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Dlaczego powo³alimy
Polskie Forum Wartoci i Rozwój
Wyzwania przysz³oci, przed którymi stoj¹ Polska i Europa, sk³aniaj¹
nas do spojrzenia na samych siebie: jacy jestemy, jakie s¹ nasze wartoci
i normy zachowañ, jaka jest nasza to¿samoæ. Si³ê do sprostania
potrzebom rozwoju, konkurencji globalnej i starzenia siê musimy znaleæ
sami w sobie. Po szesnastu latach transformacji staje siê coraz bardziej
oczywiste, ¿e dalszego rozwoju nie da siê oprzeæ jedynie na indywidualnej
aktywnoci i pracowitoci czy te¿ wspó³pracy w w¹skim krêgu osób,
które bezporednio znamy i darzymy zaufaniem.
Musimy siê nauczyæ zbiorowego dzia³ania, gdy¿ inaczej nie bêdziemy
potrafili sensownie zagospodarowaæ nawet darowizn w postaci funduszy
strukturalnych. Bez poprawy etycznych standardów zachowañ nie bêdzie
funkcjonowa³ dobrze ani rynek, ani pañstwo, ani spo³eczeñstwo.
Czas na uszlachetnienie tego, co zbudowalimy w wyniku zrywu
Solidarnoci  zrêbów rynku i demokracji.
Przysz³a konkurencja globalna bêdzie siê odbywa³a przede wszystkim
na systemy wartoci i na instytucje. Samymi niskimi p³acami
i zdolnociami dostosowawczymi nie dokonamy skoku cywilizacyjnego.
Potrzebujemy potransformacyjnej reintegracji spo³ecznej i nadania trosce
o dobro wspólne realnego znaczenia. Musimy budowaæ wspólnotê
na szczeblu kraju i szczeblach ni¿szych. Powinno nam równie¿ zale¿eæ
na budowie Europy wartoci.

Punktem wyjcia ku temu musi byæ rozmowa, przywrócenie zdolnoci
do wzajemnego s³uchania siebie.
Dlatego utworzylimy Polskie Forum Wartoci i Rozwój.
Jest to przedsiêwziêcie miêdzyrodowiskowe i miêdzypokoleniowe,
które ma s³u¿yæ refleksji i porozumiewaniu siê w kwestii niematerialnych
fundamentów rozwoju. Jego celem jest s³u¿enie debacie i dialogowi
ró¿nych Polsk, a nie promocja jednego systemu wartoci.
Przez wymianê myli i emocji chcemy s³u¿yæ pobudzeniu inteligencji
duchowej polskiego spo³eczeñstwa, by przywróciæ zdolnoæ do spójnego
i kreatywnego dzia³ania w skali ca³ego kraju, regionów,
instytucji publicznych, itp.

Jan Szomburg
prezes IBnGR
organizator PFWiR
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Od wydawcy
Si³a narodów w bardzo du¿ym stopniu zale¿y od si³y ich elit. Jakoæ elit
wp³ywa na konkurencyjnoæ pañstw, ich zdolnoci rozwojowe i pozycjê miêdzynarodow¹. Prawdziwe elity s¹ klejem spajaj¹cym ludzi i katalizatorem poszanowania prawa. Poprzez dobry przyk³ad nadaj¹ ton spo³ecznym zachowaniom, sprzyjaj¹c wspó³pracy i obecnoci dobra publicznego w ¿yciu wspólnot narodowych, regionalnych i lokalnych.
Deficyt prawdziwych elit jest bodaj¿e najbardziej dotkliwym deficytem
wspó³czesnej Polski. Znacznie bardziej znacz¹cym ni¿ brak kapita³u czy autostrad. Jest wiele  dalszych i bli¿szych  historycznych powodów tego faktu.
Wszyscy je znamy: zabory, wojny, komunizm to nie by³y warunki do wytworzenia siê i ci¹g³oci propañstwowych elit. Jednak bez powstania prawdziwych elit dalszy rozwój Polski, jej zdolnoci do doganiania krajów wysoko
rozwiniêtych i przezwyciê¿enia zacofania cywilizacyjnego bêd¹ sta³y pod
znakiem zapytania. Polska potrzebuje elit, by siê uporz¹dkowaæ wewnêtrznie i skutecznie broniæ swych interesów na zewn¹trz. Niepowodzenie pod
tym wzglêdem bêdzie oznacza³o niewdziêczny los narodu dostarczyciela
talentów i bia³ych murzynów dla innych krajów europejskich, los kraju
nisko op³acalnej, relatywnie prostej produkcji, niepozwalaj¹cej na szybk¹
akumulacjê kapita³u i przezwyciê¿enie peryferyjnoci.
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Dlatego pytanie, jakich elit potrzebujemy i jak je stworzyæ, jest takie wa¿ne. Wiadomo, ¿e jest to proces d³ugofalowy, ale jego szybkoæ mo¿e byæ
ró¿na. Ju¿ dzi dobre, oparte na wartociach przywództwo mo¿e go znacznie przyspieszyæ. Du¿e nadzieje mo¿emy wi¹zaæ z tak zwanym pokoleniem
Jana Paw³a II.
Chcielibymy, aby niniejsza, trzecia pozycja z serii Wartoci i Rozwój
u³atwi³a debatê publiczn¹ na ten temat i by³a bodcem do dzia³añ sprzyjaj¹cych rozwojowi prawdziwych elit. Wszystkim wspó³autorom bardzo dziêkujê za wk³ad w jej powstanie.

Jan Szomburg
prezes IBnGR
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O elitach ogólnie

Jan Szomburg

Polska potrzebuje silnego przywództwa
opartego na wartociach
O rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym krajów decyduj¹ trzy elementy: system wartoci i norm spo³ecznych, ramy instytucjonalno-regulacyjne
(regu³y gry) oraz przywództwo. Te trzy elementy powinny byæ w zasadniczej harmonii, chocia¿ horyzont czasowy kszta³towania ka¿dego z nich jest
bardzo ró¿ny.
Najbardziej trwa³y i najwa¿niejszy jest system wartoci. D³ugofalowo bior¹c, to on rozstrzyga o sukcesie lub pora¿ce rozwojowej. Ramy instytucjonalno-regulacyjne (zespó³ regu³ i bodców)  jeli maj¹ byæ efektywne 
powinny byæ zasadniczo zgodne z pod³o¿em kulturowym (wartociami i to¿samoci¹). Jednak dzia³a równie¿ sprzê¿enie odwrotne: instytucje i regulacje
mog¹ zarówno uszlachetniaæ system wartoci i norm, jak i prowadziæ
do jego erozji. Przyk³adowo: z³e prawo czy nadmiar opiekuñczoci ze strony
pañstwa prowadz¹ w d³u¿szym okresie do psucia systemu wartoci i norm
zachowañ. Podobnie jest w relacjach miêdzy tymi dwoma elementami
a przywództwem. Z jednej strony skuteczne przywództwo musi byæ zasadniczo zgodne z wartociami i to¿samoci¹ danego spo³eczeñstwa, z drugiej
mo¿e mieæ istotny wp³yw na ich ewolucjê i na ramy instytucjonalno-regulacyjne jego aktywnoci. Przyk³adami takiego skutecznego przywództwa opartego na wartociach s¹ wielkie zmiany spo³eczno-gospodarcze dokonane
przez Ronalda Reagana czy Margaret Thatcher.
Polacy od 1989 roku stoj¹ przed wyzwaniem swego rodzaju redefinicji 
ju¿ w warunkach wolnoci  wszystkich trzech elementów: wartoci i norm
zachowañ, formalnych regu³ oraz przywództwa. Ten proces jest nacechowany
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sporym rozchwianiem, gdy¿ nie potrafi¹c ze sob¹ rozmawiaæ i nie maj¹c ukszta³towanych elit, mamy problemy ze zrozumieniem samych siebie i z porozumiewaniem siê miêdzy sob¹.
Nasz system wartoci i norm zachowañ jest systemem po przejciach:
po zaborach, drugiej wojnie wiatowej, ponad czterdziestu latach komunizmu. W niema³ej czêci ukszta³towa³a go logika potrzeby przetrwania w tamtych specyficznych warunkach. Obok takich fundamentalnych wartoci, jak
naród, rodzina, religia, zawiera on swego rodzaju garby przesz³oci: ogólny niski poziom zaufania, sk³onnoæ do omijania prawa, postawy rewindykacyjno-roszczeniowe wobec pañstwa, nisk¹ zdolnoæ do wspó³pracy w uk³adach szerszych ni¿ przyjacielsko-kole¿eñskie i tym podobne. Co ciekawe,
wiele tych cech i norm, które bylibymy sk³onni uznaæ za dysfunkcjonalne
z punktu widzenia modernizacji Polski i postêpu cywilizacyjnego (niezale¿nie od tego, jak bymy te procesy rozumieli), okaza³o siê nadal funkcjonalnymi w warunkach transformacji. W warunkach bardzo z³ego dzia³ania pañstwa znowu one u³atwia³y przetrwanie. Nie ma jednak w¹tpliwoci, ¿e bez
wzrostu poszanowania dla prawa, wspó³pracy w szerszych ni¿ kole¿eñskie
uk³adach spo³ecznych i organizacyjnych oraz gotowoci do dzia³ania w imiê
interesu publicznego nie wprowadzimy Polski na cie¿kê d³ugofalowego
rozwoju i nie uczynimy jej atrakcyjnym miejscem dla m³odego pokolenia.
Równie¿ nasz system instytucjonalno-regulacyjny wymaga zasadniczych
zmian i nadania mu wiêkszej spójnoci. W wielu elementach tworzy on
szkodliwe przywileje rodowiskowe i nie sprzyja konkurencji. Z³e, le tworzone i le egzekwowane prawo niszczy, zamiast budowaæ kapita³ spo³eczny i zaufanie do pañstwa. Ustrój instytucjonalny i regulacja takich dziedzin,
jak s³u¿ba zdrowia, szkolnictwo wy¿sze, nauka, aparat sprawiedliwoci,
s¹ nieefektywne ekonomicznie, a jednoczenie dzia³aj¹ destrukcyjnie na system wartoci i norm spo³ecznych. W zderzeniu z interesami partykularnymi,
korporacyjnymi, zagnie¿d¿onymi w tych sektorach, reformatorzy odwo³uj¹cy siê do racji ekonomicznych dotychczas przegrywali. Brakowa³o przywódców, którzy w swych wysi³kach reformatorskich odwo³ywaliby siê do wartoci zamiast do programów i którzy byliby spójni w swym dzia³aniu (dobry
przyk³ad), a przez to wiarygodni.
Wydaje siê, ¿e droga do poprawy naszych norm zachowañ, instytucji i regulacji wiedzie przez kwestiê elit i przywództwa. Mimo kiepskiego stanu spraw
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równie¿ w tej sferze  o czym wiadcz¹ teksty zamieszczone w tym tomiku  to
w³anie tu trzeba upatrywaæ potencjalnie naj³atwiej dostêpnych i najszybszych
do uruchomienia rezerw rozwojowych.
Polska pilnie potrzebuje nowego jakociowo przywództwa na ka¿dym
szczeblu: krajowym, regionalnym i lokalnym. Potrzebujemy nie tylko przywódców inteligentnych i wykszta³conych, lecz przede wszystkim tak¿e wiarygodnych. Takich, którzy sami daj¹ dobry przyk³ad, którzy s¹ honorowi,
dotrzymuj¹ s³owa, którzy wyznaj¹ okrelone wartoci, maj¹ integralne, pe³ne
osobowoci. Tylko tacy przywódcy mog¹ nadaæ ton codziennemu zachowaniu ludzi w pracy, na ulicy, w restauracjach, na obiektach sportowych i tak
dalej. Tylko tacy przywódcy mog¹ byæ klejem spajaj¹cym ludzi, promotorami autorytetu pañstwa i dobra wspólnego. Trudno oczekiwaæ poszanowania
prawa od zwyk³ych ludzi, jeli nie szanuj¹ go przywódcy.
Pytanie, czy taki nowy typ przywództwa opartego na wartociach i zasadach mo¿e siê w Polsce wy³oniæ? Niektóre g³osy w niniejszej publikacji wskazuj¹, ¿e bêdzie to bardzo trudne. Jednak bie¿¹ca obserwacja rynku przywódczego dowodzi, ¿e cena przywództwa opartego na wartociach i zasadach raczej ronie, a nie spada. Mo¿na tu zachowaæ pewien optymizm. Najbardziej niepokoj¹ce jest rozminiêcie siê w czasie dwóch procesów: w³anie
tego uszlachetnienia przywództwa u realnej w³adzy i utraty elit m³odego
pokolenia. To w³anie to nowe, dziesiêciomilionowe pokolenie (1535 lat)
mog³oby byæ najlepsz¹ szans¹ na odnowê polskich elit. Niestety, jest wielce
prawdopodobne, ¿e tym razem nie hitlerowskie Niemcy ani Zwi¹zek Radziecki, ale my sami pozbêdziemy siê tej szansy, wysy³aj¹c tê now¹ potencjaln¹ elitê na emigracjê. Trzeba wiêc ju¿ dzi myleæ o tym, jak zminimalizowaæ straty z tego tytu³u i co uczyniæ, aby emigracjê zarobkow¹ najlepszych
zamieniæ ze straty na atut. Wymaga to debaty i wiadomych, zorganizowanych dzia³añ, gdy¿ inaczej skok cywilizacyjny, który mamy w zasiêgu rêki,
mo¿e siê opóniæ.
Jan Szomburg*

* Doktor Jan Szomburg  prezes Instytutu Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹, organizator Polskiego Forum
Wartoci i Rozwój.
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Janusz Tazbir

Polskie elity polityczne  ongi i dzisiaj

Na miano elity politycznej w pe³nym s³owa tego znaczeniu zas³ugiwa³a
jedynie grupa polityków szlacheckich dzia³aj¹ca w z³otym wieku, a wiêc
w XVI i pocz¹tkach nastêpnego stulecia. Byli to przywódcy tak zwanego
ruchu egzekucyjnego, który stawia³ sobie za cel modernizacjê struktur ustrojowych Rzeczypospolitej.
Ówczesn¹ elitê tworzyli wychowankowie zagranicznych przewa¿nie uniwersytetów, nie tylko znaj¹cy dobrze realia polityczne ówczesnej Europy,
lecz tak¿e potrafi¹cy wyci¹gaæ z nich odpowiednie wnioski. Dlatego te¿,
niezale¿nie od wyznawanej konfesji, cieszyli siê poparciem wiêkszoci szlachty. I choæ pozosta³a ona wierna dawnej konfesji, to wiêkszoæ parlamentu
stanowili zwolennicy ruchu reformacyjnego. Za rz¹dów Zygmunta III Wazy
pojawi³a siê, niestety, nowa generacja polityków, nie bardzo umiej¹ca dopasowaæ ultrawolnociow¹ i nieco utopijn¹ strukturê ustroju politycznego
Rzeczypospolitej do wymogów zmieniaj¹cej siê na gorsze rzeczywistoci.
Despotyzm nie wymaga innych cnót prócz pos³uszeñstwa, polska wolnoæ
¿¹da³a rozumu stanu, ofiarnoci, czujnoci od setek tysiêcy. Tych starczy³o
w jednym pokoleniu, zabrak³o w nastêpnych  pisa³ z ubolewaniem W³adys³aw Konopczyñski, jeden z najlepszych znawców dawnej Polski.
Polska szlachta odwróci³a siê od swoich dawnych przywódców, zaczê³a
j¹ natomiast cechowaæ obsesyjna niemal obawa przed jak¹kolwiek zmian¹:
ustrojow¹, spo³eczno-polityczn¹ czy wreszcie terytorialn¹. Po okresie szczególnej aktywnoci, przypadaj¹cej mniej wiêcej na okres panowania Zygmunta
Augusta i Batorego, nast¹pi³ u tej warstwy zadziwiaj¹cy odp³yw energii,
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do dzi w³aciwie niewyjaniony. By³a¿ to satysfakcja z triumfu, do którego ju¿
niczego dodaæ nie podobna? Oszo³omienie z uzyskanych zdobyczy, tym
bardziej ¿e nie zosta³y one rozci¹gniête w czasie, lecz przypad³y w darze
niemal¿e jednemu pokoleniu? Mog³o siê z tym wi¹zaæ przekonanie, ¿e wszelkie zmiany s¹ w stanie jedynie popsuæ osi¹gniêt¹ ju¿ doskona³oæ. Ustrojowe  zbli¿yæ Polskê do najbli¿szych s¹siadów, u których obserwowano niepokoj¹cy wzrost w³adzy centralnej. Terytorialne  naraziæ j¹ na grony konflikt,
w którym zwyciêzc¹ mog³aby siê w ostatecznym rachunku okazaæ strona
przeciwna lub w³asny król, nigdy za warstwa szlachecka.
Miejsce dawnej elity politycznej, myl¹cej w kategoriach ca³ej Rzeczypospolitej, zaczê³y stopniowo zajmowaæ grupy nacisku skupione w klienteli
rodów magnackich. Parlament, bêd¹cy ongi szko³¹ tej elity, traci³ na znaczeniu. Ust¹pi³ on miejsca sejmikom, na których rej wodzili politycy drobnego formatu, sterowani przez mo¿now³adców. Jakiekolwiek próby reform,
podejmowane przez dwór królewski, spotyka³y siê z upartym konserwatyzmem prowincjonalnej szlachty. Nielicznym przedstawicielom elit politycznych z prawdziwego zdarzenia pozosta³o utrwalanie swych postulatów w rêkopimiennych traktatach, które nie wychodzi³y poza szuflady ich autorów.
Wszystko to wyda³o swoje zatrute plony w tak zwanych czasach saskich.
Próbuje siê je ostatnio rehabilitowaæ, wskazuj¹c na ówczesne imponuj¹ce
inwestycje kulturalne, zapominaj¹c wszak¿e, i¿ by³y one mo¿liwe na skutek
niemal¿e ca³kowitej atrofii pañstwa. Znikoma armia, niesprawna policja czy
s³aba administracja niewiele szlachtê kosztowa³y. Co gorsza, zaczê³a siê ona
doskonale obywaæ bez elity politycznej, której miejsce zajê³y kamaryle dworskie, skupione wokó³ Augusta II (a nastêpnie III) i Stanis³awa Leszczyñskiego. Wraz z tym zanika³o zrozumienie dla potrzeby istnienia w³asnego pañstwa, a tym bardziej koniecznoci obrony jego niepodleg³oci, kosztem najwiêkszych nawet ofiar. Wystarczy przypomnieæ, i¿ rozleg³a terytorialnie Rzeczpospolita wystawi³a po czteroletnich obradach Sejmu (17881792) zaledwie
ponadszeædziesiêciotysiêczn¹, marnie wyekwipowan¹ i s³abo przeszkolon¹
armiê, gdy tymczasem w dwadziecia lat póniej niewielkie Ksiêstwo Warszawskie potrafi³o (u boku Napoleona) wys³aæ na Rosjê a¿ sto tysiêcy znakomicie wyszkolonych ¿o³nierzy.
Niemniej w dobie Owiecenia, wraz z reform¹ szkolnictwa, zaczê³a siê
stopniowa odbudowa elity politycznej, nawi¹zuj¹cej do tradycji z³otego
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wieku. Proces ten brutalnie przerwa³y rozbiory. Odt¹d te¿ na blisko sto lat
zanik³y na ziemiach polskich podstawowe formy ¿ycia politycznego, bez
istnienia których niemo¿liwe by³o wykszta³cenie siê takiej elity. Nie by³y ich
w stanie zast¹piæ sejmy kontrolowane przez Pary¿ (Ksiêstwo Warszawskie),
a nastêpnie Santk Petersburg (Królestwo Kongresowe), namiastki polskiej
pañstwowoci. Elity nie mog³y siê tak¿e wykszta³ciæ na emigracji, zaczadzonej utopijn¹ wizj¹ rych³ego odzyskania niepodleg³oci. Pewn¹ zmianê przynios³o dopiero uzyskanie autonomii przez Galicjê, utrwalenie siê Reichstagu w Niemczech i powo³anie w Rosji po rewolucji 1905 roku namiastki
parlamentu w postaci dumy. Zasiadaj¹cy w tych organach polscy politycy,
doæ zreszt¹ nieliczni, byli zbytnio uwik³ani w partykularne interesy partii,
którym zawdziêczali swoje fotele poselskie i czêsto pozostawali ze sob¹
w konflikcie. W radykalnym ruchu robotniczym, dzia³aj¹cych przewa¿nie
nielegalnie, pojawi³o siê natomiast lekcewa¿enie, a nawet pogarda dla parlamentarnych form rz¹dzenia pañstwem. I nieprzypadkowo Józef Pi³sudski
tak obel¿ywie wyra¿a³ siê o sejmie II Rzeczypospolitej. ¯ycie polityczne
w carskiej Rosji oraz gorsz¹ce awantury w austriackim parlamencie nie mog³y go przekonaæ do nieodzownej potrzeby istnienia elit politycznych, zw³aszcza ¿e w roku 1926 nie okaza³y siê one doæ silne, aby móc przeszkodziæ
przejêciu w³adzy przez zwyciêzcê z roku 1920.
£atwo zrozumieæ, i¿ okres rz¹dów sanacji, która kompletowa³a warstwê
rz¹dz¹c¹ pod k¹tem powi¹zañ z obozem legionowym, nie móg³ byæ szko³¹
przysz³ej elity. Tym bardziej za minione pó³wiecze (19391989). Zarówno
w okresach podwójnej okupacji (niemieckiej i radzieckiej), jak i w Polsce
Ludowej mo¿na by³o dawaæ wyraz zdolnociom do ideologicznej mimikry,
kolaboracji i oportunizmu, czy  dla odmiany  woli niez³omnego trwania
w oporze, ale nie sposób by³o siê uczyæ podstawowych regu³ ¿ycia politycznego. Równie¿ i solidarnociowe podziemie nie stwarza³o takich mo¿liwoci. W konsekwencji, wbrew buñczucznym zapewnieniom liderów tego ruchu, III Rzeczpospolita zasta³a opozycjê niezbyt przygotowan¹ programowo
i kadrowo do przejêcia w³adzy. Ca³a energia by³a skupiona na walce z ustrojem, nikt natomiast nie zastanawia³ siê na przyk³ad nad za³o¿eniami nowej
polityki rolnej czy losem nierentownych wielkich fabryk oraz kopalñ. Po
roku 1918 (i po roku 1989) doæ d³ugo ³udzono siê nadziej¹, i¿ sama
niezale¿noæ od obcych orodków dyspozycyjnych wszystko za³atwi.

22

Polskie elity polityczne  ongi i dzisiaj

St¹d bra³y siê frustracje i rozczarowania, które umo¿liwi³y wspomniany
ju¿ przewrót majowy.
Wbrew popularnemu od wieków sloganowi historia rzadko kiedy bywa
nauczycielk¹ ¿ycia. Wyk³ady w niej s¹ najczêciej prowadzone przy pustych
³awkach. Wagaruj¹ z nich, i to jak najchêtniej, politycy, niezbyt sk³onni
do wyci¹gania wniosków z dowiadczeñ przesz³oci. W okresie miêdzywojennym ³udzono siê mo¿liwociami asymilacji Ukraiñców i Bia³orusinów;
nie dopuszczano tych mniejszoci do wspó³rz¹dzenia pañstwem, traktuj¹c je
podobnie, jak traktowano ongi Polaków w zaborze pruskim czy rosyjskim.
Nawet Kulturkampf znalaz³ swój nies³awny odpowiednik w haniebnej akcji
burzenia cerkwi prawos³awnych na Wo³yniu (1938). I podobnymi jak w dobie
zaborów metodami bronili siê przeciwko nam Ukraiñcy (zak³adaniem spó³dzielni, kas po¿yczkowych czy towarzystw owiatowych). Gdyby jednak
dojcie do w³adzy sanacji nie przerwa³o kolejnego procesu kszta³towania siê
elit politycznych, byæ mo¿e prowadzi³yby one inn¹ politykê wobec mniejszoci narodowych.
Historycznie wyt³umaczalna (co nie znaczy usprawiedliwiona!) niedojrza³oæ polityczna znacznej czêci naszego spo³eczeñstwa sprawi³a, i¿ w roku
1990 o fotel prezydenta III Rzeczypospolitej móg³ siê obok przywódcy Solidarnoci ubiegaæ  i to, niestety, z du¿¹ szans¹ na sukces wyborczy 
nieznany nikomu awanturnik z drugiej pó³kuli. I niewiele tu pomog³y tradycje demokracji szlacheckiej, na które Polacy tak czêsto lubi¹ siê powo³ywaæ.
Pozosta³o z nich chyba tylko przekonanie, i¿ opozycja polityczna stanowi
jedn¹ z kardynalnych cnót, a nawet obowi¹zków obywatelskich, podczas
gdy w s¹siedniej Rosji, zarówno bia³ej, jak i czerwonej, uwa¿ano j¹ za ciê¿kie przestêpstwo. Za chorobê, na któr¹ lekarstwem móg³ byæ wy³¹cznie
szpital psychiatryczny, a w ciê¿szych przypadkach najpierw katorga, a póniej ³agry.
Wo³anie o elity stanowi drugi biegun mylenia politycznego Polaków anno
Domini 2005. Na pierwszym znajduje siê, niestety, coraz wiêcej pos³uchu
znajduj¹cy populizm. Tymczasem bez wykszta³cenia siê takich elit niemo¿liwy jest dalszy polityczny, kulturalny i gospodarczy rozwój Polski. Bywaj¹
one nies³usznie mylone z warstw¹ rz¹dz¹c¹ czy grupami przywódczymi. Tymczasem na miano prawdziwych elit zas³uguje jedynie grupa ludzi spe³niaj¹cych nastêpuj¹ce trzy warunki: odpowiednie przygotowanie do sprawowania
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w³adzy w pañstwie, zdolnoæ wzniesienia siê ponad partykularne interesy
stronnictw, z których wyszli, i wreszcie poczucie obywatelskiej odpowiedzialnoci za aktualne i przysz³e losy kraju. I niezapominaj¹ca o celnym
ostrze¿eniu Stanis³awa Jerzego Leca: Niech sobie ten przepis przeczyta elita, ¿e ka¿da mietanka na deser jest bita. Jeszcze bardziej wszak¿e Polacy
bêd¹ bici przez historiê za jej brak. Nie nale¿y przeto powtarzaæ czasów
saskich, lecz trzeba siêgaæ do tradycji z³otego wieku.
Janusz Tazbir*

