jest tutaj dokonanie pewnej zmiany 
w rozumieniu poj cia uniwersalno ci, jakim pos uguje si  Bourdieu, tak aby mo na 
je by o zastosowa  do analizy zró nicowanych klasowo stylów ycia, traktowanych 
zatem jako rywalizuj ce uniwersalno ci. Taki jest zasadniczy zamys  redaktorów. 
Zanim jednak przejd  do bardziej szczegó owej prezentacji w asnej koncepcji oraz 
w asnych ilustracji empirycznych, zgodnie z wcze niejszymi zamierzeniami doko-
nuj  krytyki innych polskich autorów, którzy wykorzystywali tak e koncepcje Bo-
urdieu w swoich analizach, czyni c to jednak – zdaniem Gduli i Sadury – w sposób 
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raczej niezgodny z jej duchem. Autorzy ci to: Hanna Palska, Henryk Doma ski oraz 
Tomasz Zarycki. 

W przypadku pierwszej autorki przedmiotem krytyki staje si  praca po wi cona 
badaniom nad biograÞ ami biednych i bogatych (por. Palska 2002). Autorzy podkre-
laj  obecn  w twórczo ci Palskiej tradycj  polskiej szko y badania stylów ycia, 

zapocz tkowan  przez Andrzeja Sici skiego, gdzie przedmiotem analiz s  wybo-
ry jednostek dokonywane w ramach dost pnego im tzw. repertuaru kulturowego. 
Jednocze nie wybory te wyra aj  przynale no  konkretnych jednostek ludzkich do 
okre lonych kategorii zawodowych, grup wiekowych czy te  p ci. Jak podkre laj  
autorzy (por. s. 16), w koncepcji Palskiej uwzgl dnianie stylu ycia pozwala opisa  
ró nice spo eczne zarówno w powi zaniu, jak równie  niezale nie od struktury spo-
ecznej. 

Trzeba przyzna , e to ostatnie stwierdzenie autorów dotycz ce swoistej dwo-
isto ci stylów ycia nie jest zrozumia e, zw aszcza w kontek cie dalszego wywodu 
omawiaj cego koncepcj  Palskiej, kiedy pisz : „Styl ycia otacza jednostk  jak swo-
isty b bel, pozwalaj c na zbli enie si  podobnych i odró nianie si  innych. Style, 
cho  zale ne od struktury spo ecznej, tworz  archipelag ró norodnych mo liwo ci, 
mi dzy którymi jednostki s  w stanie si  przemieszcza ” (por. s. 17). Wyra nie wi-
da  tutaj, e styl ycia jest swoist  cech  relacyjn  (odró nianie oraz upodobnianie 
si  do innych). Natomiast mo liwo  przemieszczania si  jest tak e cech  nawi zu-
j ca do osadzenia jednostek w strukturze. Wszak do wiadczaj c awansu b d  degra-
dacji zmieniamy tak e, czy raczej jeste my w pewnym stopniu do tego zmuszani, 
charakter naszych dzia a , zast puj c jedne dzia ania innymi, a zatem do wiadcza-
my w wi kszym czy mniejszym stopniu zmiany stylu ycia. 

W dalszej cz ci swojego wywodu autorzy dokonuj  rekapitulacji Bourdiea -
skich koncepcji kapita u kulturowego i habitusu w interpretacji Palskiej. Jak pod-
kre laj : „Poj cie kapita u kulturowego i habitusu zostaje tu sprowadzone do cech 
i umiej tno ci nabytych przez jednostk  – do poziomu wiedzy, wykszta cenia czy 
schematów poznawczych” (por. s. 17). Jest to zatem najbardziej istotny moment od-
st pstwa od samej koncepcji Bourdieu, bowiem ten ostatni: „u ywa  [poj  kapita u 
kulturowego i habitusu – K.G.; G.F.; K. J.], aby zda  spraw  z relacyjno ci systemu 
klasowego […] Habitusy ukszta towane w danych warunkach realizuj  okre lony 
styl ycia, którego sens nie ujawnia si  w rednim poziomie wykszta cenia albo ty-
powych samochodach kupowanych w danej klasie, ale w relacjach tego stylu wobec 
innych klasowo okre lonych stylów ycia. Okre lonego stylu nie mo na rozumie  
separuj c go od innych stylów i bior c w nawias relacje podrz dno ci i nadrz dno ci 
pomi dzy nimi. Nie ma klasy wy szej bez ró nicy mi dzy ni  a klas  ni sz  i red-
ni , Hanna Palska chce przeci gn  Bourdieu na stron  analiz wykorzystuj cych 
styl ycia do opisu ró nic spo ecznych jako ró norodno ci uwolnionej od problemu 
dominacji i hierarchii” (por. s. 18). Stwierdzenie bardzo mocne, tylko e – naszym 
zdaniem – raczej pozbawione wystarczaj cych podstaw. Ju  tytu  pracy Palskiej, 
gdzie pojawiaj  si  bieda i dostatek, wskazuje, e autorka jest jak najdalsza od roz-
wa a  o biedzie i bogactwie jako o rzeczywisto ciach odr bnych, pomi dzy którymi 
nie zachodzi adna relacja. Ponadto w rzeczonej ksi ce (por. Palska 2002) rozwa a-
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nia dotycz ce stylu ycia ubogich analizowane s  w a nie w kontek cie stylu ycia 
„bogatych”. 

Ca o  fragmentu rozwa a  autorów, których pretekstem jest omówienie spo-
sobu analizy stylów ycia zaproponowanego przez Palsk , ko czy niezbyt – w na-
szym przekonaniu – klarowna nie tyle konstatacja, ile raczej swoiste wyznanie 
wiary. Jak pisz  Gdula i Sadura: „Przyjmowana przez Bourdieu optyka determi-
nacji klasowej oddzia ywuj cej na cz onków wszystkich klas spo ecznych (cho  
determinacja mo e oznacza  ró ne rzeczy w zale no ci od klasy) [sic! – K.G.; 
G.F.; K.J.] jest nie tylko bardziej realistyczna, ale pozwala te  socjologi  uwol-
ni  od dyscyplinowania tych, którzy nie uczestnicz  w grach spo ecze stwa kon-
sumpcyjnego, poniewa  ‘nie kontroluj  swojej rozrodczo ci’ i ‘brak im koncepcji 
wychowawczej’” (por. s. 18). Konia z rz dem temu, kto zrozumie, o jaki tu rodzaj 
determinacji chodzi oraz na czym maj  polega  „gry spo ecze stwa konsumpcyj-
nego”, ani czego dowodem jest „brak kontroli swojej rozrodczo ci”, jak równie  
„brak koncepcji wychowawczej”. 

Koncepcja proponowana przez Palsk  nie jest jedynym negatywnym punktem 
odniesienia dla Gduli i Sadury. Uzupe nia j  w tej roli koncepcja Henryka Doma -
skiego (2000), gdzie problematyka stylów ycia czona jest z modelem struktury 
spo ecznej, to samym w gruncie rzeczy z podzia ami warstwowo-zawodowymi. Jest 
to typowo stratyÞ kacyjny model przez swoich zwolenników zwany co prawda ana-
liz  klasow  (por. np. Goldthorpe 2012; Marshall 1997), gdzie style ycia uj te s  
w kontek cie w a nie struktury spo ecznej, a ich analiza polega na ustaleniu, czy 
ró nice zwi zane z parametrami, charakteryzuj cymi pozycje jednostek czy katego-
rii spo ecznych (klas), takie jak: wykszta cenie, zawód czy dochody znajduj  jakie  
odbicie w odmienno ciach wzorów sp dzania wolnego czasu, gustów artystycznych, 
rodzajów i sposobów konsumpcji itp. Jakie s  jednak najwa niejsze grzechy tej kon-
cepcji wedle autorów? Otó  najwa niejsza jej wada to fakt, e: „Mimo e Hen-
ryk Doma ski prezentuje wnioski, które mog  si  wydawa  [podkr. nasze – K.G.; 
G.F.; K.J.] zbie ne z koncepcj  Bourdieu, to jednak sposób wykorzystania tej teorii 
sprawia, e mamy do czynienia z pomini ciem kilku aspektów konstytutywnych 
dla rozumienia systemu klasowego u autora Dystynkcji” (por. s. 20). Co zatem ró -
ni sposób interpretacji stylu ycia dokonany przez Doma skiego od oryginalnego 
uj cia Bourdieu? Spróbujmy – za autorami – wyliczy  te charakterystyki. Przede 
wszystkim Doma ski uwa a, e styl jest swoistym epifenomenem struktury. Ponadto 
styl ycia jest elementem cz cym zachowania ludzi w ich yciu codziennym z ich 
miejscem w strukturze spo ecznej. Co wi cej, styl ycia nale y traktowa  jako swo-
isty wyraz bardziej zasadniczych ró nic, jakie obserwowa  mo emy mi dzy lud mi, 
które przejawiaj  si  w dochodach, wykonywanym zawodzie czy te  posiadanym 
poziomie wykszta cenia. Jest jednocze nie swoistym kodem identyÞ kacyjnym dla 
ró nych kategorii spo ecznych, jak i instrumentem integracji i budowania granic. 
Wreszcie styl ycia wyra a pewn  hierarchi , porz dkuj c niejako ludzi czy zbio-
rowo ci z uwagi na nadrz dno  i podrz dno . Styl ycia, podobnie jak i inne, 
wspomniane wy ej charakterystyki, takie jak: dochód, zawód, wykszta cenie staje 
si  wyznacznikiem okre lonej hierarchii spo ecznej. 
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Styl ycia jest jednak czym  mniej wa nym, ledwie dodatkowo wyja niaj cym 
– jak pisz  autorzy – nierówno ci „obiektywne”, przede wszystkim ekonomiczne, 
a jego rola strukturotwórcza jest w koncepcji Doma skiego w najlepszym przypadku 
wtórna czy drugorz dna. Inaczej jest – zdaniem autorów – w koncepcji Bourdieu. 
Tutaj, jak wskazuj : „styl ycia by  poj ciem pozwalaj cym uchwyci  dynamik  
systemu klasowego i wyja ni  mechanizm utrwalaj cy nadrz dno  i podporz dko-
wanie” (por. s. 21). W koncepcji Bourdieu style ycia to nie tylko etykiety dla pozycji 
spo ecznych, ale przede wszystkim charakterystyki ukszta towane przez czynniki 
materialne i kulturowe, powi zane z uprawomocnieniem hierarchii spo ecznych. 
Sposób potraktowania koncepcji stylów ycia przez Doma skiego – jak podkre laj  
autorzy – „oznacza wykluczenie podstawowych dla Bourdieu pyta  o ród a wy -
szo ci i zasadno  roszcze  klasy wy szej do powszechnego uznania jej stylu za 
dominuj cy” (por. s. 21). W ten sposób Doma ski bardzo zaw a (w stosunku do 
Bourdieu) koncepcj  stylu ycia i marginalizuje jej rol  w uprawomocnianiu po-
dzia ów klasowych. Ponadto styl ycia zostaje w uj ciu Doma skiego ograniczony 
do problematyki konsumpcji na pokaz i konsumpcji kultury wy szej, nie obejmuj c 
w ogóle – istotnych dla Bourdieu – takich zagadnie , jak: dyspozycje do codzien-
nych zachowa , sposoby widzenia i dzielenia wiata w okre lony sposób, czy te  
specyÞ czne sk onno ci etyczne i estetyczne. 

Pojawia si  jednak pytanie: czy mo na z tego wszystkiego czyni  zarzut Doma -
skiemu oraz proponowanej przez niego koncepcji? Wszak, jak on sam podkre la, 
czuje si  raczej kontynuatorem – na gruncie polskim – koncepcji analizy klasowej 
proponowanej przez Goldthorpe`a. Uwzgl dnianie w ramach tej analizy elemen-
tów koncepcji Bourdieu wiadczy – w naszym przekonaniu – na korzy  koncepcji 
Doma skiego, która w a nie daleka od – je li mo na to tak okre li  – „Goldthor-
pe’owskiej ortodoksji” jest otwarta na inne w tki analizy problematyki klasowej we 
wspó czesnej socjologii. 

Na tym tle trzeba podkre li , e autorzy s  du o bardziej askawi dla trzeciego 
autora, którego sposób wykorzystania koncepcji Bourdieu zostaje poddany ich oce-
nie. W tym przypadku chodzi o Tomasza Zaryckiego i jego analizy skoncentrowane 
na specyÞ ce struktury spo ecze stwa polskiego, jako przejawu dynamiki relacji po-
mi dzy centrum a peryferiami (por. Zarycki 2009a; 2009b). Uznanie autorów Zaryc-
ki zyskuje dzi ki temu, i  porusza kwestie prawomocno ci i dominacji, stanowi -
ce – jak pami tamy – najbardziej istotne elementy koncepcji habitusu i stylu ycia 
Bourdieu. Koncepcja ta wykorzystana jest do wskazania konß iktu, obserwowanego 
w spo ecze stwach peryferii, spo ecze stwach poza Zachodem (który stanowi cen-
trum i którego zasoby kapita owe maj  przede wszystkim charakter ekonomiczny) 
pomi dzy – jak wskazuj  autorzy – „kosmopolitycznymi elitami a reprezentuj cymi 
lud zwolennikami tradycji” (por. s. 23). Jak podkre laj  dalej: „Zredukowanie za-
chodnich systemów klasowych do ekonomii, wschodnich za  do kultury odtwarza 
wizj  podzia u na materialistyczne centrum i duchowe peryferie. Konsekwencj  tej 
perspektywy jest przyznawanie pierwsze stwa konß iktom w elitach symbolicznych 
i akceptacja dla dychotomicznej wizji struktury spo ecznej” (por. tam e). Auto-
rzy przede wszystkim maj  za z e Zaryckiemu, e ogranicza analiz  spo ecze stw 
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zachodnich do postrzegania ich przez pryzmat dominacji kapita u ekonomicznego. 
Co prawda agodz  swój zarzut wskazaniem, e tak naprawd  win  za to ponosz  Gil 
Eyal, Ivan Szelenyi i Eleanor Townsley (1998; por. tak e: Szelenyi 2003), których 
ladem bezreß eksyjnie idzie Zarycki. 

Kolejnym minusem koncepcji tego ostatniego autora jest te  „sk onno  do sto-
sowania uj  dychotomicznych” (por. s. 24). Gdula i Sadura maj  Zaryckiemu za 
z e, e w swoich rozwa aniach dotycz cych relacji mi dzy centrum a peryferiami nie 
wprowadza kategorii pó peryferii. W efekcie kszta t spo ecze stwa polskiego wy-
gl da w sposób nast puj cy. Jest ono w swoisty sposób rozdarte mi dzy nowocze-
sno ci  i tradycj . W tej pierwszej umiejscowienie – jak rozumiemy – w strukturze 
spo ecznej oparte jest na dominacji kapita u ekonomicznego, któremu podporz d-
kowane s  niejako kapita y spo eczny i kulturowy. W tej drugiej z kolei jednostki 
i zbiorowo ci umiejscowione w strukturze wyposa one s  przede wszystkim w „nie-
formalnie wykluczaj cy” kapita  spo eczny i kulturowy (por. Zarycki 2008, za: Gdu-
la i Sadura 2012: 25). Nie jest to – dodajmy od razu – przejrzysta prezentacja istoty 
krytykowanej koncepcji, chyba e autorom chodzi o przede wszystkim o to, aby 
zainspirowa  czytelnika do samodzielnego si gni cia do oryginalnych rozwa a  Za-
ryckiego. Ten podzia  systemowy obecny jest tak e w perspektywie przestrzennej 
w momencie, kiedy pojawia si  konserwatywnie zorientowana Polska Wschodnia 
i Po udniowa (dominacja nieformalnych kapita ów spo ecznego i kulturowego), 
z drugiej za  – dawne niemieckie Ziemie Zachodnie i Pó nocne, gdzie mniej wa y 
tradycja, a bardziej instytucje (cokolwiek to znaczy). Wreszcie chodzi tutaj te  
o podzia  strukturalny, znowu w formie dychotomicznej, tj. na „lud” oraz „elity”, 
dysponuj ce ró nymi podtypami kapita u kulturowego (inteligencki, opozycyjny, 
religijny). Niejednakowo  wyposa enia w owe podtypy powoduje, e mamy do 
czynienia w gruncie rzeczy z wewn trznym podzia em elit na tzw. dominuj ce i tra-
dycjonalistyczne, „przy czym ka da przemawia w imieniu bli szej sobie cz ci ludu” 
(por. s. 25). Gdula i Sadura bardzo krytycznie odnosz  si  te  do dalszych rozwa a  
Zaryckiego, w których zamiast empirycznie analizowa  ten e lud, dalej zwany ju  
klas  ludow , autor ten „zatrzymuje si  na jej obrazie budowanym w dyskursie po-
litycznym, akceptuj c przy okazji to, e przemawia  za ni  mog  tylko elity” (por. 
tam e). Innymi s owy Zarycki nie tyle bada lud, ile wyobra enia (reprezentacje) na 
jego temat wytworzone przez elity. 