* Profesor zw. doktor hab. Janusz Tazbir  Komitet Nauk Historycznych Polska Akademia Nauk, przewodnicz¹cy
Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytu³ów.
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Rola elit w funkcjonowaniu
spo³eczeñstwa
S¹ w myleniu o narodach i pañstwach sprawy du¿e i ma³e, wymierne
i ulotne. Du¿e i wymierne to wygrane b¹d przegrane wojny, dochód narodowy i infrastruktura, ustrój polityczny i sojusze miêdzynarodowe, opinia
publiczna czy poziom scholaryzacji spo³eczeñstwa. Elity intelektualne i kulturalne wi¹¿¹ siê zwykle z rzeczami mniejszymi i zaniedbywanymi w skali
narodu. Jak bowiem w³¹czyæ w to, co siê dzieje w skali makro, zdarzenia
dotycz¹ce ma³ych grup i tak ulotne jak to, ¿e kilka osób spotyka siê w kawiarni i rozmawia o matematyce lub o tym, co warto robiæ w ¿yciu, albo to, ¿e
kto napisze poemat, powieæ czy zrobi film lub rozwi¹¿e (albo postawi)
trudny problem w nauce.
Gdy jednak siê uwa¿nie przyjrzeæ, zdarzenia ulotne i rzadkie mog¹ mieæ
niezwyk³¹ moc sprawcz¹, a ich znaczenie mo¿e czasem dorównywaæ a nawet
przewy¿szaæ znaczenie wymiernych zdarzeñ na poziomie ca³ego narodu. Uwa¿a siê, ¿e dla odrodzenia Portugalii po utracie niepodleg³oci istotne znaczenie
mia³ poemat Os Lusiadas, napisany przez Luísa de Camões, w którym poetycko opisuje on wczesn¹ historiê Portugalii i jej ducha odkrywców. Mo¿na s¹dziæ,
¿e dla faktu, ¿e Polska dzi istnieje, ¿e mog³a siê oprzeæ latom zaborów i okupacji, niepolednie znaczenie mia³y wiersze Adama Mickiewicza, Juliusza S³owackiego i Cypriana Kamila Norwida. Dla miejsca polskiej nauki w wiecie wiêksze
znaczenie mia³o to, ¿e w kawiarni Szwajcarskiej we Lwowie spotykali siê
wielcy polscy matematycy z Andrzejem Banachem na czele ni¿ du¿e nak³ady na
badanie naukowe. Znaczenia elit wiadomi byli równie¿ zaborcy  próby wynarodowienia zaczynali zwykle od ich niszczenia.
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Elitom narody mog¹ zawdziêczaæ swój udzia³ w historii. W naszej wizji
historii antycznej Grecja zajmuje wraz z Cesarstwem Rzymskim i Egiptem
dominuj¹ce miejsce. Historyczne znaczenie Grecji nie wynika jednak z jej
potêgi militarnej ani si³y gospodarki. Znaczenie historii Grecji dla historii
zachodniej cywilizacji zosta³o stworzone przez jej elitê kulturaln¹ i intelektualn¹. Znana nam historia zosta³a w znacznej mierze spisana przez Greków,
nasz sposób mylenia zosta³ ukszta³towany przez greckich filozofów, nasza
sztuka ma swe korzenie w greckiej.
£atwo jest wymieniaæ spektakularne przyk³ady pokazuj¹ce, jak wa¿na
dla narodu jest rola elit. Trudniej jest okreliæ, na czym ta rola polega, tym
bardziej ¿e elity maj¹ ró¿ny charakter. Nie kusz¹c siê o syntezê, ani nie twierdz¹c, ¿e te w³anie czynniki s¹ najwa¿niejsze, mo¿na wymieniæ kilka sposobów, w jaki elity wp³ywaj¹ na dzieje narodów i decyduj¹ o sile spo³eczeñstw.
Elity tworz¹ sieæ symboli, zbiór pojêæ, jêzyk, którym opisuje siê rzeczywistoæ. Od elit rozchodzi siê on na resztê spo³eczeñstwa. To, jakiej sieci symboli ludzie u¿ywaj¹, w jakie pojêcia próbuj¹ uj¹æ rzeczywistoæ, w zasadniczy sposób wp³ywa na ich mylenie o otaczaj¹cym ich wiecie i na ich
dzia³anie. Nauki spo³eczne zgadzaj¹ siê w tym, ¿e w wiecie spo³ecznym
trudno jest mówiæ o obiektywnoci rzeczy i zdarzeñ w podobnym sensie jak
w wiecie fizycznym. Ludzie reaguj¹ nie na obiektywny kszta³t zdarzenia,
ale na nadawane mu znaczenie. Interpretacja zdarzeñ zachodzi w kontaktach z innymi ludmi w sieci wspólnych pojêæ. Istot¹ znacznej czêci
rozmów miêdzy ludmi jest próba ustalenia wspólnej wizji rzeczywistoci. Ta wspólna wizja staje siê podstaw¹ do dzia³ania zarówno grupowego,
jak i indywidualnego. Zespó³ pojêæ u¿ywany do mylenia o rzeczywistoci
i ich konotacje zasadniczo zmieniaj¹ nasz¹ wizjê wiata spo³ecznego i ustosunkowanie siê do niego. Te same zdarzenia bêd¹ mia³y inne znaczenie,
je¿eli bêdziemy o nich myleli w jêzyku doranych korzyci, inne gdy bêdziemy myleli w kategoriach d³ugofalowego zysku; inne gdy w kategoriach
ekonomicznych, inne w kategoriach sprawiedliwoci spo³ecznej, a jeszcze
inne, gdy bêdziemy myleli w kategoriach estetyki czy rozwoju duchowego.
Elity tworz¹ nowe pojêcia i powi¹zania miêdzy nimi, modyfikuj¹ znaczenie istniej¹cych i ustalaj¹, które pojêcia nale¿y stosowaæ do opisu danych
zjawisk. Spo³eczeñstwa oczywicie potrafi¹ wytworzyæ spójn¹ wizjê rzeczywistoci bez udzia³u elit. Elity kulturalne i intelektualne s¹ jednak w stanie
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wytworzyæ sposób mylenia o wiecie, który jest zwi¹zany z przyjmowaniem d³u¿szej perspektywy czasowej, myleniem na wy¿szym poziomie
abstrakcji, uwzglêdniaj¹cy subtelniejsze i bardziej z³o¿one aspekty zjawisk
i szersz¹ perspektywê spo³eczn¹. Potrafi¹ zaproponowaæ taki sposób mylenia, który pozwala ludziom wyjæ poza w³asn¹ perspektywê, zaufaæ innym i podj¹æ z nimi wspólne dzia³ania, dzia³aæ dla korzyci bardziej oddalonych w czasie. Bardziej zintegrowane i z³o¿one sieci pojêæ pozwalaj¹ wykroczyæ poza tu i teraz, zobaczyæ odleg³e konsekwencje swych dzia³añ,
zrozumieæ, ¿e istniej¹ce wartoci mo¿na lepiej zrealizowaæ, dzia³aj¹c wspólnie i mierz¹c w odleglejsze cele. W tym sensie pozwalaj¹ na koordynacjê
spo³eczeñstwa wokó³ wspólnych celów, równie¿ odleg³ych. Przewaga elit
w tym zakresie wynika zarówno z kwalifikacji osobistych cz³onków elit (wiedzy, zdolnoci, koncentracji na rozumieniu poszczególnych aspektów rzeczywistoci), jak i ze wzglêdu na to, ¿e ich kontakty w znaczniej mierze
skupione s¹ w³anie na dyskursie o tym, jak myleæ o otaczaj¹cej rzeczywistoci spo³ecznej. Polsk¹ zdolnoæ do oporu przed wynarodowieniem przez
kilkaset lat zaborów i okupacji mo¿na w znacz¹cym stopniu przypisaæ istnieniu warstwy inteligencji, która potrafi³a nadaæ zdarzeniom znaczenie niezale¿ne od wysi³ków oficjalnej w³adzy.
Elity tworz¹ wartoci. Co warto siê staraæ osi¹gn¹æ w ¿yciu pieni¹dze,
szacunek, realizowaæ swoj¹ pasjê, czy mieæ szczêliwe ¿ycie rodzinne? Czy
dobrze jest siê bogaciæ? Czy warto siê powiêcaæ dla rodziny, innych ludzi,
kraju? Jakie dzia³anie bêdzie s³u¿y³o wspólnemu dobru? Dla jakiego celu
warto siê jednoczyæ? Na czym polega patriotyzm, co jest sprawiedliwe? Czy
warto tworzyæ?
W Polsce wartoci s¹ w znacznym stopniu przekazywane przez rodzinê.
Gwa³townie zachodz¹ce zmiany spo³eczno-polityczne sprawiaj¹, ¿e tradycyjny
zespó³ wartoci nie przystaje do wspó³czesnego wiata. Przekonanie, ¿e tylko
bêd¹c biednym, mo¿na byæ uczciwym, jest w wyranym konflikcie z za³o¿eniami gospodarki rynkowej. Zanegowanie tradycyjnych wartoci, przy braku propozycji innego ich systemu, powoduje rozpad systemu wartoci i koncentracjê
na wartociach najbardziej naocznych, czyli materialnych. Adaptacja tradycyjnych wartoci do realiów wspó³czesnego spo³eczeñstwa polskiego, tak by powsta³ spójny system wartoci, nie jest ³atwa i wymaga d³ugiego dialogu miêdzy
przygotowanymi do tego partnerami. Wydaje siê, ¿e rola elit jest tu oczywista.
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Elity s¹ przyk³adem dla innych, modelami, na których mo¿na siê wzorowaæ. Trudno by chcia³ zostaæ naukowcem kto, kto nigdy nie mia³ kontaktu
z naukowcami, czy byæ malarzem kto, kto nigdy nie mia³ kontaktu ze wiatem sztuki. Elity swym stylem ¿ycia tworz¹ propozycje dla innych. Tworz¹
wzorce, sporód których mo¿na wybieraæ. Obserwuj¹c cz³onków elit, mo¿na zobaczyæ nie tylko modele stylu ¿ycia, lecz tak¿e sposoby ustosunkowania siê do okrelonych zagadnieñ czy radzenia sobie ze specyficznymi
problemami.
W ka¿dym spo³eczeñstwie powstaj¹ zagadnienia, wobec których musi siê
ono okreliæ, problemy, które musi rozwi¹zaæ. Rol¹ elit jest tworzenie propozycji ich rozwi¹zania. Dyskutowanie o konsekwencjach ró¿nych wyborów,
znajdowanie sprzecznoci, wypracowywanie rozwi¹zañ. Tworzenie puli, z której
spo³eczeñstwo mo¿e potem wybieraæ. Im bogatsza pula i bardziej zrozumia³e
konsekwencje poszczególnych wyborów, tym mo¿e byæ on lepszy.
Elity odgrywaj¹ te¿ wa¿n¹ rolê miêdzynarodow¹. Przez swe elity naród
mo¿e siê spotykaæ z innymi, na ich podstawie w znacznej mierze kszta³towana jest w innych krajach wizja danego narodu. Tylko elity maj¹ realn¹
szansê na dialog z elitami innych narodów. Hydraulik i pielêgniarka mog¹
tworzyæ przyjazn¹ Polsce atmosferê, jednak nie oni bêd¹ partnerami dialogu
intelektualnego dla pisarzy, filozofów, artystów i naukowców z innych krajów. Przez elity (lub ich brak) w znacznej mierze ocenia siê inne narody.
Wzrost gospodarczy w coraz wiêkszym stopniu dokonuje siê w dziedzinie niematerialnej, produkcja w coraz wiêkszym stopniu jest produkcj¹ wartoci intelektualnej, oprogramowania, patentów, zale¿y od odkryæ naukowych (jak na przyk³ad na rynku leków czy rynku elektronicznym). W gospodarce napêdzanej wytwarzaniem wartoci intelektualnej elity zarówno
intelektualne, jak i kulturalne s¹ niezbêdnym sk³adnikiem procesów gospodarczych. W tym sensie elity bezporednio przyczyniaj¹ siê do rozwoju gospodarczego. Analizy wykazuj¹, ¿e wzrost regionów w zakresie produkcji
wartoci intelektualnej zale¿y nie tylko od obecnoci in¿ynierów i naukowców, lecz tak¿e artystów.
W szerszej perspektywie elity tworz¹ i zmieniaj¹ tkankê spo³eczeñstwa,
w którym istniej¹. Tworz¹ sposoby mylenia o rzeczywistoci, tworz¹ wartoci, mog¹ u³atwiaæ wspó³dzia³anie, pozwalaj¹ realizowaæ bardziej odleg³e cele,
tworz¹ rozwi¹zania trudnych problemów, stwarzaj¹ wzorce do naladowania,
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mog¹ odgrywaæ rolê ambasadorów narodu i bezporednio przyczyniaj¹ siê
do wzrostu gospodarczego, zw³aszcza w dziedzinie wytwarzania wartoci
intelektualnej. Powy¿sza lista wskazuje na to, co elity potencjalnie mog¹
daæ, a nie to, co ka¿da elita dostarczy. Nie wszystkie elity spe³niaj¹ tak
pozytywn¹ funkcjê. Po to, by elity mog³y mieæ realny wp³yw na ¿ycie spo³eczeñstwa, musz¹ po pierwsze byæ na to spo³eczeñstwo otwarte. Elity, które
siê zamykaj¹, tworz¹c kó³ka wzajemnej adoracji, skierowane na wykazanie swej wyj¹tkowoci i wy¿szoci, maj¹ ma³¹ szansê na pozytywny wp³yw
na spo³eczeñstwo. Dzieje siê wrêcz przeciwnie  prawdopodobny efekt
ich dzia³ania to wzbudzenie nieufnoci do wszelkich elit. Po drugie, napêdzaæ je musi rzeczywista motywacja o charakterze twórczym b¹d prawdziwe zainteresowanie aspektami dobra publicznego, nie za snobizm i chêæ
podwy¿szenia poczucia w³asnej wartoci. To oznacza, ¿e musz¹ siê kierowaæ wartociami wykraczaj¹cymi poza te najbardziej przyziemne. Nie oznacza to, oczywicie, ¿e celem wszelkich elit musi byæ skupianie siê na dobru
wspólnym. Pasja twórcza, dyskusja intelektualna, fascynacja i ciekawoæ popychaj¹ elity twórcze do tworzenia i to jest chyba ich najwartociowszy wk³ad
w dobro wspólne. Koncentracja na rzeczach wykraczaj¹cych poza jednostkê, gotowoæ stawiania pytañ, szukania rozwi¹zañ i wskazówek, gotowoæ
do rozmowy w tym zakresie pozwalaj¹ stworzyæ g³êbsz¹ warstwê refleksji.
Snobizm i pozory takiej si³y nie maj¹, oparte na nich grupy próbuj¹ siê
upodobniæ do elit, nie pe³ni¹c ¿adnej z ich wa¿nych funkcji, s¹ wiêc jedynie
pseudoelitami.
Si³¹ napêdow¹ spo³eczeñstwa s¹ wa¿ne rzadkie zdarzenia, spotkania kilku matematyków w kawiarni, poemat, idea, powstanie nurtu w literaturze
czy odkrycie naukowe. Te rzadkie zdarzenia maj¹ najwiêksz¹ szansê zajæ
wród elit. Ale aby to nast¹pi³o, musz¹ to byæ prawdziwe elity. Je¿eli takie
zaistniej¹, to s¹ one prawdziw¹ si³¹ spo³eczeñstw.
Andrzej Nowak*

* Profesor doktor hab. Andrzej Nowak  Instytut Studiów Spo³ecznych Uniwersytet Warszawski, Szko³a Wy¿sza
Psychologii Spo³ecznej.
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Elity dla przysz³ej Polski
Potrzeba elit w Polsce jest oczywista. Problem w tym, ¿e ich nie ma,
a nie wiadomo, w jaki sposób mia³yby powstaæ. Elity s¹ produktem spo³eczeñstw egalitarnych, powsta³ych w nastêpstwie rewolucji. W czasach Dawnego £adu by³o wiadomo, kto jest lepszy, kto stoi wy¿ej, poniewa¿ zasada
hierarchiczna nie podlega³a dyskusji. Monarchia, arystokracja, oligarchia nie
potrzebowa³y elit. Istnia³y naturalnie ustroje republikañskie, w których wród
obywateli kszta³towa³a siê grupa lepszych. Elementy takiego ustroju mo¿na
znaleæ w dawnej Polsce.
Elita, jakkolwiek okrelenie to zyska³o ju¿ wiele sensów i znaczeñ, jest
zawsze wyró¿nieniem. To najlepsi, wybrani, wyró¿nieni sporód wspólnoty
uznawanej za równ¹. Elita urodzenia, posiadania, wykszta³cenia to wyrany
znak potrzeby wyró¿nienia w spo³eczeñstwie egalitarnym. Wyró¿nienia nieformalnego. Chodzi tu o refleksje i odczucia spo³eczne, a nie kategorie
s³u¿¹ce badaniom. Elity mo¿na studiowaæ, ale elit naukowo zaprogramowaæ
siê nie da.
Potrzeba wyró¿nienia umacnia³a siê w miarê, jak siê rozwija³o spo³eczeñstwo masowe, które przeciwstawi³o siê tendencjom do formowania elit. Nie
zmienia to faktu, ¿e w tym samym czasie, w zwi¹zku z rozwojem demokracji, pojawi³y siê jeszcze elity w³adzy. Dziewiêtnastowieczne szko³y bywa³y
elitarne, poniewa¿ wiadomie d¹¿ono do przed³u¿enia istnienia elit. Przyk³ad
Wielkiej Brytanii wskazuje, ¿e potomstwo ludzi uwa¿aj¹cych siê za elitê kszta³towano w sposób maj¹cy zapewniæ mu wy¿szoæ przez specyficznie pojmowane formowanie charakteru. Zasady te nie by³y uniwersalne, ale w ró¿nych
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rodowiskach aspiruj¹cych do pe³nienia roli elity kultywowano zasady specjalnego wychowania. Dawne hierarchie i wyobra¿enia zwi¹zane ze wiatem arystokratycznym prze¿y³y oczywicie rewolucjê i w sposób wyrany
wp³ywa³y na pojmowanie elit i ich postaæ. Nadawa³o to elitom smaczków,
cenionych wród wtajemniczonych, a miesz¹cych demokratów. Te czasy
innych ludzi trzeba uwa¿aæ za bezpowrotnie minione. Osobn¹ spraw¹ jest
to, w jakim stopniu dowiadczenia lat 18151914 nale¿¹ do polskiej tradycji,
do dziedzictwa narodowego.
wiat elit zmiot³a druga rewolucja, ale przekonanie o potrzebie elit
przetrwa³o. Demokratyzacja w³adzy i wykszta³cenia, kruchoæ posiadania i zakwestionowanie urodzenia spowodowa³y wyjcie na pierwszy plan
elit towarzyskich i zawodowych. W nowych czasach pojawi³o siê mniemanie, ¿e elity spe³niaj¹ funkcjê dawnej arystokracji. Owocowa³o to zreszt¹
kszta³towaniem siê mitologii, w których dawnej arystokracji przypisywano
w³anie rolê elity. W epoce miêdzy wojnami rz¹dy najlepszych uznano w Europie za przes¹d. Natomiast pojawi³o siê nowe pojêcie grupy wybranych. Partie rewolucyjne, partie nowego typu (faszystowskie czy nazistowskie) kreowa³y namiastkê elity w postaci kadr, grona najwierniejszych wybranych
przez wodza. Podobn¹ ewolucjê widaæ w partiach komunistycznych z ich
apoteoz¹ powiêcenia siê sprawie. Procesy te skutecznie dyskredytowa³y
pojêcie elity. Trudno by³o akceptowaæ elitarny charakter takich formacji jak
SS czy CzeKa. Deformacja pojawi³a siê zreszt¹ tak¿e w rodowiskach o odmiennej proweniencji i wyrazie. Za elitê zaczêto uznawaæ grona wybrane
czy powo³ane do spe³niania roli symbolicznych. Akademie Umiejêtnoci
czy Akademie Literatury nie by³y elitami, choæ nadawano im charakter
ekskluzywny i presti¿owy. Wynika to z samej zasady wyboru lub mianowania. Wiêcej sensu ma pojmowanie jako elity grona odznaczonych. Kawalerowie Virtuti Militari tworz¹ kr¹g o wyranie elitarnym charakterze. Taki
sens mia³a kiedy Legia Honorowa, ale z postêpem nowoczesnoci ordery
i honory uleg³y dewaluacji. W tym sensie nie bêdzie elit¹ nawet Kolegium
Kardynalskie, aczkolwiek ten niebywale w¹ski kr¹g wybrañców papie¿a
ma wiele cech charakterystycznych dla elity.
Z przegl¹du dowiadczeñ wynika jedno: elita jest formacj¹ szczególn¹,
poniewa¿ z natury rzeczy ma postaæ otwart¹. Nie staje siê elit¹ grupa zamkniêta, aczkolwiek wejcie w kr¹g elity jest mo¿liwe tylko przez zwyk³e
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niesformalizowane zaproszenie. Elita nie tylko nie obawia siê o swój status,
lecz tak¿e wiadoma jest potrzeby wci¹gania w swój kr¹g innych najlepszych. Oczywicie tych gotowych, wiadomych i aspiruj¹cych. Poniewa¿
elitarnoæ wynika z braku kompleksów, z mocnego przekonania o w³asnej
wartoci, poszukiwanie lepszych jest czym naturalnym. Elita ma sens wtedy, gdy chce ogarn¹æ wszystkich najlepszych, a nie tylko garstkê wybranych. W demokracji wybiera siê gorszych, elektorat znajduje w tym przewrotn¹ satysfakcjê, buduje swoje poczucie wy¿szoci. Nie tak ma byæ w spo³eczeñstwie obywatelskim, które dba o sta³y wzrost kapita³u spo³ecznego. Tam
wolny obywatel ubezpiecza pañstwo gotowoci¹ do s³u¿by i ofiary, nie jest
natomiast tego pañstwa s³ug¹, a suwerenem.
Dzi w Polsce politycy postêpuj¹ analogicznie jak ich wyborcy. Sfera polityki uk³ada siê inaczej ni¿ wiat wielkich korporacji, poniewa¿ zale¿y od
decyzji wyborców. W sferze interesów istnieje przynajmniej materialny sprawdzian skutecznoci dzia³añ. Elita jest elementem zdrowej korekty zasady
demokratycznej.
Elita jest zatem grup¹ samokreuj¹c¹ siê i uzupe³niaj¹c¹ swój sk³ad, w myl
zasady znajdowania najlepszych (a nie wed³ug praktyki popierania swoich).
Dysponuje wiadomoci¹, ¿e ta wy¿szoæ jest przede wszystkim zobowi¹zaniem. Satysfakcja elit nie p³ynie przecie¿ ze wiadomoci g³upoty ca³ej reszty, poniewa¿ standard zosta³ okrelony bardzo dawno w s³owach: Jeli kto
chce byæ pierwszym, niech bêdzie ostatnim ze wszystkich i s³ug¹ wszystkich. Pycha jest przekreleniem zasady kieruj¹cej elit¹.
Elit w Polsce nie ma, poniewa¿ chodzi³o o to, by ich nie by³o. Co jednak
stoi na przeszkodzie formowaniu siê elit w Polsce? Okupanci w czasach
drugiej wojny wiatowej byli zdecydowane przekonani, ¿e unicestwienie
narodu wymaga umiercenia elit. Nie wdawano siê w skomplikowane rozwa¿ania, by³o oczywiste, ¿e w pierwszej kolejnoci trzeba eliminowaæ kadrê oficersk¹, przedstawicieli wolnych zawodów, duchownych, uczonych
i artystów. Ale zniszczenia dokonane w XX wieku nie mia³y wy³¹cznie charakteru eliminacji fizycznej. Po wojnie w sposób zdecydowany rozprawiono
siê przede wszystkim z sam¹ ide¹. Demokracja i program awansu spo³ecznego mia³y pewien rys, mo¿e czasem skrywany, choæ nieraz wulgarnie
eksponowany, mianowicie przypisanie wszelkiej zas³ugi dziejowym procesom i partii, która je wciela³a. St¹d te nostalgiczne westchnienia, jak to
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dziêki rewolucji nie zajmujemy siê pasaniem krów. Kreowanie spo³eczeñstwa bez elit stwarza³o szansê sprawnego kierowania. Poza zniszczeniem
struktur spo³ecznych i wymazaniem ze wiadomoci pewnych zasad, trzeba
wskazaæ na jedn¹ istotn¹ blokadê procesu formowania elit. Ludzie elit musz¹
byæ niezale¿ni. Nie oznacza to wcale, ¿e elity tworz¹ w³anie lub wy³¹cznie
najbogatsi. Chodzi o co du¿o wa¿niejszego ni¿ finansowa niezale¿noæ. Potrzebna jest powszechnoæ uznania dla w³asnoci z jednej strony, a z drugiej
równie oczywiste zrozumienie dla wolnoci od po¿¹dania.
Polska potrzebuje nie jednej elity, ale wielu. Przede wszystkim zgody
na powstawanie elit, na ich miejsce w spo³eczeñstwie. Ta akceptacja i przyzwolenie nie przyjd¹ same. Potrzebne bêd¹ kroki sprzyjaj¹ce, a wiêc
umacniaj¹ce rynek, promuj¹ce postêpowania etyczne i buduj¹ce nadziejê na przysz³oæ. Decyduj¹ce jednak bêdzie przekonanie ludzi, ¿e chc¹ byæ
elit¹ i s¹ gotowi zmierzyæ siê z tym wyzwaniem. Krokiem w tym kierunku
bêdzie kszta³cenie. Trzeba na wszystkich szczeblach promowaæ ideê lepszego wykszta³cenia i d¹¿enia do wybicia siê. Nie ma to niczego wspólnego z jakim wycigiem szczurów. Nie chodzi te¿ o swego rodzaju enklawy w rodzaju przedszkoli dla przysz³ej elity. Chodzi przede wszystkim
o odwa¿ne postawienie sprawy na poziomie kszta³cenia akademickiego.
Zanim w Polsce nast¹pi prawdziwa rywalizacja o jakoæ dyplomu, warto
by³oby daæ sygna³ pozytywny takim inicjatywom jak Miêdzywydzia³owe
Indywidualne Studia Humanistyczne czy ogólnopolski program dydaktyczny
Akademia Artes Liberales. Ciesz¹ siê one poparciem w³adz rektorskich najwiêkszych polskich uniwersytetów, s¹ docenione przez Komisjê Akredytacyjn¹ i oblegane przez najzdolniejsz¹ m³odzie¿. Po dwunastu latach dowiadczeñ w zmaganiach ze stereotypem szkolnictwa, podzielonego barierami i nastawionego na redni¹, wolno powiedzieæ, ¿e takim i innym
inicjatywom wiadomie nastawionym na kszta³cenie najlepszych jest potrzebny spokój. Byæ mo¿e takie przebijanie siê przez wszystkie mo¿liwe
trudnoci by³o konieczne dla osi¹gniêcia obecnego poziomu tych inicjatyw. Ale teraz ju¿ wystarczy, Miêdzywydzia³owe Indywidualne Studia Humanistyczne i Akademia Artes Liberales dowiod³y ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ, ¿e s¹ skuteczn¹ propozycj¹ podnoszenia poziomu edukacji akademickiej. Zdecydowanie wp³ynê³y na umocnienie aspiracji elitarnych szerokiej rzeszy uczonych kilku pokoleñ jak mo¿na dzia³aæ pozytywnie. Czy nie
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by³a tak¹ inicjatyw¹ KSAP? Czy nie szukaj¹ takich celów Collegium Civitas
i Kolegium Europejskie?
Na dobrej edukacji sprawa siê nie koñczy. Potrzeba elity dobrze wychowanej, a o to nale¿y zadbaæ wczeniej. Nie wystarcz¹ perfekcyjnie opanowane
jêzyki, wietne dyplomy i miêdzynarodowe praktyki. Elita, aby zaistnieæ, potrzebuje ducha. Nie ducha wyniesienia ponad przeciêtny ogó³ w faryzejskim
zadowoleniu, ale ducha s³u¿by. £atwo zauwa¿yæ, ¿e próba pozytywnego opisania elity zbli¿a do przestrzeni wype³nionej kiedy przez etos inteligencji. Bo
przecie¿ polska inteligencja by³a elit¹ i chcia³a ni¹ byæ, nawet w dziurawych
butach. Jak ka¿da ambicja spo³eczna mia³o to swoje strony ujemne. Inteligent,
ogarniêty pych¹, dawa³ siê uwieæ ideologiom. Ale teraz nie ma w³aciwie
inteligencji, poniewa¿, parafrazuj¹c Jerzego Jedlickiego, przesta³a chcieæ siê
wymylaæ1 . Inteligencja wcale nie ma byæ wzorem dla elit. Elita przysz³ej
Polski musi odpowiedzieæ na zupe³nie nowe wyzwania. Nie jest jej zadaniem
wyzwalanie ludu, nie czeka jej ofiarny stos, nie musi myleæ o budowaniu
pañstwa i szklanych domów. Elita musi umieæ sprostaæ wyzwaniom wielkich
sieci i globalizacji, zanikowi wiêzi wspólnotowych i wielokulturowoci.
Polska potrzebuje elit nielêkaj¹cych siê o swe posady i swój presti¿. Elit
gotowych s³u¿yæ bez kompleksu ni¿szoci i bez pragnienia kariery. Bo elita
jako rodowisko najlepszych w ka¿dym sensie zdaje sobie sprawê, ¿e kariera w dowolnym znaczeniu jest tylko ubocznym efektem w³anie osi¹gniêtego poziomu. To jest oczywiste. Elity powinny dostarczaæ pañstwu pos³ów i ministrów, spo³eczeñstwu profesorów, adwokatów i artystów. Z elit
powinni siê wywodziæ biskupi i genera³owie. Mówi¹c wprost  bez odrodzenia esprit korpusu oficerskiego nie bêdzie elit. To jest proces, a nie zadanie dla partii id¹cej do wyborów. Bez zdolnoci do kszta³towania elit nawo³ywania do budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego s¹ pozbawione szans
realizacji. Elit potrzebuje naród, jeli ma przetrwaæ obecn¹ fazê konfrontacji
cywilizacyjnej. Wreszcie bez elit pañstwo bêdzie ci¹gle zagro¿one agresywnymi populizmami. Jedno jest pewne  do elity nie mo¿na wst¹piæ. Cz³onkiem elity siê zostaje. Elity siê rodz¹, a nie s¹ tworzone.
Jan Oskar Kieniewicz*
1
Por. Gazeta Wyborcza, 911 listopada 2002.
* Profesor doktor hab. Jan Oskar Kieniewicz  Orodek Badañ nad Tradycj¹ Antyczn¹ w Polsce i Europie
rodkowowschodniej Uniwersytet Warszawski.
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Elity spo³ecze mo¿na metaforycznie przedstawiæ na przynajmniej dwa
sposoby.
Po pierwsze, mo¿na je przyrównaæ do soczewki, do szk³a powiêkszaj¹cego, albowiem w nich ogniskuj¹ siê wszystkie najbardziej istotne, podstawowe cechy narodowego charakteru, zaporedniczane przez te spo³eczne mechanizmy, które wp³ywaj¹ na codzienne funkcjonowanie najwa¿niejszych
instytucji spo³eczeñstwa. Stosunek do spraw publicznych, motywacje polityczne, wyznawane wartoci moralne, rola indywidualnych czy prywatnych
powi¹zañ i przekonañ, a w koñcu stosunek do wartoci zwi¹zanych z obywatelstwem, z pañstwowoci¹ i z wartociami materialnymi  te wszystkie
cechy, które w spo³eczeñstwie przyjmuj¹ okrelone formy, w elitach staj¹ siê
szczególnie wyraziste.
Elity mo¿na równie¿ przyrównaæ do pola naftowego i urz¹dzeñ eksploatuj¹cych te zasoby, albowiem elity s¹ rodzajem rafinowanych, przetworzonych i wysoko skondensowanych zasobów ludzkich znajduj¹cych siê
w narodowej dyspozycji. Obydwa te ujêcia sugeruj¹, i¿ jaki naród, takie
elity, albo inaczej  ka¿de spo³eczeñstwo w okrelonym momencie historycznym ma tylko takie elity, jakie jest w stanie wyprodukowaæ z istniej¹cych
materia³ów kulturowych i moralnych. Innymi s³owy, jakoæ elit, ich historyczna funkcja, moralna odpowiedzialnoæ, spo³eczna dojrza³oæ s¹ wypadkow¹
stanu ca³ego narodu.
Ale istnieje te¿ i inne podejcie, wed³ug którego miêdzy masami ludzkimi
sk³adaj¹cymi siê na spo³eczeñstwo a elitami istnieje przepaæ. Masy ludzkie
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charakteryzuj¹ siê inercj¹ polityczn¹, obojêtnoci¹ moraln¹, niedojrza³oci¹ obywatelsk¹ i zachowuj¹ siê jak le umocowany ³adunek na okrêcie,
w ka¿dej chwili podatny na przechy³ to w jedn¹, to w drug¹ stronê, za rol¹
elit jest nawigowanie tym okrêtem spo³ecznym w kierunku, który pozwala
na wyp³yniêcie na spokojne wody i unikniêcie zatopienia tego ciê¿kiego
wodnego wehiku³u na skutek nieprzyjaznych warunków zewnêtrznych
i niestabilnoci spo³eczeñstwa. W takim ujêciu spo³eczeñstwo jest, albo przynajmniej mo¿e byæ, do pewnego stopnia produktem elit i zaryzykowaæ mo¿na stwierdzenie: jakie elity, takie spo³eczeñstwo.
Sytuacja w Polsce posierpniowej i posolidarnociowej, a wiêc te realia,
które ukszta³towa³y siê w latach 19891993, jest wypadkow¹ obydwu tych
zale¿noci, z dominant¹ wszelako wariantu drugiego. Zmiana systemowa
w Polsce, czyli sukcesja amalgamatycznej elity solidarnociowej po elicie
pónego socjalizmu pañstwowego, nast¹pi³a bardziej w wyniku ustaleñ
okr¹g³ego sto³u a tak¿e umów, czêciowo zapewne jawnych, czêciowo
nawet implicytywnych, a wiêc niesformu³owanych od razu w jasnych kategoriach, ale pozostawionych w domyle. A zatem Polska pokomunistyczna, po pierwsze, nie by³a produktem przemyleñ, debat i decyzji podejmowanych z pe³n¹ wiadomoci¹ ich konsekwencji, ani te¿, po wtóre, nie by³a
efektem wypracowanego projektu spo³ecznej in¿ynierii. Postkomunistyczna rzeczywistoæ lat 19892005 by³a raczej efektem uk³adu przypadkowych si³, zbiegaj¹cych siê z miêdzynarodowymi dzia³aniami, a zw³aszcza
z pojawiaj¹cymi siê strukturami makropolitycznych, globalnych mo¿liwoci, które drog¹ kolejno otwieraj¹cych siê okien tworzy³y przed kolejno
te¿ po sobie nastêpuj¹cymi elitami szanse przede wszystkim szybkiego i stabilnego urz¹dzenia sobie ¿ycia. Ani Polska nie mia³a, pocz¹wszy od pamiêtnego kontraktowego parlamentu, mechanizmu czy algorytmu do produkcji elit, ani te¿ te elity, które po sobie nastêpowa³y, nie mia³y precyzyjnego, ani zapewne nawet mglistego obrazu modelu spo³ecznego (nie chodzi tu o ekonomiczny model liberalnej gospodarki rynkowej), który uwzglêdnia³by wizje spo³ecznie wa¿nych procesów, takich jak ruchliwoæ pionowa
(osi¹ganie wy¿szych pozycji), sprawiedliwoæ spo³eczna (zakresy dopuszczalnej nierównoci), edukacja (wyrównywanie poziomu wiedzy) czy sprawiedliwoæ moralna (zadoæuczynienie za krzywdy i wyrz¹dzone w skali
ca³ego narodu szkody).
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Z punktu widzenia spo³ecznej ci¹g³oci, stabilnoci i dojrza³oci politycznej produkcja elit jest procesem d³ugim, z regu³y przekraczaj¹cym horyzont
aktywnoci spo³ecznej jednego pokolenia. Dziedziczenie przywilejów i pozycji spo³ecznej, dostêp do wysokojakociowego wykszta³cenia, mo¿liwoci
awansu czy dostêpu do kluczowych politycznie i strategicznie stanowisk
pañstwowych  wszystkie te zjawiska krystalizuj¹ siê czêsto przez dwadziecia piêæ, trzydzieci lat. Wi¹¿¹ siê one z kszta³towaniem siê mechanizmów
konwersji kapita³u ekonomicznego na kapita³ polityczny, czy kapita³u
politycznego na kapita³ edukacyjny, a w koñcu kapita³u edukacyjnego
na uznany drog¹ spo³ecznego konsensusu kapita³ moralny.
Mechanizmy ukszta³towane w jednym uk³adzie stosunków w³adzy w obliczu zmiany systemowej podlegaj¹ deprecjacji lub dewaluacji.
Elity polityczne s¹ form¹ kapita³u spo³ecznego, na dodatek kapita³u zainwestowanego na niski procent, a wiêc przynosz¹cego bardzo umiarkowane
przyrosty w stosunku do pocz¹tkowego wk³adu.
Po kilkunastu czy kilkudziesiêciu latach, gdy opadaj¹ emocje i zarzuty
zwi¹zane ze sposobem osi¹gniêcia elitarnej pozycji, te zwroty kapita³owe
powiêkszaj¹ siê w istotny sposób. Tak wiêc elity finansowe i, po latach,
polityczne, które uformowa³y siê w Stanach Zjednoczonych w okresie prohibicji i raptownego rozwoju przemys³u metalowego i energetycznego, w czwartej
czy pi¹tej generacji przynios³y Ameryce stabilny, jeli nie za bardzo sprawiedliwy uk³ad stosunków na linii elity i masy spo³eczne. Podobnie elity, które
ukszta³towa³y siê we Francji w okresie Restauracji, po latach przekszta³ci³y
siê w umocowane solidnie warstwy wy¿szych klas o statusie wywodzonym
z intelektualnych lub finansowych przes³anek.
Ale Polska, przynajmniej od schy³ku osiemnastego wieku, nie mia³a okresu, w którym istnia³aby ci¹g³oæ elit, historycznie d³u¿szego ani¿eli czterdzieci, czterdzieci piêæ lat. Zrywy patriotyczno-romantyczne, emigracje
zarobkowe lub politycznie wymuszone, efekty ludobójstwa prowadzonego
przez dwa s¹siadnie mocarstwa i w koñcu brak mechanizmów demokratycznych pozwalaj¹cych na pokoleniow¹ wymianê elit  wszystkie te si³y
pozbawia³y Polskê mo¿liwoci ukszta³towania stabilnych, skonsolidowanych
elit politycznych. Ka¿da historyczna elita, zamiast w interesie ci¹g³oci inwestycji kapita³owej dopuszczaæ do generacyjnej, politycznej czy jakociowej wymiany, broni³a do koñca swoich pozycji, a nastêpnie by³a zmiatana
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przez endo- lub egzogamiczne konkurencyjne si³y polityczne. wiadomoæ,
¿e jest to kulturowo i historycznie ukszta³towana w Polsce gra o sumie zerowej, musia³a docieraæ do umys³ów elit pónego socjalizmu i do aspiruj¹cych
alternatywnych elit o tradycji solidarnociowej.
Tak wiêc elity pónego socjalizmu pañstwowego stanê³y w obliczu historycznego unicestwienia wraz z perspektyw¹ zmiany systemowej. Zapewne,
co stanie siê dopiero przedmiotem dociekañ historyków, ugoda spo³eczna
typu wasz prezydent, nasz premier stworzy³a bezprecedensowy uk³ad
umo¿liwiaj¹cy samozachowanie siê elit rz¹dz¹cych, kooptacjê i rodzaj socjalizacji do w³adzy nowych, aspiruj¹cych ugrupowañ solidarnociowych.
Po obu stronach linii demarkacyjnej stworzy³o to zjawiska wykluczenia
(exclusion), powoduj¹ce dewaluacjê kapita³u spo³ecznego tych elit, które
nie zosta³y objête implicytywnym porozumieniem. W ten sposób zarówno
szersze zasoby kapita³u spo³ecznego (zaplecza) elit po stronie solidarnociowej, jak te¿ po stronie komunistycznej zosta³y zredukowane do klasy
tylko pozornie uprzywilejowanych emerytów i rencistów, a tak¿e do grup
mniej lub bardziej przymusowo emigruj¹cych, zewnêtrznie lub wewnêtrznie.
W wiadomoci spo³ecznej powsta³a w ten sposób wysoce pejoratywna zbitka pojêciowa, dokonuj¹ca konflacji miêdzy pónosocjalistycznym solidarnociowym fragmentem elity, objêtym implicytywnymi umowami okr¹g³ego sto³u. W jêzyku potocznym okrelenia: solidaruchy i komuchy
nie odnosz¹ siê do wszystkich osobników w danej klasie, a jedynie do tych,
którzy drog¹ umowy weszli do nowej nomenklatury politycznej. Spo³eczeñstwo wszelako straci³o zarówno najbardziej wartociowe i obiecuj¹ce inwestycje kapita³u spo³ecznego z okresu socjalizmu pañstwowego, jak te¿ najbardziej dynamiczne elementy kapita³u spo³ecznego okresu o¿ywienia solidarnociowego. Co gorsza, u¿ywaj¹c ci¹gle metafor o odcieniu kapita³owobankowym, inwestycje podjête w ten sposób by³y inwestycjami w akcje
najwolniej przynosz¹ce zwrot, zapewne  z punktu widzenia efektywnoci
inwestowania w kapita³ ludzki  w najgorsze, najbardziej niepewne, najs³abszej jakoci akcje kapita³u spo³ecznego.
W czasie niedawnych obchodów dwudziestopiêciolecia zwi¹zku i ruchu
Solidarnoæ w Gdañsku cztery pierwsze rzêdy ³aw na mszy celebrowanej
u wejcia do stoczni tworzy³y osobliw¹ galeriê  by³a to pe³na kolekcja
dziesiêciu by³ych premierów i dwóch czy trzech aspiruj¹cych do tego urzêdu,
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a tak¿e gabinetowe osobistoci. Przypominali oni postacie z brytyjskiego
serialu telewizyjnego Are you being served?. Podobnie nawet wyrywkowe
ledzenie tak zwanych programów publicystycznych w mediach masowych
wskazuje, ¿e obecne elity, ich kultura polityczna, zasoby intelektualne, dojrza³oæ spo³eczna czy wartoci moralne s¹ nik³e.
Prawd¹ jest, i¿ w znacznej mierze polski eksperyment polityczny nie ma
bezporedniego i dok³adnego precedensu, a zatem wobec braku projektu
zmian systemowych i wobec koniecznego doranego ich charakteru trudno
jest znaleæ nawet narzêdzia do rzetelnej oceny stanu polskich elit. Jednakowo¿ Polska nie musi odkrywaæ na w³asnym przyk³adzie wszystkich mechanizmów, które taka zmiana mo¿e wprowadziæ w ruch.
Aby okreliæ, jakich elit Polska dzisiaj potrzebuje, mo¿na siê pos³u¿yæ
dwoma przyk³adami krajów, których droga w momencie zmiany systemowej ma czy raczej mia³aby pewne znaczenie dla polskich dowiadczeñ. Pierwszy przyk³ad pochodzi z Hiszpanii, gdzie wojna domowa i dwudziestolecie
19301950 uruchomi³y rodzaj kapita³u spo³ecznego, który nie tylko utrudnia³ demokratyczne przemiany, lecz tak¿e wrêcz uniemo¿liwia³ produkcjê
elit. Wojna domowa w Hiszpanii, inaczej ani¿eli siê o tym powszechnie
s¹dzi, nie by³a zderzeniem masy zatomizowanych jednostek z centralistycznym i zdemoralizowanym pañstwem, ale zderzeniem dwóch wielkich i
skonsolidowanych bloków spo³ecznych o znacznym stopniu wewnêtrznej
spójnoci, solidarnoci i o wysokim zaanga¿owaniu kapita³u spo³ecznego.
Tylko ¿e ten kapita³ nie by³ spo³ecznie konstruktywny, ale destruktywny.
W du¿ej mierze sytuacja w Polsce w latach 19932005 przypomina tê hiszpañsk¹ polaryzacjê, gdzie ka¿da z dwóch wielkich grup spo³ecznych zaanga¿owa³a swój w³asny kapita³ spo³eczny przeciwko oponentowi. I ka¿da po
kolei ten kapita³ trwoni. Tak siê sta³o z elitami AWS i Solidarnoci, z elitami
Unii Wolnoci i w koñcu z elitami SLD.
W ten sposób kapita³ spo³eczny by³ blokowany i nie by³ pomna¿any. Manipulacje prawem i ordynacjami wyborczymi, których dokonywano w Hiszpanii, nie odbiega³y zakresem pomys³owoci i w d¹¿eniu do wy³¹czenia przeciwnika od tego, co siê dokonywa³o w Polsce za czasów III Rzeczypospolitej. Zarówno Hiszpania w tamtym okresie, jak i Polska w latach 19932005
rozwija³y siê g³ównie na skutek inwestycji w tak zwany nieobywatelski kapita³
spo³eczny, to znaczy w takie zasoby, które przynosi³y zwroty indywidualne
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lub zwroty frakcjom politycznym, ale których beneficjentem nie by³o ca³e
spo³eczeñstwo.
Drugi przyk³ad pochodzi z Niemiec, a dok³adniej ze wschodnich landów,
przy³¹czonych do RFN wskutek rozpadu bloku sowieckiego. W wyniku odziedziczenia systemu spo³eczno-politycznego po pañstwie wschodnioniemieckim, z natury swojej ultratotalitarnym, przy nik³ym poziomie zaanga¿owania
obywatelskiego ludzi zamieszkuj¹cych wschodnie terytoria, pod wp³ywem
nacisków politycznych nast¹pi³o wycofanie pañstwa z interwencji ekonomicznych i nacisk na prywatyzacjê ¿ycia spo³ecznego, co spowodowa³o
przeniesienie funkcji publicznych nie na spo³eczeñstwo obywatelskie,
ale na rynek (na gospodarkê rynkow¹). Mechanizm ten kompletnie zablokowa³ prospo³eczne zwroty kapita³u ludzkiego i przyczyni³ siê do powstania
elity ukierunkowanej na windykacjê interesów korporacyjnych. Paternalizm,
klientelizm i zale¿noæ od mecenatu finansowego sta³y siê preludium do korupcji ¿ycia publicznego oraz do apatetyzacji obywateli.
Jakich wiêc elit potrzebuje obecnie Polska? Przede wszystkim potrzebna
jest elita obywatelska, to znaczy ludzie, którzy potrafi¹ myleæ i dzia³aæ niezale¿nie od grupowych powi¹zañ i interesów. Postawy obywatelskie to takie, które bior¹ pod uwagê dobro publiczne, dobro ogó³u, czêsto abstrakcyjnie uprzeciêtnione do postaci, w której elita polityczna zaczyna myleæ nie
o w³asnych dzieciach, ale o ca³ym nastêpnym pokoleniu. Dobro publiczne
wymaga zwiêkszenia zatrudnienia i zmniejszenia nierównoci p³acowych.
Dobro publiczne wymaga natychmiastowej reperacji ca³ego systemu owiaty, a sformu³owaniu wymagañ zawodowych i etycznych w odniesieniu
do kadry nauczycielskiej winno s³u¿yæ zrozumienie tego, i¿ prawdziwych
obywateli nie kszta³c¹ ani ulica, ani zwi¹zki zawodowe, ale stabilna, konserwatywna, oparta na wartociach chrzecijañskich szko³a.
Po wtóre, potrzebna jest elita owiecona, wykszta³cona, og³adzona w wiecie, taka, której nie stercz¹ z butów przys³owiowe wiechcie. Dlatego legitymacj¹ dzia³alnoci publicznej nie mo¿e d³u¿ej byæ ani styropian, ani status
weterana walk. Dzia³alnoæ publiczna winna siê staæ domen¹ tych, którzy
odebrali najlepsze wykszta³cenie. Nie na darmo wiêkszoæ prezydentów USA
wywodzi siê ze szko³y prawa Uniwersytetu Yale, a wiêkszoæ polityków
francuskich legitymuje siê dyplomem ekskluzywnej École Nationale dAdministration, gdzie wspó³czynnik selektywnoci wynosi czêsto 1:500.
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Po trzecie, potrzebna jest elita uczciwa, a wiêc tacy ludzie, którzy nie bêd¹
kradli, choæby z tego prozaicznego wzglêdu, i¿ ich status maj¹tkowy nie wymaga nielegalnych lub niejawnych operacji akcjami czy pó³oficjalnych posad w radach nadzorczych.
Po czwarte, potrzebne s¹ elity z wizj¹ Polski. Ta wizja winna przede wszystkim zawieraæ normatywny, a wiêc po¿¹dany model spo³eczeñstwa, w którym
bêdzie siê ¿y³o, model, który bêdzie atrakcyjny dla wiêkszoci Polaków.
Zanim parlament zacznie podejmowaæ decyzje o podziale rodków bud¿etowych, zanim poszczególni ministrowie zaczn¹ negocjowaæ umowy zbiorowe i zanim minister finansów zg³osi projekt nowelizacji ustawy podatkowej, potrzebny jest programowy dokument, na temat tego, jaka to faktycznie
Polska ma byæ. Czy ma to byæ Polska równych szans, czy równego poziomu
¿ycia, czy ma to byæ model wycigu szczurów, czy te¿ model ogrodu zoologicznego, gdzie obok siebie w kontrolowanej symbiozie ¿yj¹ ró¿ne osobniki? Czy Polska ma dostarczaæ wiatu coraz to nowych pokoleñ hydraulików, robotników budowlanych i opiekunów dla niepe³nosprawnych, czy
te¿ ma ona produkowaæ na swoje w³asne potrzeby lekarzy i in¿ynierów,
naukowców i ludzi kultury.
Potrzebna jest równie¿ wizja Polski w wiecie. Wbrew obietnicom sk³adanym przez uczelnie kszta³c¹ce na kierunkach europeistycznych, Polska nie
ma szansy zape³nienia biur w Brukseli tysi¹cami eurobiurokratów. Pozostaje
wiêc kwestia polskiej agendy na scenie miêdzynarodowej. Niegdy Polska
mia³a opiniê kraju zainteresowanego sprawami pokoju i bezpieczeñstwa,
obecnie za, na skutek zmieniaj¹cej siê miêdzynarodowej uk³adanki, wesz³a
w orbitê dzia³añ wojennych. Ale rol¹ elity jest uczciwe przedstawienie narodowi konsekwencji ka¿dej z tych opcji. Niedawno ujawniony dokument
Al Qeidy wskazuje, ¿e dzia³ania terrorystyczne przeciwko Polsce planowane
s¹ w trzeciej kolejnoci, po atakach na USA i na Wielk¹ Brytaniê. Polskie
elity winny przemyleæ zarówno sprawê korzyci i kosztów wynikaj¹cych
z obecnych strategicznych afiliacji naszego pañstwa, jak te¿ kwestiê stosunków z Rosj¹ i Chinami.
Po pi¹te, potrzebne s¹ eltiy o silnym etosie rodzinnym. Tylko przez stosunki w rodzinie, tej w¹skiej i tej rozszerzonej, buduje siê kapita³ spo³eczny
o charakterze obywatelskim. Elity solidarnociowe w latach osiemdziesi¹tych cechowa³o silnie rozwiniête ¿ycie spo³eczne, zale¿noæ od spo³ecznego
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kontekstu przyjació³ i kolegów z pracy, nieformalne stosunki solidarnoci,
wspomagaj¹ce asocjacyjny charakter ¿ycia, którego wymaga³y warunki niedostatku ekonomicznego i niepewnoci praw obywatelskich. Wzajemna
pomoc, zw³aszcza w uk³adach nieformalnych, by³a t¹ si³¹, która elitom niezale¿nych zwi¹zków zawodowych, a tak¿e elitom komunistycznym, zw³aszcza w wymiarze lokalnym, dawa³a zdolnoæ generowania idei i motywacji
do dzia³ania w sk¹din¹d zatomizowanym spo³eczeñstwie. Lata III Rzeczypospolitej doprowadzi³y do erozji uk³adów towarzyskich i spo³ecznych,
a jedynie nieformalne zale¿noci funkcjonalne (ekonomiczne) okaza³y siê
istotne dla dzia³ania politycznego. Ale indywidualizm ekonomiczny nie tworzy zrêbów solidarnoci spo³ecznej i nie pozwala na zwiêkszenie renty z kapita³u spo³ecznego.
Po szóste, Polsce s¹ potrzebne elity o jasnym obliczu etyczno-religijnym.
Wobec demograficznych zmian w Europie a tak¿e wobec nacisków wynikaj¹cych z d¹¿eñ mniejszoci do zrównania praw ekonomicznych i spo³ecznych pojawia siê kwestia tego, jakie podstawowe instytucje spo³eczne wymagaj¹ ochrony i wzmocnienia, dla tego choæby powodu, i¿ ich atrofia mo¿e
doprowadziæ do spo³ecznego za³amania. Dlatego elity polskie powinny budowaæ swój kapita³ moralny wspólnie z owieconymi elitami kocielnymi.
Po siódme, potrzebna jest elita m³oda, myl¹ca twórczo, energiczna i otwarta. Pokolenia weteranów walk o swobody obywatelskie powinny jak najszybciej zwolniæ zajmowane pozycje i pozwoliæ m³odym kszta³towaæ ¿ycie
polityczne, kulturalne i obywatelskie.
Zak³adaj¹c, ¿e kapita³ spo³eczny, którego Polska potrzebuje, bêdzie siê gromadzi³ powoli i powoli te¿ bêd¹ siê zwiêksza³y ogólne benefity z tego tytu³u,
potrzebna jest elita, która ju¿ dzisiaj zacznie inwestowaæ w kapita³ o charakterze
obywatelskim, buduj¹c sieci instytucji i organizacji pozarz¹dowych, zwiêkszaj¹c
skalê obywatelskiej odpowiedzialnoci za ¿ycie publiczne. Niekorzystnych zjawisk, takich jak prywata, korupcja, demoralizacja, cynizm, apatia i brak zainteresowañ obywatelskich nie zwalcz¹ ani kodeksy karne, ani ustawy podatkowe.
Nie zmieni ich tak¿e zindywidualizowana klasa rednia. Jedynym sposobem
na zmianê jest wychowanie dobrego obywatela, wykszta³cenie go w szkole,
uformowanie w rodzinie i w organizacjach typu asocjacyjnego, w których nabêdzie on wiadomoci w³asnej to¿samoci. Nie na darmo zak³ócenia w to¿samoci obywatelskiej uwa¿ane s¹ za pierwsz¹ oznakê erozji kapita³u spo³ecznego.
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Nie ulega w¹tpliwoci, i¿ pok³ady zasobów ludzkich, z których dzisiaj
mo¿e siê rekrutowaæ warstwa elit spo³ecznych, s¹ w Polsce wyj¹tkowo p³ytkie. Zarówno zaplecze intelektualne partii politycznych, jak te¿ zaplecze
moralne zwi¹zków i stowarzyszeñ zawodowych s¹ wyj¹tkowo w¹t³e. Zwulgaryzowany dyskurs publiczny powoduje, i¿ od elit odwracaj¹ siê najbardziej wra¿liwi obywatele kraju  m³odzie¿ i kobiety. Zamkniêcie elit dla tych
zw³aszcza grup spowoduje, ¿e nie dalej ni¿ za dziesiêæ lat kolejna wymiana
elit odbêdzie siê znowu przy powa¿nej utracie kapita³u spo³ecznego. A na to
Polska nie mo¿e sobie ju¿ pozwoliæ.
Bronis³aw Misztal*