W ostatniej cz ci tego fragmentu swoich rozwa a  autorzy dokonuj  ostateczne-
go odrzucenia koncepcji Zaryckiego, traktuj c j  jako przejaw swoistej wersji „teorii 
postkolonialnej”. Teoria postkolonialna to taki – ich zdaniem (por. s. 26) – konstrukt 
analityczno-teoretyczny, gdzie – jak jeste my w stanie zrozumie  – spo ecze stwo 
peryferyjne, czy te  pó peryferyjne, jest uj te tak, e jedna jego cz  w ca o ci 
przypomina spo ecze stwo centrum, druga za  jest jego totalnym zaprzeczeniem. 
Okaza o si , e owa zarysowana przez Zarzyckiego koncepcja nie wytrzyma a zde-
rzenia z materia em empirycznym zebranym i poddanym analizie przez autorów. 
Jak pisz : „Nasze oczekiwania zweryÞ kowa o jednak zmierzenie si  z materia em 
badawczym. Nie sposób uj  odr bnych stylów ycia i relacji mi dzy nimi, które 
uda o si  wyró ni  podczas bada , odwo uj c si  do koncepcji postkolonialnych. 
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Ani klasy wy sza i rednia nie s  tak imitacyjne i zachodniocentryczne, jak mo na 
by si  spodziewa , ani klasa ludowa nie kultywuje swojsko ci i odr bno ci na bazie 
narodowej czy religijnej, jak mo na by s dzi . Gdy bada si  dyspozycje klasowe 
w relacji do praktyk codziennych s abo zdeÞ niowanych w sferze publicznej lub nie-
zdeÞ niowanych wed ug podzia ów pola politycznego, schematy postkolonialne oka-
zuj  si  ma o przydatne” (por. s. 26). Szkoda, e autorzy nie pokusili si  tutaj o jakie  
bardziej rozbudowane uzasadnienie swojej tezy. Jedyne, co mo na zrekonstruowa  
w oparciu o zaprezentowane przez nich rozwa ania, to fakt, e rzeczywisto  nie jest 
tak jednoznaczna jak wydedukowane koncepcje analityczne i teoretyczne. To jednak 
nic nowego. Wygl da jednak na to, jakby autorzy nie wiedzieli o tym, e my lenie na 
poziomie teorii to obracanie si  w kr gu pewnych idealizacji i konstruktów poj cio-
wych. Zderzenie teorii z empiri  nie polega przecie  na konfrontowaniu abstrakcyj-
nych niekiedy modeli bezpo rednio z zebranymi „w terenie” danymi, ale na bardziej 
pog bionym procesie ich analizy i operacjonalizacji konstruktów teoretycznych. 
Mo e jednak te operacjonalizacje odnale  mo na w dalszej cz ci rozwa a  redak-
torów, po wi conej ju  teorii klas Bourdieu? 

Na wst pie (por. s. 26) pojawia si  bardzo mocna teza dotycz ca sposobu trakto-
wania koncepcji klasowej Bourdieu przez Gdul  i Sadur . Wbrew np. Jonathanowi 
Turnerowi, który traktuje teori  Bourdieu jako swoist  syntez  wcze niejszych kon-
cepcji klasowych, autorzy traktuj  j  jako odr bne podej cie, ukszta towane w opo-
zycji do istniej cych wcze niej perspektyw. Bourdieu jest traktowany jak kto , kto 
pozostaje w podwójnej opozycji, zarówno do tradycji stratyÞ kacyjnej, jak i mark-
sistowskiej. Nie odwo uje si  bowiem w punkcie wyj cia swoich rozwa a  ani do 
koncepcji rzadko ci dóbr, do których dost p wyznacza stratyÞ kacyjn  hierarchi , 
ani te  do problematyki pracy, która wyznacza istotn  dla marksistowskiego uj cia 
kwesti  wyzysku, charakteryzuj c  relacje mi dzy klasami. 

Konsekwencje tak przyj tej perspektywy nakazuj  z kolei tak  interpretacj  
podstawowego przes ania Bourdieu, gdzie podstawowe ró nice mi dzy klasami: 
„wyra aj  si  w formie stylów ycia, które nie podlegaj  wyborowi i s  wdra ane 
jako dyspozycje habitusu w rodzinie. Nie funkcjonuj  one jako niezale ne b ble, 
wymagaj ce analizy na w asnych prawach. Tylko styl ycia klasy wy szej ma status 
kultury prawomocnej, inne za  mierzone s  stopniem niedoskona o ci wobec niego. 
Hierarchia opiera si  na narzucaniu przez dominuj cych uznania ich specyÞ cznego 
sposobu ycia jako nadrz dnego” (por. s. 28). Wbrew zatem temu jak redaktorzy 
kwaliÞ kuj  koncepcj  Bourdieu (ani nie stratyÞ kacyjn  ani nie marksistowsk ) z tej 
perspektywy wygl da ona jednak jak typowe uj cie stratyÞ kacyjne. Pojawia si  hie-
rarchia, zaznacza si  dominacja i podleg o , tyle e wyra ona przede wszystkim 
w stylach ycia. Na dodatek mamy tu jeszcze tendencj  do operowania poj ciami: 
klasa wy sza, klasa rednia czy te  klasa ludowa (co z jakich  bli ej niewyja nio-
nych powodów jest zapewne ekwiwalentem poj cia „klasy ni szej”). Nawet zatem 
terminologia przywodzi na my l skojarzenia z perspektyw  stratyÞ kacyjn .

Zaprezentowany schemat nie jest jednak uk adem statycznym. Wr cz przeciw-
nie, mo na zaobserwowa  w jego obr bie rozmaite relacje, antagonizmy czy te  
sojusze, polegaj ce np. na odcinaniu si  przedstawicieli jednej klasy od gustów 
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przedstawicieli innej (np. klasy redniej od klasy ludowej – por. s. 29); czy te  aspi-
rowaniu przedstawicieli jednej klasy do stylu ycia innej (znowu przypadek klasy 
redniej w odniesieniu tym razem do klasy wy szej – por. tam e). Ta ostatnia sy-

tuacja wskazuje na – jak to okre laj  autorzy – tragizm po o enia klasy redniej, 
która skazana jest na: „ci g y rozd wi k mi dzy aspiracjami a rzeczywist  warto-
ci  i znaczeniem swoich praktyk” (por. s. 30). W punkcie wyj cia przyj tego tu 

rozumowania uniwersalno  sposobu ycia traktowana jest jako zas ona hegemonii 
tego w a nie segmentu struktury klasowej. Okazuje si  jednak, e w rzeczywisto ci 
poszczególne klasy tworz , czy te  próbuj  tworzy , w asne uniwersalno ci, czyli 
nadawa  swoim warto ciom i swojemu stylowi ycia status manifestacji uniezale -
nienia si  od dominuj cych czy narzucanych wzorców. To – zdaniem redaktorów 
– potwierdzaj  ich badania. Jak pisz : „Ka da klasa reprezentowa a swoist  uniwer-
salno , która wchodzi a w konß ikt z pozosta ymi, roztaczaj c konkurencyjn  wizj  
organizowania relacji spo ecznych” (por. s. 34). Koncepcja uniwersalno ci zawarta 
w teorii Bourdieu zostaje zatem przez autorów zast piona perspektyw  „rywalizu-
j cych uniwersalno ci”, b d cych – jak pisz  – do  swobodnym nawi zaniem do 
uj cia uniwersalizmów Judith Butler (por. s. 33, przypis nr 38). Nie wiadomo, co 
oznacza owo „do  swobodne” nawi zanie, ani na czym ono dok adnie polega. Ma 
to prawdopodobnie zwi zek z zagadnieniami konß iktu i hegemonii, o czym zdaj  si  
przekonywa  redaktorzy na zako czenie tego rozdzia u (por. s. 65–70). 

Zanim przejdziemy do krótkiej próby analizy przedstawionych dowodów na 
owe próby wykraczania przedstawicieli poszczególnych klas poza partykularyzmy 
i roszczenia do powszechno ci, je li chodzi o wyg aszane pogl dy, warto mo e da  
jeszcze jedn  próbk  poziomu my lenia teoretycznego, które wydaje si  charakte-
ryzowa  omawiany tom. Tym razem dotyczy to zawartego w omawianej ksi ce 
tekstu Marty Ko odziejskiej i Miko aja Hniatuka pt. „Po egnanie z homo sovieticus: 
próba empirycznej weryÞ kacji kategorii oraz analiza jej obecno ci w socjologicz-
nym dyskursie o transformacji” (por. s. 117 – 138). Przedmiotem krytyki jest tutaj 
przede wszystkim koncepcja traumy kulturowej, wprowadzona na grunt polski przez 
Piotra Sztompk , którego zreszt  autorzy traktuj  – wbrew stanowi faktycznemu – 
tak jakby by  jedynym w socjologii wspó czesnej zwolennikiem tego uj cia zmiany 
spo ecznej. Najwa niejsza – jak s dzimy – cz  tych rozwa a  odnosi si  do wad 
teoretycznych koncepcji Sztompki. Dotycz  one kilku kwestii, takich jak np. to i  – 
wedle krytykowanej koncepcji – istniej  tylko dwa systemy polityczne, tj. kapitalizm 
i komunizm. Dodatkowo kapitalizm w wietle krytykowanej koncepcji traktowany 
jest jako jednolite zjawisko wbrew historycznym dowodom na istnienie wielu jego 
odmian. Ponadto z kapitalizmem zwi zany jest tylko jeden „ustrój mentalny” – jak 
okre laj  to autorzy, czyli jeden model aktora spo ecznego, którego dzia ania wyzna-
czane s  wy cznie przez regu y wolnego rynku. Gdyby przywo a  tutaj klasyczne 
okre lenia Webera, to mieliby my w kapitalizmie do czynienia tylko z dzia aniami, 
które wyznaczane by yby regu ami racjonalno ci formalnej. Wszystkie te zarzuty 
by yby zapewne prawdziwe, gdyby nie jedno ale. Otó  koncepcja wykorzystywana 
przez Sztompk  jest schematem my lowym operuj cym na do  wysokim szczeblu 
ogólno ci. Jest to bowiem przyk ad my lenia na poziomie teoretycznych modeli rze-
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czywisto ci spo ecznej. W zwi zku z tym poj cia u ywane przez Sztompk , takie 
jak np.: komunizm, kapitalizm, niekompetencja cywilizacyjna, elastyczna jednostka 
itp. maj  w a nie taki, wy cznie modelowy charakter. Maj  s u y  zarówno opi-
sowi, jak i próbie wyja niania zachodz cych zjawisk i procesów, ale wy cznie na 
poziomie ogólnym. Dopiero gdy schodzimy na nieco ni szy poziom, rzeczywisto  
jawi si  nam w ca ym swoim kolorycie i wieloznaczno ci. Mo na wtedy dostrzec 
i zró nicowanie poszczególnych habitusów (tak e w ramach jednej kategorii kla-
sowej) i skomplikowane procesy prze amywania mentalno ci odziedziczonych po 
poprzednim ustroju i wreszcie nawet to, e niektórzy beneÞ cjenci poprzedniego re-
imu s  w stanie odnale  si  w nowej sytuacji. Wydaje si , e zasadniczym pro-