* Profesor zw. doktor hab. Bronis³aw Misztal  Professor and Chair Professor Department of Sociology Catholic
University of America, Uniwersytet Warszawski.
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Trzy tezy o polskich elitach

W ocenie tego, jakie s¹ i jakie powinny byæ polskie elity, trzy kwestie s¹
najwa¿niejsze  oto tezy i wnioski.

Teza pierwsza: O rekrutacji elit politycznych
czyli braku kana³ów politycznej socjalizacji
redni wiek pos³ów systematycznie ronie: od 43 lat w wyborach 1991 roku
do 48 lat w roku 2001. Ronie tak¿e redni wiek pos³ów po raz pierwszy
wybranych do Sejmu: 43 lata w 1991 roku, 45 w roku 1993 i w 1997, a 47 lat
w roku 2001. Innymi s³owy, nowi pos³owie s¹ rówienikami starych.
Jednoczenie fluktuacja wród pos³ów jest bardzo wysoka. Od 1989 roku
jeszcze siê nie zdarzy³o, aby choæ po³owa pos³ów zosta³a wybrana na nastêpn¹ kadencjê. W stabilnych demokracjach jest to zazwyczaj 6675 proc.
Podobny obraz zauwa¿a siê tak¿e na ni¿szych szczeblach. redni wiek badanych ostatnio radnych powiatowych w szeciu powiatach wynosi³ 48,5 roku,
a na 155 radnych tylko jedna osoba mia³a mniej ni¿ trzydzieci lat. Z kolei
wród badanych w 1999 roku radnych sejmików wojewódzkich osoby poni¿ej
czterdziestki stanowi³y zaledwie 12 proc. Nie mo¿e wiêc byæ mowy o przypadku. Polski system polityczny systematycznie eliminuje z aktywnego udzia³u
w strukturach w³adz publicznych ludzi m³odych. Nie chodzi o to, ¿e reprezentanci na ró¿nych szczeblach w³adzy s¹ za starzy, gdy¿ dowiadczenie
¿yciowe i roztropnoæ, zdobywane wraz z wiekiem, s¹ w polityce rzecz¹
bardzo wa¿n¹, zw³aszcza na najwy¿szych szczeblach w³adzy. Chodzi o to,
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¿e nie nastêpuje systematyczne zasilanie systemu politycznego przez ludzi
m³odych, którzy terminowali politycznie na ni¿szych szczeblach, przygotowuj¹c siê do coraz bardziej odpowiedzialnych zadañ.
Oznacza to, ¿e kana³y rekrutacji politycznej nie dzia³aj¹. M³odzi ludzie  o ile
w ogóle wchodz¹ do polityki  to wchodz¹ do niej na zasadzie klient-patron. Trzymaj¹ siê swoich patronów i centrali (nieprzypadkowo m³odzie¿ówki partyjne w³aciwie nie istniej¹ w terenie), licz¹c na szczêliwy zbieg
okolicznoci, który pchnie ich do góry. Nie chc¹ byæ czeladnikami i cierpliwie wdra¿aæ siê w nowe funkcje. Niepohamowana ambicja ka¿e im dzia³aæ
szybko i bezwzglêdnie. Czego siê ucz¹ od swoich patronów? Na ogó³ manipulacji, politycznych gierek i  w najlepszym razie  doranego mobilizowania zwolenników. Rzadko maj¹ szanse dowiadczenia tego, co Anglosasi
nazywaj¹ grassroots politics, czyli polityki na dole, wród zwyk³ych obywateli, gdzie trzeba uzgadniaæ interesy, budowaæ koalicje, zawieraæ kompromisy wokó³ banalnych, przyziemnych spraw, ale bardzo wa¿nych dla lokalnych spo³ecznoci. Tak¹ szko³¹ socjalizacji politycznej  i zarazem kluczowym kana³em rekrutacji elit  s¹ samorz¹dowa administracja lokalna
(w gminie, w miecie, w powiecie) i terenowe oddzia³y partii politycznych.
Te kana³y w Polsce s¹ niesp³awne. Biura terenowych organizacji partyjnych
o¿ywaj¹ na krótko przed wyborami, aby w kilka tygodni póniej ponownie
pogr¹¿yæ siê w letargu. Administracja samorz¹dowa zdominowana jest przez
nepotyzm i spersonalizowane uk³ady interesów, a lokalne wybory rozgrywaj¹ siê miêdzy kilkoma komitetami wyborczymi, albo naprêdce skleconymi przez partie (tak siê dzieje na ogó³ na szczeblu powiatów), albo odzwierciedlaj¹cymi gminne uk³ady oparte na interesach pozapartyjnych. I w jednym, i w drugim przypadku nie s¹ to instytucje, w których mogliby zdobywaæ po¿¹dane dowiadczenia nowi adepci demokratycznej polityki.
Je¿eli normalne kana³y rekrutacji dzia³aj¹ le, to jakie dzia³aj¹ dobrze?
Odpowiedzi udzieli³a przed kilkoma tygodniami pos³anka Renata Begier,
która powiedzia³a, ¿e przysposobi do polityki i wstawi na listê wyborcz¹
swoj¹ krewn¹ o tym samym nazwisku, dotychczas zupe³nie biern¹ politycznie, bo nazwisko Begier jest istotnym zasobem politycznym. Nie nale¿y
myleæ, ¿e jest to tylko patologiczna strategia rekrutacyjna Samoobrony.
Ta zasada  choæ niekoniecznie w tak sprymitywizowanej formie  obowi¹zuje we wszystkich partiach. Jest to zasada zindywidualizowanej rekrutacji
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wed³ug formu³y: z jednej strony, jak¹ korzyæ on/ona nam mo¿e przynieæ,
a z drugiej strony co ja z zaanga¿owania siê w politykê bêdê mia³. Miêdzy
innymi dlatego zachodzi prawdziwy fenomen: wraz z oddalaniem siê od
komunizmu nie zmniejsza siê wród pos³ów odsetek tych, którzy byli aktywnie zwi¹zani z komunistycznym systemem w³adzy (mierzonym pe³nieniem funkcji w administracji pañstwowej, zajmowaniem nomenklaturowych
stanowisk i przynale¿noci¹ do PZPR). Najmniej takich osób by³o w Sejmie
I kadencji  25 proc. W latach 19931997 by³o ich 45 proc., w 19972001 
32 proc., a w obecnej kadencji jest ponownie 45 proc. Do polityki nie wchodz¹
m³odzi (bo nie maj¹ wiana, które od razu mog¹ wnieæ), tylko nasi (czyli
równolatkowie, koledzy i krewni, których z ró¿nych wzglêdów warto wynagrodziæ) lub nie-nasi, ale dysponuj¹cy pokanym posagiem, który da siê
politycznie wykorzystaæ.

Teza druga: O oligarchizacji polskiej elity
czyli o profesjonalizacji bez odpowiedzialnoci
czyli o s³aboci obywateli
We wszystkich demokracjach zauwa¿a siê narastanie oligarchizacji, jeli rozumieæ j¹ za Robertem Michelsem jako przejmowanie wiod¹cych ról
przez zawodowy aparat polityczny (biurokracjê administracyjno-partyjn¹),
z uszczerbkiem dla cia³ demokratycznych i przedstawicielskich. Jest to proces
nieuchronny, bo polityka jest wyspecjalizowanym dzia³aniem wymagaj¹cym talentu, kwalifikacji, dowiadczenia, czyli jest zawodem. Nie ma sensu
temu procesowi siê przeciwstawiaæ i mamiæ utopiami, ¿e przyjd¹ z zewn¹trz
uczciwi amatorzy, którzy nadadz¹ polityce nieskazitelne moralnie oblicze.
Zjawisko to nie jest grone dopóty, dopóki profesjonalizacja ról politycznych bliska jest Weberowskiemu modelowi polityka z powo³ania,
który z pasj¹ (Weber mówi³ o namiêtnoci) i kompetencj¹ zabiega o realizacjê jakiej spo³ecznie nonej sprawy i dopóki realizowana jest zasada
pe³nej odpowiedzialnoci takich sprofesjonalizowanych i wyspecjalizowanych cia³ politycznych przed obywatelami. Problem zaczyna siê wówczas,
gdy reprezentanci obywateli, czyli demokratyczna reprezentacja spo³eczeñstwa, i sami obywatele nie s¹ w stanie  lub nie chc¹  egzekwowaæ
swoich demokratycznych uprawnieñ wynikaj¹cych z roli suwerena, to znaczy
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uprawnieñ, które w teorii demokracji nazywaj¹ siê rozliczaniem (accountability) reprezentantów.
Nieco prowokacyjna teza brzmi: elity polityczne s¹, jakie s¹, poniewa¿
obywatele na to przyzwalaj¹. Innymi s³owy  stan polskich elit jest w du¿ej
mierze rezultatem s³aboci polskiego spo³eczeñstwa obywatelskiego i politycznego. Wyostrzaj¹c: Polacy maj¹ to, na co zas³uguj¹, na co siê godz¹ i co im
nie przeszkadza, a byæ mo¿e wrêcz odpowiada.
Ilustracj¹ mog¹ byæ znane fakty z ostatnich miesiêcy. W ¿adnym z ostatnio odbytych referendów nie uda³o siê odwo³aæ przebywaj¹cych w areszcie za pospolite przestêpstwa reprezentantów w³adz lokalnych (na przyk³ad w Gorzowie Wielkopolskim, Piotrkowie Trybunalskim), gdy¿ frekwencja nie osi¹gnê³a wymaganych ustaw¹ 30 proc. Jest to czytelny sygna³, który
obywatele wysy³aj¹ swoim reprezentantom: nam nie przeszkadza, ¿e prawdopodobnie jestecie przestêpcami; jeli jestecie na tyle przebiegli, ¿e nie
dalicie siê z³apaæ na gor¹cym uczynku, to byæ mo¿e i dla nas co korzystnego z tego wyniknie. Taka postawa cechuje nie tylko mieszkañców prowincjonalnych orodków. Oto fragmenty artyku³u z Rzeczpospolitej1 :
Uniwersytetem Gdañskim bêdzie kierowa³ drug¹ kadencjê prof. Andrzej
Ceynowa. Nie przeszkodzi³y mu w tym nadu¿ycia przy przyjmowaniu na wydzia³ prawa dzieci miejscowej palestry adwokackiej. (...) Na Uniwersytecie Rzeszowskim faworytem jest obecny rektor, prof. W³odzimierz Bonusiak, mimo ¿e
przed³u¿eniu jego kadencji sprzeciwi³a siê rada spo³eczna uniwersytetu. Za kadencji rektora tutejsze wydzia³y otrzymywa³y negatywne oceny Pañstwowej
Komisji Akredytacyjnej i nie mo¿na by³o na nie przyjmowaæ studentów. (...)
rodowisko akademickie nie mo¿e te¿ zapomnieæ rektorowi, ¿e w poprzednich
wyborach zatai³ spowodowanie wypadku po pijanemu. Prof. Bonusiak, autor
podrêczników z zakresu ideologii marksizmu-leninizmu i biografii Józefa Stalina, by³ sekretarzem KW PZPR w Rzeszowie. (...) Przedstawianie Feliksa Dzier¿yñskiego jako osoby prawej i czu³ej na krzywdê spo³eczn¹ nie przeszkodzi³o
w wyborze prof. S³awomira Niciei na stanowisko rektora Uniwersytetu Opolskiego. Kilka lat temu prasa pisa³a, ¿e profesor historii, a obecnie senator SLD,
urz¹dzi³ w swojej prywatnej posiad³oci lapidarium z zabytkowych tablic kamiennych zbieranych na terenie l¹ska bez zgody konserwatora zabytków.
1

Rektorzy poszukiwani, Rzeczpospolita, 19 kwietnia 2005, s. 4.

47

Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹

A przecie¿ rektorów wybieraj¹ kolegia elektorskie, z³o¿one w ogromnej
wiêkszoci z profesorów, i chodzi tu nie o ma³omiasteczkowe szko³y zawodowe, ale o polskie uniwersytety!
Jak siê okazuje, przyzwolenie dla drañstwa i niechêæ do rozliczania
elit s¹ cechami nie tylko zwyk³ych obywateli, byæ mo¿e niezdaj¹cych sobie do koñca sprawy ze skutków swojej biernoci, lecz tak¿e czo³ówki polskiej inteligencji twórczej. I jedni, i drudzy potrafi¹ tylko lamentowaæ nad
stanem elit, ale gdy trzeba co zrobiæ, to siê okazuje, ¿e ten godny lamentu
stan jako im nie przeszkadza. I gdzie tu jest wielokrotnie podkrelany rygoryzm prawny polskiego spo³eczeñstwa i wysokie jakoby wymagania moralne stawiane elitom?
Mo¿na dodaæ, ¿e w ostatnich uzupe³niaj¹cych wyborach do Senatu na l¹sku udzia³ wziê³o 2,15 proc. uprawnionych, a frekwencja w wyborach parlamentarnych w Polsce jest najni¿sza w ca³ej posowieckiej Europie rodkowo-Wschodniej...

Teza trzecia: O wycofaniu siê inteligencji i o tym,
¿e nie ma nikogo, kto powie, dok¹d dalej nale¿y iæ
Elita prze³omu  ta, która doprowadzi³a do upadku komunizmu i zbudowa³a podwaliny demokracji i rynku  by³a po³¹czeniem wizjonerów i duchowych przywódców z ekspertami i pragmatykami zwi¹zkowymi i politycznymi. Innymi s³owy, ³¹czy³a tych, którzy mówili dok¹d iæ (do Europy,
do demokracji, do rynku) i tych, którzy wiedzieli, jak tam dojæ. W jêzyku
Karla Mannheima elita prze³omu ³¹czy³a racjonalnoæ substancjaln¹, a wiêc
okrelaj¹c¹ cele, z racjonalnoci¹ funkcjonaln¹, a wiêc z doborem najlepszych rodków do ich osi¹gniêcia. Elita ta odnios³a wielki sukces: zasadnicze wskazane wówczas cele zosta³y osi¹gniête.
Co siê sta³o z tymi duchowymi przywódcami i wizjonerami wskazuj¹cymi
cele? Wycofali siê z polityki, a w znacznej mierze w ogóle z ¿ycia publicznego. Mo¿na uj¹æ to inaczej: polska inteligencja przesta³a pe³niæ swoj¹ tradycyjn¹ rolê duchowego przywództwa narodu. Mia³a prawo to zrobiæ, gdy¿
mog³a przypuszczaæ, ¿e po odzyskaniu wolnoci, do której kapitalnie siê
przyczyni³a, rolê tê przejmie demokratyczna reprezentacja narodu, czyli przede
wszystkim parlamentarzyci. W wolnych krajach to przywódcy polityczni,
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za porednictwem dysponuj¹cych formalnymi uprawnieniami parlamentów,
mówi¹, dok¹d nale¿y iæ. A co mówi polski parlament? Dok¹d, wedle
przywódców politycznych, trzeba iæ? Do kasy, do kasy, do kasy! A jeli
do Brukseli, to po to  jak powiedzia³ ostatnio jeden z liderów PSL  ¿eby
wycisn¹æ brukselkê. Wycisn¹æ brukselkê  doda³ bardzo dumny z tego
okrelenia  bo nam to siê s³usznie nale¿y. Nie powiedzia³ ju¿, dlaczego
i za co nam to siê s³usznie nale¿y, ale nie musia³, bo jego koledzy, liderzy
polityczni zgromadzeni w radiowym studiu, potwierdzaj¹co pochrz¹kiwali.
Czy taka wizja mo¿e porwaæ do zbiorowych, obywatelskich dzia³añ? Có¿
to za perspektywa  pytaj¹ ironicznie w swej ksi¹¿eczce Andrzej Komiñski
i Piotr Sztompka  ¿e za dwadziecia lat Polska osi¹gnie poziom dzisiejszej
Grecji? Kogo taka perspektywa zmobilizuje do prospo³ecznych dzia³añ? Tylko na tyle staæ naszych politycznych przywódców. Dobrze to by³o widaæ
w okresie przedakcesyjnym, gdy narodowa kampania i dyskusja o wst¹pieniu do Unii Europejskiej prowadzone by³y niemal wy³¹cznie z perspektywy
ksiêgowego, myl¹cego tylko o wyciskaniu brukselki.
Inteligencja ma prawo zaj¹æ siê w³asnymi sprawami, czyli przekszta³caæ w professionals, w now¹ klasê redni¹, w knowledge class. Jej historyczna misja zosta³a wype³niona. Polska jest wolnym i demokratycznym
krajem i niech swoj¹ rolê  rz¹du dusz  zaczn¹ wreszcie wype³niaæ ci,
którzy do tego w wolnych i demokratycznych krajach s¹ powo³ani: przywódcy polityczni.
Paradoksalnie, wraz z trwaniem demokracji w Polsce zawê¿a siê obszar
wspólny polskiej elity politycznej. Obszar wspólny, czyli pole wspólnego
dobra, tych spraw, co do których panuje zasadnicza zgoda wród elit. Pole
to by³o najszersze na samym pocz¹tku transformacji, co pokazywa³  kolejny
paradoks  niedemokratyczny, kontraktowy Sejm. Teraz mo¿na wskazaæ
tylko jeden element tego wspólnego obszaru. Jest nim konsens wokó³ ogólnie  chyba lepszym okreleniem by³oby ogólnikowo  postrzeganej demokracji. Demokracja  jako (ró¿nie rozumiany) system sprawowania w³adzy  nie ma w polskich elitach powa¿nych przeciwników, choæ ma krzykliwych przeciwników marginalnych. We wszystkich innych sprawach  systemu gospodarczego, kszta³tu i zadañ pañstwa, roli Kocio³a, strategii miêdzynarodowej, sojuszy zewnêtrznych i wielu innych  podzia³y s¹ daleko
id¹ce i wzrastaj¹ce, a tak¿e  co równie niekorzystne  zamazywane lub
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niedostrzegane. W takiej sytuacji prawie niemo¿liwe jest uzgodnienie, dok¹d nale¿y iæ.