blemem autorów jest to, e usi uj  zderza  nader ogólne stwierdzenia bezpo rednio 
z bogactwem empirycznej materii. Dowodzi to jednak niestety tylko nieumiej tno ci 
wielopoziomowego my lenia oraz s abych kompetencji operacjonalizacyjnych. Dla-
tego traktuj  wszelkie ogólne stwierdzenia jako tezy inspirowanie ideologi , czego 
dowodem mog  by  nast puj ce konstatacje: „Teoria Sztompki zas ania to, co naj-
ciekawsze w analizie transformacji ustrojowej” (por. s. 124) oraz podsumowuj ce 
uwagi: „Je li socjologia chce by  nauk  prawdziwie [podkr. nasze – K.G.; G.F.; K.J.] 
empiryczn , powinna raczej bada  praktyki i w nich doszukiwa  si  „lokalnych” 
racjonalno ci i motywów dzia a  aktorów spo ecznych, ani eli przyrównywa  posta-
wy do ogólnego modelu racjonalno ci, wyznaczanego zazwyczaj w wi kszym stop-
niu przez ideologi  ni  przez empiri ” (por. s. 138). Autorzy niestety nie przyswoili 
sobie umiej tno ci analizy, o których ju  kilkadziesi t lat temu pisa  nieod a owanej 
pami ci Leszek Nowak (1972) w zupe nie innym kontek cie, podkre laj c rol  roz-
wa a  opartych na za o eniach idealizacyjnych.

Po tej wycieczce w obszar bardziej ogólnego i powi zanego z perspektyw  ana-
lityczn  my lenia wró my jednak do zasadniczego nurtu naszych rozwa a , czyli 
do rozwa a  wokó  stylów ycia jako rywalizuj cych uniwersalno ci. Redaktorzy 
– naszym zdaniem – pope niaj  ten sam b d, który jest udzia em autorów omówio-
nego wy ej rozdzia u. Jak pisz : „W wypowiedziach na temat rowerów, zwierz t 
i pracy znajdowa y wyraz ambicje do deÞ niowania wiata na swój sposób” (por. s. 
34). Oznacza to w a nie zderzanie w zasadzie surowego materia u empirycznego 
z ogólnymi twierdzeniami dotycz cymi wiadomo ci przedstawicieli wyró nionych 
za Bourdieu klas spo ecznych. Problematyka rowerów i zwierz t jest w tym kontek-
cie bardziej drugoplanowa. Natomiast problematyka pracy wydaje si  elementem 

istoty po o enia klasowego. Dlatego wi c tylko na tym aspekcie chcieliby my sku-
pi  nasze rozwa ania. I tak: klasa wy sza (cokolwiek to znaczy) prezentuje w swoim 
my leniu o pracy nast puj ce przes anie: 1) krytyka wszelkich form wspólnotowego 
i kolektywnego wp ywania na rzeczywisto ; 2) najbardziej istotne relacje spo ecz-
ne, to relacje mi dzy pojedynczymi osobami; 3) rynek pracy postrzegany jako rynek 
pracownika; 4) wsparcie spo eczne (ze strony innych cz onków spo ecze stwa) nie 
jest faktycznie jednostce potrzebne (por. s. 42). Mo na powiedzie , e klasa wy sza 
to faktycznie klasa indywidualistów, czyli zbiór jednostek, które decyduj  si  osi -
ga  nakre lone cele przede wszystkim w efekcie w asnego, indywidualnego wysi ku. 
W odró nieniu od klasy wy szej przedstawiciele klasy redniej wykazuj  si  du  
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– jak to okre laj  redaktorzy – labilno ci  (por. s. 56). S  sk onni poszukiwa  soju-
szy w procesie kszta towania sfery publicznej zarówno w ród przedstawicieli kla-
sy wy szej, jak i ludowej. Takich okre le  nie mo na ju  jednak przyporz dkowa  
przedstawicielom klasy ludowej, która jest przede wszystkim nastawiona familiarnie 
i pros siedzko (por. s. 57). Podej cie przedstawicieli tej klasy do pracy jest tak e 
zorientowane na relacje mi dzyludzkie i dobr  atmosfer  (por. s. 58). Jednocze nie 
jednak wyró nia ich swoista konserwatywna tolerancja, któr  obrazuje – zdaniem 
redaktorów – przede wszystkim stosunek do wegetarianizmu, powi zany ze stosun-
kiem do zwierz t (sic !!!) (por. s. 64), który ma charakter praktycystyczny. Ów prak-
tycyzm jest ponadto zasadniczym wyró nikiem postaw charakteryzuj cych – w opi-
nii redaktorów – klas  ludow . Ponownie konia z rz dem temu, kto jest w stanie 
przenikn , na czym tak naprawd  polegaj  odmienno ci pomi dzy wyró nionymi 
za Bourdieu – przez redaktorów – klasami. 

Mo e jednak pomocne b d  nam pozosta e rozdzia y zawarte w ocenianej w tym 
fragmencie eseju pracy? Przypomnijmy, e jest ich (poza omówionym dok adnie 
w powy szych rozwa aniach) dwana cie. Przyjrzyjmy si  zatem przez moment 
przekazom, jakie zawarte s  we wskazanych rozwa aniach. I tak Joanna Erbel (por. 
s. 71–87) w tek cie wskazuj cym na zawi zanie si  sojuszu klasy wy szej i ludowej 
w obliczu klasy redniej sugeruje, e ta ostatnia nie jest ju  w pe ni gospodarzem 
przestrzeni miejskiej. Rozwa ania autorki przypominaj  nieco my lenie w stylu 
„wróg mojego wroga jest moim przyjacielem”, ale trudno jest do ko ca podpisa  
si  pod tak  konkluzj , jako e rozdzia  nie jest zaopatrzony w aden typ konkluzji 
czy cho by tylko podsumowania. Kolejny rozdzia  autorstwa Jana Strzeleckiego jest 
znacznie bardziej obszerny (s. 87–116) i dotyczy ró nych typów narracji na temat 
pracy w zwi zku z klasowym zró nicowaniem spo ecze stwa. Jednocze nie nawi -
zuje on do obecno ci ideologii postfordyzmu, która – jak podkre la autor (por. s. 
116) – jest ram  utrwalania podporz dkowanej pozycji pracowników. Okazuje si , 
e zarówno klasa ludowa (pracownicza), jak i rednia s  w gruncie rzeczy podpo-

rz dkowane wspomnianej ideologii, która stanowi narz dzie dominacji klasy wy -
szej nad ca ym spo ecze stwem. Z tej perspektywy spo ecze stwo w dobie postfor-
dyzmu (dobrze by oby okre li  w jaki  w miar  precyzyjny sposób, jak to poj cie 
ma si  do innych u ywanych we wspó czesnej literaturze okre le , a mianowicie: 
ponowoczesno ci, pó nej nowoczesno ci czy innej albo te  p ynnej nowoczesno ci) 
jawi si  jednak jako niezwykle opresyjna i zhierarchizowana struktura. Brakuje tutaj 
– tak jak poprzednio – jakiego  podsumowania. 

Kolejne rozwa ania autorstwa Marty Ko odziejskiej i Miko aja Hniatuka dotycz  
problematyki homo sovieticus (por. s. 117–138). Ten rozdzia  w swojej warstwie 
koncepcyjno-analitycznej zosta  ju  poddany reß eksji w rozwa aniach, dotycz cych 
teoretycznej ramy omawianej publikacji. Przygl daj c si  zawartemu w nim prze-
s aniu formu owanemu na bazie analiz empirycznych warto zwróci  jednak uwag  
na nast puj ce kwestie. Przede wszystkim jest to pierwszy rozdzia  (id c od pocz t-
ku omawianej pracy), który zaopatrzony jest w jaki  rodzaj podsumowania (por. 
s. 136–138). Zawarte w tym podsumowaniu przes anie jest bardzo klarowne. Otó  
poj cie homo sovieticus wspó gra z innymi elementami analizy, które uwzgl dnia 
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zasadnicze elementy neoliberalnego dyskursu, natomiast odsuwa „rzeteln  i potrzeb-
n  analiz  klas oraz ich interesów w trakcie transformacji” (por. s. 137). W rozdziale 
zawarta jest zdecydowana krytyka socjologii jako nauki zideologizowanej (poddanej 
dyskursowi neoliberalnemu), która – jak rozumiemy przes anie autorów – powinna 
mie  jednak charakter empiryczny i w a nie odkrywa  rzeczywiste racjonalno ci 
i motywy aktorów spo ecznych (por. s. 138). Co ciekawe, autorzy nie u ywaj  w tej 
konkluzji ani poj cia interesu, ani nie odwo uj  si  do „klas spo ecznych”. Czy by 
sami ulegli jednak naciskowi neoliberalnego dyskursu, gdzie poj cia „interes” oraz 
„klasa” stanowi  w a nie przejawy zideologizowanego „marksistowskiego” czy te  
„neomarksistowskiego” dyskursu? 

Kolejny rozdzia  autorstwa Jana Kastory`ego i Kamila Lipi skiego (por. s. 139–
162) dotyczy wierzcho ka struktury spo ecznej, czyli problematyki klasy wy szej 
(pojawia si  tutaj poj cie overclass), konceptualizowanej czy te  operacjonalizowa-
nej jako „elity biznesu”. Jest to tak e rozdzia  zaopatrzony w cz  podsumowuj -
c . Overclass okre lona przy pomocy polskiego terminu jako „nadklasa” to przede 
wszystkim ekonomiczna i Þ nansowa elita naszego spo ecze stwa. Nie da si  jej do 
ko ca opisa  za pomoc  trójpodzia u zaproponowanego przez Bourdieu, zatem – zda-
niem autorów – rzecz wymaga dalszych analiz empirycznych, a przede wszystkim 
sprawdzenia, czy tak  dominuj c  pozycj  ekonomiczn  mo na utrzyma  w nast p-
nym pokoleniu. Innymi s owy, mo na by oby domniemywa , e mamy tutaj zarys 
jakich  rozpadowych procesów w obr bie (by u y  poj cia ze schematu Bourdieu) 
klasy wy szej. Tej tezie przeczy jednak z kolei przes anie zawarte w kolejnym roz-
dziale, którego autorem jest jeden z redaktorów omawianego tomu, a mianowicie 
Przemys aw Sadura. Skupia on swoje rozwa ania na innym segmencie struktury spo-
ecznej, którym jest w tym przypadku klasa rednia. Jest to kolejny rozdzia  zaopa-

trzony w podsumowanie, które zawiera jednak do  znan  tez  (por. Doma ski 1994; 
2002) o zró nicowaniu klasy redniej. Autor podkre la siln  obecno  w tym segmen-
cie struktury w tków indywidualistycznych, które w a ciwe s  przede wszystkim tym 
od amom omawianej klasy, które zwi zane s  z sektorem prywatnym. Z kolei ta cz  
klasy redniej, która zwi zana jest z sektorem publicznym do wiadcza prekaryzacji, 
co zwi ksza zarówno napi cia wewn trz-, jak i mi dzyklasowe. 

Ostatnie dwa rozdzia y w pierwszej cz ci omawianej publikacji autorstwa Karo-
la Templewicza (por. s. 194–208) oraz Krzysztofa wirka (por. s. 209–230) dotycz  
klasy ludowej oraz klasowych wizji przestrzeni spo ecznej. Obydwaj autorzy nie 
pokusili si  niestety o jaki  rodzaj podsumowania swoich rozwa a . Trudno jest 
tak e wypreparowa  z tych rozwa a  jakie  jednoznaczne przes anie poza takimi 
stwierdzeniami, e w pierwszym przypadku chodzi o wiejsk  cz  klasy ludo-
wej (rolnicy?) i jej stosunek do zwierz t (sic !!!), w drugim za  o jak  prezentacj  
istotnych elementów ideologii poszczególnych klas. Co najwa niejsze to fakt, e 
przedstawiciele klasy wy szej panuj  „nad stosunkiem do odpowiedzi prawomocnej 
i intencj  pytania” (por. s. 226); u przedstawicieli klasy redniej „mo na wyczu  
charakterystyczne wahania” (por. s. 227); natomiast przedstawicieli klasy ludowej 
cechuje „milczenie na temat prawomocno ci” (por. s. 228). Co jednak ma z tego 
wynika , i o co konkretnie chodzi, tego dowiedzie  si  ju  raczej nie sposób.
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Druga cz  omawianej pracy jest i mniej obszerna, i chyba jednak prostsza 
w swojej wymowie (por. s. 233–350). Sk ada si  na ni  pi  esejów, b d cych 
w gruncie rzeczy analizami biograÞ i osób poddanych procesom ruchliwo ci spo ecz-
nej. Poza oczywi cie bardzo interesuj cymi danymi dotycz cymi poszczególnych 
yciorysów i narracji odnosz cych si  do nich, trudno jednak dopatrze  si  w ich 

obr bie jakiego  w miar  jednolitego przes ania, dotycz cego wk adu w dyskusj  na 
temat analizy problematyki struktury i ruchliwo ci w obr bie klas, jak i mi dzykla-
sowej, jak  mo na zaobserwowa  w teorii Bourdieu. 

Ca o  lektury omawianego tomu sk ania – w naszym przekonaniu – do dwóch 
zasadniczych reß eksji. Rozpocznijmy od tej bardziej oczywistej. Publikacja posia-
da raczej wahliw  i jednak ma o spójn  konstrukcj . Jest to chyba efektem ma ego 
zdecydowania redaktorów, aby narzuci  wszystkim uczestnikom projektu pewn  
dyscyplin  oraz konieczno  przestrzegania spójnych standardów analizy. Brakuje 
te  zdecydowanie jakiego  ca o ciowego podsumowania, sformu owania konkluzji, 
za co wini  ju  jednak trzeba tylko i wy cznie redaktorów. Brak ponadto na ko -
cu osobnego, ca o ciowego zestawu przywo ywanych pozycji z zakresu literatury 
przedmiotu. Brak indeksu osobowego i tematycznego (rzeczowego), to ju  w tym 
kontek cie raczej drobiazgi. 

Po drugie pojawia si  problem dotycz cy sposobu u ycia, wykorzystania czy – 
szerzej mówi c – interpretacji koncepcji Bourdieu. Mamy nieodparte wra enie, e 
redaktorzy tomu rozmin li si  jednak jako  z przes aniem francuskiego socjologa, 
dotycz cym problematyki klas we wspó czesnym spo ecze stwie ponowoczesnym. 
Dokona o si  to – w naszym przekonaniu – w trzech zasadniczych aspektach. Po 
pierwsze, zbyt s abo powi zali proponowane przez nich uj cie klasy z procesami 
indywidualizacji, odczytuj c j  w sposób do  prosty, s abo powi zany np. z ideami 
sugerowanymi przez Becków, nie mówi c ju  o samym Bourdieu. Dobrym przyk a-
dem takiego – naszym zdaniem – zgodnego z duchem ca ej koncepcji odczytania 
przekazu Bourdieu jest propozycja zawarta w pracy Mike`a Savage`a (por. Savage, 
Bagnall i Longhurst 2000). W koncepcji tej uwaga zostaje zwrócona na problematy-
k  procesów indywidualizacji i ich efektów, jakie charakteryzuj  wspó czesne spo-
ecze stwo. W tym kontek cie koncepcja Bourdieu nie jawi si  jako jaka  intelektu-

alna efemeryda, wyzuta z wszelkiego kontekstu i dyskursu charakterystycznego dla 
wspó czesnej teorii socjologicznej3, ale – wr cz przeciwnie – potraktowana zostaje 
jako efekt swoistej ewolucji socjologicznego my lenia na temat problematyki klaso-
wej. Rozwa ania Bourdieu nie prowadz  do uj cia klasy jako projektu „self-made 
mana” – jak chc  redaktorzy – ani nawet do projektu konstrukcji biograÞ i (jak chc  
Beckowie). Nie mog  by  te  traktowane jako jakie  formy heroicznej zbiorowej 
podmiotowo ci (Savage i in. 2000: 107). Wr cz przeciwnie, dotycz  one czego  

3 Warto zwróci  uwag  na to, e redaktorzy traktuj  koncepcj  Bourdieu jako swoisty absolut-
ny punkt odniesienia dla swoich rozwa a , nie podejmuj c w gruncie rzeczy adnego trudu, aby 
umie ci  j  w pewnej ogólniejszej tendencji dotycz cej dyskusji nad problematyk  klas i klasowo ci 
w spo ecze stwie ponowoczesnym. Dyskusja ta toczy a si  i toczy z udzia em takich autorów jak: 
Thorstein Veblen, Lloyd L. Warner, Richard Hoggart, Michelle Lamont i innych. 



KRZYSZTOF GORLACH, GRZEGORZ FORY  I KATARZYNA JASIKOWSKA192

niejawnego, czego  zakodowanego w ludzkim poczuciu warto ci oraz w postawach 
i wiadomo ci swojego istnienia w ród innych. Spo eczna dystynkcja zatem – któ-
ra jest przez Bourdieu postrzegana jako istota klasowo ci – nie jawi si  cz onkom 
spo ecze stwa jako co  oczywistego i widocznego, ale – wr cz przeciwnie – jako 
jaka  ukryta dyspozycja, któr  trudno bezpo rednio powi za  z relacj , jaka za-
chodzi pomi dzy ulokowaniem w spo ecznej przestrzeni i kultur . St d pretensje 
redaktorów oraz innych uczestników przedsi wzi cia, aby bezpo rednimi cytatami 
z wypowiedzi badanych osób ilustrowa  problematyk  podzia ów klasowych we 
wspó czesnym spo ecze stwie, wydaj  si  absolutnie nie do przyj cia. W poddanym 
procesom indywidualizacji spo ecze stwie wypowiedzi badanych odnosz ce si  do 
codziennego ycia (praca, wypoczynek itp.) powinny by  raczej potraktowane jako 
kamuß a  istniej cych zbiorowych podzia ów. 