Wnioski
1. Dezintegracja i niska jakoæ polskich elit s¹ zjawiskiem wielowymiarowym i g³êbokim, determinowanym czynnikami znajduj¹cymi siê nie tylko
w systemie politycznym i w jego instytucjach, lecz tak¿e w innych systemach:
gospodarczym, kulturowym, edukacyjnym i tak dalej. Nadto determinanty te
tkwi¹ zarówno w samych elitach, jak i w spo³eczeñstwie (w masach).
2. W zwi¹zku z tym naiwne i ba³amutne jest twierdzenie, ¿e znacz¹c¹ poprawê da siê uzyskaæ poprzez zmianê jednego czy drugiego mechanizmu,
na przyk³ad wprowadzenie nowej ordynacji wyborczej, inne zasady finansowania partii politycznych, zaniechanie (czy przeciwnie  przyspieszenie) prywatyzacji, ustanowienie systemu prezydenckiego, zniesienie Senatu i tak dalej.
To wiele nie da, gdy¿ istota rzeczy bardziej znajduje siê w wielorakich i popl¹tanych relacjach miêdzy rozmaitymi elementami ni¿ w cechach tych elementów. Mo¿e nawet przynieæ negatywne skutki, gdy sk¹din¹d po¿¹dana jednostkowa zmiana, ale niepoparta zmian¹ ca³ego kontekstu, zostanie skompromitowana w oczach opinii publicznej, gdy¿ nie da oczekiwanych rezultatów.
3. Jeli jest prawd¹, ¿e bardzo wa¿ne ród³o kryzysu elit tkwi tak¿e w spo³eczeñstwie, to dróg naprawy elit trzeba szukaæ nie tylko w elitach, lecz
tak¿e w masach. Mo¿e wiêc warto powróciæ do idei z po³owy lat siedemdziesi¹tych, idei Vaclava Havla, Gyorgi Konrada, Jacka Kuronia, Adama Michnika i innych przywódców demokratycznej opozycji w bloku sowieckim, która znana jest jako strategia antypolityki. G³osi³a ona, ¿e klucz do demokratyzacji Europy Wschodniej le¿y nie w d¹¿eniu do wymuszenia bezporednich zmian
w strukturach w³adzy  bo jak pokaza³o dowiadczenie, na stra¿y tych struktur
stoj¹ czo³gi Armii Czerwonej  ale w zwróceniu siê ku spo³eczeñstwu i pracy
nad jego detotalitaryzacj¹, tkwi¹c¹ w nas samych, i nad jego uobywatelnieniem.
Detotalitaryzacji mo¿e ju¿ nie trzeba, ale uobywatelnienia z pewnoci¹. Przyda³by siê tak¿e egzorcysta potrafi¹cy wypêdziæ z Polaków homo sovieticusa.
Jacek Wasilewski*
* Profesor doktor hab. Jacek Wasilewski  Szko³a Wy¿sza Psychologii Spo³ecznej.
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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.

55

Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹

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
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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 .
Tomasz Zarycki*

J. Mieroszewski, O ¯ydach, Kosmopolakach i wchodniakach [w:] J. Mieroszewski, Fina³ klasycznej Europy,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, s. 310319.
* Doktor Tomasz Zarycki  Instytut Studiów Spo³ecznych Uniwersytet Warszawski.

10

65

Elity z perspektywy
m³odego pokolenia

Pawe³ Dobrowolski

Wiêcej konkurencji  mniej przywilejów
Stan elit: Syndrom wci¹gniêtej drabiny
Elity nie maj¹ monopolu na talent i pracowitoæ. Ale nasze elity chc¹ go sobie
zapewniæ, psuj¹c pañstwo.
W ka¿dym kraju co roku rodzi siê pewna liczba ludzi utalentowanych lub
pracowitych. Rodz¹ siê oni w miecie i na wsi, w górach i nad morzem,
w elitach i pospólstwie. Je¿eli dany kraj skorzysta z ich talentów i pracy bez
wzglêdu na to, gdzie i kim siê urodzili, bêdzie krajem sprawiedliwym i prê¿nym.
Niestety, pomiêdzy Polakami a ich elitami trwa wojna. Jest to wojna o w³aciwe miejsce drabiny awansu spo³eczno-materialnego. Stawk¹ tej wojny jest to,
czy elity wci¹gn¹ drabinê za sob¹. Je¿eli elity wygraj¹, przepustk¹ na drabinê
bêdzie pozycja spo³eczno-ekonomiczna rodziców. Je¿eli spo³eczeñstwu uda
siê pokonaæ elity, to przepustk¹ na drabinê bêdzie talent i praca.
Wiêkszoæ Polaków jest g³odna sukcesu lub poprawy swego losu, natomiast elity ciesz¹ siê ma³¹ stabilizacj¹ i broni¹ jej dla siebie i swoich dzieci.
Dla elit skuteczna naprawa Polski to grony radykalizm  grony, bo mo¿e
zachwiaæ ich pozycj¹.
Elity nie potrafi¹ konkurowaæ jakoci¹ swych us³ug. Dlatego musz¹ wci¹gn¹æ drabinê za sob¹, by broniæ swej pozycji. Skundlone korporacje prawnicze s¹ tylko najbardziej oczywistym objawem wci¹gania drabiny. Ale gdy
nie wystarcz¹ korporacje zawodowe, to elity korzystaj¹ z przeregulowanego
prawa pracy i zwi¹zków zawodowych. Wszystkie te instytucje broni¹ miejsc
pracy tych, którzy je maj¹, kosztem nowych miejsc pracy oraz wydajnoci

69

Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹

gospodarki. A jak by tego by³o za ma³o, to elity wyposa¿aj¹ zaprzyjanionego urzêdnika w jeszcze wiêksz¹ iloæ uznaniowej w³adzy w myl zasady, ¿e bez
protekcji nie ma sprawiedliwoci.
Jedynym efektem skandalu w postaci bezp³atnych studiów na pañstwowych uczelniach jest dotowanie bogatych kosztem biednych (patrz tabela 1)
oraz utrwalanie kastowoci Polski. Takie rozwi¹zanie u³atwi progeniturze
elit utrzymanie siê w elitach. Ignorowanie tego skandalu jest dla elit wygodne, ale jest bardzo antyspo³eczne.
Tabela 1.

Miesiêczne wydatki publiczne na edukacjê
uniwersyteck¹ w przeliczeniu na jednego ucz¹cego siê
wed³ug kwintyli1 dochodowych
Rodziny biedniejsze
Rodziny bogatsze2
Kwintyle dochodowe
1
2
3
4
5
Wydatki
8 z³
17 z³
23 z³
35 z³
54 z³
ród³o: Poland Toward a Fiscal Framework for Growth, January 21, 2003, World Bank.

Jakie elity s¹ potrzebne?: Wymiana elit to tylko wymiana
na sto³kach
Wymiana elit roz³aduje trochê emocji i zaspokoi wiele ambicji. W wiecie
nauki doktorzy zast¹pi¹ profesorów. Ale po takiej wymianie siedzeñ na sto³kach praca i talent ca³y czas bêd¹ ustêpowa³y uk³adowi.
Dla stworzenia sprawiedliwej i prê¿nej Polski wymiana pseudoelit na elity jest konieczna. Ale jest niewystarczaj¹ca. Najpierw nale¿y wymieniæ
1

2

Kwintyl  czêæ próby, która zawiera jedn¹ pi¹t¹ (³ac. quintus  pi¹ty) obserwacji zawartych w próbie. W pierwszym kwintylu znajduje siê jedna pi¹ta najni¿szych obserwacji, a w pi¹tym kwintylu znajduje siê jedna pi¹ta
najwy¿szych obserwacji.
Powy¿sza tabela wskazuje, ¿e na g³owê jednego studiuj¹cego z 20 proc. najbogatszych rodzin pañstwo wydaje
ponad szeæ razy wiêcej ni¿ na g³owê jednego studiuj¹cego z 20 proc. najbiedniejszych rodzin! Ta skandaliczna
dysproporcja wynika z tego, ¿e dzieci z tzw. dobrych domów czêciej studiuj¹ na studiach dziennych w bezp³atnych pañstwowych uczelniach, a dzieci z biedniejszych domów czêciej studiuj¹ na uczelniach prywatnych b¹d
na studiach zaocznych. Konstytucyjna zasada bezp³atnych studiów w praktyce oznacza dotowanie bogatych
kosztem biednych.
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instytucje ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego na takie, które dadz¹ wiêcej
w³adzy obywatelom i konsumentom.
Problem polskich elit polega na tym, ¿e do elit mo¿na wejæ i siê w nich
utrzymaæ, daj¹c spo³eczeñstwu niewiele lub nic. Dlatego na pytanie, jakie
elity potrzebne, prawid³owa odpowied brzmi: po¿yteczne i wy³onione
w warunkach wolnej konkurencji o uznanie obywateli i konsumentów. Pytanie jakie elity potrzebne nale¿y zast¹piæ pytaniem jak udro¿niæ kana³y
awansu do elit?. A odpowied na tak postawione pytanie brzmi: wiêcej
konkurencji i mniej przywilejów.

Przestroga przed ograniczeniem siê do czystki
W spo³eczeñstwie czuje siê rosn¹ce zapotrzebowanie na czystkê wród
elit. Jednak istnieje obawa, ¿e od tego siê zacznie i na tym skoñczy. Do
naprawy Polski czystka wród elit jest konieczna, ale niewystarczaj¹ca.
Je¿eli poprzestanie siê na tym, ¿e dzisiejsi doktorzy stan¹ siê profesorami
i bêd¹ tak jak dzisiejsi profesorzy bronili swych pozycji, to niczego siê nie
naprawi  zmieni¹ siê tylko ty³ki na sto³kach.
Nasze elity bêdê dobre tylko wtedy, gdy bêd¹ na swych plecach czu³y
oddech konkurencji i bêd¹ mia³y mniej przywilejów chroni¹cych je przed
konkurencj¹.
Pawe³ Dobrowolski*

* Pawe³ Dobrowolski  niezale¿ny doradca gospodarczy.
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O roli rodziny i wychowania
w kszta³towaniu elit
O tym, ¿e dobre urodzenie to najprostsza droga wejcia do europejskich
elit, nikogo przekonywaæ nie trzeba. Tak by³o od wieków i tak jest czêsto
dzisiaj, choæ w ró¿nych krajach Europy si³a zwi¹zku pomiêdzy dobrym
urodzeniem o póniejszym sukcesem ekonomicznym, politycznym czy te¿
naukowym jest ró¿na. To nie przypadek, ¿e sporód dwudziestu piêciu najwiêkszych firm Unii Europejskiej wszystkie prowadzi³y swoj¹ dzia³alnoæ
przed trzydziestoma laty, podczas gdy wród dwudziestu piêciu najwiêkszych firm amerykañskich a¿ dziewiêtnacie nie istnia³o lub dopiero zaczyna³o swoj¹ dzia³alnoæ trzydzieci lat temu. W Europie czêsto to nie zdolnoci decyduj¹ o sukcesie, ale kontakty, powi¹zania z sektorem publicznym,
jak te¿ regulacje chroni¹ce to, co swojskie i znane, ale czêsto nieefektywne
i nieskuteczne. Europa cierpi na syndrom zamkniêcia: przeregulowane gospodarki nie daj¹ mo¿liwoci rozwiniêcia siê innowacyjnym firmom; m³odzi
i zdolni ludzie czêsto, nie mog¹c siê odnaleæ w korporacyjnym europejskim wiecie akademickim, przenosz¹ siê do Stanów Zjednoczonych; w wielu
pañstwach europejskich dostêpu do licznych profesji skutecznie broni¹ samorz¹dy zawodowe; nie ma jasnych kryteriów awansu do elity politycznej, a m³odzi, pe³ni energii ludzie koncentruj¹ swoj¹ aktywnoæ co najwy¿ej w organizacjach pozarz¹dowych. Swoistym kluczem, który pozwala
na przejcie przez drzwi nadmiernych regulacji i wysokich kosztów wejcia,
jest dobre urodzenie1 . Taki model europejskich elit musi odejæ do lamusa
1

Rolê wiêzi rodzinnych w kszta³towaniu struktury gospodarki francuskiej i w³oskiej znakomicie opisuje F. Fukuyama, Zaufanie. Kapita³ spo³eczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa 1997.
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historii, bo inaczej Europa nie bêdzie konkurencyjna i nie bêdzie mog³a
sprostaæ wyzwaniom globalizacji.
To nie kontakty i dostêp rodziców do newralgicznych sfer ¿ycia publicznego powinny decydowaæ o szansach awansu m³odego pokolenia, ale wartoci, które rodzice mog¹ i powinni przekazywaæ dzieciom. Szybkie, kole¿eñskie cie¿ki awansu powinny zostaæ zamkniête. Rol¹ rodziny w u³atwieniu wejcia m³odego cz³owieka do wiata elit nie mog¹ byæ protekcja i prywata, ale zaopatrzenie go w kapita³ wartoci i zaszczepienie w nim silnego
etosu pracy. To ogromna, elitotwórcza rola rodziny w wychowywaniu dziecka. Nauczenie m³odego cz³owieka uczciwego postêpowania, ¿ycia wed³ug
wartoci, a przede wszystkim wysokiego stawiania poprzeczki we wszelkich rodzajach aktywnoci ¿yciowej to skuteczne sposoby na wspiêcie siê
po drabinie ¿yciowej kariery i wejcie do wiata elit. Rodzina poprzez wychowanie i kszta³towanie charakterów mo¿e pomóc we wspinaniu siê po tej
swoistej drabinie, natomiast od sfery instytucjonalnej pañstwa bêdzie zale¿a³o, czy drabiny awansu bêd¹ spuszczone. Co z tego, ¿e zostanie wykszta³cony i wychowany bardzo zdolny, pracowity, uczciwy i ambitny prawnik,
jeli dostêp do zawodów prawniczych bêd¹ niepodzielnie trzyma³y w swoim
rêku korporacje? Nawet jednak w takiej, wydawa³oby siê sytuacji bez wyjcia, ludzie o silnym charakterze, którzy nigdy siê nie poddaj¹, bêd¹ potrafili
ci¹gn¹æ niejako si³¹ drabinê awansu i po niej siê wspi¹æ. Bêdzie ich jednak
na tyle ma³o, ¿e nie zmieni¹ jakoci ¿ycia publicznego.
We wspó³czesnym wiecie, gdzie wystêpuje silna tendencja do zag³askiwania m³odego cz³owieka, który dostaje wszystko, a przez to nie potrafi radziæ
sobie z pora¿kami, kapita³ wartoci i dobrego wychowania bêdzie coraz istotniej determinowa³ szanse m³odych ludzi w dostaniu siê do elit. Co wiêcej,
podstawowym warunkiem dostanie siê do elity jest po prostu ... to nigdy
pragnienie stania siê jej czêci¹. Jeli zadowalam siê przeciêtnoci¹, do elit siê
nie dostanê. Rola rodziny w wychowywaniu jest tym wiêksza, im mniej kszta³towania wartoci u m³odego cz³owieka w edukacji szkolnej. Polski system edukacyjny  pocz¹wszy od przedszkola, a skoñczywszy na szkolnictwie wy¿szym
 nie wychowuje, a jedynie edukuje2 . M³odzie¿ wychodz¹ca z wy¿szych uczelni
nie ma czêsto wystarczaj¹cego know-how, aby sobie poradziæ na rynku pracy.
Wiedza nie jest jedynym determinantem sukcesu zawodowego. Nie wystarczy
znajomoæ kilku jêzyków i ukoñczenie dobrych studiów, trzeba jeszcze umieæ
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ciê¿ko pracowaæ, znosiæ pora¿ki i zawsze zaczynaæ na nowo. To nie przypadek,
¿e stosunkowo du¿a liczba polskich emigrantów walcz¹cych w powstaniu warszawskim szybko wesz³a do elit naukowych, kulturalnych i gospodarczych Stanów Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii. Ich sukces zale¿a³ oczywicie
od znakomitego przygotowania merytorycznego i zdolnoci intelektualnych,
ale chyba przede wszystkim od si³y charakteru, która nigdy nie pozwala³a im siê
poddawaæ i mówiæ to ju¿ doæ, ju¿ wystarczy3 . Dziecko królewicz, które
od najm³odszych lat wszystko dostaje od rodziców, nie bêdzie potrafi³o nawet
siê przybli¿yæ do elit gospodarczych, politycznych czy te¿ naukowych4 . Efektem tego s¹ dzieci pozbawione marki, niemaj¹ce punktów odniesienia,
czasem zupe³nie niezainteresowane ¿yciem5 . W wiecie wci¹gniêtych drabin
awansu rodzice co najwy¿ej mog¹ spróbowaæ daæ dziecku na tacy atrakcyjn¹
posadê, ale wtedy nie dziwmy siê, ¿e nasze elity s¹ skorumpowane i o niskich
kwalifikacjach moralnych.
Aby przygotowaæ m³odego cz³owieka do wejcia do elity, trzeba od niego wymagaæ ju¿ od najm³odszych lat. Trzeba go nauczyæ, ¿e jego sukces
nie zale¿y od skutecznych zabiegów marketingowych, ale od jego charakteru, od tego, czy potrafi dokoñczyæ rozpoczêt¹ pracê oraz z wytrwa³oci¹
d¹¿yæ do wczeniej postawionych celów. Najwa¿niejsza jest nie, ale umiejêtnoæ sprzedania swoich talentów i umiejêtnoci, ale umiejêtnoæ wykorzystania tego kapita³u wiedzy. Tego sama szko³a  nawet gdyby chcia³a 
m³odego cz³owieka nie nauczy. Co gorsze, rosn¹ca popularnoæ szkolnych
psychologów (ju¿ nie pedagogów), którzy ucz¹ dzieci, ¿e najskuteczniejszym sposobem poradzenia sobie z problemem jest jego zbagatelizowanie,
a nie rozwi¹zanie, proces wychowywania w wartociach jeszcze bardziej
utrudnia. U podstaw wszelkiego rodzaju eksperymentowania z wychowywaniem le¿y b³êdna koncepcja, a w³aciwie mit tabula rasa  ludzie boj¹
siê wychowywaæ, bo przecie¿ jak mo¿na przekazywaæ wartoci w wiecie
2

3

4
5

Wed³ug ankiet zrealizowanych wród nauczycieli przez Zak³ad Badañ Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego a¿ 75 procent z nich dostrzega kryzys wychowania uczniów. Zapytani o czynniki, które wp³ywaj¹ na
wychowanie m³odego cz³owieka, dopiero na ósmym miejscu wskazuj¹ na samych siebie  nauczycieli, jako tych,
którzy maj¹ wp³yw na wiat wartoci i sposób postêpowania swoich uczniów w: komunikat prasowy z badañ
ZBNPTS, http://serwisy.gazeta.pl/edukacja/1,51805,2739696.html).
Zob. ¿yciorysy walcz¹cych w powstaniu warszawskim, którzy nie powrócili po wojnie do Polski w: N. Davis, Powstanie 44, Znak, Kraków 2004.
O syndromie dziecka królewicza pisze J. D. Lecaillon, Rodzina ród³em dobrobytu, Biblioteka Frondy, Warszawa 2004.
Ch. Delsol, Jak dzisiaj przekazywaæ wartoci, Znak, 2/2005, s. 27.
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pluralistycznym, w którym wartoci siê po prostu wybiera? Jeli wartoci siê
wybiera, to wychowanie jawi siê jako forma zniewolenia. Wobec tego lepiej
nie wychowywaæ, a co najwy¿ej wychowywaæ bezstresowo. To b³êdne
podejcie. Wychowanie nie zagra¿a wolnoci, ale j¹ afirmuje. Kszta³tuj¹c
w dziecku cnoty, uczymy je bycia wolnym, a wiêc kierowania siê w³asn¹
wol¹6 . Innymi s³owy, byæ wolnym, to nie byæ niewolnikiem swoich namiêtnoci. Paradoks wspó³czesnego podejcia do wychowania polega wiêc
na tym, i¿ pragn¹c nie ograniczaæ wolnoci dziecka, w rzeczywistoci robi
siê co przeciwnego.
Wychowanie w wartociach i wolnoci bezporednio ³¹czy siê z jakoci¹
elit, bo prowadzi do kszta³towania w m³odym cz³owieku ducha s³u¿by i umi³owania prawdy. Grzechem pierworodnym polskich elit jest to, ¿e zatraci³y
poczucie bycia dla innych, a wrêcz przeciwnie, czêsto uwa¿aj¹, ¿e to pañstwo jest dla nich, a nie one dla pañstwa. Gdzie najlepiej nauczyæ siê s³u¿enia innym? W rodzinie. To tam dziecko obserwuj¹c radosne ¿ycie rodzinne,
w którym m¹¿ z radoci¹ pomaga ¿onie, i vice versa, uczy siê wyjcia poza
w³asny egoizm i s³u¿enia innym, a w konsekwencji zdobywa podstawowe
umiejêtnoci do przysz³ej s³u¿by publicznej. Co wiêcej, to w rodzinie dziecko
uczy siê pokory, a wiêc tej cnoty, na której deficyt szczególnie cierpi¹ polskie
elity. Najlepszym sposobem uczenia pokory jest w³anie s³u¿ba.
Grzechem polskich elit, i nie tylko, jest to, ¿e bycie w elicie traktuj¹ jako
czêæ szerszego projektu ¿yciowego, którego jedynym celem jest przyjemnoæ, staj¹ca siê celem samym w sobie. Kryteria moralne i etyczne przestaj¹
mieæ znaczenie, byle tylko by³o dobrze, przyjemnie i cool. Przedstawiciele
elit daj¹ siê wiêc ponieæ popularnemu za³o¿eniu wspó³czesnej cywilizacji,
i¿ najwiêkszym czy te¿ jedynym dobrem jest przyjemnoæ7. I znowu trudno
siê im dziwiæ, skoro czêsto jedynym kryterium budowania ¿ycia rodzinnego
staje siê przyjemne i bezproblemowe ¿ycie jej cz³onków. Rodzina zamiast
byæ miejscem, w którym panuje duch wzajemnej s³u¿by, staje siê przestrzeni¹, w której ka¿dy realizuje swój w³asny projekt ¿yciowy, a mi³oæ staje siê
po prostu un égoisme á deux, co w rezultacie daje dekompozycjê rodziny.
Hedonizm i relatywizm moralny nie tylko prowadz¹ do upadku tradycyjnej
6

7

Koncepcja wolnoci jako w³asnoci woli pochodzi od Arystotelesa (Etyka Nikomachejska). Ciekawy wyk³ad
na temat wolnoci zawarty jest w: Jan Pawe³ II, Pamiêæ i to¿samoæ, Znak, Kraków 2005, s. 4751.
L. Ko³akowski, Amatorskie kazanie o wartociach chrzecijañskich, Gazeta Wyborcza, 2021.01.1996, s. 10.
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rodziny, lecz tak¿e proponuj¹ w zamian inne patologiczne rozwi¹zania, na
przyk³ad tak zwane zwi¹zki partnerskie. Promowanie tego typu zwi¹zków
w wielu pañstwach europejskich niszczy rodzinê, a w przysz³oci negatywnie odbije siê na stanie i jakoci elit, bo elity z³o¿one z ludzi, których jedynym celem jest osi¹ganie w³asnej przyjemnoci, mog¹ byæ jedynie antyelitami.
Wychowanie wymaga autentycznoci. Nie sposób przekazywaæ innym
wartoci, jeli siê samemu wed³ug nich nie ¿yje. Co wiêcej, autentycznoæ
potrzebuje jasnego zmys³u moralnego, a wiêc umiejêtnoci rozró¿nienia
pomiêdzy dobrem i z³em8 . Autentycznoæ nie mo¿e byæ instrumentalna,
a wiêc nie mo¿e ho³dowaæ uczuciom chwili, ale powinna wspomagaæ takie
postêpowanie, które bêdzie prowadzi³o do realizacji podstawowego celu
wychowania, to jest. uczynienia z ma³ego barbarzyñcy osoby ludzkiej.
Od tego porednio zale¿y te¿ jakoæ elit, czy bêd¹ to elity barbarzyñskie,
których jedynym celem bêdzie maksymalizacja w³asnych korzyci, a motywy postêpowania bêdê oparte jedynie na kryterium racjonalnoci instrumentalnej, czy te¿ bêd¹ to elity ludzkie, które w swoim dzia³aniu bêdê afirmowa³y godnoæ drugiego cz³owieka i jemu s³u¿y³y. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e si³y drzemi¹ce w kulturze europejskiej po raz kolejny obroni¹ Europê
przed najazdem barbarzyñców. Paradoksalnie jednak sukces w tej batalii
zale¿y od stanu, w jakim znajduje siê co tak kruchego i w¹t³ego jak wspó³czesna rodzina.
£ukasz Hardt*

Zob. T. Charles, Etyka autentycznoci, Znak, Kraków 2002.
* £ukasz Hardt  Wydzia³ Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski.
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Jacek Czaputowicz

Sprawne pañstwo a kapita³ spo³eczny

W rozwoju spo³ecznym i gospodarczym wspó³czesnego pañstwa szczególn¹ rolê odgrywaj¹ elity. Pañstwa wprowadzaj¹ w ¿ycie specjalne programy, maj¹ce na celu w³aciw¹ selekcjê i rozwój elit. Przyk³adem takich dzia³añ mo¿e byæ brytyjski program tak zwanejj szybkiej cie¿ki (fast stream),
którego celem jest dobór i rozwój wy¿szych urzêdników administracji publicznej. Jakoæ elit decyduje w du¿ej mierze o tym, czy wspó³czesne pañstwo sprosta wyzwaniom globalizacji i czy nie utraci sterownoci i kontroli
w³asnego funkcjonowania.

Zagro¿enia korupcyjne
Zawód urzêdnika jest bezporednio zwi¹zany z wykonywaniem w³adzy
nad obywatelami, wydawaniem decyzji ich dotycz¹cych, regulowaniem dostêpu do dóbr rzadkich, a po¿¹danych (koncesje, zgody, zasi³ki, pozwolenia, dokumenty). Na dzisiejszy stan etyczny urzêdników wp³yw maj¹ uwarunkowania historyczne. Model administracji publicznej w okresie PRL polega³ na tym, ¿e urzêdników obowi¹zywa³a przede wszystkim lojalnoæ typu
politycznego. To ona decydowa³a o mo¿liwociach awansu. Brakowa³o czytelnych regu³ prawnych, okrelaj¹cych system s³u¿by publicznej zarówno w sferze wartoci, jak i praktyki, na któr¹ sk³adaj¹ siê system rekrutacji, promocji,
doskonalenia umiejêtnoci zawodowych oraz system szkoleñ. Regu³a zale¿noci politycznej sprzyja³a zachowaniom korupcyjnym, rozumianym jako
wykorzystanie w³adzy publicznej dla osobistych korzyci. Wystêpowa³y ³¹cznie
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dwa czynniki. Po pierwsze, wystêpowa³ ogromny rozrost aparatu w³adzy
politycznej, którego przedstawiciele mogli podejmowaæ decyzje o charakterze arbitralnym niemal we wszystkich dziedzinach ¿ycia, pocz¹wszy od przyznania paszportu, poprzez talony na samochód, przesuniêcie w kolejce po
mieszkanie w spó³dzielni. Po drugie, istnia³ niedostatek wszelkiego rodzaju
dóbr, co u³atwia³o kupowanie lojalnoci politycznej. Istnia³a mo¿liwoæ wymieniania przez dysponentów w³adzy tego specyficznego dobra na korzyci
osobiste. Istnia³ system nomenklatury, a polityczna lojalnoæ dawa³a pewien
immunitet.
Zdaniem Jadwigi Staniszkis cech¹ systemu administracji publicznej w pañstwach komunistycznych by³o wspó³wystêpowanie dwóch konfliktowych
logik: cz¹stkowej (bran¿owej) i ogólnopañstwowej. Dzia³ania racjonalne wed³ug jednej logiki zderza³y siê z dzia³aniem racjonalnym wed³ug drugiej logiki. Czynnikami wp³ywaj¹cymi na stopieñ internalizacji wartoci komunistycznych by³y d³ugoæ okresu pozostawania w systemie komunistycznym, zakres bezporedniej kontroli sprawowanej przez centrum, skala sprzeciwu
wobec w³adzy oraz bliskoæ kulturowa i geograficzna Zachodu. Powy¿sze
czynniki ci¹gle maj¹ wp³yw na jakoæ rz¹dów oraz stan uczciwoci spo³eczeñstw w pañstwach postkomunistycznych.
Powszechne nieetyczne zachowania wystêpuj¹ce w urzêdach to za³atwianie posad dla rodziny i znajomych, organizowanie zamówieñ publicznych
pod ustawionego wykonawcê w zamian za korzyci osobiste lub korzyci
dla ugrupowania, z którym dany urzêdnik jest zwi¹zany oraz nadu¿ywanie
s³u¿bowego sprzêtu do celów prywatnych. Niektórzy autorzy do takich zachowañ zaliczaj¹ równie¿ pochlebstwo, dzia³anie na emocje urzêdnika,
na jego poczucie wartoci, aby uzyskaæ korzystn¹ dla siebie decyzjê.
Korupcja jako zjawisko spo³eczne nie ma zwi¹zku z cechami narodowymi
danego spo³eczeñstwa, a jest zawsze rezultatem i symptomem wad strukturalnych systemu politycznego i gospodarczego, zw³aszcza za z³ego funkcjonowania instytucji publicznych. Nie mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e Polacy
s¹ z natury podatni na korupcjê bardziej ni¿ inne narody. To nie jest kwestia
charakteru narodowego, ale struktur spo³ecznych, które mog¹ sprzyjaæ b¹d
przeciwdzia³aæ zachowaniom etycznym. Rozpoznanie i naprawa tych struktur jest zadaniem spo³eczeñstwa i drog¹ do ograniczenia zjawisk korupcji.
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Inwestycje w kapita³ spo³eczny
O wy¿szoci niektórych pañstw i regionów decyduj¹ natura spo³eczeñstw
i tak zwany kapita³ spo³eczny. Wed³ug Jamesa Colemana kapita³ spo³eczny
oznacza typ postawy pozwalaj¹cej cz³onkom danej spo³ecznoci ufaæ sobie
wzajemnie oraz wspó³pracowaæ w procesie tworzenia nowych grup i stowarzyszeñ. Najwa¿niejsze ró¿nice miêdzy pañstwami maj¹ charakter kulturowy, dotycz¹ bowiem takich zagadnieñ jak si³a spo³eczeñstwa obywatelskiego, poziom zaufania spo³ecznego i wspó³pracy. Gotowoæ do wspó³pracy
zale¿y w du¿ej mierze od tego, na ile cz³onkowie danej spo³ecznoci sk³onni s¹ powiêciæ dobro indywidualne na rzecz dobra ogó³u. Pañstwo by³o
zawsze g³ównym czynnikiem rozwoju spo³ecznego i wzrostu gospodarczego. Jego rola by³a donios³a we wprowadzeniu nowoczesnego prawodawstwa, reformy rolnej i infrastruktury gospodarczej. Dzisiaj pañstwo musi
uwa¿aæ, aby swoj¹ nadmiern¹ aktywnoci¹ nie os³abiæ zdolnoci spo³eczeñstwa do spontanicznej aktywnoci gospodarczej i nie podcinaæ korzeni spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Kryterium kapita³u spo³ecznego grupuje pañstwa inaczej ni¿ tradycyjne
podzia³y gospodarki wiatowej: na trzy centra, które tworz¹ Stany Zjednoczone i pañstwa zrzeszone w NAFTA, Unia Europejska oraz Azja Wschodnia
na czele z Japoni¹. Nie jest tak¿e istotny podzia³, który sytuuje z jednej
strony Japoniê i nowo uprzemys³owione pañstwa azjatyckie, gdzie pañstwo jest inicjatorem polityki przemys³owej, z drugiej za Stany Zjednoczone i pañstwa przywi¹zane do wolnorynkowego liberalizmu, gdzie rola
pañstwa w sferze gospodarczej jest ograniczona do niezbêdnego minimum
(Europa znajduje siê miêdzy tymi dwoma biegunami). Zdaniem Francisa
Fukuyamy nale¿y dzieliæ pañstwa na te, które mia³y w swojej historii okres
politycznego centralizmu i eliminowania przez w³adcê swoich konkurentów, maj¹ce dzisiaj niewiele kapita³u spo³ecznego, oraz na te, w których
w³adza polityczna by³a rozproszona i dlatego maj¹ tego kapita³u wiêcej. Do
pierwszej grupy nale¿¹ Francja, W³ochy, Korea i pañstwa chiñskie (Hongkong, Tajwan, ChRL), gdzie spo³eczeñstwa maj¹ trudnoci ze stworzeniem
wielkich korporacji prywatnych, sektor prywatny zdominowany jest przez
relatywnie ma³e przedsiêbiorstwa rodzinne, a pañstwo zmuszone jest siê
w³¹czaæ w procesy gospodarcze, tworz¹c przedsiêbiorstwa pañstwowe.
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Do drugiej grupy nale¿¹ Stany Zjednoczone, Japonia i Niemcy, które rozwinê³y korporacyjne formy organizacji i dzisiaj maj¹ wielkie, profesjonalnie zarz¹dzane korporacje (na przyk³ad Siemens, Toyota, Ford, Motorola). Mimo ¿e,
przyk³adowo, spo³eczeñstwo japoñskie postrzegane jest jako zorientowane na grupê, a amerykañskie jako indywidualistyczne, nie ta cecha jest tu
najwa¿niejsza, ale fakt, ¿e oba charakteryzuj¹ siê wysokim stopniem spo³ecznego zaufania. W obu nast¹pi³o oddzielenie w³asnoci od zarz¹dzania, oba
³atwo tworz¹ instytucje spo³eczne na poziomie wy¿szym ni¿ poziom rodziny.
Pañstwa o niewysokim poziomie spo³ecznego zaufania zmuszone s¹
do u¿ywania struktur administracyjnych do promowania wielkich organizacji przemys³owych, jak we Francji, W³oszech i na Tajwanie, lub zagranicznych inwestycji bezporednich i joint ventures z zagranicznymi partnerami,
jak w Singapurze, Malezji, Tajlandii, w pañstwach rodkowoeuropejskich i po³udniowoamerykañskich. Przedsiêbiorstwa pañstwowe s¹ jednak prawie zawsze
mniej efektywne i dynamiczne od przedsiêbiorstw prywatnych z powodu
stosowania w zarz¹dzaniu kryteriów politycznych.

Dobre zarz¹dzanie
Trendy w administracji publicznej lat dziewiêædziesi¹tych oddaje koncepcja dobrego zarz¹dzania (Good Governance), które szerzej uwzglêdnia kontekst spo³eczny w reformowaniu administracji publicznej, w szczególnoci
w zakresie dochodzenia do uniwersalnych standardów, takich jak profesjonalizm, neutralnoæ polityczna, uczciwoæ, unikanie konfliktu interesów. Punktem wyjcia jest w tym wypadku za³o¿enie, ¿e sfery administracji publicznej
i biznesu ró¿ni¹ siê od siebie zasadniczo, dlatego te¿ sposób ich organizacji
i funkcjonowania powinien byæ inny. Samo pojêcie dobre zarz¹dzanie
obejmuje demokratyczny i efektywny system rz¹dzenia, skutecznie dzia³aj¹ce instytucje publiczne, w³aciw¹ jakoæ us³ug publicznych oraz umiejêtnoæ
dostosowywania siê do nowych potrzeb spo³ecznych. Dobre zarz¹dzanie
wymaga zaufania spo³eczeñstwa do rz¹du, uwzglêdnia zasady przejrzystoci, uczciwoci osobistej, wysokich standardów etycznych, respektowania
prawa, odpowiedzialnoci, przystêpnoci i solidarnoci z obywatelami.
Zgodnie z wysuniêt¹ przez Allaina Schicka ide¹ pañstwa sprawnego (performing state) wa¿ne znaczenie maj¹ przep³ywy informacji i energii, a nie
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struktura, która wtapia siê w spo³eczeñstwo i tworzy z nim zwi¹zek funkcjonalny. Aby zachowaæ sw¹ sprawnoæ, pañstwo nieustannie dostosowuje siê do zmieniaj¹cych siê warunków, stale weryfikuje cele. Sprawne wiadczenie us³ug publicznych wymaga decentralizacji w³adzy, stosowania mechanizmów rynkowych, w³¹czenia organizacji pozarz¹dowych w proces
planowania i wiadczenia us³ug publicznych oraz wspó³pracy z organizacjami miêdzynarodowymi.
Tylko nieliczne pañstwa spe³niaj¹ kryterium sprawnoci. Przyczyny tego
to brak konkurencji w sferze us³ug publicznych, sztywnoæ przepisów i procedur administracyjnych oraz polityzacja administracji publicznej. Pañstwa
nie zawsze potrafi¹ korzystaæ z mo¿liwoci, które stwarza postêp techniczny. W pañstwach rozwiniêtych koncentracja na wynikach prowadzi do zmniejszenia dystansu miêdzy sprawnoci¹ rzeczywist¹ i sprawnoci¹ mo¿liw¹ do
osi¹gniêcia. Z kolei pañstwa s³abiej rozwiniête osi¹gaj¹ wiêksze korzyci
z tradycyjnych rozwi¹zañ administracyjnych ni¿ z wprowadzenia zasad pañstwa sprawnego. Dlatego wszelkie zmiany zmierzaj¹ce do poprawy sprawnoci nale¿y wdra¿aæ z ostro¿noci¹, aby nie doprowadziæ do zdemontowania istniej¹cych struktur i rozwi¹zañ administracyjnych. Nale¿y raczej rozwijaæ podstawowe umiejêtnoci i zdolnoci administracyjne, zatrudniaæ i godziwie op³acaæ urzêdników oraz propagowaæ otwartoæ wobec obywateli.
Lepsza sprawnoæ przyjdzie samoistnie, bez wyranej orientacji na rezultaty.

Zarz¹dzanie biurokracj¹
Ograniczenia bud¿etowe zmuszaj¹ pañstwa do redukcji wydatków. Wzrost
oczekiwañ ze strony spo³eczeñstwa wymusza orientacjê na klienta i poprawê jakoci wiadczonych us³ug. Rosn¹ce wymagania w zakresie efektywnoci i produktywnoci skutkuj¹ zmianami w zakresie metod zarz¹dzania zasobami ludzkimi, w szczególnoci powi¹zaniem kryteriów oceny i wynagrodzenia z osi¹ganymi wynikami. Od koñca lat osiemdziesi¹tych obserwuje
siê odejcie od przepisów szczególnych reguluj¹cych zatrudnienie urzêdników na rzecz prawa pracy. Kontrakty maj¹ charakter krótkoterminowy, umowy
zbiorowe s¹ czêsto mniej korzystne od przepisów prawa pracy. Zawarcie
kolejnego kontraktu terminowego jest uzale¿niane od wydajnoci, co zwiêksza
motywacjê do lepszej pracy. O ile stary urzêdnik rygorystycznie stosowa³
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prawo, które by³o celem samym w sobie, o tyle nowy urzêdnik musi byæ
zorientowany na obywatela i skoncentrowany na jakoci wiadczonych us³ug.
Zunifikowane zarz¹dzanie personelem ustêpuje indywidualizacji i uwzglêdnianiu w wiêkszym stopniu kompetencji urzêdnika, wi¹zaniu jego kariery
z indywidualnymi osi¹gniêciami, potwierdzanymi w cyklicznie przeprowadzanych ocenach oraz zachêcaniu do mobilnoci strukturalnej i funkcjonalnej, w tym do zdobywania dowiadczeñ w sektorze prywatnym.
Z punktu widzenia urzêdnika kariera w s³u¿bie cywilnej staje siê mniej
przewidywalna.
Tradycyjny, dychotomiczny podzia³ na model kariery i stanowisk nie
oddaje rzeczywistoci. Wa¿ne s¹ dwa kryteria  indywidualizacji i delegacji. Indywidualizacja mierzona jest poziomem, w jakim regu³y i praktyki
zarz¹dzania odnosz¹ siê bezporednio do jednostki, a nie do grupy. Przejawia siê w procesie rekrutacji, rodzaju zawieranych umów, uwzglêdnianiu sta¿u pracowników, sposobie zarz¹dzania oraz ustalaniu wynagrodzeñ. Delegacja z kolei okrela miejsce, w którym podejmowane s¹ strategiczne decyzje  na szczeblu centralnym, w ministerstwach/departamentach czy na ni¿szych poziomach administracji. W Polsce wystêpuje
system departamentalny, który charakteryzuje siê niskim poziomem indywidualizacji oraz znaczn¹ fragmentacj¹ zarz¹dzania zasobami ludzkimi
w sektorze publicznym. Wystêpuj¹ znaczne ró¿nice wynagrodzeñ miêdzy ró¿nymi ministerstwami, a rozwój kariery zawodowej urzêdników
odbywa siê zwykle w ramach jednego ministerstwa. Do s³aboci tego
systemu zalicza siê brak instrumentów motywacyjnych, nisk¹ mobilnoæ
miêdzy ministerstwami oraz brak przejrzystoci awansów. Wed³ug raportu OECD system polski nie jest wystarczaj¹co zindywidualizowany, aby
wykszta³ciæ poczucie jednoci miêdzy urzêdnikami, a zarazem zbyt departamentalny, aby umo¿liwiæ naturalne ca³ociowe zarz¹dzanie wy¿szymi urzêdnikami.
W dobie globalizacji pañstwa konkuruj¹ ze sob¹ jakoci¹ elit. S³u¿ba publiczna mo¿e mieæ decyduj¹ce znaczenie przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Inwestycje i kapita³ kierowane s¹ zwykle tam, gdzie jest lepsza
s³u¿ba publiczna. Rol¹ elit jest rozpoznaæ potrzeby i sprawiæ, aby na terenie
ich pañstw inwestorzy zagraniczni znaleli najlepsze warunki do podjêcia
dzia³alnoci i w³anie tam ulokowali swój kapita³.
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Sprawne pañstwo a kapita³ spo³eczny

Z kolei teoria kapita³u spo³ecznego mówi, ¿e pañstwo polskie nie powinno
zbytnio ingerowaæ w procesy gospodarcze, powinno raczej promowaæ wspó³pracê obywateli, tworzenie kultury politycznej, spo³eczeñstwa obywatelskiego,
ró¿nego rodzaju stowarzyszeñ i organizacji. Gêsta sieæ takich instytucji stanowi bowiem spo³eczny kapita³, który bêdzie procentowa³ tak¿e w sferze
gospodarczej. Jednak¿e tworzenie i akumulowanie kapita³u spo³ecznego,
jak ka¿de dzia³anie maj¹ce na celu trwa³e zmiany kulturowe, wymaga czasu
liczonego w dziesi¹tkach lat. Inwestycja w kapita³ spo³eczny jest wiêc inwestycj¹ d³ugoterminow¹, która da wyniki w nastêpnych pokoleniach. Jest to
jednak inwestycja przynosz¹ca du¿e zyski.
Jacek Czaputowicz*

* Doktor Jacek Czaputowicz  Instytut Studiów Strategicznych i Badañ nad Polityk¹ Wy¿sza Szko³a Biznesu
NLU w Nowym S¹czu.
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Krzysztof Krystowski

Elity administracyjne
a pañstwo efektywne
W ostatnim czasie Polskê zalewa fala informacji o powszechnej korupcji. Od
miesiêcy Polacy emocjonuj¹ siê pracami i odkryciami kolejnych komisji ledczych
oraz dziennikarskimi rewelacjami. Jednoczenie ka¿dy choæ raz w ¿yciu zetkn¹³
siê z brakiem efektywnoci urzêdów, opiesza³oci¹, a tak¿e czêsto niew³aciwym
podejciem do siebie (tak zwanego petenta).
Przyczyn¹ obu wymienionych zachowañ w administracji publicznej, wyda³oby siê ¿e niezwi¹zanych ze sob¹, jest ten sam niew³aciwy sposób zarz¹dzania
zasobami ludzkimi w instytucjach administracji publicznej.
Ju¿ jaki czas temu uznano, ¿e organizacja w celu trwania, rozwoju i realizacji
celów, dla których zosta³a powo³ana, wymaga nie tylko rodków finansowych,
zasobów materialnych oraz umiejêtnego nimi zarz¹dzania, lecz tak¿e w³aciwego
zarz¹dzania personelem. Zarz¹dzania rozumianego jako umiejêtnoæ odpowiedniego doboru pracowników, odpowiedniego ich rozwoju wewn¹trz organizacji,
jak równie¿ w³aciwego motywowania ludzi do realizacji celów, które stawia
przed nimi. Wszystkie te funkcje s¹ realizowane przez administracjê w sposób
nieodpowiedni i stanowi¹ podglebie dla powstawania wspomnianych na pocz¹tku patologii.
Jest wiele przyczyn, dla których tak siê dzieje. Oto kilka najbardziej istotnych.

Liczy siê tryb, a nie efekt
Po pierwsze, system rozliczania administracji jest nastawiony na proces, a nie
efektywnoæ. Innymi s³owy: od urzêdów i urzêdników wymaga siê nie tyle
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okrelonych efektów, ile poprawnoci prowadzenia procesu. To podejcie odbija
siê na wszystkich aspektach zarz¹dzania, mo¿na powiedzieæ, ¿e nawet kszta³towania pracowników administracji.
Mimo i¿ koncepcja idealnej biurokracji zosta³a stworzona przez Maxa Webera
na pocz¹tku ubieg³ego wieku, na niej bazuj¹ dzi zasady tworzenia s³u¿by cywilnej w Polsce. Mechanizmy dzia³aj¹ce w Polsce w du¿ej mierze tê koncepcjê
wypaczaj¹, pozostawiaj¹c z niej g³ównie ogromny formalizm i sztywnoæ organizacyjn¹ oraz zasadê niezale¿noci urzêdnika od politycznych zwierzchników. Zasada
ta ma jednak potê¿ne efekty uboczne.

Niezale¿noæ i niezawis³oæ
Panuje powszechne przekonanie, ¿e partie polityczne nie powinny wymieniaæ
kadr administracyjnych, natomiast urzêdnik s³u¿by cywilnej powinien byæ niezale¿ny tak¿e od swoich politycznych prze³o¿onych i ca³kowicie pozbawiony jakichkolwiek politycznych przekonañ i sympatii, równie¿ niebêd¹cy zwolennikiem jakichkolwiek przekonañ i ideologii. Jest to oczywista utopia.
Raz na kilka lat w rytmie wyborów zmieniaj¹ siê w ró¿nych urzêdach pañstwowych i samorz¹dowych polityczni prze³o¿eni. Tak wiêc zasada ta w praktyce
oznacza niezale¿noæ du¿ej grupy urzêdników od prze³o¿onych, a próba zmiany
nawet s³abego pracownika jest z góry skazana na niepowodzenie i oskar¿enia o
polityczne motywacje.
Tymczasem to partie polityczne tworz¹ce wiêkszoæ parlamentarn¹ lub samorz¹dow¹ i wy³aniaj¹ce rz¹d, zarz¹d miasta, powiatu, gminy s¹ rozliczane (a przynajmniej mog¹ byæ) z efektów swojego dzia³ania przez spo³eczeñstwo w wyborach ró¿nego szczebla.

Formalizm ponad wszystko
Obowi¹zuj¹ce przekonanie, które znajduje swoje odbicie równie¿ w prawie
reguluj¹cym kwestie naboru na stanowiska w administracji, mówi o przeprowadzaniu otwartych konkursów. I to nale¿y pochwaliæ, gdy¿ publiczne pozyskiwanie kadr zapewnia  zw³aszcza w przypadku ni¿szych stanowisk  dobry przegl¹d
kandydatów i umo¿liwia dokonanie najlepszego wyboru. Jednak¿e g³ówny nacisk k³adzie siê nie tyle na kwestie merytoryczne (a ju¿ na pewno nie bierze siê
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pod uwagê kwestii osobowociowych), ile podkrela siê wszelk¹ dokumentacjê
i wymogi formalne. I tak: aby wystartowaæ w konkursie na stanowisko na przyk³ad dyrektora departamentu w ministerstwie, trzeba byæ urzêdnikiem s³u¿by
cywilnej, a jeli siê nim nie jest, to nawet du¿a wiedza merytoryczna i dowiadczenie w danej dziedzinie nie pozwalaj¹ na objêcie takiego stanowiska. Tak siê dzieje
w sytuacji, gdy w Polsce w administracji jest ponad dziesiêæ tysiêcy tego typu
stanowisk, a tylko ponad dwa i pó³ tysi¹ca mianowanych urzêdników s³u¿by
cywilnej! Ta przyt³aczaj¹ca przewaga popytu nad poda¿¹ z pewnoci¹ odbije
siê negatywnie na jakoci obsady stanowisk kierowniczych w administracji.

Rozwój zawodowy
Mimo ¿e rozwój zawodowy jest prawdopodobnie najmocniejsz¹ stron¹ zarz¹dzania zasobami ludzkimi w administracji, tak¿e w tym obszarze wystêpuj¹ pewne niedoskona³oci. Rozwój poziomy to zwiêkszanie wiedzy i umiejêtnoci
na zajmowanym stanowisku pracy, wynikaj¹cy zarówno z dowiadczenia zawodowego, jak i szkoleñ. Te elementy nale¿y uznaæ za doæ dobre. Stosunkowo
szybkiemu rozwojowi poziomemu nie towarzyszy³ jednak dot¹d rozwój pionowy
pracownika, czyli mówi¹c wprost  awanse na kolejne szczeble kariery urzêdniczej. Problemem jest brak elastycznoci zatrudniania w administracji. Osoba, która
siê raz dosta³a do tej pracy, wyj¹tkowo rzadko bywa z niej usuwana, nawet
w przypadku (niestety, czêstym) braku odpowiednich kompetencji. Wraz z wiekiem i przepracowanymi latami zajmuje coraz wy¿sze stanowiska. To usztywnia
dodatkowo strukturê i blokuje awans m³odym (bardzo czêsto lepiej przygotowanym) pracownikom.

Wynagradzanie
Obecny system wynagradzania w administracji jest niespójny, czêsto niesprawiedliwy i powoduj¹ce du¿e a czasem ogromne dysproporcje miêdzy zarobkami
w administracji a zatrudnieniem na wolnym rynku. System ten cechuje siê niekiedy nieuzasadnionym zrównywaniem p³ac ró¿nych grup pracowniczych, przy jednoczesnych wielkich (równie¿ trudnych do uzasadnienia) dysproporcjach w zarobkach pracowników zatrudnionych w ró¿nych instytucjach albo na przyk³ad
w ró¿nych ministerstwach. Wynagradzanie w administracji jest od lat ulubionym
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tematem populistycznych hase³ polityków. Powszechna jest teza, ¿e administracja
zarabia za du¿o i ju¿. Tymczasem faktem jest, ¿e byæ mo¿e zdarzaj¹ siê przypadki
zbyt wysokich zarobków, ale norm¹ jest raczej zbyt niski poziom wynagrodzeñ
w stosunku do analogicznych stanowisk chocia¿by w firmach. Czym bowiem
wyjaniæ, ¿e informatyk w administracji zarabia kilkakrotnie mniej ni¿ zajmuj¹cy
analogiczne stanowisko w prywatnej firmie.
Takie postêpowanie w po³¹czeniu ze stosunkowo dobr¹ cie¿k¹ rozwoju zawodowego prowadzi do bardzo du¿ej rotacji kadr w tych obszarach, gdzie dysproporcje s¹ szczególnie du¿e. Cierpi na tym efektywnoæ pracy, ale przede wszystkim nie ma tu ¿adnych szans na wychowywanie elit. Wrêcz przeciwnie, dokonuje
siê d³ugotrwa³y dobór negatywny, powoduj¹cy pozostawanie w administracji osób
najs³abszych.
Dla potwierdzenia dysproporcji w wynagradzaniu w administracji i na tak zwanym.wolnym rynku pracy warto zacytowaæ efekty ostatnio opublikowanych badañ, w których porównywano wysokoæ wynagrodzenia premierów rz¹dów
w krajach Unii do redniego wynagrodzenia menad¿erów wysokiego szczebla
w przemyle i us³ugach. W tych badaniach polski premier osi¹gn¹³ najni¿szy
wskanik wród premierów krajów Unii Europejskiej!

Motywowanie, czyli system uczy braku efektywnoci
Jedn¹ z najwiêkszych bol¹czek systemu zarz¹dzania zasobami ludzkimi w polskiej administracji jest motywowanie ludzi. Wynika to, jak wiêkszoæ s³aboci
w zarz¹dzaniu administracj¹, z braku stosowania metody zarz¹dzania przez cele.
Pracownikom nie stawia siê konkretnych, mierzalnych celów, a w zwi¹zku z tym
równie¿ nie rozlicza siê z ich realizacji. System premiowy nie zawiera w sobie
elementów wynagrodzenia uzale¿nionych od osi¹gniêcia okrelonych celów indywidualnych wyznaczanych dla pracownika ani te¿ celów departamentu czy
ca³ego urzêdu. A przecie¿ urzêdnik, który otrzymywa³by wynagrodzenie w czêci premiowej proporcjonalne na przyk³ad do liczby spraw, które za³atwi³ pozytywnie dla obywateli, z pewnoci¹ pracowa³by wydajniej i z wiêkszym zaanga¿owaniem.
Dochodzi do tak kuriozalnych sytuacji, ¿e wynagrodzenie (równie¿ premie)
s¹ ujmowane w ksiêgowoci administracyjnej wy³¹cznie jako koszty sta³e, bez
próby zrozumienia ich wp³ywu na konkretne przychody i efekty pracy danej
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instytucji. Tymczasem wiele urzêdów przynosi do bud¿etu dodatkowe wp³ywy
w sposób poredni, a niektóre wrêcz bezporednio. Mimo to zwiêkszenie zatrudnienia w takim urzêdzie czy te¿ wyp³acenie dodatkowych premii nawet jeli
wprost przynosi to zwiêkszenie dochodów bud¿etu, wy¿sze ni¿ te dodatkowe
koszty  jest niemal¿e niemo¿liwe lub bardzo trudne.

Wyuczone poczucie braku kompetencji i odpowiedzialnoci
Kolejnym grzechem zarz¹dzania ludmi w administracji jest konsekwentne
oduczanie ich odpowiedzialnoci.
Oczywicie w tym momencie podnios¹ siê g³osy, ¿e nic podobnego, ¿e przecie¿ s¹ liczne kontrole; wewnêtrzne i zewnêtrzne, tak wiêc osoby, które dopuci³y
siê jakich niedopatrzeñ, s¹ wy³apywane i karane. Otó¿ w praktyce tak siê nie
dzieje i urzêdnicy dobrze o tym wiedz¹. Kontrole zajmuj¹ siê nie tyle badaniem
efektów pracy urzêdnika, ile zgodnoci jego dzia³añ z okrelonymi procedurami.
Brak odpowiedzialnoci wynika g³ównie z faktu, ¿e formalny poziom podejmowania decyzji jest przesuniêty bardzo wysoko i to niezale¿nie od ich wagi.
Doprowadza to do sytuacji, w której urzêdnik sam nie podejmuje decyzji, ale j¹
przygotowuje dla prze³o¿onego, ten te¿ jej nie podejmuje, tylko przygotowuje j¹
dla swojego prze³o¿onego... ten dalej... i tak dalej ... Dochodzi do tego, ¿e na
dokumencie z decyzj¹ znajduje siê szeæ podpisów i piecz¹tek. Kto ponosi odpowiedzialnoæ za tak podjêt¹ decyzjê?

Zhierarchizowany system organizacyjny
i sposób komunikacji w jego ramach
Z pojêciem odpowiedzialnoci cile wi¹¿¹ siê kompetencje. Kto, kto nie ma
kompetencji, automatycznie oducza siê ponoszenia odpowiedzialnoci, w myl
zasady ja tu nie decydujê, wiêc nie odpowiadam. Dzieje siê tak, poniewa¿
komunikacja w administracji przebiega po szczytach, co oznacza, ¿e miêdzy
poszczególnymi urzêdami wymiana pism odbywa siê niemal wy³¹cznie na poziomie ich szefów. Powoduje to dodatkow¹ stratê czasu, anga¿uje niepotrzebnie
wiêcej osób, a jednoczenie utrwala w urzêdnikach poczucie braku kompetencji
i w konsekwencji odpowiedzialnoci. Tymczasem informatyka jest wykorzystywana przez administracjê ci¹gle w stopniu daleko niewystarczaj¹cym. Kolejne
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projekty albo utykaj¹, albo w ogóle nie s¹ rozpoczynane. Nadal podstaw¹ komunikacji jest dokument papierowy, który wêdruje d³ugo pomiêdzy ró¿nymi urzêdami od do³u do góry i znów od góry do do³u.

Zderzenie dwóch wiatów
Niedostosowanie s³u¿b administracji publicznej do nowych wymagañ spo³eczeñstwa, wynikaj¹cych ze zmian rynkowych a tak¿e rewolucji informacyjnej,
szczególnie wyranie widaæ we wszelkiego rodzaju kontaktach petenta (osoby
fizycznej lub firmy) z urzêdem. Wtedy czêsto siê okazuje, ¿e metody pracy, wyposa¿enie stanowiska pracy, jakoæ obs³ugi klienta odbiegaj¹ zdecydowanie od standardów, do jakich przyzwyczai³ wolny rynek.
Obecnie pañstwo realizuje wiele funkcji w stosunku do obywateli. Czêæ
z nich ma charakter ewidentnie czysto us³ugowy. To w³anie ten obszar, w którym
uczestniczy siê w roli klienta. Problem w tym, ¿e obszar ten jest realizowany
osobicie przez same urzêdy, co wprowadza naturalny monopol. Tak wiêc le
obs³u¿ony petent mo¿e najwy¿ej z³o¿yæ skargê, ale nie mo¿e wybraæ innego
miejsca uzyskania tej us³ugi.
Mog³oby to byæ jednak realizowane w innej formie. Mo¿na tak¹ us³ugê zleciæ
firmie, a w trakcie realizacji zlecenia skrupulatnie tê firmê rozliczaæ (równie¿
w postaci kar finansowych) za niezadowolenie klientów (oczywicie jeli do niego dojdzie) z jakoci realizowanej obs³ugi.

Pañstwo efektywne
Obecnie obowi¹zuj¹ce zasady zarz¹dzania pañstwem, a w tym zarz¹dzania
zasobami ludzkimi w administracji, sprowadzaj¹ siê do stosowania licznych zabezpieczeñ i utrudnieñ, które prowadz¹ do zmniejszania efektywnoci funkcjonowania pañstwa i jego organów i wbrew swojemu celowi nie tylko nie ograniczaj¹ mo¿liwoci negatywnych zachowañ, lecz tak¿e wrêcz przeciwnie  u³atwiaj¹ brak odpowiedzialnoci, zaanga¿owania i ukrywanie niekompetencji za
g¹szczem formalizmów.
Nale¿y powiêciæ wiêcej uwagi sprawom zarz¹dzania ludmi, a przede wszystkim zmianie filozofii zarz¹dzania pañstwem. Trzeba siê nauczyæ wyznaczania
okrelonych celów, a potem z nich rozliczaæ. Trzeba iæ w kierunku jak najwiêk-
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szej jawnoci, przejrzystoci ró¿nych dzia³añ, tak aby poddawaæ urzêdy i urzêdników jak najwiêkszej kontroli publicznej, ale nie rozumianej jako trzymanie ich
za rêce.
Trzeba w jak najwiêkszym stopniu przekazywaæ ró¿ne funkcje pañstwa
do podmiotów konkurencyjnych, tak aby pañstwo, nie zdejmuj¹c z siebie odpowiedzialnoci za te funkcje, ograniczy³o swoj¹ rolê do doboru odpowiednich
wykonawców, a potem ich rozliczania. W ten sposób dokonuje siê przesuwanie
obowi¹zków ze sfery administracyjnej (z natury rzeczy monopolistycznej)
do sfery konkurencji, która najlepiej podnosi jakoæ wiadczonych us³ug.
Trwaj¹ca obecnie dyskusja wokó³ podniesienia standardów w administracji
publicznej i polityce ma zbyt wiele elementów magicznych. Zw³aszcza politycy
upatruj¹ usprawnienia funkcjonowania pañstwa i lepszej pracy urzêdników
w zmianach odwo³uj¹cych siê do poczucia misji, etosu i do moralnoci. Ich
zdaniem kluczem do zmian na lepsze jest tak zwana rewolucja moralna, po
której wdro¿eniu wszyscy bêd¹ uczciwi i oddani sprawom pañstwa. Poprawa
etosu jest potrzebna, jeli jednak rzeczywicie chce siê usprawniaæ pañstwo oraz
wychowywaæ wiadomie jego s³u¿by, w tym tak¿e elity, nale¿y zrozumieæ i przyj¹æ, ¿e urzêdnik jest takim samym cz³owiekiem i pracownikiem jak ka¿dy. Pracuje
ze wzglêdu na realizacjê w³asnych ambicji zawodowych i finansowych, chêæ
rozwoju zawodowego i po prostu tak¿e ze wzglêdu na potrzebê utrzymania
w³asnej rodziny. Dlaczego wiêc nie zastosowaæ w stosunku do niego takich
samych zasad rozliczania, motywowania, jakie stosuje siê do pracowników zatrudnionych w tak zwanym biznesie. Najwy¿szy czas zacz¹æ siê uczyæ z dowiadczeñ w zakresie zarz¹dzania, jakie maj¹ za sob¹ firmy. Pozwoli to instytucjom
publicznym (których w³acicielami s¹ wszyscy) funkcjonowaæ efektywniej, lepiej
wspó³pracowaæ z firmami i klientami tych instytucji. W konsekwencji zaoszczêdzi
siê sporo pieniêdzy publicznych, ale nie poprzez g³upie oszczêdnoci na iloci,
wynagrodzeniach i warunkach pracy polskiej administracji, ale poprzez lepsz¹
obs³ugê, skrócenie czasu oczekiwania na za³atwienie wielu spraw i lepsz¹ jakoæ
podejmowanych decyzji.
Najwy¿szy czas, aby w debacie publicznej wywiechtane i p³ytkie tanie pañstwo zamieniæ na pañstwo efektywne.
Krzysztof Krystowski*
* Krzysztof Krystowski  podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.
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Motywowanie elit urzêdniczych