Inny aspekt praktycznie nieuwypuklony w rozwa aniach redaktorów, dotycz -
cych koncepcji Bourdieu, to kwestia granic mi dzyklasowych. W omawianym opra-
cowaniu granice te jawi  si  jako w miar  klarowne, a jednostki przepytywane przez 
uczestników projektu prezentowane s  jako typowi przedstawiciele konkretnych 
klas. Mamy powa ne w tpliwo ci, czy takie za o enie jest zgodne z przes aniem 
zawartym w koncepcji Bourdieu. Wed ug wielu kontynuatorów i osób poddaj cych 
interpretacji idee francuskiego socjologa (por. np. Shucksmith 2012; szerzej na ten 
temat: Klekotko i Gorlach 2013) granice klasowe s  konstruowane i poddawane ci -
g ej kontestacji. Nie dziwi zatem kiedy w perspektywie takiej interpretacji czyta-
my: „Zatem klasowe kategorie, które przyjmujemy jako po prostu istniej ce i które 
wydaj  si  nam naturalne, takie jak np. „pracownicy Þ zyczni” czy „profesjonali ci 
i mened erowie” musz  tak e by  traktowane z pewn  doz  podejrzliwo ci jako ka-
tegorie spo ecznie konstruowane w interesie klasy dominuj cej” (Shucksmith 2012: 
384). Okaza  si  mo e zatem, e kategorie spo eczne (klasowe) proponowane przez 
redaktorów to swoiste artefakty, do których – aby dochowa  wierno ci zasadniczym 
w tkom rozumowania zawartym w teorii Bourdieu – nale a oby podej  z wi kszym 
dystansem. 

Ostatnia wreszcie kwestia dotyczy podzia ów klasowych. Redaktorzy operuj  
tutaj najprostszym schematem, w którym widoczny jest podzia  na klas  wy sz , 
redni  i ni sz . Tymczasem koncepcja Bourdieu jest jednak bardziej Þ nezyjna. 
eby nie nara a  si  na zarzut jakiej  nadinterpretacji, odwo ajmy si  do innego 

wa nego we wspó czesnej literaturze socjologicznej i kulturologicznej nawi zania 
do my li francuskiego autora (por. Skeggs 2004: 138 i nast.). Podzia  na u ywane 
w omawianej pracy pod redakcj  Gduli i Sadury kategorie, tj. klas  wy sz , redni  
i ni sz  (pracownicz , ludow ) jest w tym kontek cie jedynie punktem wyj cia do 
bardziej analitycznych konstrukcji, stanowi cych istot  tzw. kulturalistycznej ana-
lizy klasowej. Przede wszystkim czynniki wyznaczaj ce w tej koncepcji pozycje 
klasowe maj  charakter dwoisty, tj. odwo uj  si  do zasobów ekonomicznych oraz 
kompetencji (kapita ów) kulturowych. I tak w obr bie tzw. klasy dominuj cej (wy -
szej) mamy do czynienia z relatywnie wysokim poziomem wyposa enia zarówno 
w kapita  ekonomiczny jak i kulturowy. Relacje mi dzy poziomami wyposa enia 
w obydwa te typy kapita u mog  by  jednak ró ne, w zwi zku z czym w obr bie 
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klasy wy szej (dominuj cej) mamy do czynienia z kategori  bur uazji (dominacja 
kapita u ekonomicznego), intelektualistów (dominacja kapita u kulturowego) oraz 
profesjonalistów i wy ej usytuowanych mened erów (równowaga obydwu wspo-
mnianych typów kapita u). 

Podobnie jest w przypadku klasy redniej, któr  charakteryzuje redni poziom 
wyposa enia w obydwa interesuj ce nas tutaj typy kapita u. Jednak i one mog  pozo-
stawa  w ró norakich relacjach. I tak np. w przypadku nauczycieli dominuje raczej 
kapita  kulturowy. W przypadku w a cicieli sklepów jest to kapita  ekonomiczny. 
Natomiast technicy (kolejna kategoria spo eczno-zawodowa postrzegana w obr bie 
klasy redniej) dysponuj  mnie wi cej równymi poziomami wyposa enia we wspo-
mniane typy kapita u. Jedyn  w miar  jednolit  kategori  jest klasa pracownicza 
(ni sza, ludowa), charakteryzuj ca si  po prostu relatywnym brakiem obu typów 
kapita u. Tak czy inaczej jednak zarysowany tutaj schemat podzia ów klasowych od-
biega od kategorii, jakimi pos uguj  si  Gdula i Sadura. Szkoda, bo gdyby odwo ali 
si  do niego, to – by  mo e – wiele stwierdzonych przez nich sposobów wypowia-
dania si  badanych osób uzyska oby bardziej w a ciwe i bardziej precyzyjne ramy 
do poddania ich interpretacji. W szczególno ci ukazana zosta aby rola kapita u eko-
nomicznego prowadz cego do wyzysku ekonomicznego oraz dominacji politycznej 
(efekt w adzy) w procesie wspomagania mechanizmów stratyÞ kacji kulturowej.

Dyskurs na temat nierówno ci4

Druga praca, któr  chcieli my podda  ocenie w ramach niniejszego eseju ma 
zasadniczo odmienny charakter. Przede wszystkim jest to opracowanie, którego au-
torem jest jedna osoba. Z tego te  zapewne powodu posiada bardziej zwarty charak-
ter, ani eli omawiana wy ej praca zbiorowa. Autor panuje tutaj w ca ej rozci g o ci 
nad logik  swojego wywodu, dlatego te  ocena poszczególnych fragmentów pracy 
wydaje si  atwiejsza ni  w poprzednim przypadku. 

Rozpocznijmy od oceny konstrukcji oraz logiki wywodu w pracy Wojciecha 
Wo niaka (2012). Ca o  opracowania liczy oko o 250 stron podzielonych na siedem 
rozdzia ów zaopatrzonych ponadto we wst p oraz zako czenie. Co wi cej, praca 
Wo niaka zaopatrzona jest w obszern  bibliograÞ  zawieraj c  oko o 270 pozycji. 
Jest to ju  i tak lepiej ani eli w przypadku omawianej wy ej pracy pod redakcj  
Gduli i Sadury, gdzie – jak pami tamy – takiej bibliograÞ i nie przygotowano, cho  
nadal brakuje (podobnie jak i w powy szym przypadku) indeksów osobowego oraz 
tematycznego (rzeczowego). 

Porzucaj c jednak ten w tek przyjrzyjmy si  konstrukcji omawianej pracy. Sie-
dem sk adaj cych si  na ni  rozdzia ów mog oby by  podzielonych – naszym zda-
niem – na dwie zasadnicze cz ci. Nie jest dla nas jasne, dlaczego tak si  nie sta o, 
jako e dwa pierwsze rozdzia y dotycz  kwestii ogólniejszych, czyli zagadnie  hi-
storyczno-teoretycznych i metodologicznych, a rozdzia y od III do VI prezentuj  

4 Ta cz  niniejszego eseju skupiona jest na analizie rozmaitych w tków zawartych w opracowa-
niu Wojciecha Wo niaka, Nierówno ci spo eczne w polskim dyskursie politycznym.
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wyniki bada  empirycznych. Rozdzia  VII potraktowany zosta  jako podsumowanie 
(to jest tak e zaznaczone w jego tytule), co nie przeszkadza o jednak autorowi przy-
gotowa  jeszcze kilku stron rozwa a  opatrzonych mianem „zako czenia”. Mo na 
powiedzie , e struktura ca ej pracy jest cokolwiek dyskusyjna, cho  oczywi cie 
najbardziej interesuj ce s  tre ci zawarte w poszczególnych rozdzia ach, i jako takie 
wyznaczaj  przekaz zawarty w ca ym opracowaniu. 

W rozdziale pierwszym autor dokonuje syntetycznej prezentacji problematyki 
nierówno ci spo ecznych w dwóch obszarach. Z jednej strony s  to ideologie poli-
tyczne, z drugiej za  reß eksja socjologiczna. Ju  samo to zestawienie rodzi pewne 
w tpliwo ci. Z jednej bowiem strony mamy do czynienia z jakim  typem my lenia 
w kategoriach normatywnych (ideologie polityczne), z drugiej za  – z my leniem 
o charakterze analitycznym (reß eksja socjologiczna). Co zatem z takiego zderzenia 
obu typów reß eksji wynika? Niestety niewiele. Dowodem tego jest podsumowuj cy 
schemat zamieszczony przez autora na s. 86, odnosz cy si  do przyczyn transmisji 
nierówno ci spo ecznych oraz po danego (znowu normatywny styl my lenia) po-
ziomu ruchliwo ci (mobilno ci) spo ecznej. Obserwacja wspomnianego schematu 
rodzi nast puj ce pytania. Po pierwsze: czy rzeczywi cie w obr bie analiz dotycz -
cych indywidualnych (jednostkowych?) przyczyn transmisji nierówno ci, odnosz -
cych si  do niskiego po danego poziomu ruchliwo ci spo ecznej nie mo na wska-
za  adnych okre lonych teorii ani proponowanych przez nie sposobów interwencji 
w zachodz ce procesy spo eczne? Po drugie: o jakie to konserwatywne teorie odno-
sz ce si  do niskiego poziomu ruchliwo ci spo ecznej chodzi przy uwzgl dnieniu 
lewicowych pogl dów, dotycz cych przyczyn transmisji nierówno ci? Czy tutaj jest 
w a nie miejsce dla koncepcji wyrastaj cych ze spo ecznej nauki Ko cio a? Wska-
zywa yby chyba na to odniesienia do oddzia ywa  na rodzin  i wolny rynek jako 
instrumentów interwencji, ale nie jest to do ko ca jasne. Szkoda te , e autor nie 
pokusi  si  o jakie  krótkie syntetyczne podsumowanie ca ego bogactwa rozwa a  
zawartych w tym rozdziale. 