Debata na temat poprawy dzia³ania urzêdników pañstwowych powinna
braæ pod uwagê dwa zjawiska. Z jednej strony bardzo powoli zmienia siê
opinia na temat pracowników administracji publicznej, z drugiej natomiast
praca taka staje siê niezmiernie po¿¹dana, g³ównie ze wzglêdu na sta³oæ
i pewnoæ zatrudnienia. Wzrost liczby chêtnych do pracy w administracji powinien byæ jedn¹ z g³ównych przes³anek poprawy jakoci funkcjonowania
polskich urzêdów. Wzrost konkurencji oraz przejrzystoæ konkursów wydaj¹
siê byæ elementami, które w pewnej perspektywie zreformuj¹ polsk¹ administracjê. Jednak¿e g³ówn¹ przeszkod¹ dla takiej swoistej odnowy jest olbrzymia
rotacyjnoæ kadr. Wielokrotnie zdarza siê, i¿ osoba, która znajduje pracê w urzêdzie pañstwowym, traktuje to zatrudnienie jako element zdobycia dodatkowych umiejêtnoci oraz jako przejcie pomiêdzy szko³¹ a dochodowymi miejscami pracy. Zatrudnienie w administracji wiele osób traktuje tak, jak emigranci z Trzeciego wiata traktuj¹ Polskê  jako przystanek w przenosinach do krajów zachodniej Europy. Je¿eli chce siê zbudowaæ naprawdê niezale¿n¹, fachow¹ i efektywn¹ administracjê publiczn¹, konieczne jest stworzenie takich warunków, aby najlepsi chcieli w niej pozostawaæ oraz nie rumienili siê na pytanie o wykonywany zawód. Oczywiste jest, ¿e najlepszym
bodcem do pozostawania w administracji zawsze bêd¹ pieni¹dze, ale nie
musi to oznaczaæ drastycznego podniesienia wynagrodzeñ. Najprostszym sposobem jest wynagradzanie premiowe, uzale¿nione od wk³adu pracy, fachowoci i zaanga¿owania danego pracownika. Je¿eli chce siê mieæ fachowców mog¹cych sprostaæ wyzwaniom lepszego zarz¹dzania Polsk¹,
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nie mo¿e oburzaæ informacja, ¿e kto w administracji otrzyma³ kilka tysiêcy
z³otych premii. Administracja publiczna powinna w tym zakresie (równie¿ w
wielu innych) przej¹æ zasady z sektora prywatnego, gdzie pensja etatowa
wcale nie musi byæ g³ównym sk³adnikiem wynagrodzenia. Dobrze by by³o,
gdyby urzêdnicy na pytanie o wynagrodzenie odpowiadali tak jak menad¿erowie wielu firm, podaj¹c wynagrodzenie roczne, a nie miesiêczne. Do lamusa musi odejæ powiedzenie funkcjonuj¹ce nadal w administracji: czy za³atwiê dziesiêæ, czy dwadziecia spraw, to i tak nie zmieni to mojego wynagrodzenia, to wolê za³atwiæ dziesiêæ.
Wprowadzanie konkurencji do administracji publicznej jest jednak bardzo
trudne, jak pokazuj¹ miêdzy innymi przepisy reguluj¹ce funkcjonowanie urzêdników s³u¿by cywilnej w Polsce. Dzisiejsze przepisy gwarantuj¹ mianowanemu urzêdnikowi s³u¿by cywilnej praktycznie sta³e zatrudnienie do koñca ¿ycia.
Fakt ten wydawa³ siê byæ decyduj¹cy dla tysiêcy kandydatów, którzy w tym
roku przyst¹pili do egzaminów. Z ca³¹ pewnoci¹ wród nich by³o równie¿
wielu, którzy zostali zmuszeni do podchodzenia do egzaminów na przyk³ad
w wyniku przepisu, który w praktyce pozwala startowaæ na stanowiska kierownicze tylko mianowanym urzêdnikom s³u¿by cywilnej. Wydaje siê jednak, ¿e by³a to zdecydowana mniejszoæ. W przypadku najczêstszej motywacji do podchodzenia do egzaminów, czyli sta³oci zatrudnienia i w³aciwie
nieusuwalnoci, trzeba siê zastanowiæ, czy naprawdê o to chodzi. Czy chce siê
mieæ armiê urzêdników, dla których jedyn¹ motywacj¹ do wysi³ku by³o zdanie egzaminu i otrzymanie statusu s³u¿by cywilnej. Chyba jednak nie.
Jak mo¿na to zmieniæ? Prawdopodobnie konieczne jest przemylenie systemu ocen okresowych. W dzisiejszych warunkach to prêdzej prze³o¿ony urzêdnika s³u¿by cywilnej po¿egna siê z zatrudnieniem ni¿ odwrotnie. Ka¿dy mianowany urzêdnik s³u¿by cywilnej powinien raz na pewien okres zdawaæ egzamin przydatnoci do zawodu oraz przedstawiaæ opiniê prze³o¿onego/prze³o¿onych. Nale¿a³oby siê równie¿ zastanowiæ nad koniecznoci¹ zmiany zatrudnienia po przepracowaniu pewnego okresu. Nie musia³oby siê to wi¹zaæ
ze zmiana miejsca zatrudnienia, a jedynie pewn¹ modyfikacj¹ odpowiedzialnoci. Pozwoli³oby to odpowiednio motywowaæ i kontrolowaæ pracowników,
którzy w za³o¿eniu maj¹ byæ elit¹ polskiej administracji. Od elit wymaga siê
wiêcej  dlatego te¿ nie powinno budziæ sprzeciwu wprowadzenie realnego
systemu oceny oraz obowi¹zku dodatkowego zaanga¿owania. W przypadku
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niezdania egzaminu nie oznacza³oby to w ¿adnym razie zwolnienia z pracy,
a jedynie utratê statusu, który mo¿na by³oby równie¿ w miarê ³atwo odzyskaæ.
Konieczne jest jednak przyjêcie systemu kija i marchewki, i ten kij wcale nie
musi byæ bardzo du¿y.
Kilka s³ów warto te¿ powiêciæ kwestii ograniczenia udzia³u w konkursach
na stanowiska kierownicze w administracji. Obecnie do konkursu na stanowisko dyrektorskie mog¹ startowaæ w praktyce tylko mianowani urzêdnicy s³u¿by cywilnej. Zamyka to drogê wielu osobom, które nie chc¹ zdawaæ zupe³nie
im niepotrzebnych egzaminów, a ze wzglêdu na i fachowoæ by³yby wietnymi dyrektorami. Przyk³adowo w obecnej sytuacji pracownik naukowy wy¿szej uczelni nie mo¿e przyst¹piæ do konkursu na stanowisko dyrektora,
w³anie ze wzglêdu na brak statusu. Dzieje siê tak równie¿ z pracownikami,
którzy nie posiadaj¹c statusu urzêdnika s³u¿by cywilnej, charakteryzuj¹ siê
specyficznym dowiadczeniem, nabytym w wyniku d³ugoletniej czêsto pracy,
które mog³oby byæ w³anie wykorzystane na stanowisku kierowniczym. Bêdzie to skutkowa³o sytuacjami, w których dyrektorami administracji bêd¹
co prawda mianowani urzêdnicy s³u¿by cywilnej, ale ze wzglêdu na brak
specyficznej wiedzy ca³kowicie nieprzygotowani do oceny pracy swoich pracowników. Trudno jest sobie wyobraziæ sytuacjê, w której dyrektorem departamentu analitycznego zostaje osoba bez dowiadczenia w przygotowaniu
opracowañ naukowych czy prognoz. Mo¿na oczywicie powiedzieæ: nic prostszego, tylko zdaæ egzamin  pytanie jednak po co. Czy pracownikowi charakteryzuj¹cemu siê wyj¹tkowymi umiejêtnociami z zakresu na przyk³ad polityki
energetycznej niezbêdne jest poznanie ustawy o s³u¿bie cywilnej? Wydaje siê,
¿e nie. Konieczna jest tu wiêksza elastycznoæ, a zmiany wydaj¹ siê byæ
konieczne. Do konkursów powinny byæ dopuszczane osoby, które charakteryzuj¹ siê unikatow¹ wiedz¹ czy dowiadczeniem, którego nabycie trwa
wiele lat. Absurdem jest równie¿ pomys³, ¿e ka¿dy dyrektor musi znaæ
dok³adnie na przyk³ad ca³¹ ustawê o zamówieniach publicznych (to bada siê
miêdzy innymi zarówno na konkursach do s³u¿by cywilnej, jak równie¿
na stanowiska dyrektorskie). W ka¿dym urzêdzie znajduj¹ siê odpowiednie
s³u¿by, które dbaj¹ o to, aby nie pope³niæ b³êdu. Konkursy powinny byæ
bardziej dostosowane do specyfiki danego miejsca pracy.
Niezwykle wa¿n¹, a zarazem kontrowersyjn¹ kwesti¹ jest tak zwana apolitycznoæ urzêdników. Czy jest ona wskazana i naprawdê potrzebna? Sprawne
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rz¹dzenie pañstwem rozpoczyna siê od eliminowania konfliktów wewnêtrznych, najpierw w ramach poszczególnych resortów, a nastêpnie w ramach
ca³ego rz¹du. Niemo¿liwe jest prowadzenie skutecznej polityki, je¿eli dany
minister nie ma mo¿liwoci doboru najbli¿szych wspó³pracowników, którymi
w jego miejscu pracy s¹ w³anie dyrektorzy. Nale¿y obaliæ mit, ¿e za ka¿d¹
zmian¹ rz¹dów musi iæ wymiana kadr kierowniczych poszczególnych resortów. Tak siê po prostu w wiêkszoci przypadków nie dzieje. Zdecydowana
wiêkszoæ ministrów, dostosowuj¹c strukturê resortów, powierza pe³nienie
obowi¹zków dotychczasowym dyrektorom lub ich zastêpcom. Wcale nie
tak czêsto, jak to siê ugruntowa³o w opinii publicznej, dochodzi po wyborach do wymiany kadr. Ka¿dy rozs¹dny szef wie dobrze, ¿e usuwanie dyrektorów z innych ni¿ brak fachowoci powodów spowoduje komplikacje
w funkcjonowaniu ministerstwa, a to w koñcu musi siê odbiæ na ocenie pracy
ministra lub jego zastêpców, a to oni s¹ rozliczani przez parlamentarzystów,
a ci z kolei przez swoich wyborców. Dlatego te¿ ministrowie powinni mieæ
zapewnion¹ du¿¹ dowolnoæ w doborze swoich najbli¿szych wspó³pracowników. Ich prawo nie powinno byæ w sztuczny sposób ograniczane poprzez
wprowadzanie utrudnieñ w zwalnianiu dyrektorów departamentów. Powodowa³oby to wiêksz¹ przejrzystoæ oraz skraca³oby czas koniecznych dostosowañ powyborczych, bo chyba nikt nie ma z³udzeñ, ¿e je¿eli dany minister
nie bêdzie chcia³ wspó³pracowaæ z dan¹ osob¹, to i tak znajdzie sposób,
¿eby siê jej pozbyæ. Obecnie mo¿e dochodziæ do sytuacji, w której dany
minister traci czas i energiê na znalezienie sposobu na pozbycie siê jednego
czy dwóch dyrektorów, a nie na wprowadzanie programu wyborczego partii, która go na to stanowisko desygnowa³a. Zwolnienie ze stanowiska kierowniczego nie musi przecie¿ oznaczaæ ca³kowitego zwolnienia z pracy. Takiej osobie mog¹ byæ powierzane inne zadania, które jednak nie bêd¹ zwi¹zane ze sprawowaniem nadzoru czy w³adzy.
Je¿eli uda siê stworzyæ przepisy, które nie bêd¹ wprowadza³y sztucznych
ró¿nic pomiêdzy administracj¹ a sektorem prywatnym, tym lepiej zarówno
dla efektywnoci pañstwa, jak i samych urzêdników.
Maciej Duszczyk*
* Doktor Maciej Duszczyk  naczelnik dzia³u, Departament Analiz Ekonomicznych i Spo³ecznych Urz¹d Komitetu
Integracji Europejskiej.
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Biurokracja i elity urzêdnicze
w procesie transformacji
Ogl¹d funkcjonowania administracji publicznej od rodka pozwala na postawienie hipotezy, ¿e elity urzêdnicze w Polsce przechodz¹, podobnie jak
ca³a gospodarka, okres transformacji. W efekcie obecnie w administracji mo¿na wyró¿niæ trzy podstawowe typy urzêdników.
Po pierwsze  urzêdników s³u¿by cywilnej, czyli zaczyn nowoczesnego
korpusu niezale¿nej s³u¿by, która stanowi zrêby nowoczesnej administracji,
wychodz¹cej naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom spo³eczeñstwa, wymagaj¹cej zdolnoci do podejmowania ró¿nych dzia³añ w celu szybkiego reagowania na zachodz¹ce w otoczeniu zmiany1 . W celu zapewnienia zawodowego,
rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadañ pañstwa ustanawia siê s³u¿bê cywiln¹ oraz okrela zasady dostêpu do tej s³u¿by,
zasady jej organizacji, funkcjonowania i rozwoju (art. 1 ustawy z 18 grudnia
1998 r. o s³u¿bie cywilnej). S¹ to w za³o¿eniu profesjonalici rzetelnie wykonuj¹cy swoje obowi¹zki, osoby wszechstronne, które mog¹ siê przemieszczaæ
pomiêdzy poszczególnymi resortami, dobrze i sprawnie wykonuj¹c powierzone im obowi¹zku. Taka s³u¿ba cywilna w Polsce dopiero powstaje.
Po drugie  pasjonatów, wykonuj¹cych swoj¹ pracê w sposób specyficzny, znajduj¹c w niej spe³nienie swoich zawodowych i ¿yciowych oczekiwañ. S¹ to osoby, które poniek¹d s¹ przypisane do danego obszaru tematycznego i w innych obszarach nie sprawdzi³yby siê tak dobrze. Grupa ta, chocia¿
niezbyt liczebna, stanowi lokomotywê ci¹gn¹c¹ ca³oæ administracji.
1

Urz¹d S³u¿by Cywilnej www.usc.gov.pl.
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W koñcu jest trzecia grupa  pracowników s³u¿by cywilnej, którzy stanowi¹ tryby funkcjonowania administracji. I jak w ka¿dej machinie  tak¿e
w tej urzêdniczej jej tryby bywaj¹ bardziej i mniej sprawne. Do najmniej sprawnych nale¿¹ osoby, które staraj¹ siê byæ niezast¹pione poprzez gromadzenie
zasobu wiedzy i traktowanie jej jako w³asnoci prywatnej, a nie jako dobra
administracji.
W przysz³oci struktura administracji powinna siê zmieniaæ w kierunku
zwiêkszania pierwszej grupy, która tak¿e powinna czêciowo przejmowaæ
grupê drug¹ i trzeci¹, a w efekcie przyczyniaæ siê do poprawy jakoci i sprawnoci elit urzêdniczych.
Jednak s¹ tak¿e inne aspekty procesu transformacji, na które nale¿y
zwróciæ uwagê, pisz¹c o elitach urzêdniczych. Pierwszy z nich to sama
specyfika okresu transformacji. By³ to i nadal jest okres wielu zmian prawnych i organizacyjnych, które wymusza³y wielki wysi³ek administracyjny,
skierowany przede wszystkim na proces tworzenia prawa  ustaw i aktów wykonawczych. W efekcie wród administracji wykszta³ci³o siê przekonanie, ¿e najlepszym sposobem administrowania jest zmiana prawa, a
niektóre ustawy zaczê³y powoli przypominaæ instrukcjê obs³ugi dla urzêdników, pozostawiaj¹c ma³o miejsca na jak¹kolwiek elastycznoæ lub interpretacjê. To z kolei prowadzi do narastania pewnej biernoci wród
urzêdników, którzy czêsto w³asn¹ chêæ nicnierobienia zas³aniaj¹ liter¹
ustawy. W efekcie takich dzia³añ brakuje tak¿e czêsto mylenia kategoriami budowania strategii i wp³ywania na zmianê w inny sposób ni¿
poprzez przygotowywanie kolejnych ustaw. Jednak widaæ ju¿ pewne
zmiany na tym polu. Przygotowywany Narodowy Program Rozwoju na
lata 2007-2013 pokazuje inny sposób podejcia do wyzwañ stoj¹cych przed
rozwojem kraju i jego administrowaniem. Nieprzypadkowo jako element
NPR powsta³ projekt Programu Operacyjnego Sprawna Administracja,
którego wdra¿anie pozwoli na dokoñczenie przemian w administracji
publicznej.
Aby oceniæ funkcjonowanie administracji, trzeba tak¿e zwróciæ uwagê
na kilka z³ych praktyk, które siê w niej pojawi³y. Takim zjawiskiem, bêd¹cym równie¿ efektem transformacji, jest przeniesienie procesów decyzyjnych,
stanowi¹ce konsekwencj¹ problemów wymienionych powy¿ej. Bardzo czêsto decyzje s¹ podejmowane na zbyt wysokim szczeblu  Rady Ministrów,

98

Biurokracja i elity urzêdnicze w procesie transformacji

ministra w³aciwego do danej sprawy lub wiceministrów. Delegowanie decyzji na ni¿sze poziomy wystêpuje bardzo rzadko.
Pojawia siê tak¿e problem Polski resortowej, który w okresie transformacji nabra³ szczególnego znaczenia. Przy zachodz¹cych istotnych przemianach
ustrojowych, spo³ecznych i gospodarczych trudno by³o stworzyæ jednolit¹ strategiê kierunków rozwoju pañstwa. W efekcie strategi¹ radzenia sobie by³o
budowanie polityki resortowej, skupionej na zaspokajaniu potrzeb poszczególnych obszarów dzia³añ. Pewnym przyczynkiem do budowania takiej sytuacji jest tak¿e wspomniany problem przeniesienia poziomu decyzji na wy¿szy
szczebel i zwi¹zane z tym ograniczenie komunikacji pomiêdzy resortami na szczeblu
departamentów i nadmierne sformalizowanie tej komunikacji. Zdarza³y siê
sytuacje, gdy nawet w ramach jednego resortu wiceministrowie porozumiewali siê za pomoc¹ s³u¿bowych pism, przesy³anych poczt¹ obiegow¹.
Ten w¹tek ka¿e przejæ do nastêpnego  mianowicie wchodzenia w transformacjê techniczn¹. Dostêp do nowoczesnych rodków komunikacji, komputerów i Internetu prowadzi tak¿e do zwiêkszenia wykorzystywania nowoczesnych technik, które powinny zwiêkszaæ efektywnoæ administracji 
wa¿ne jest, aby elity urzêdnicze by³y równie¿ liderami w wykorzystaniu
najbardziej efektywnych technik komunikowania siê. Przyk³adem mo¿e
byæ Estonia, w której obieg dokumentów zosta³ niemal ca³kowicie przeniesiony w wiat wirtualnych technologii  nawet podczas spotkañ Rady
Ministrów wszystkie dokumenty s¹ wywietlane na ekranach komputerów.
Przed polsk¹ administracj¹ stoi wiêc du¿e wyzwanie  s³abo rozwiniête sieci
komputerowe, tendencja do niewykorzystania dotychczasowych dowiadczeñ, przestarza³y sprzêt, a tak¿e brak umiejêtnoci. Aby administracja by³a
sprawna, te braki tak¿e trzeba nadrobiæ.
Pomimo tych wszystkich problemów polska administracja zda³a bardzo
wa¿ny egzamin, którym by³o od maja 2004 roku wejcie w struktury Unii
Europejskiej. Przedstawiciele administracji, reprezentuj¹cy Polskê na spotkaniach ró¿nego szczebla, wywi¹zuj¹ siê ze swoich zadañ. To oznacza,
¿e w Polsce funkcjonuje trzon sprawnej kadry urzêdniczej, na którym mo¿na
budowaæ dalszy proces jej transformacji w nowoczesn¹ administracjê.
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak*
* Doktor Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak  podsekretarz stanu w Ministerstwie Polityki Spo³ecznej.
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Polskie elity o sobie
na tle wyzwañ integracji
z Uni¹ Europejsk¹
Ewolucja roli elit w transformacji
i integracji z Uni¹ Europejsk¹
Upadek komunizmu w Europie rodkowo-Wschodniej wzmocni³ szczególnie znaczenie elit politycznych i gospodarczych. Tak¹ rolê elit wyznaczy³y specyficzne, bezprecedensowe warunki wyjciowe transformacji  równoleg³e tworzenie podstaw demokracji i rynku, brak klasy redniej oraz s³aboæ spo³eczeñstwa obywatelskiego w skrajnie scentralizowanych pañstwach
z dominuj¹cym sektorem publicznym. Elitom przypad³a funkcja strategicznych aktorów transformacji, której wyrazem by³y koncepcje porozumienia
elit, wynegocjowanej rewolucji b¹d paktu politycznego pomiêdzy autorytarn¹ w³adz¹ a przywódcami opozycji demokratycznej. W takim kontekcie elity rozpatrywano jako g³ównych kreatorów przekszta³ceñ ustrojowych,
interesów grupowych i podzia³ów politycznych, których sposoby mylenia,
wartoci oraz style dzia³ania okrela³y wiadomoæ zbiorow¹, to¿samoæ,
identyfikacje i wzory zachowañ równie¿ poza sfer¹ polityki1 .
Stabilizacja nowego ustroju zmienia role i zadania elit. W odniesieniu
do Polski zmianê tê charakteryzuje metafora trzech generacji elit: elity prze³omu, elity transformacji oraz elity konsolidacji. Elita prze³omu zakreli³a
wizjê i pozyska³a akceptacjê spo³eczn¹ dla zmiany ustrojowej. Najwa¿niejszym zadaniem elity transformacji by³o zinstytucjonalizowanie wczeniej
1

J. Higley, J. Pakulski, Elite Theory and Research in Postcommunist Societies [in:] J. Frenzel-Zagórska, J. Wasilewski
(eds.), The Second Generation of Democratic Elites in Central and Eastern Europe, IPS PAS, Warsaw 2000, p. 3940.
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dokonanych wyborów oraz zast¹pienie polityki symbolicznej, formowanej
w jêzyku wizjonerów, polityk¹ reform modernizuj¹cych pañstwo i gospodarkê. Z kolei elity konsolidacji powinny siê koncentrowaæ na podtrzymywaniu i usprawnianiu dzia³aj¹cych ju¿ instytucji demokracji i rynku, a tak¿e
utrwalaæ powszechne stosowanie nowych regu³ w sferze publicznej. W porównaniu z wczesn¹ faz¹ przemian ustrojowych dalszy kierunek transformacji prowadzi do ograniczenia roli elit. Reformy zwiêkszaj¹ autonomiê gospodarki poddawanej regu³om rynku. Ronie znaczenie nowych uczestników
sfery publicznej  mediów, samorz¹dów terytorialnych, grup interesu i kolejnych partii, które zawê¿aj¹ swobodê decyzyjn¹ establishmentu. Prerogatywy elit s¹ ograniczone tak¿e zobowi¹zaniami zewnêtrznymi, wynikaj¹cymi miêdzy innymi z akcesji Polski do Unii2 .
Pomimo takich tendencji nadal istniej¹ okolicznoci szczególnie dowartociowuj¹ce rolê elit politycznych i gospodarczych w Polsce. Wystêpuj¹ one
najsilniej w tych obszarach, które stanowi¹ domenê elit i bezporednio mog¹
byæ zmieniane g³ównie wskutek ich aktywnoci. Obecnie jest to kwestia
przezwyciê¿enia kryzysu pañstwa, przejawiaj¹cego siê w niskiej jakoci i demoralizacji polityków, atrofii moralnoci i prawa, oligarchizacji, klientelizmie i korupcji, a tak¿e zapaci finansów publicznych, niewydolnoci administracji i rozk³adzie wymiaru sprawiedliwoci wskazuj¹cych, ¿e ustrój III
Rzeczypospolitej nie osi¹gn¹³ fazy dojrza³ej konsolidacji3 . To przede wszystkim produktem elit jest niestabilnoæ sceny politycznej, deficyt legitymizacyjny rz¹du i parlamentu, rozproszenie, s³aboæ i nietrwa³oæ partii (w tym
czêste zmiany ich nazw, programu, struktury organizacyjnej i liderów) oraz
niska jakoæ i zmiennoæ oferty wyborczej. Zjawiska te le¿¹ u podstaw wyobcowania elit, du¿ej absencji wyborczej oraz niechêci Polaków do polityki,
znacznie wiêkszej ni¿ w ustabilizowanych demokracjach.
Najwa¿niejszym politycznym i normatywnym wskanikiem niedokoñczonej konsolidacji elit jest trwa³y podzia³ na partie postkomunistyczne
2

3

J. Wasilewski, Elitystyczne wyjanienia wschodnioeuropejskich demokratyzacji [w:] R. Markowski (red.), Populizm
a demokracja, ISP PAN, Warszawa 2004.
W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych formu³owano pogl¹d odmienny, mówi¹cy o przedwczesnej konsolidacji,
zachodz¹cej w Polsce na bazie sieci nieformalnych powi¹zañ o charakterze polityczno-biznesowym (kapitalizm
polityczny, kapitalizm menad¿erski itp.). Upublicznienie przez sejmowe komisje ledcze mechanizmów zale¿noci pomiêdzy ró¿nymi orodkami w³adzy politycznej i gospodarczej podwa¿y³o jednak i skompromitowa³o
ten rodzaj konsolidacji.
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i postsolidarnociowe, wywiedziony jeszcze z okresu PRL. Na poziomie
organów pañstwa utrzymuje siê on w praktyce formowania koalicji rz¹dowych, tworzonych wy³¹cznie przez partie postkomunistyczne albo postsolidarnociowe. Najwa¿niejsze pod tym wzglêdem s¹ strategie elit partyjnych, a to¿samoci postkomunistyczne i antykomunistyczne, podobnie jak
preferowany model stosunków pomiêdzy pañstwem i Kocio³em, s¹ przenoszone i ugruntowane tak¿e w zachowaniach innych grup spo³ecznych4 .
Zapowiedzi kontynuacji tej praktyki, brutalizacja polityki i fragmentacja sceny politycznej przesuwaj¹ w czasie ukszta³towanie siê elity pluralistycznej
lub konsensualnie zjednoczonej, uznawanej w teorii za podstawow¹ przes³ankê skonsolidowanej demokracji. Podobne konsekwencje ma wejcie
na scenê polityczn¹ partii populistycznych i antysystemowych, które odgrywaj¹ istotn¹ rolê w Sejmie i koalicjach samorz¹dowych oraz mobilizuj¹
znacz¹ce poparcie wyborcze.
Elity i instytucje niezdolne do konsolidacji os³abiaj¹ pañstwo i obni¿aj¹
zdolnoæ spo³eczeñstwa do dzia³ania. W rezultacie marnowana jest czêæ
potencja³u Polski (zasoby wykszta³conej m³odzie¿y, dogodne po³o¿enie
geograficzne), niedostatecznie wykorzystywana do poprawy konkurencyjnoci kraju w Unii. Na tym tle warto przywo³aæ tezê, ¿e Europa rodkowoWschodnia wesz³a po 1989 roku w okres rozwoju ³¹cz¹cego cechy liberalnego kapitalizmu, komunizmu i pañstw Trzeciego wiata, przy czym proporcje ich rozk³adu s¹ kwesti¹ otwart¹5 . Na obecnym etapie rozwoju Polski
wzmacnianie elementów nowoczesnego kapitalizmu w znacznej mierze zale¿y od dokoñczenia konsolidacji pañstwa, której podstawowym warunkiem
jest konsolidacja elit. Wymownym przyk³adem nowych wyzwañ i nowej roli
polskich elit s¹ strategiczne kwestie dyskutowane w zwi¹zku z pracami nad
Narodowym Planem Rozwoju na lata 20072013 b¹d te¿ podejmowane
w debacie nad Strategi¹ Lizboñsk¹.

4

5

Specyfikê procesu demokratyzacji w Polsce na tle porównañ z Europ¹ Zachodni¹ i krajami Europy postkomunistycznej analizuje A. Antoszewski, Wzorce rywalizacji politycznej we wspó³czesnych demokracjach europejskich,
Uniwersytet Wroc³awski, Wroc³aw 2004.
Ch. Bryant, Economic Utopianism and Sociological Realism: Strategies for Transformation in East-Central Europe [in:]
Ch. Bryant, E. Mokrzycki (eds.), The New Great Transformation? Change and Continuity in East-Central Europe,
Routledge, London 1994.
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Dane i metoda
Opracowanie prezentuje wybrane wyniki projektu badawczego Elity
polityczne i gospodarcze Polski wobec integracji z Uni¹ Europejsk¹, realizowanego w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jednym z jego elementów by³o przeprowadzenie i analiza trzydziestu wywiadów pog³êbionych z dobranymi celowo politykami, liderami organizacji biznesu, przedsiêbiorcami i ekspertami. Wywiady zosta³y zrealizowane pomiêdzy majem 2003 roku a czerwcem 2004 roku wed³ug czêciowo zestandaryzowanego scenariusza zawieraj¹cego dyspozycje do rozmów. Ich przebieg
by³ nagrywany na dyktafon, a póniej zosta³ spisany i opracowany w formie
maszynopisów. Przeciêtny czas realizacji wywiadów wynosi³ pó³torej godziny (w niektórych przypadkach przekracza³ jednak cztery godziny rozmowy)6 .
Charakteryzowane wyniki dotycz¹ autopercepcji zachowañ polskich elit
polityki i biznesu. Stanowi¹ one efekt uboczny pytañ badawczych dotycz¹cych szans, nowych mo¿liwoci oraz problemów, które przed Polsk¹
otwiera wejcie do Unii Europejskiej. Z perspektywy celów projektu interesuj¹ce by³y zarówno wypowiedzi respondentów, jak i sposób, w jaki badani
mówili o poruszanych problemach. Uzyskane materia³ pozwoli³ na zrekonstruowanie sposobów mylenia rozmówców o badanych zagadnieniach.
Zastosowano jakociow¹ analizê treci wypowiedzi, a zebrane materia³y
poddano kategoryzacji i typologizacji, uwzglêdniaj¹cej podzia³ na trzy grupy
respondentów: elitê polityczn¹, elitê gospodarcz¹ oraz elitê obydwu sfer.
Wród rozmówców najliczniej reprezentowana by³a kategoria zaliczona
do elity biznesu  przedsiêbiorcy i menad¿erowie (w tym umieszczani
na licie najbogatszych Polaków tygodnika Wprost), liderzy organizacji
biznesu i znani eksperci gospodarczy, niezajmuj¹cy wczeniej wa¿nych stanowisk w organach w³adzy publicznej (15 osób). Drug¹ podgrupê tworzy³a
elita obydwu sfer, obejmuj¹ca respondentów, którzy zdobyli dowiadczenia
pracy na znacz¹cych stanowiskach politycznych, administracyjnych i dyplomatycznych, a obecnie zajmuj¹ eksponowane stanowiska w biznesie (8 osób).
6

Wywiady przygotowa³ i przeprowadzi³ autor artyku³u. Merytorycznie, metodologicznie, a w znacznej mierze
równie¿ personalnie (ze wzglêdu na kryteria doboru i sk³ad osobowy rozmówców) stanowi¹ one kontynuacjê
oraz rozwiniêcie wczeniejszych projektów badawczych. Zob. K. Jasiecki, Elita biznesu w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 2002.
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Nieco mniej liczni byli przedstawiciele elity politycznej, wród których znaleli siê by³y premier, kilku znanych polityków i wysokich rang¹ urzêdników pañstwowych oraz ekspertów (7 osób). Zastosowana metoda i ograniczona próba nie pozwalaj¹ na badania ilociowych rozk³adów analizowanych pogl¹dów b¹d uznania ich za reprezentatywne dla badanych grup
respondentów. Zebrane wypowiedzi potraktowano g³ównie jako materia³
umo¿liwiaj¹cy charakterystykê pogl¹dów przedstawicieli rodowisk politycznych i gospodarczych, niedostêpn¹ przy zastosowaniu metod ilociowych.
Respondenci ze wzglêdu na swoj¹ pozycjê spo³eczn¹ zostali uznani za osoby szczególnie kompetentne, których wiedza rzuca nowe wiat³o na badan¹
problematykê (zob. aneks).