Drugi rozdzia  dotyczy ramy analitycznej oraz metodologicznych za o e  
projektu badawczego. Rozdzia  ten nie jawi si  jednak – naszym zdaniem – jako 
spójna do ko ca ca o . Z jednej strony mamy tutaj do  ogólne rozwa ania, doty-
cz ce – jak to okre la autor – „kultury welfare” (por. s. 90 i nast.). Z drugiej strony 
natomiast znajdujemy koncepcj  spo ecznej wiadomo ci elit (por. s. 94 i nast.). Po 
tych prezentacjach nast puje omówienie pyta  problemowych oraz hipotez badaw-
czych ujmowanych w ramie krytycznej teorii dyskursu (por. s. 98 i nast.). Niestety 
nie wiadomo jak ta rama analityczna ma si  do wcze niej przedstawionych idei 
„kultury welfare” oraz „spo ecznej wiadomo ci elit”. Czy wszystkie trzy razem 
stanowi  punkt wyj cia do konstrukcji metodologicznej ramy projektu, czy te  – 
przeciwnie – krytyczna analiza dyskursu jest traktowana bardziej jako narz dzie 
analityczne i w zwi zku z tym jest jako  lokowana w ramach wyznaczonych przez 
teorie „kultury welfare” i spo ecznej wiadomo ci elit? To ostatnie rozwi zanie 
jest – naszym zdaniem – bardziej prawdopodobne. Szkoda jednak, e trzeba si  
tego wszystkiego domy la , zamiast oprze  si  po prostu na jasnym i precyzyjnym 
przes aniu autora. 
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Dalsza cz  tego rozdzia u to ju  bardziej instrumentalne rozwa ania dotycz -
ce samej metodologii badania. Pojawia si  oczywi cie pytanie, czy nie nale a o-
by ich wydzieli  jednak w ramach jakiej  odr bnej ca o ci, aby unikn  swoistego 
p kni cia tego rozdzia u, który zawiera zarówno propozycj  ramy analitycznej jak 
i omówienie kwestii, nale cych ju  do samego instrumentarium badania. W in-
strumentarium tym jeszcze jedna kwestia zwraca uwag . Otó  autor wskazuje na 
wykorzystanie w ramach integracji i opracowania materia u empirycznego oprogra-
mowania komputerowego NVivo7 oraz NVivo8 (por. s. 118). Niestety w cz ci em-
pirycznej (por. dalsze rozdzia y opracowania) nigdzie ju  nie ma odwo ania do tych 
w a nie instrumentów. Autor wsz dzie prezentuje fragmenty wypowiedzi badanych 
osób, które stanowi  maj  ilustracj  g oszonych przez niego tez, albo nawet dowód 
na prawdziwo  jego twierdze . Warto podkre li , e podobne wra enie zyskuje 
czytelnik po lekturze omawianej wcze niej pracy zbiorowej pod redakcj  Gduli i Sa-
dury. Wra enie to przek ada si  na stwierdzenie o post puj cej etnograÞ zacji czy te  
antropologizacji wspó czesnych rozwa a  socjologicznych. Wygl da to tak, jakby 
badacze doszli do wniosku, e zamiast nich powinni bezpo rednio wypowiada  si  
badani. Naszym zdaniem jest to przys owiowe „pój cie na atwizn ”. Prezentuj c 
taki sposób podej cia do analizowanych kwestii socjologowie zwalniaj  si  nieja-
ko z konieczno ci opracowania zebranego materia u empirycznego, zarzucaj c przy 
tym tradycyjn  to samo  badawcz  socjologii, która zawsze polega a na analizie 
i komentowaniu zebranych danych w tym tak e i wypowiedzi badanych, nie za  
na ich bezpo rednim przedstawieniu. Sprawia to, e wypowiedzi socjologów jawi  
si  w tym kontek cie jako proste opisy fragmentów rzeczywisto ci spo ecznej i nie 
realizuj  wyja niaj cej funkcji nauki. 

Jak wskazali my wy ej rozdzia y od III do VI w opracowaniu Wo niaka to pre-
zentacja danych zebranych na podstawie dokumentów partii przygotowanych przed 
wyborami parlamentarnymi oraz wypowiedzi parlamentarzystów i kandydatów na 
urz d prezydenta Rzeczpospolitej, wreszcie informacje zgromadzone w wypowie-
dziach polityków prezentowanych w programach radiowych. Warto podkre li , e 
autor nie ograniczy  si  tylko do badania krajowej sceny politycznej, ale te  skon-
centrowa  si  na problemach lokalnego dyskursu politycznego w Tomaszowie Ma-
zowieckim. Taki zabieg musi by  oceniony w sposób jednoznacznie pozytywny. 
W jego wyniku wnioski, jakie zamierza zaprezentowa  autor zyskuj  swoiste i do-
datkowe odniesienie do sytuacji w konkretnym rodowisku. 

Warto na koniec przyjrze  si  tym wnioskom. Zawarte s  one w rozdziale siód-
mym oraz dodatkowo w zako czeniu omawianej pracy. Autor podkre la, e w ród 
cz onków polskiej elity politycznej istnieje wiadomo  wyst powania nierówno ci 
spo ecznych oraz ich mi dzygeneracyjnej transmisji. Nie przedk ada si  to jednak – 
jego zdaniem – w aden sposób na wiadomo  zagro enia ich pozycji. Jak podkre la 
Wo niak: „Problem mo liwego delegitymizowania pozycji politycznej konkretnych 
polityków lub ugrupowa  przez wyborców z powodu ich dzia a  nie pojawia  si  
ani w wywiadach, ani w analizowanych debatach medialnych” (por. s. 207). Nadto 
okazuje si , e zagro one ubóstwem grupy spo eczne nie s  „atrakcyjnym” elemen-
tem elektoratu. Polscy politycy – zdaniem autora – prezentuj  przekonanie o „bez-
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alternatywno ci budowanego modelu kapitalizmu (por. s. 208). W zwi zku z czym 
procesy zachodz ce na poziomie makrospo ecznym wydaj  si  nie mie  praktycznie 
adnego wp ywu na zachowania jednostek. To rodzina i rodowisko w mikroska-

li oraz same dzia ania jednostek s  odpowiedzialne za ich pozostawanie w sferze 
ubóstwa. Polscy politycy – zdaniem Wo niaka – posiadaj  przede wszystkim indy-
widualistyczn  orientacj  „w postrzeganiu jednostkowej odpowiedzialno ci za swój 
los” (por. s. 209). My lenie polityków – co warto podkre li  – w gruncie rzeczy 
niezale nie od przynale no ci partyjnej jest skoncentrowane wokó  neoliberalnych 
warto ci indywidualizmu i jednostkowej przedsi biorczo ci. Jak pisze Wo niak: 
„Wydaje si  […], e jednym z elementów „kultury welfare”, wyra nie widocznym 
na poziomie dyskursu publicznego, jest jednoznacznie negatywna postawa przed-
stawicieli elit, niezale nie od przynale no ci partyjnej [podkr. nasze – K.G.; G.F.; 
K.J.], wobec redystrybucji, najwyra niej widoczna w wypowiedziach dotycz cych 
polityki Þ skalnej, kluczowego elementu, jaki ma w swojej dyspozycji pa stwo” (por. 
s. 212). W tym kontek cie zasadniczym elementem przeciwdzia ania nierówno ciom 
spo ecznym staje si  edukacja, która ma umo liwi  jednostkom samodzielne wyj cie 
ze z ej sytuacji (czyli ubóstwa). 

W takiej perspektywie politycy jawi  si  – jak zaznacza Wo niak – jako osoby 
wyalienowanie ze spo ecze stwa, nie posiadaj ce odpowiedniego poziomu rozumie-
nia jego zasadniczych problemów. Dotyczy to tak e – co ciekawe – elit lokalnych 
wbrew przyjmowanym pierwotnie za o eniom (por. s. 228). Trudno tak e oczekiwa  
jakiej  zmiany istniej cego stanu rzeczy. Jak podkre la na zako czenie Wo niak: 
„Generalnie konstatacja musi […] wskazywa  na brak jakiejkolwiek my li prze-
wodniej, dominuj cej w planowaniu polityki spo ecznej. Chaotyczne i podporz d-
kowane logice bie cego konß iktu politycznego pogl dy polityczne zdominowane 
by y przez liberalny styl my lenia o gospodarce [podkr. nasze – K.G.; G.F.; K.J.] 
(por. s. 230). Smutna to konstatacja i szkoda, e autor nie rozwin  bardziej w tku, 
dotycz cego tego, jakie s  jej konsekwencje dla funkcjonowania adu spo ecznego 
w naszym kraju. 