Nowe zadania elit
Realizacja projektu stworzy³a mo¿liwoæ spojrzenia na rolê elit w Polsce
po kilkunastu latach transformacji ustrojowej z perspektywy jej prominentnych przedstawicieli. Problemow¹ specyfikê badania okrela³y odpowiedzi
respondentów na pytania otwarte: Jakie szanse i nowe mo¿liwoci otwiera
przed Polsk¹ cz³onkostwo w Unii Europejskiej? Na jakich zasobach mog¹ siê
opieraæ nowe strategie rozwoju Polski? Czym mo¿na zagraæ dla poprawy
po³o¿enia kraju? Jakie s¹ najwiêksze zagro¿enia i wyzwania, przed którymi
mo¿e stan¹æ Polska w pierwszych latach cz³onkostwa w Unii? W kontekcie
podejmowanej tu problematyki odpowiedzi udzielane przez rozmówców
prowadz¹ do wniosku, ¿e najczêciej postrzegali oni rolê i zadania elit funkcjonalnie, jako jeden z wa¿nych aspektów wewnêtrznych uwarunkowañ
rzutuj¹cych na sposób wykorzystania rodzimych potencja³ów w Unii. Zachowania elit i politykê organów w³adzy publicznej respondenci rozpatrywali równoczenie w kategoriach dzia³añ zwiêkszaj¹cych szanse rozwojowe
Polski b¹d te¿ jako element ryzyka i zagro¿eñ po wejciu do Unii. Dostrzegali przy tym wielowymiarowy charakter wyzwañ, z którymi bêd¹ siê musia³y skonfrontowaæ elity (w tym nowe cele i zadania), jak równie¿ mo¿liwe
rozmaite konsekwencje ich dzia³añ. W wymiarze pozytywnym rozmówcy widzieli w elitach aktorów zmian, którzy mog¹ poprawiaæ jakoæ zarz¹dzania pañstwem, wdra¿aæ d³ugofalowe strategie gospodarczego rozwoju kraju (tak¿e polityki regionalnej), stymulowaæ prowzrostow¹ politykê makroekonomiczn¹,

107

Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹

wspieraæ przedsiêbiorczoæ i innowacyjnoæ oraz tworzyæ dobry klimat inwestycyjny. W tym kontekcie wymieniali dzia³ania podejmowane w zwi¹zku
z dyskontowaniem cz³onkostwa w Unii, takie jak absorpcja funduszy strukturalnych, wykorzystanie instytucji unijnych do realizacji polskich interesów (obecnoæ w strukturach w³adzy, zwiêkszanie dostêpu do rynku i kapita³u, promocja
eksportu i tak dalej), zwiêkszanie efektywnoci polskiego lobbingu w Unii oraz
zmiana wizerunku Polski i polskich produktów.
Na poziomie korporacyjnym respondenci wskazywali na szczególn¹ rolê
elit w tworzeniu korzystnych warunków rozwoju i konsolidacji rodzimych
firm (zw³aszcza ma³ych i rednich), poprawê standardów zarz¹dzania w biznesie oraz we wspieraniu du¿ych przedsiêbiorstw, które mog³yby  jak Nokia w Finlandii  pe³niæ funkcje lokomotyw gospodarki. Podobnie precyzowali potrzebê aktywnoci elit w sferze wartoci i symboli okrelaj¹cych
ramy kulturowe oraz jakoæ kapita³u spo³ecznego. Wymieniali tu przede
wszystkim tworzenie klimatu zaufania w sferze publicznej, kszta³towanie
pozytywnych wzorów dzia³ania, przeciwdzia³anie patologiom i korupcji,
wspieranie dialogu spo³ecznego, podnoszenie standardów edukacyjnych,
aktywizacjê rynku pracy oraz ograniczanie dysproporcji rozwojowych i wykluczenia spo³ecznego.
Jest interesuj¹ce, jak na tle powszechnej w Polsce krytyki elit respondenci
okrelali ich negatywn¹ rolê w sferze publicznej. Przede wszystkim zwracali
uwagê na nisk¹ jakoæ polskiej polityki, w tym kryzys przywództwa, korupcjê i wyobcowanie elit, s³ab¹ legitymizacjê ustroju pañstwa, brak strategii
rozwoju kraju, traktowanie integracji z Uni¹ jako substytutu w³asnej polityki
oraz niejasny kierunek przemian politycznych w pañstwie, w tym niestabilne rz¹dy i rozproszenie systemu partyjnego. Na tle trudnej sytuacji bytowej
du¿ej czêci spo³eczeñstwa akcentowali rozszerzanie siê poparcia dla ugrupowañ antysystemowych, populistycznych i nacjonalistycznych. W kontekcie krytyki elit rozmówcy akcentowali najczêciej s³aboæ struktur pañstwa
(zw³aszcza wymiaru sprawiedliwoci), kryzys finansów publicznych, ograniczaj¹cy mo¿liwoci wspierania celów rozwojowych i wykorzystanie funduszy unijnych, atrofiê kapita³u spo³ecznego oraz niewielk¹ zdolnoæ pozyskiwania przez Polskê inwestycji zagranicznych. Wskazywali równie¿ na negatywn¹ rolê elit w zarz¹dzaniu procesami gospodarczymi (tendencje oligarchiczne i klientelistyczne, marnowanie lub nielegalne przejmowanie zaso-
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bów skarbu pañstwa itp.), opónianie reform strukturalnych i niewystarczaj¹ce wsparcie dla rodzimego kapita³u.
Wyra¿ane przez respondentów pogl¹dy na temat elit by³y jednak w kwestiach szczegó³owych zró¿nicowane i rozmaicie akcentowane. Chocia¿ dominowa³o wród nich krytyczne postrzeganie jakoci i sposobu uprawiania
polityki w Polsce (tak¿e gospodarczej), rozmówcy nieco inaczej postrzegali
przejawy tego zjawiska. Odmiennoæ stanowisk warunkowa³o przede wszystkim instytucjonalne umiejscowienie rozmówców, jak równie¿ ich dotychczasowe cie¿ki kariery (na przyk³ad politycy znacznie czêciej akcentowali
du¿¹ rolê pañstwa, a przedstawiciele biznesu standardowo uwa¿ali, ¿e jest
ona nadmierna i le realizowana). Zdaniem przedstawicieli elity politycznej,
wyra¿anym niezale¿nie od podzia³ów ideologicznych lub partyjnych, podstawowym problemem ograniczaj¹cym rozwój Polski na tle wyzwañ cz³onkostwa w Unii, jest s³aboæ struktur pañstwa i niespójnoæ dzia³ania organów w³adzy publicznej. Jak powiedzia³ jeden z dawnych liderów opozycji
demokratycznej: dopucilimy do zasadniczego demonta¿u pañstwa (...),
tego narzêdzia, które powinno byæ pewnym elementem wyrównuj¹cym
szanse naszej gospodarki w konkurencji z kapita³em zagranicznym wchodz¹cym na polski rynek [12]7 . Inny znany polityk dodawa³: przeoczono, ¿e rynek musi mieæ jakie otoczenie i instytucje (...) nie ma dowodu,
¿e integracja z UE to w znacznym zakresie proces samoczynny. Poczynaj¹c
od decyzji politycznych i harmonizacji prawa, po doradztwo dla firm, jak
sobie poradziæ na jednolitym rynku... [17]. Rozmówcy ze rodowiska elity politycznej zwracali uwagê, ¿e to pañstwo wst¹pi³o do UE i rola pañstwa bêdzie
ros³a. Pañstwo zaci¹ga w imieniu obywateli coraz wiêcej zobowi¹zañ zwi¹zanych z cz³onkostwem w Unii, która jest przede wszystkim uni¹ pañstw [29];
dostosowanie do wymogów UE nie jest mo¿liwe bez aktywnej roli pañstwa
[18]. W takim ujêciu sprawnoæ pañstwa i jakoæ jego dzia³ania s¹ postrzegane
jako jeden z kluczowych zasobów rozwoju Polski w wymiarze zarówno wewnêtrznym, jak zewnêtrznym.
Z kolei elita gospodarcza jest bardzo krytyczna wobec instytucji pañstwa.
Zdaniem prezesa czo³owej organizacji biznesu niska sprawnoæ pañstwa
7

W nawiasach zosta³y umieszczone numery ankiet z których pochodzi wypowied. Numeracja odpowiada
kolejnoci realizacji wywiadów, natomiast nazwiska respondentów wymienione w aneksie zosta³y zestawione
alfabetycznie.
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prowadzi do wniosku, ¿eby na jego instytucjach nie budowaæ naszego rozwoju. Im mniej pañstwa, tym lepiej, chyba ¿eby zajê³o siê tym, co do niego
nale¿y  wymiarem sprawiedliwoci, edukacj¹ czy bezpieczeñstwem [8].
Rozmówca z firmy konsultingowej precyzuje: rola pañstwa powinna polegaæ na wzmacnianiu tych jego elementów, które s¹ w danym momencie
s³abe i hamuj¹ wzrost gospodarczy, jak na przyk³ad niewydolne s¹downictwo czy ma³o profesjonalna kadra urzêdnicza. Problem w tym, ¿e u nas
wzmacnia siê jedynie te dziedziny pañstwa, które s¹ potrzebne elitom politycznym [11]. Menad¿er du¿ej firmy z udzia³em inwestorów zagranicznych
zwraca³ uwagê, ¿e du¿ymi problemami s¹ nieprzewidywalnoæ zachowañ
decydentów politycznych oraz brak ci¹g³oci w polityce pañstwa: przychodzi kolejna ekipa i wszystko rozwala (dodawa³ te¿: politycy czêsto psuj¹
gospodarkê, narzucaj¹ patologiczne regu³y gry) [7]. Problemy tworz¹ nie tylko czêste zmiany personalne i dominacja interesów grupowych, lecz tak¿e
s³abe zrozumienie w organach w³adzy publicznej zagadnieñ gospodarczych:
brak analityki popytowej, nieumiejêtnoæ policzenia kosztów modernizacji [3].
Jak zauwa¿y³ jeden z najbogatszych Polaków: pañstwo jest u nas reprezentowane przez s³abych jakociowo, selekcjonowanych negatywnie polityków,
którzy przerzucaj¹ koszty swojej niesprawnoci na podatników [26]. Respondenci nale¿¹cy do elity obydwu sfer (polityki i biznesu) zwracali uwagê na brak akceptowanego przywództwa, korupcjê oraz wyobcowanie klasy
politycznej. Ich zdaniem przes³ank¹ takich zjawisk jest przede wszystkim chaos
w rz¹dzeniu, w urbanistyce, w edukacji, w wymiarze sprawiedliwoci [4],
Tabela 1.

Autopercepcja zachowañ polskich elit
w perspektywie cz³onkostwa w Unii Europejskiej
Elita polityczna Elita gospodarcza Elita obydwu sfer
Jakoæ
i sposób
uprawiania
polityki

 s³aboæ struktur
pañstwa
i niespójnoæ
dzia³ania organów
w³adzy publicznej

 specyfika podzia³ów
politycznych

 generowanie
populizmu
i eurosceptycyzmu
 niejasny kierunek
przemian
politycznych
 brak strategii rozwoju
gospodarczego
pañstwa

 s³aboæ dzia³añ na rzecz
akumulacji rodzimego kapita³u
 kryzys przywództwa,
wyobcowanie elit, korupcja
 integracja z UE jako nowa
ideologia i substytut
w³asnej polityki
 obawy dotycz¹ce w³aciwego
spo¿ytkowania funduszy z UE

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie analizy treci wywiadów.
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który zniechêca tak¿e inwestorów zagranicznych: kapita³ przyjdzie, jeli
nie bêdzie musia³ zatrudniaæ prawników, którzy t³umacz¹ inwestorom,
¿e nie s¹ wielb³¹dami  [9].
Niektórzy politycy wyra¿ali obawy, ¿e jedn¹ z konsekwencji specyficznych podzia³ów politycznych w Polsce (s³aboæ programowa, populizm itd.)
bêd¹ próby przypisywania cz³onkostwu w Unii wszelkich problemów rozwoju kraju. Wszystko, co bêdzie negatywne, bêdzie na pewno kojarzone z UE
(...), jeli nie bêdzie du¿ego wzrostu gospodarczego, to mo¿e prowadziæ do
bardzo niekorzystnych zjawisk na naszej scenie politycznej, do umacniania
siê ugrupowañ populistycznych i antyeuropejskich [16]. Z takich obaw wyrasta³o ostrze¿enie, ¿e elity, które by³y za Uni¹, mog¹ »znaleæ siê na widelcu«
[20], grozi im odrzucenie i polityczna marginalizacja. W zbli¿onym kontekcie rozmówcy zarówno ze rodowisk gospodarczych, jak i politycznych
wskazywali na traktowanie integracji z Uni¹ jako nowej ideologii b¹d substytutu s³aboci w³asnej polityki.
Sk³aniaj¹ce do mylenia s¹ wypowiedzi rozmówcy funkcjonuj¹cego
zawodowo na styku polityki i biznesu, wielkich korporacji zagranicznych
oraz polskich firm: Od lat dziewiêædziesi¹tych u¿ywano coraz czêciej argumentacji o koniecznoci dostosowania siê do standardów UE. Jest w tym
ukryte zagro¿enie dla przysz³ej legitymizacji reform w Polsce. U¿ywanie Unii
jako ideologicznej motywacji reform robiono w taki sposób, ¿e przeidealizowano Uniê. Z jednej strony (jak w »Wyborczej«) przedstawiano j¹ prawie
jako raj na ziemi, a z drugiej  przypomina³o to marksistowsk¹ koncepcjê
koniecznoci dziejowej. (...) Europejskoæ zlano z pojêciem Unii Europejskiej
i u¿ywano jako parawanu dominuj¹cej polityki gospodarczej, nowej kultury i
obyczajowoci. (...) Instytucje pañstwowe, zamiast odgrywaæ rolê pewnego
parasola nad debat¹ wolnych obywateli, przyjê³y rolê nauczycieli. (...) Taka
polityka wyalienowanych elit odwo³uj¹cych siê do pozanarodowych »okolicznoci historycznych« tworzy zagro¿enie, ¿e jedyn¹ alternatyw¹ polityczn¹
jest populizm, który mo¿e siê skoñczyæ w pewnym momencie jakim mniej
lub bardziej zinstytucjonalizowanym buntem antyestablishmentowym [11].
Zdaniem innego respondenta taka postawa naszych polityków wynika³a
z tego, ¿e czêsto nie formu³owali oni w³asnej polityki (...) tylko odpowiadali
na propozycje i gesty wychodz¹ce z zewn¹trz [12]. Jeden z by³ych cz³onków
rz¹du okrela³ tê sytuacjê mianem ucieczki w Uniê, która sta³a siê symbolem
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wszystkiego co poprawne, po¿¹dane i utêsknione. Sta³a siê pewnym bytem
metafizycznym, który ma wszystko rozwi¹zaæ, wprowadziæ korekty we wszystkich obszarach  jest tak¹ ucielenion¹ têsknot¹ modernizacyjn¹ (...). Po referendum akcesyjnym nie ma powodu, ¿eby nadal u¿ywaæ ró¿owych okularów
i cukierkowych kolorów. Nikt tego w Unii nie robi. Je¿eli przejmujemy standardy unijne, to i tu je przyjmijmy [17].
Z kolei rodowiska gospodarcze akcentowa³y problem braku d³ugookresowej strategii rozwoju gospodarczego pañstwa oraz s³aboæ dzia³añ na rzecz
akumulacji rodzimego kapita³u. Ci¹gle nie mamy ca³ociowego podejcia
do gospodarki, odpowiedzi na fundamentalne pytanie: w jaki sposób Polacy chc¹ budowaæ swój potencja³ intelektualny i materialny. (...) Nie koncentrujemy siê na problemach strategicznych. Nie zauwa¿amy, ¿e gospodarka
rynkowa wi¹¿e siê z kumulacj¹ kapita³u i powinnimy wiedzieæ, jaki typ
postêpowania w biznesie jest akceptowany, na który jest zgoda, a na który
jej nie ma [5]. Potrzebna jest strategia konkurencyjnoci pañstwowej [27].
Respondenci czêsto podkrelali koniecznoæ tworzenia korzystnych warunków rozwoju i ekspansji rodzimych firm: Trzeba myleæ, ¿eby Polacy mieli
szanse na wzbogacanie siê  ¿eby poza najemnikami by³ jeszcze polski
biznes [26]; zw³aszcza ¿e polski biznes konkuruje z silniejszymi firmami
zachodnimi, bardziej wydajnymi i korzystaj¹cymi z tañszego pieni¹dza [3].
Zwracano równie¿ uwagê na s³aboæ zasobów i ograniczenia polityki
gospodarczej, które czêsto spychaj¹ polski biznes na pozycje podporz¹dkowane preferencjom kapita³u zagranicznego, niekoniecznie pokrywaj¹cym
siê z interesami naszej gospodarki. Jak zauwa¿y³ polityk z du¿ym sta¿em
pracy na rynkach kapita³owych: inwestorzy zagraniczni odsuwaj¹ polsk¹
klasê zarz¹dcz¹, w³acicielsk¹ od w³asnoci i zarz¹dzania. Stajemy siê (...)
wykonawc¹, administratorem, realizatorem czyich polityk. Obni¿a siê nasza podmiotowoæ, wa¿ne decyzje przesuwaj¹ siê do orodków zagranicznych. Kszta³tuje siê nowa geografia i dystrybucja kapita³ów oraz kompetencji [29]. Na tle krytyki s³aboci instytucji pañstwowych i gospodarczych respondenci wyra¿ali w¹tpliwoci dotycz¹ce zdolnoci Polski do sprostania
wyzwaniom cz³onkostwa w Unii: Wszystko bêdzie siê toczy³o po staremu.
Nadal bêd¹ dzia³a³y lokalne mechanizmy w³adzy, kolesiostwo i korupcja [2].
Zwraca uwagê zbiurokratyzowanie zarz¹dzaniem rodków finansowych
z UE oraz ich centralizacja i upolitycznienie [5]. W rezultacie istnieje
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niebezpieczeñstwo realizacji scenariusza greckiego i przejedzenia, przeputania pomocy z Unii Europejskiej [17].

Uwagi koñcowe
Wypowiedzi respondentów by³y dalekie od uznania, ¿e w polskiej polityce mo¿na siê skupiæ g³ównie na usprawnianiu i upowszechnianiu ju¿ dzia³aj¹cych instytucji demokracji oraz rynku, czego teoretycznie mo¿na by oczekiwaæ po kilkunastu latach transformacji ustrojowej. Respondenci wskazywali zarówno na koniecznoæ znacz¹cych reform tych instytucji, jak i potrzebê zmian zachowañ elit politycznych i gospodarczych.
W takim kontekcie warto uwzglêdniaæ, ¿e ³ad instytucjonalny jest okrelony równoczenie na dwóch podstawowych poziomach, poziomie ustrojowym (normotwórczym) i poziomie strategii aktorów. (...) ¯aden z tych
poziomów nie funkcjonuje bez drugiego, o dzia³aniu instytucji mo¿na cokolwiek powiedzieæ jedynie na podstawie obu poziomów ³¹cznie8 . Instytucje i aktorzy (zw³aszcza elity) stanowi¹ dwie strony tego samego medalu.
To elity w najwiêkszym zakresie tworz¹ i modyfikuj¹ instytucje. Równoczenie jednak instytucje szybko narzucaj¹ swoje regu³y elitom, które  z ró¿nym stopniem wiadomoci  przejmuj¹ cele i kulturê organizacyjn¹ swoich instytucji. (Istnieje wiele przyk³adów, jak wejcie w ramy instytucjonalne modyfikuje dzia³ania reformatorów wchodz¹cych w buty poprzedników). Wyniki badañ wzbogacaj¹ argumentacjê na rzecz tezy o szczególnej roli
elit jako aktorów zmian ustrojowych w Polsce równie¿ w ich obecnej fazie.
Po pierwsze, pomimo zmniejszania autonomii elit, powodowanego wzrostem znaczenia innych uczestników sfery publicznej i krzepniêcia nowych
instytucji, ¿adna inna grupa spo³eczna nie mo¿e w porównywalnym zakresie wyrêczyæ elit w wype³nianiu zadañ (tak¿e nowych), które stanowi¹ zasadnicz¹ domenê ich aktywnoci. Respondenci definiowali te zadania w wymiarze zarówno polityki krajowej, jak i relacji z otoczeniem zewnêtrznym.
Analiza ich wypowiedzi prowadzi do wniosku, ¿e elity nadal staj¹ przed zadaniem dokoñczenia konsolidacji nowego ustroju w wymiarze polityczno8

M. Federowicz, Ró¿norodnoæ kapitalizmu. Instytucjonalizm i dowiadczenie zmiany ustrojowej po komunizmie, IFiS
PAN, Warszawa 2004, s.153.
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-normatywnym i instytucjonalnym. Perspektywê konsolidacji politycznej
i normatywnej okrela kszta³towanie siê elity pluralistycznej b¹d konsensualnie zjednoczonej. Kluczowym wskanikiem jej powstawania by³oby utworzenie koalicji rz¹dowej prze³amuj¹cej podzia³ na partie postkomunistyczne i postsolidarnociowe, a tak¿e marginalizacja ugrupowañ populistycznych oraz antysystemowych. Natomiast konsolidacja instytucjonalna wymaga korekt regu³ systemowych w sposób pozyskuj¹cy du¿¹ akceptacjê spo³eczn¹, a tak¿e powszechne stosowanie takich regu³. Przewa¿aj¹ce obecnie
w sferze publicznej tendencje nie wydaj¹ siê jednak (przynajmniej w najbli¿szym czasie) sprzyjaæ konsolidacji elit i instytucji, co znacz¹co os³abia mo¿liwoci w³aciwego wykorzystania potencja³u rozwojowego Polski w Unii
Europejskiej9.
Po drugie, rolê elit dowartociowuje w Polsce dodatkowo splot szczególnych okolicznoci. W wymiarze wewnêtrznym okrela go g³êboki kryzys
zaufania do elit polityki i biznesu, zapocz¹tkowany afer¹ Rywina. W powi¹zaniu z innymi kwestiami (jak bezrobocie, niesprawnoæ pañstwa, korupcja czy lustracja) kryzys ten wytworzy³ zapotrzebowanie na reformy ustrojowe i zmiany personalne w kluczowych obszarach ¿ycia spo³ecznego.
Takie oczekiwania wzmacnia równie¿ kalendarz polityczny, który zakrela (po raz pierwszy od 1989 roku) scenariusz niemal równoczesnej zmiany
rz¹du, parlamentu i prezydenta. W wymiarze zewnêtrznym rolê elit dowartociowuje kryzys Unii zwi¹zany z ratyfikacj¹ traktatu konstytucyjnego. Ujawni³
on du¿e sprzecznoci interesów pañstw cz³onkowskich i odrzuci³ uzgodnienia polityków dotycz¹ce dalszych kierunków rozwoju Unii Europejskiej.
W Polsce liderzy partii prawicowych, które prawdopodobnie bêd¹ tworzy³y
nowy rz¹d i zdominuj¹ przysz³y parlament (a mog¹ tak¿e zwyciê¿yæ wybory
prezydenckie), stan¹ wobec koniecznoci wypracowania nowej polityki
w relacjach z Uni¹, która znajduje siê obecnie w jednym z najtrudniejszych
kryzysów politycznych w historii tego ugrupowania. Taka perspektywa
w nowy sposób potwierdza trafnoæ uwag respondentów, którzy zachowania elit rozpatrywali równoczenie w kategoriach pozytywnych b¹d

9

Dope³nieniem konsolidacji ustroju jest zwykle upodobnianie siê elit w ró¿nych wymiarach po³o¿enia spo³ecznego.
Zob. szerzej: K. Jasiecki, Elity polityki i biznesu [w:] M. Jarosz (red.), Polska. Ale jaka? Oficyna Naukowa  ISP PAN,
Warszawa 2005.
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negatywnych w zale¿noci od oceny ich wp³ywu na zwiêkszenie szans rozwojowych Polski po wejciu do Unii.
Warto równie¿ odnotowaæ uwagi dotycz¹ce sposobu mylenia czêci rozmówców wypowiadaj¹cych siê o roli polskich elit na tle integracji z Uni¹.
Jedna z nich dotyczy potrzeby odejcia od traktowania ucieczki w Uniê
jako substytutu s³aboci w³asnej polityki, swoistej ideologii transformacji.
Takie podejcie czêsto wykorzystywane do uzasadniania niepopularnych
dzia³añ rz¹du tworzy powa¿ne zagro¿enia dla legitymizacji przysz³ych reform. Sprzyja populistycznej b¹d nacjonalistycznej krytyce akcesji do Unii,
przedstawianej jako projekt polityczny wyobcowanych elit narzucaj¹cych
nieakceptowane spo³ecznie kierunki zmian. Wynik referendów konstytucyjnych we Francji i Holandii wyranie pokazuje, ¿e wypowiedzi naszych respondentów maj¹ walor prognozy ostrzegawczej wykraczaj¹cej poza lokalne uwarunkowania Polski10 .
Niepokoi, ¿e ich postulaty nadal s³abo przek³adaj¹ siê na zmiany strategii
g³ównych aktorów sceny publicznej i reformy instytucjonalne. Mo¿na w tym
zakresie wskazaæ chocia¿by na zjawiska demonta¿u pañstwa i narastanie
jego dysfunkcjonalnoci (mierzonej miêdzy innymi jakoci¹ us³ug w wymiarze sprawiedliwoci, administracji publicznej czy s³u¿bie zdrowia) b¹d przebieg dyskusji nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 20072013, która nie
sta³a siê zal¹¿kiem debaty na temat d³ugofalowych koncepcji rozwoju kraju,
polityki regionalnej czy pobudzania oddolnej aktywnoci obywateli. Pozostaje te¿ kwesti¹ otwart¹, kiedy bêdzie mo¿na uznaæ, ¿e wypowiedzi respondentów w stylu u nas wzmacnia siê jedynie te dziedziny pañstwa,
które s¹ potrzebne elitom nale¿¹ ju¿ do opisu przesz³oci.
Krzysztof Jasiecki*

10
The Europe that died, The Economist, June 4th 2005.
* Docent doktor hab. Krzysztof Jasiecki  Instytut Filozofii i Socjologii Polska Akademia Nauk.
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Aneks
Lista respondentów  informacje dotycz¹ce zajmowanych przez nich stanowisk w momencie realizacji wywiadu. W niektórych przypadkach zosta³y
umieszczone informacje dodatkowe o ich karierze zawodowej.
Jerzy Bartnik  prezes Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego, prywatny przedsiêbiorca
Jan Krzysztof Bielecki  prezes zarz¹du PKO SA, by³y premier RP i minister ds. integracji europejskiej, pose³ oraz wieloletni dyrektor wykonawczy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju
w Londynie
prof. dr hab. Andrzej Blikle  prezes zarz¹du firmy cukierniczej A. Blikle, prezes Polskiej Federacji
Producentów ¯ywnoci, ekspert Centrum im. Adama Smitha
dr Henryka Bochniarz  prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, by³a minister
przemys³u i handlu oraz prezes Polskiej Rady Biznesu, wspó³w³acicielka firmy doradczej NICOM
Consulting Ltd.
dr Andrzej Brzozowski  Senior Vice President, Head of Group Function Sustainability Affairs Poland
ABB (szwajcarsko-szwedzka grupa przemys³owa), wczeniej m.in. prezes Stowarzyszenia Mened¿erów w Polsce, konsul generalny RP w Kanadzie, szef Biura Zagranicznego NSZZ Solidarnoæ
Piotr Cygan  partner zarz¹dzaj¹cy HEXAGON CAPITAL, wspó³twórca biura McKinsey w Warszawie,
czo³owej firmy w zakresie doradztwa strategicznego dla instytucji finansowych oraz firm przemys³owych, by³y wiceprezes Polskiej Rady Biznesu i Chief Executive Officer ITI Group
dr Maria Andrzej Faliñski  sekretarz generalny Zwi¹zku Pracodawców Polska Organizacja Handlu
i Dystrybucji, zrzeszaj¹cej wielkie sieci handlowe z udzia³em inwestorów zagranicznych
Aleksander Gudzowaty  prezes zarz¹du i dyrektor naczelny Przedsiêbiorstwa Handlu Zagranicznego BARTIMPEX S.A., umieszczany na czo³owych miejscach listy najbogatszych Polaków tygodnika Wprost
dr Wies³aw Gumu³a  dyrektor kieleckiego oddzia³u Narodowego Banku Polskiego
prof. dr hab. Danuta Hübner  cz³onek Rady Ministrów, sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, sekretarz Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej, przedstawicielka
rz¹du polskiego w Konwencie Europejskim, wczeniej m.in. szefowa Kancelarii Prezydenta RP
Aleksandra Kwaniewskiego
prof. dr hab. Maria Jarosz  kierownik Zespo³u Badañ Przekszta³ceñ W³asnociowych w Instytucie
Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Jerzy Komiñski  prezes Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci, by³y ambasador RP w USA,
wczeniej dyrektor generalny i podsekretarz stanu w Urzêdzie Rady Ministrów
dr Jan Kulczyk  prezes Kulczyk Holding, prezes Polskiej Rady Biznesu, honorowy prezes Polsko-Niemieckiej Izby Przemys³owo-Handlowej, najbogatszy Polak wed³ug tygodnika Wprost
Tomasz Kulisiewicz  konsultant i analityk rynku informatyki oraz telekomunikacji, redaktor kwartalnika Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji, ekspert Centrum im. Adama Smitha i Stowarzyszenia Mened¿erów w Polsce
dr Andrzej Malinowski  prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, wczeniej m.in. sekretarz
stanu w Ministerstwie Gospodarki, pose³ na Sejm RP
Marek Matraszek  dyrektor firmy lobbingowej CEC Government Relations, która m.in. prowadzi³a
dla Lockheed Martin Corp. kampaniê dotycz¹c¹ zakupu przez rz¹d Polski samolotu wielozadaniowego F-16
Marek Michalski  dyrektor ds. logistyki w dzia³aj¹cej na terenie Hiszpanii firmie Frans Mass, odpowiedzialny za obszar Europy Po³udniowej i Afryki Pó³nocnej, wyk³adowca w szko³ach biznesu
w krajach Ameryki £aciñskiej
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Sergiusz Najar  podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, cz³onek Komitetu
ds. Umów Offsetowych, wczeniej m.in. dyrektor generalny ds. bankowoci przedsiêbiorstw
Citibanku w Pradze
Zbigniew Niemczycki  prezydent i w³aciciel Curtis Companies Ltd., wspó³twórca oraz lider organizacji pracodawców i przedsiêbiorców (Polska Rada Biznesu, Business Centre Club i in.)
Jan Olszewski  pose³ Sejmu RP, by³y premier rz¹du RP, przewodnicz¹cy Ruchu Odbudowy Polski
Janusz Palikot  prezes i wspó³w³aciciel Polmosu Lublin, szef rady nadzorczej i udzia³owiec Ambry
S.A., wiceprezes Polskiej Rady Biznesu i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
Krzysztof Pietraszkiewicz  prezes Zwi¹zku Banków Polskich, przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej
PKO BP SA*
prof. dr hab. Dariusz Rosati  cz³onek Rady Polityki Pieniê¿nej, by³y minister spraw zagranicznych,
ekspert Banku wiatowego i szef Sekcji Krajów Europy rodkowo-Wschodniej w Europejskiej
Komisji Gospodarczej ONZ, cz³onek zespo³u doradców ekonomicznych przewodnicz¹cego
Komisji Europejskiej Romana Prodiego
dr Jacek Saryusz-Wolski  prorektor Kolegium Europejskiego w Natolinie, by³y sekretarz Urzêdu
Komitetu Integracji Europejskiej, doradca premiera Jerzego Buzka, pe³nomocnik rz¹du ds. integracji europejskiej i pomocy zagranicznej
Leszek Wieciech  Government Affairs Manager, BP Poland (polski oddzia³ British Petroleum,
jednej z najwiêkszych korporacji wiata)*, cz³onek Rady Dyrektorów British-Polish Chamber
of Commerce
prof. dr hab. Janina Witkowska  Uniwersytet £ódzki, Katedra Ekonomii, specjalizuje siê w problematyce inwestycji zagranicznych, by³a doradc¹ Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej
Jacek Wojciechowicz  rzecznik prasowy biura Banku wiatowego w Warszawie
Zbigniew Wróbel  prezes zarz¹du i generalny dyrektor PKN ORLEN S.A., najwiêkszego polskiego
przedsiêbiorstwa*, wczeniej m.in. wiceprezydent Government Affairs & Corporate Development Central Europe PepsiCo Inc., prezes Polskiego Stowarzyszenia Wytwórców Produktów
Markowych
dr Mariusz Wy¿ycki  wiceprezes zarz¹du, Biuro Informacji Kredytowych S.A., odbywa³ studia podyplomowe i doktoranckie we Francji, pracowa³ w firmach doradczych
dr Jerzy Zdrza³ka  cz³onek zarz¹du, dyrektor zarz¹dzaj¹cy ds. bankowoci przedsiêbiorstw w Banku
Millennium*, wczeniej m.in. prezes zarz¹du PZU SA, wiceprezes zarz¹du Banku Pekao SA, przewodnicz¹cy rady nadzorczej KGHM Polska Mied SA, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

* Przedsiêbiorstwa, które zosta³y umieszczone na licie 500 najwiêkszych przedsiêbiorstw w Polsce wed³ug danych
za 2002 rok. (dodatek specjalny, Rzeczpospolita, 7 maja 2003 r.)
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Polskie elity biznesu
 jakie mamy, a jakich potrzebujemy
Polskie elity biznesu pojawi³y siê wraz z gospodark¹ rynkow¹ piêtnacie
lat temu. Nie maj¹ wiêc d³ugiego, zakorzenionego w historii gospodarczej
rodowodu. Dzi elity te prze¿ywaj¹ rozterki.
W okresie prze³omu stare elity biznesu epoki komunizmu by³y skoncentrowane na zajêciu dobrych pozycji w nowym, tworz¹cym siê krajobrazie rynku. I zwa¿ywszy na to, ¿e nie mia³y zbyt du¿ej konkurencji, uda³o im
siê to. By³y to choæby popiesznie tworzone na bazie by³ych central handlu
zagranicznego spó³ki prawa handlowego, dowodzone przez zwanych przez
rynek czerwonych baronów, których jedyn¹ strategi¹ by³o jak najwiêcej
mieæ  niewa¿ne co, byle du¿o i byle wszêdzie.
Ale w tym samym czasie, równolegle do uw³aszczania siê czerwonych
baronów, zaczê³a siê rodziæ konkurencja dla tych elit  tysi¹ce przedsiêbiorczych Polaków bior¹cych swój los w swoje rêce, zaczynaj¹cych czêsto
na ulicy od kocyka ze sprowadzonymi zza granicy tanimi towarami. To oni,
odk³adaj¹c grosz za groszem, zaspakajali najpierw swoje najpilniejsze potrzeby konsumpcyjne, a potem powiêkszali swoje firmy  z ulicy przenosili siê do ma³ych kiosków, sklepików, a z czasem do piêknych, przestronnych sklepów. Wielu z nich kieruje zak³adami produkuj¹cymi to, co kiedy sprowadzali, a ci najsprawniejsi zdobywaj¹ rynki Europy na wschodzie i na zachodzie.
Coraz silniej osadzaj¹ siê te¿ w realiach ¿ycia gospodarczego instytucje
rynku  Gie³da Papierów Wartociowych, Pañstwowa Komisja Papierów Wartociowych i Gie³d, Krajowy Depozyt Papierów Wartociowych, Narodowy
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Bank Polski, jako bank centralny, Rada Polityki Pieniê¿nej, Komisja Nadzoru
Bankowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny i tak dalej, i tak dalej.
Gospodarka poddana regu³om rynku staje siê z czasem coraz bardziej
autonomiczna, niezale¿na od polityki i polityków. Staje siê czêci¹ gospodarki europejskiej, ze wszystkimi jej powi¹zaniami ze wiatem.
W oczywisty sposób zmienia siê te¿ rola elit biznesu. To one teraz musz¹
nakreliæ wizje rozwoju swoich firm, wyznaczyæ cele i drogi ich realizacji.
Nie wystarczy ju¿ strategia przetrwania, która w szybko id¹cym do przodu
wiecie oznacza drogê do unicestwienia.
A tymczasem wród czêci polskich elit biznesu jakby siê ju¿ wyczerpa³a
ta energia, która w pierwszym okresie transformacji popchnê³a je do przodu.
Pojawia siê obawa przed wszystkim  przed polityk¹ i politykami, przed
restrukturyzacj¹, komercjalizacj¹, prywatyzacj¹, konsolidacj¹, podzia³em, stagnacj¹, recesj¹, konkurencj¹, Uni¹ Europejsk¹, Chinami i jeszcze innymi nieszczêciami. Obawa ta parali¿uje mylenie i dzia³anie. Jej niszcz¹ce efekty
widaæ szczególnie ostro na tle tej awangardy, która nie daj¹c siê obezw³adniæ, odwa¿nie posz³a do przodu, przekroczy³a granice i dzi sieje postrach
w krajach Unii Europejskiej.
Bardzo ciekawe by³oby przyjrzenie siê z bliska tym odwa¿nym i tym
przestraszonym. Co le¿y u róde³ tych postaw? Cechy osobowoci, sposób
kszta³cenia, dowiadczenie, a mo¿e jest to ró¿nica pokoleniowa?
Jest wielu wspania³ych przedsiêbiorców, którzy ryzykuj¹c wszystkim, czêsto na przekór przeciwnociom, z wielk¹ determinacj¹ budowali swoje firmy. Osi¹gnêli sukces i dzi jak niepodleg³oci broni¹ status quo. Nie chc¹
zauwa¿yæ, ¿e s¹ zbyt mali, ¿eby dalej rosn¹æ lub nawet siê tylko utrzymaæ
na rynku. Czêsto jako wyjanienie s³ychaæ argument, ¿e chodzi o utrzymanie
polskoci kapita³u, polskoci firmy. Zachodzi jednak obawa, czy tak pojmowany patriotyzm nie doprowadzi tych firm i ich w³acicieli do kolejnej ofiary
i klêski znikniêcia z rynku.
Droga rozwoju biznesu to przecie¿ nie tylko zaproszenie kapita³u zagranicznego, którego Polacy boj¹ siê jak demona.
Sporo zawinili politycy, którzy z bardzo pragmatycznego obszaru gospodarki uczynili sobie pole politycznych harców, a prywatyzacji u¿yli jako
straszaka przed zgub¹ narodu. I choæ wszyscy dobrze wiedz¹, ¿e nie ma
rozwoju bez finansowania i ¿e bez kapita³u p³yn¹cego z zewn¹trz Polska
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nie osi¹gnê³aby nawet obecnej stopy wzrostu, to przecie¿ jak¿e ³atwo i efektownie jest stan¹æ murem w obronie granic, nawet tych, których nie powinno byæ w ogóle.
Drog¹ rozwoju jest te¿ ³¹czenie rodzimych si³. Ale i przed tym s¹ obawy,
a w³aciciele s¹ nieskorzy do rozmów. Tak wiêc istniej¹ ca³e bran¿e, w których ma³e, czêsto rodzinne firmy wytwarzaj¹ wspania³y produkt, a nie mog¹
siê przebiæ na rynki Europy czy wiata z powodu kosztów wejcia na te
rynki. I choæ na razie jeszcze niele prosperuj¹, to z pewnoci¹ sami wyznaczyli sobie granice egzystencji. I to znów przez obawê i brak dalekowzrocznoci.
Czêsto siê s³yszy, ¿e to syndrom polskiej to¿samoci, kultury, systemu
wartoci, mentalnoæ. Byæ mo¿e znów narodzi³ siê dylemat, czy byt okrela
wiadomoæ, czy mo¿e odwrotnie. Ale tak naprawdê poczucie to¿samoci,
polska kultura uwidacznia siê dopiero w konfrontacji ze wiatem zewnêtrznym. I nie kwestionuj¹c w pe³ni uprawnionego poczucia dumy z to¿samoci
narodowej, nale¿y kwestionowaæ bezpodstawne kompleksy, które cofaj¹
lub w najlepszym wypadku trzymaj¹ w miejscu.
To w³anie ta duma, najpotê¿niejsza si³a popychaj¹ca ludzi do dzia³ania,
mo¿e siê staæ si³¹ napêdow¹ rozwoju Polski. Pod warunkiem wszak¿e,
¿e elity biznesu zrozumiej¹, ¿e droga wiedzie przez otwarcie, dialog, wzajemny szacunek, wspó³pracê i aktywnoæ.
Jeli dzi siê s³yszy o kryzysie, w którym znalaz³y siê polskie elity biznesu, to oznacza to, ¿e pojawia siê fantastyczne wyzwanie dla prawdziwych
liderów, prawdziwych przywódców. W ¿adnej innej sytuacji przywództwo
nie liczy siê tak bardzo jak w procesie wychodzenia z kryzysu. Liderzy
na wszystkich szczeblach gospodarczej hierarchii, od rz¹du pocz¹wszy, na najmniejszej firmie skoñczywszy, musz¹ przywróciæ ludziom wiarê we w³asne
si³y. Jak to zrobiæ? Przez stworzenie im mo¿liwoci samodzielnego dzia³ania. Musz¹ zamieniæ negacjê w dialog, wzajemne pretensje we wzajemny
szacunek, izolacjê zast¹piæ wspó³prac¹, a bezradnoæ inicjatyw¹. Otwarty
dialog pokazuje fakty i pozwala dotrzeæ do prawdy. Do pe³ni sukcesu
potrzeba jeszcze uzdrowienia stosunków miêdzy ludmi. A, niestety, zbyt
czêsto nowi liderzy nie potrafi¹ siê oprzeæ pokusie wy¿ycia siê na poprzednikach, daj¹c tylko kolejny przejaw patologii w postaci ci¹g³ych wzajemnych pretensji.
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Duma z silnej, nowoczesnej, zasobnej Polski jest tak uniwersalna, ¿e ka¿dy gotów jest do³o¿yæ swoj¹ cegie³kê, ¿eby móc j¹ odczuwaæ.
Do tego jednak potrzeba ci¹gle ambitnego, jasnego celu, szacunku i zaufania do innych oraz charakteru, który z uczciwoci, grzecznoci, skromnoci i zaanga¿owania emocjonalnego uczyni ponownie cnoty.
Maria Winiewska*