Konkluzje 

Omówienie oraz próba oceny prezentowanych wy ej dwóch prac, b d cych 
efektem dzia alno ci m odszego pokolenia polskich socjologów i socjolo ek z uwa-
gi przede wszystkim na konieczne ograniczenia obj to ci, cho  i tak nienajkrótszego 
przecie  eseju, mog  z pewno ci  spotka  si  z zarzutem, e nasze zabiegi zarówno 
w warstwie referuj cej jak i analityczno-oceniaj cej nie s  w odpowiednim stopniu 
wyczerpuj ce. Przyjmujemy taki potencjalny zarzut ze zrozumieniem. Oprócz jed-
nak kontrargumentu nawi zuj cego do ograniczonej obj to ci tekstu, chcieliby my 
przedstawi  jeszcze inny o charakterze bardziej merytorycznym. W lekturze obydwu 
wspomnianych prac interesowa o nas przede wszystkim zawarte w nich przes anie, 
jakim staje si  ostry krytycyzm, zarówno w odniesieniu do stanu reß eksji socjolo-
gicznej w naszym kraju i sposobów analizy struktury spo ecznej, jak i w odniesieniu 
do sposobów my lenia elit politycznych w odniesieniu do zagadnie  transforma-
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cji spo ecznej i spo ecznych nierówno ci. Ten pierwszy przekaz kryje si  przede 
wszystkim w zbiorowej pracy pod redakcj  Gduli i Sadury, za  ten drugi w autorskiej 
pracy Wo niaka. 

W obu przypadkach poddali my analizie i ocenie najwa niejsze elementy ro-
zumowania przedstawione w pracy pierwszej przez obu redaktorów omawianego 
tomu, w drugiej za  przez autora. W obu te  przypadkach ocena ta przynios a nie-
jednoznaczne wyniki. Chcieliby my wskaza  w ramach tego zako czenia jedynie na 
ich ciemn  stron  licz c, e zgromadzone tutaj przez nas argumenty, mog  sta  si  
ewentualnie punktem wyj cia do dalszej debaty, bo tak przede wszystkim postrzega-
my rol  tego eseju i zawartych w nim rozwa a . 

Otó  w pierwszym przypadku krytykowane przez nas kwestie skupiaj  si  wokó  
nast puj cych zagadnie . Chodzi o dokonywany przez redaktorów sposób i charak-
ter interpretacji koncepcji klasowej Bourdieu. Naszym zdaniem nie jest on do ko ca 
zgodny z zawartym w oryginalnej koncepcji Bourdieu przes aniem. Przyj ta przez 
Gdul  i Sadur  koncepcja indywidualizacji nawi zuje bardziej do jakich  koncep-
cji neoliberalnego uj cia zagadnie  funkcjonowania rynku i ruchliwo ci spo ecznej, 
ani eli do uznanej w socjologii koncepcji Ulricha Becka, nie mówi c ju  o koncepcji 
Bourdieu, której istot  przes ania starali my si  wykaza  w odwo aniach do rozwa-
a  Mike’a Savage’a i jego wspó pracowników oraz Marka Shucksmitha. Ponadto 

zbiorowe opracowanie pod redakcj  Gduli i Sadury charakteryzuje si  czym , co 
mo na by oby okre li  mianem znacznego uproszczenia metodologicznego. Na ten 
krytyczny watek sk adaj  si  dwa zagadnienia. Po pierwsze, mamy tutaj do czy-
nienia z sytuacj , gdzie bezpo rednie cytaty z wypowiedzi badanych zderzane s  
z ogólnymi tezami, jakie zosta y sformu owane przez Bourdieu w ramach jego teorii 
klas. To raczej ma o wyraÞ nowana – ujmuj c rzecz nadzwyczaj delikatnie – kon-
cepcja metodologiczna. Dowodz  tego tak e te fragmenty omawianej pracy, gdzie 
zarówno redaktorzy, jak i niektórzy przynajmniej autorzy nie dostrzegaj  ró nicy 
mi dzy rozwa aniami dotycz cymi ogólnych modeli rzeczywisto ci a poziomem 
konkretnych empirycznych faktów. Co tak e istotne, redaktorzy (Gdula i Sadura) 
nie po wi cili zbytniej uwagi samej koncepcji kulturalistycznej teorii klas Bourdieu, 
czego – naszym zdaniem – dowodzi  mo e zaprezentowane w powy szych rozwa-
aniach uj cie tej koncepcji przez Beverly Skeggs, w perspektywie której trójcz o-

nowe uj cia struktury klasowej jest raczej ma o powi zane z oryginaln  koncepcj  
Bourdieu. Ostatni wreszcie w tek krytycznej reß eksji dotycz cej pracy pod redakcj  
Gduli i Sadury dotyczy braku jednoznacznego i wyrazistego przekazu. Praca nie jest 
zaopatrzona w aden rozdzia  zawieraj cy jak  zbiorcz  konkluzj , a nawet wiele 
ze sk adaj cych si  na ni  rozdzia ów nie posiada jakiegokolwiek podsumowania. 
Stoimy na stanowisku, e tak obszerna praca zbiorowa powinna jednak posiada  
odpowiedni fragment, w ramach którego redaktorzy powinni uwypukli , po konfron-
tacji z empiri , swoje przes anie.

W porównaniu z prac  pod redakcj  Gduli i Sadury, praca Wo niaka jawi si  
nam niemal jako idea  rozwa a  dotycz cych zagadnie  struktury spo ecznej, 
a w szczególno ci kwestii nierówno ci spo ecznych. W gruncie rzeczy w odnie-
sieniu do niej mo na by oby wskaza  tylko jeden do  istotny mankament. Doty-
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czy on mianowicie kwestii zwi zanej z metodologi , a w szczególno ci stosowania 
programów do analizy jako ciowej dyskursu. Wo niak prezentuje nam bardziej czy 
mniej trafne cytaty z wypowiedzi badanych, czy te  fragmenty analizowanych do-
kumentów, nie przedstawiaj c jednak, co w tym przypadku jest – naszym zdaniem 
– niezwykle istotne, procedury swoich analiz. Pró no zatem szuka  przedstawienia 
analizy tekstów, identyÞ kacji atrybutów, przypisywania kodów i tematów, które 
mo na zaobserwowa  w analizowanych tekstach (por. www.tagcrowd.com). Bra-
kuje dalej rangowania wskazanych atrybutów, a na koniec matrycy w tków oraz 
atrybutów, charakteryzuj cych poddane analizie wypowiedzi badanych i fragmenty 
dokumentów. Z braku tego typu oprzyrz dowania ca y przekaz Wo niaka jawi si  
– niestety – jako mocno uproszczona prezentacja wybranych elementów narracji, 
zderzanych z nader ogólnymi twierdzeniami dotycz cymi „kultury welfare” oraz 
wiadomo ci spo ecznej elit. 

Ko cz c nasze rozwa ania wypada odwo a  si  do pewnego twierdzenia, które 
na wst pie swojego wywodu prezentuj  Gdula i Sadura. Jak pisz  „Rozczarowani 
byli my dotychczasowymi sposobami wykorzystywania teorii Bourdieu w odniesie-
niu do Polski” (Gdula i Sadura 2012: 7). Mo na powtórzy  za nimi, e my tak e 
jeste my rozczarowani. Obie prace, które maj  ambicje sta  si  krytyk  dotychcza-
sowej reß eksji na temat klas, nierówno ci, struktury spo ecznej itp. staj  si , podob-
nie jak i prace w nich krytykowane, ród em rozczarowania. ród o to wydaje si  
tkwi  w s abo ciach metodologicznych, jak równie  w zbyt dowolnej interpretacji 
koncepcji stanowi cych punkt wyj cia rozwa a  autorów. Jakkolwiek zgadzamy si  
z autorami omawianych prac, je li chodzi o potrzeb  krytyki dotychczasowych uj  
i interpretacji problematyki struktury spo ecznej, nierówno ci spo ecznych itp. to 
jednak – po ich lekturze – nasuwa si  nam do  sceptyczna konkluzja, któr  mo na 
uj  w postaci stwierdzenia: chyba jednak nie t dy droga. 
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This Way no Way: Class Analysis and Analysis of the Inequalities 
in the Society of Cultural Turn

Summary

The essay contains critical analysis of two publications on lifestyles and class order in Polish 
society as well as inequalities framed in the political discourse in Poland, the Þ rst of them edited 
by M. Gdula and P. Sadura, the other one authored by A. Wo niak. Both volumes are treated 
as a voice of young generation of Polish sociologists in the discussion of social stratiÞ cation. 
Concerning the Þ rst publication the following remarks are made: 1. Bourdieu’s theory has 
been not framed enough in sociological tradition of class and mobility analyses; 2. Bourdesian 
class scheme has been perceived in a simplistic way; 3. General statements resulting from 
Bourdieu’s theory have been directly set against the statements made by individuals under study 
without an attempt to use any direct indicators of the vague notions included in the said theory; 
4. Synthesizing conclusions are lacking. Concerning the second publication two ß aws have 
been observed: 1. Lack of a more sophisticated type of analysis of the gathered data; 2. Lack of 
presentation of particular stages of qualitative analysis. 
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