* Maria Winiewska  doradca zarz¹du Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Lewiatan  zastêpca
przewodnicz¹cego Rady Programowej.
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Jak przejæ z dobrego do wielkiego
 czyli o cichych i wybitnych liderach
Liderzy wystêpuj¹ zawsze, a pró¿nia w tym zakresie nie jest w praktyce
mo¿liwa i to we wszystkich sferach: politycznej, gospodarczej czy ideowej.
Rozwój masowej komunikacji, laicyzacja i zanik tradycyjnych autorytetów
doprowadzi³y do wymieszania ról liderów z tych trzech sfer. Liderzy spo³eczni daleko wykraczaj¹ poza swoje bran¿owe role (osi¹gniête w sporcie,
sztuce czy rozrywce) i zastêpuj¹ czêciowo liderów tradycyjnych, którzy s¹
namaszczeni przez wybory. Mozart czy Bach byli znanymi i uznanymi muzykami, ale ju¿ rola Bono wykracza daleko poza rozrywkê. W wiecie masowych mediów elektronicznych ten proces raczej bêdzie siê nasila³: mieszania ról i przejmowania przywództwa przez nie-tradycyjnych liderów. To oznacza, ¿e cechy liderów z ró¿nych dziedzin bêd¹ siê do siebie upodabnia³y.
Obecne wyzwanie wymagaj¹ przywódców lepszych ni¿ dobrzy. W wiecie gospodarki mo¿na znaleæ takich wielkich przywódców, a d³ugoterminowy sukces rynkowy jest najlepszym ich weryfikatorem. W wiecie polityki
i idei nie ma tak jednoznacznych ocen, co jest wielkie, a co zaledwie dobre.
Kilka lat temu w ksi¹¿ce From good to great Jim Collins1 analizowa³
historiê du¿ych amerykañskich korporacji, które dokona³y skoku, w³anie
od wyników dobrych do wielkich, w porównaniu z podobnymi firmami z tego
samego sektora. Okaza³o siê, ¿e twórcy sukcesów takich firm maj¹ wiele
1

Jim Collins, From good to great, HarperCollins Publishers Inc, N.Y., New York 2001. Collins bada³ wy³¹cznie korporacje z listy 500 magazynu Forbes na przestrzeni lat 19651995. Wyselekcjonowa³ te, które osi¹gnê³y wyrany
sukces rynkowy, a wczeniej mia³y cie¿ki rozwoju bardzo podobne do przeciêtnych na rynku. Jedynym ród³em
ich sukcesów w porównaniu z innymi firmami z sektora by³o przywództwo.
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cech wspólnych. Te cechy szefów najwiêkszych korporacji s¹ rzadko dostrzegane przez szerok¹ opiniê publiczna i media. Sposób dzia³ania takich
liderów najwy¿szej klasy mo¿na opisaæ jako:
 polegaj¹cy na zasadach, a nie na charyzmie;
 dzia³aj¹cy z determinacj¹, ale spokojnie i stanowczo;
 w przypadku niepowodzeñ nieszukaj¹cy usprawiedliwienia w braku szczêcia czy czynnikach zewnêtrznych;
 sukces przypisuj¹cy innym osobom, czynnikom zewnêtrznym i szczêciu;
 demonstruj¹cy skromnoæ i stroni¹cy od przyci¹gania uwagi publicznej;
 dbaj¹cy o nastêpców, którzy przejmuj¹ zarz¹dzanie firm¹.
Jim Collins wybra³ motto do rozdzia³u o liderach z cytatu Harryego Trumana: Mo¿esz osi¹gn¹æ wszystko w ¿yciu, pod warunkiem ¿e nie interesuje
Ciebie, kto na tym skorzysta. Wród tych liderów wiata korporacji, którzy
odnieli najwiêksze sukcesy, nie by³o najg³oniejszych nazwisk z ostatnich
dwudziestu, trzydziestu lat, takich jak charyzmatyczni i samokreuj¹cy siê menad¿erowie Iacocca czy Welsh. W polskim ¿yciu publicznym najbardziej potrzeba nam w³anie takich osób, które bardziej ni¿ o w³asny wizerunek bêd¹
dba³y o zasady, d³ugoterminowy sukces i konsekwencjê w dzia³aniu.
Maciej H. Grabowski*

* Doktor Maciej H. Grabowski  wiceprezes Instytutu Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹.
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Jakie elity gospodarcze
s¹ nam potrzebne?
Pojêcie elita zawiera w sobie skojarzenia zarówno pozytywne, jak i negatywne. Pozytywne, bo elita bywa kojarzona z jakoci¹, wysublimowaniem,
zdolnociami przywódczymi, wskazywaniem kierunku, a nawet jasnowidztwem (tym sprawdzaj¹cym siê). Negatywne, bo elita mo¿e byæ tak¿e postrzegana jako zamkniêty, nieprzejrzysty zwi¹zek ludzi dbaj¹cych wy³¹cznie
o swój indywidualny, kastowy interes, prowadz¹cych skryt¹ grê o niejasnych zasadach i metodach. Determinuj¹c¹ wiêc cech¹ elity, która okrela jej
postrzeganie spo³eczne, jest jej postawa w stosunku do reszty spo³eczeñstwa. Odgrywa ona wtedy b¹d nie rolê modelu, wzoru do naladowania,
a przez swoj¹ otwartoæ lub zamkniêcie tworzy naturaln¹ drogê rozwoju
zbiorowego i indywidualnego. Tylko wtedy, kiedy tak jest, elita stanowi
wartociow¹ czêæ organizacji spo³eczeñstwa.
Elity powstaj¹ wszêdzie: w kulturze, sztuce, nauce, polityce i oczywicie
w gospodarce. S¹ elity lokalne, regionalne, krajowe i miêdzynarodowe. Organizuj¹ siê wokó³ wspólnych zainteresowañ, interesów, potrzeb b¹d te¿
poczucia samotnoci. Kieruj¹cy czy przywódcy kierunków mylowych, przedsiêbiorstw czy te¿ przywódcy terytorialni s¹ w du¿ym stopniu samotni. Gromadz¹ siê wiêc i organizuj¹ mniej lub bardziej formalnie wród ludzi do
siebie podobnych b¹d maj¹cych podobne pogl¹dy i potrzeby. Tworz¹ wiêzi, które zaspokajaj¹ ich potrzebê poczucia wartoci. Wbrew pozorom przywództwo wi¹¿e siê z du¿ym deficytem poczucia wartoci. Kieruj¹cy przedsiêbiorstwami zu¿ywaj¹ wiêkszoæ swojej energii emocjonalnej na motywowanie i dowartociowanie innych, klientów i pracowników. Sami otrzymuj¹
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dowartociowanie w du¿o mniejszych ilociach, ni¿ przekazuj¹ innym, a nie
ka¿demu udaje siê przekszta³caæ kompensatê finansow¹ w nowe zasoby
energii emocjonalnej. Potrzebuj¹ wiêc jak powietrza poczucia sukcesu, a to
wymaga uznania chocia¿by przez przedstawicieli rodowiska, lepiej przez
korporacjê zawodow¹ lub najszersz¹ z mo¿liwych spo³ecznoæ. Przynale¿noæ do elity odgrywa tak¹ rolê i czyni to tym lepiej, im bardziej elita jest
postrzegana jako model do naladowania.
Proces formowania siê elit gospodarczych w Polsce w latach transformacji, czyli od 1989 roku, nie jest jeszcze zbadany, pisz¹c o nim, mo¿na siê
wiêc oprzeæ prawie wy³¹cznie na wybranych przyk³adach, które mog¹ nie
byæ reprezentatywne. Wiêcej mo¿na powiedzieæ o odczuciach i ocenach
naszych elit gospodarczych, formu³owanych spo³ecznie i artyku³owanych
przez polityków. Pisze o tym bowiem czêsto prasa i mo¿na us³yszeæ kakafoniê pogl¹dów, w wiêkszoci zreszt¹ negatywnych. Dominuj¹ca czêæ elity
gospodarczej III Rzeczypospolitej obarczona jest w du¿ym stopniu grzechem
pierworodnym pierwszej fazy akumulacji kapita³u. Elita ta powstawa³a niejako warstwowo. Jedna jej czêæ wywodzi siê z rodzimych krêgów przedsiêbiorców, którzy wykazali aktywnoæ gospodarcz¹ ju¿ w latach osiemdziesi¹tych. Zaliczyæ do niej mo¿na tak¿e rodowiska polonijne. Druga
czêæ to przedsiêbiorcy, którzy zostali nimi w wyniku przekszta³ceñ w³asnociowych w latach dziewiêædziesi¹tych. Wreszcie jest grupa przedsiêbiorstw,
powsta³ych od zera, najczêciej w drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych,
na ukszta³towanym ju¿ jako tako rynku. Wreszcie do tych trzech grup nale¿y
doliczyæ zarz¹dzaj¹cych przedsiêbiorstwami zagranicznymi, którzy w wiêkszym lub mniejszym stopniu uczestnicz¹ w kszta³towaniu siê postaw i pogl¹dów pozosta³ych trzech grup. Dwie pierwsze grupy, maj¹ce najd³u¿sz¹ historiê, s¹ najbardziej obarczone grzechami pierwszego okresu ¿ywio³owej
transformacji. A je¿eli ju¿ nie samymi grzechami, to w najlepszym przypadku
podejrzeniem o takie. Do dzi funkcjonuje w wiadomoci spo³ecznej przewiadczenie, ¿e skoro sami przedsiêbiorcy mówili, ¿e pierwszy milion trzeba ukraæ, to mo¿e rzeczywicie wszyscy ci, którzy zaczynali wczenie, tak
faktycznie zrobili. Tempo powstawanie fortun w pierwszym okresie by³o
bowiem i jest nadal spo³ecznie podejrzane.
Jest prawd¹, ¿e w pierwszym okresie transformacji, zanim siê ukszta³towa³ rynek, wówczas maj¹tek, a zw³aszcza udzia³y w rynku by³y znacz¹co
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niedowartociowane. Ale jest te¿ prawd¹, ¿e ryzyko by³o bardzo wysokie.
Powstaj¹ce otoczenie stworzy³o przestrzeñ do akumulacji w³asnoci dla okrelonego typu przedsiêbiorcy w³aciciela, zwanego transakcyjnym. Transakcyjnym dlatego, ¿e wiêkszoæ jego dochodów pochodzi³a de facto z transakcji przejêcia aktywów i z gwa³townego wzrostu wartoci sk³adników maj¹tku. Nie oznacza to, ¿e ka¿dy móg³ osi¹gn¹æ sukces i znaleæ siê w elicie.
Wymaga³o to takich szczególnych cech, jak umiejêtnoæ wyboru odpowiedniego sektora i przedsiêbiorstwa o najwiêkszym niedowartociowaniu w stosunku do potencjalnych przysz³ych przychodów i zdolnoci do przeprowadzenia transakcji. Ta z kolei wymaga³a czêsto dostêpu do poufnej informacji i do kapita³u inwestycyjnego. Nie warto ubolewaæ, ¿e siê sta³o, jak siê
sta³o i ¿e czeæ maj¹tku zosta³a przyw³aszczona niezgodnie z prawem b¹d
w odczuciu spo³ecznym nieuczciwie. Tak by³o i równoczenie z kszta³towaniem siê rynku kszta³towa³y siê jego zasady. Dla przysz³oci natomiast jest
wa¿ne, czy grupa wyros³a w ten, a nie inny sposób jest w stanie odegraæ
rolê pozytywnego modelu i motoru rozwoju i jak bêd¹ ewaluowa³y jej zachowania w sytuacji, kiedy zasady dzia³ania rynku siê unormowa³y i ju¿
prawie nie ma niedowartociowanych aktywów do przejêcia.
Druga grupa dzisiejszych elit gospodarczych ma odmienne pochodzenie i wykszta³ci³a odmienne cechy. Sk³ada siê b¹d z przedsiêbiorców w³acicieli, którzy budowali swoje przedsiêbiorstwa od zera, czêsto zaczynaj¹c
w symbolicznym gara¿u, b¹d z wykszta³conych w kraju lub za granic¹
zarz¹dzaj¹cych firmami zagranicznymi. Te dwa rodzaje rodowodów s¹ klasyfikowane w jednej kategorii dlatego, ¿e podstawowymi umiejêtnociami
wystêpuj¹cymi wród przedstawicieli obu grup s¹ zdolnoci przywódcze,
takie jak zdolnoæ do posiadania wizji, przekazywania jej, gromadzenia wokó³
rodków i motywowania zespo³ów. Cechy te musz¹ wystêpowaæ u przedsiêbiorców, którzy buduj¹ swoj¹ pozycjê w oparciu o g³êbok¹ znajomoæ
lub wybitn¹ intuicjê potrzeb rynku i umiejêtnoci zarz¹dcze. Z regu³y ich
przedsiêbiorstwa oparte s¹ od pocz¹tku o odró¿niaj¹cy siê produkt b¹d
proces technologiczny, rodzimy b¹d w przypadku przedsiêbiorstw zagranicznych sprowadzony. Dochody tej grupy pochodz¹ przewa¿nie z umiejêtnoci kreatywnego zrozumienia i zaspokojenia potrzeb klientów.
Jak odmienne s¹ wiêc cechy tych dwóch grup elity gospodarczej, jak
odmienne jest ich dowiadczenie, jak¿e odmienne te¿ jest ich postrzeganie
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spo³eczne. Jedna jest kojarzona z zamkniêt¹ grup¹ budz¹c¹ zazdroæ i poczucie krzywdy, druga jest odbierana jako otwarta, a byæ mo¿e bêd¹ca ród³em inspiracji a nawet poczucia dumy. Wspó³istnienie obu grup w wiadomoci spo³ecznej, a co gorsza niemo¿noæ ich jasnego rozró¿nienia powoduje ambiwalentnoæ ocen polskiej elity gospodarczej. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e sama elita ma równie¿ wiadomoæ swojego zró¿nicowania. Jej sposób samozorganizowania jest tego dowodem. Z jednej strony czêæ nowej
elity gospodarczej gromadzi siê wokó³ klubów i stowarzyszeñ, ale spora
czeæ jest poza formalnymi organizacjami.
Zanim siê przejdzie do zarysowania cech elity gospodarczej potrzebnej
Polsce w przysz³oci, nale¿y siê przyjrzeæ, jak s¹ ukszta³towane elity gospodarcze w Europie Zachodniej i USA. Tam dosyæ wyranie trzeba odró¿niæ przedstawicieli starszych b¹d nowszych rodzin przemys³owych i finansowych, którzy s¹ praktycznie niewidoczni dla spo³eczeñstwa poza
kolorowymi magazynami i pras¹ brukow¹. Drug¹ grup¹, która z kolei jest
bardzo widoczna, s¹ przywódcy korporacji miêdzynarodowych. W wiadomoci spo³ecznej to w³anie ta grupa stanowi elitê gospodarcz¹, poniewa¿ do niej nale¿¹ decyzje. Rodowody tak okrelonej elity s¹ dosyæ jednorodne, bo znacz¹ca wiêkszoæ prezesów korporacji miêdzynarodowych
jest wykszta³cona przez kilkanacie, mo¿e najwy¿ej kilkadziesi¹t uniwersytetów i politechnik, g³ównie w USA, Francji, Wielkiej Brytanii b¹d Niemczech. Maj¹ oni podobne ¿yciorysy, czêsto zaczynaj¹ce siê w firmach doradczych b¹d bankach inwestycyjnych, choæ tak¿e czêsto w laboratoriach
badawczo-rozwojowych koncernów. Miar¹ ich sukcesu jest wzrost wartoci rynkowej danej korporacji. Wykszta³cone cechy to posiadanie wizji bran¿y, nieustêpliwoæ, zdolnoæ otoczenia siê w³aciwymi ludmi. Elita ma i wyra¿a pogl¹dy nie tylko w sprawach prowadzonych przedsiêbiorstw. Bierze
aktywny udzia³ w debacie o kszta³cie przysz³ego spo³eczeñstwa, prowadzi
dialog spo³eczny, wspó³pracuje z politykami, a czasami poprzez przechodzenie niektórych jej przedstawicieli do rz¹dów bezporednio w rz¹dzeniu
uczestniczy. Jest charakterystyczne, ¿e pomimo olbrzymich zarobków kadry zarz¹dzaj¹cej, pod warunkiem ¿e nie dokonuje ona malwersacji finansowych i prawnych (czego wykrywalnoæ jest du¿a i sankcje szybkie), tak
ukszta³towana elita nie budzi w zasadzie niechêci spo³ecznej. Wydaje siê, ¿e
wejcie do niej jest otwarte, albowiem zale¿y od wykszta³cenia okrelonych,
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akceptowalnych moralnie cech oraz wysi³ku. Jak¿e daleko naszym elitom
do takiego obrazu!
Jeszcze dalej do wykszta³cenia cech, które bêd¹ znacz¹ce w przysz³oci,
to jest w pierwszej po³owie XXI wieku. Wyzwania stoj¹ce przed Polska,
Europ¹ i wiatem bêd¹ wymaga³y nowych cech elit gospodarczych. Chodzi
tu o globaln¹ odpowiedzialnoæ spo³eczn¹ i nowe formy przywództwa opartego o inteligencjê emocjonaln¹. Polskie elity gospodarcze musz¹ wiêc nie
tylko przekszta³ciæ siê posttransformacyjnie, lecz tak¿e skokowo wykszta³ciæ
zupe³nie nowe cechy.
Jednym z najwa¿niejszych zadañ stoj¹cych przed Polsk¹ w nastêpnym
okresie bêdzie okrelenie miejsca w nowej postprzemys³owej gospodarce
europejskiej. Gospodarka europejska przekszta³ci siê w du¿ym stopniu w gospodarkê us³ug. Nast¹pi zasadnicza zmiana w dziedzinie gospodarki energetycznej i materia³owej. Wreszcie, a mo¿e przede wszystkim zmieni¹ siê
radykalnie stosunki pracy, tak jak siê zmieniaj¹ motywacje. Przewaga konkurencyjna bêdzie siê coraz bardziej wyra¿a³a w tak zwanych czynnikach
miêkkich, jak kultura przedsiêbiorstwa, charakter stosunków pracy, wartoci
moralne, tak jak akumulacja wartoci intelektualnej stanowi³a podstawê gospodarki koñca XX wieku. Nale¿y wiêc ¿yczyæ Polsce i Europie elity gospodarczej zdolnej do kreatywnego tworzenia nowych kultur przedsiêbiorstw,
elity, do której droga jest otwarta, a przynale¿noæ obowi¹zuje i inspiruje.
Stefan Dunin-W¹sowicz*

* Stefan Dunin-W¹sowicz  prezes zarz¹du Polskiego Przedsiêbiorstwa Wydawnictw Kartograficznych
GeoInvent Sp. z o.o.
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Ile diamentów gubimy po drodze
czyli sk¹d braæ elity
Finansowany przez wszystkich podatników system edukacji powinien rozbudzaæ aspiracje edukacyjne i zapewniaæ ka¿demu obywatelowi mo¿liwoæ
kszta³cenia siê odpowiedni¹ do jego mo¿liwoci i potrzeb. Zapewnienie równych szans edukacyjnych to zupe³nie co innego ni¿ zapewnienie wszystkim identycznej oferty edukacyjnej. To drugie w wielu przypadkach mo¿e
siê okazaæ wrêcz szkodliwe. Zdolnoci, zainteresowania, mo¿liwoci poszczególnych jednostek s¹ ró¿ne. Dla ró¿nych dzieci potrzebna jest zró¿nicowana oferta edukacyjna. Jeli dziecko nie widzi, konieczne jest zapewnienie mu najpierw mo¿liwoci nabycia umiejêtnoci, które dadz¹ szansê nauki
tego, czego siê ucz¹ równie¿ dzieci widz¹ce. Po nauczeniu siê pewnych
technik komunikacji ze wiatem widz¹cych uczeñ niewidomy mo¿e siê kszta³ciæ w masowej szkole, pod warunkiem ¿e technikê komunikacji z nim opanuj¹ te¿ jego nauczyciele i inni uczniowie. System edukacji zapewnia mu
miêdzy innymi arkusze egzaminacyjne o treci tej samej co dla widz¹cych,
tylko dostosowane w formie do przeczytania przez ucznia niewidz¹cego.
Dziecka niewidomego nie nauczy siê jednak graæ w koszykówkê, choæ mo¿na
daæ mu szansê zdobycia matury, wy¿szego wykszta³cenia, mo¿e ono zdobyæ
wiele potrzebnych umiejêtnoci, zawód, a nawet zostaæ wybitnym naukowcem w ró¿nych dziedzinach. W przypadku ucznia, który nie widzi, koniecznoæ dostosowania oferty edukacyjnej do jego mo¿liwoci, zdolnoci i potrzeb jest dla wszystkich oczywista. Tak samo oczywista powinna byæ w przypadku ka¿dego innego ucznia. Jednostka ludzka jest zupe³nie niepowtarzalna
i ka¿dy jest na swój sposób w czym ponadprzeciêtny, wyj¹tkowy.
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System edukacji ma formy diagnozowania, opieki i terapii uczniów, którzy z ró¿nych przyczyn nie s¹ w stanie w przewidzianym czasie i w standardowy sposób opanowaæ tego, co dla redniego ucznia jest zaplanowane.
S¹ opracowane metody kszta³cenia, na przyk³ad w³anie niewidomych, g³uchoniemych, niepe³nosprawnych ruchowo, coraz wiêcej siê robi tak¿e dla uczniów
z dysleksj¹  maj¹cych specyficzne trudnoci w nauce, ale nieraz wybitnych
pod wieloma wzglêdami. Co siê jednak dzieje z dzieckiem, które jest w stanie
opanowaæ przeciêtny program, ale ma pewne wyró¿niaj¹ce siê zdolnoci,
które warto i powinno siê dodatkowo rozwijaæ i kszta³towaæ?
System owiaty zapewnia w szczególnoci: ( )
4) dostosowanie treci, metod i organizacji nauczania do mo¿liwoci
psychofizycznych uczniów, a tak¿e mo¿liwoæ korzystania z opieki
psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej, ( )
6) opiekê nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umo¿liwianie
realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukoñczenia
szko³y ka¿dego typu w skróconym czasie, ( ).1
Czy i na ile uczniowie szczególnie uzdolnieni faktycznie z tych mo¿liwoci
korzystaj¹? Kto i w którym momencie powinien te zdolnoci zauwa¿yæ i zdecydowaæ o ich rozwijaniu? Zapobiegliwi rodzice decyduj¹ o posy³aniu dziecka
za w³asne pieni¹dze na dodatkowe lekcje jêzyków obcych, na dodatkowe
zajêcia artystyczne czy sportowe, do szkó³ niepublicznych o bogatej ofercie.
Czasem  z nie zawsze najlepiej pojêtej troski o w³asne dziecko  obci¹¿aj¹
dzieci dodatkowymi zajêciami ponad ich mo¿liwoci i powoduje to raczej
pojawienie siê trudnoci szkolnych ni¿ odpowiedni rozwój.
S¹ opracowane pewne mechanizmy zajmowania siê dzieæmi uzdolnionymi
artystycznie  obejmuj¹ je na przyk³ad szko³y muzyczne, baletowe. Jest te¿
odpowiedni system rekrutacji do szkó³ i klas sportowych. Co jednak z uczniami wybitnymi w inny sposób? Sama aktywnoæ i finanse rodziców to jeszcze
nie wszystko. System edukacji powinien pamiêtaæ równie¿ o dzieciach o wybitnym potencjale, ale maj¹cych ma³o zapobiegliwych lub te¿ wrêcz zaniedbuj¹cych je rodziców. Najlepszym miejscem na zauwa¿enie i rozpoczêcie
trafnego rozwijania potencja³u dziecka jest kompetentne przedszkole. Tylko
¿e sporo tych wybitnych, a zaniedbanych edukacyjnie przez rodziny dzieci
1

Art. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, z póniejszymi zmianami.
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w ogóle do niego nie trafia, a w szkole konfrontuje swoje umiejêtnoci z uczniami kszta³conymi ju¿ wczeniej w przedszkolu lub w domu, na tle których od
razu czuje siê gorszymi i w zwi¹zku z tym zniechêca siê ju¿ na starcie do
nauki. Zaplanowane przez system jako sito do wy³awiania talentów konkursy przedmiotowe mog¹ spe³niæ swoj¹ funkcjê najwczeniej dopiero pod koniec edukacji w szkole podstawowej. To ju¿ czasem stanowczo za póno dla
tych zagubionych na starcie, miêdzy innymi przez nieobecnoæ w przedszkolu.
Koñcowy efekt edukacyjny  zarówno wychowawczy, jak i dydaktyczny 
jest wypadkow¹ wrodzonych zdolnoci i wra¿liwoci ucznia oraz oddzia³ywania rodowisk: domowego i szkolnego  uczniowskiego, a tak¿e pracy i zaanga¿owania nauczycieli. Oczywicie najlepiej jest mieæ du¿e osobiste
zdolnoci, troskliwych i wykszta³conych rodziców, zdolnych i kulturalnych
kolegów, m¹drych i zaanga¿owanych nauczycieli oraz dobrze zorganizowan¹,
odpowiednio indywidualizuj¹c¹ nauczanie szko³ê. Najczêciej jednak nie wszystkie wymienione elementy zachodz¹ jednoczenie. Czy uczeñ o s³abym potencjale dziêki troskliwym rodzicom, dobrej klasie szkolnej, zaanga¿owanym nauczycielom mo¿e siê staæ kim rzeczywicie wybitnym? Z kolei jak wykorzysta
swój wyj¹tkowo du¿y potencja³ intelektualny uczeñ, którego rodzice nie otoczyli trosk¹, a szko³a zakwalifikowa³a go do klasy sk³adaj¹cej siê w wiêkszoci
z dzieci zaniedbanych rodowiskowo i edukacyjnie? Ten pierwszy pewnie
skoñczy studia i zostanie poprawnym pracownikiem, za drugi na pocz¹tek
wyró¿ni siê, zostaj¹c przywódc¹ grupy przestêpczej na podwórku. Oczywicie wród uczniów maj¹cych troskliwe rodziny s¹ równie¿ wybitnie zdolni,
ale warto myleæ o systemowych mechanizmach wy³awiania równie¿ w trudniejszych rodowiskach uczniów godnych otoczenia szczególn¹ trosk¹ z uwagi
na wybitny potencja³ intelektualny lub inne szczególne uzdolnienia.
Najczêciej na poziomie szko³y podstawowej i gimnazjum lepsza oferta
edukacyjna to po prostu szko³a niepubliczna. Tam znajduj¹ siê uczniowie, których rodzicom rzeczywicie zale¿y na edukacji w³asnego dziecka, i st¹d w³anie
przede wszystkim bior¹ siê istotne statystycznie ró¿nice w wynikach egzaminów koñcowych tych szkó³ i szkó³ publicznych  na ogó³ rejonowych.
W ka¿dej szkole rejonowej znajduje siê pewien odsetek (mniejszy lub wiêkszy  zale¿nie od specyfiki danego rejonu) dzieci zaniedbanych edukacyjnie.
W szkole podstawowej i gimnazjum czynnikiem selekcjonuj¹cym, na ogó³
poprawiaj¹cym efekt edukacyjny, jest przede wszystkim zaanga¿owanie
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rodziców, polegaj¹ce albo na op³aceniu szko³y niepublicznej, albo na wywieraniu nacisku na szko³ê publiczn¹, aby tworzy³a klasy wyselekcjonowane. Czy zawsze jednak dobrym  wychowawczym i dydaktycznym  efektom s³u¿y grupowanie dzieci razem tylko ze wzglêdu na zaanga¿owanie
i naciski rodziców? W szczególnoci efekty wychowawcze grupowania mog¹
siê okazaæ op³akane zarówno w grupach lepszych, jak i gorszych. Bardzo wa¿ne jest, aby dzielenie na klasy podyktowane by³o kryteriami merytorycznymi, odbieranymi jako zastosowane sprawiedliwie, za zarówno grupy uczniów o wybitnym potencjale, jak i ci z dysfunkcjami lub ze szczególnie zaniedbanych rodowisk otrzymywali odpowiednie wsparcie.
Ta sytuacja diametralnie siê zmienia na poziomie licealnym i wy¿szym.
Za najlepsze uwa¿a siê z regu³y szko³y o najwy¿szym poziomie selekcyjnoci  do których najtrudniej siê dostaæ. Odpowiednie selekcjonowanie uczniów
zasadniczo sprzyja dobrym efektom edukacyjnym. W liceum maj¹cym tylko
uczniów, którzy najlepiej napisali egzamin gimnazjalny, nawet ma³o zaanga¿owany nauczyciel mo¿e liczyæ na dobre rezultaty maturalne. Niejedno liceum uwa¿ane za s³absze, które za cel stawia sobie roztoczenie zindywidualizowanej opieki nad uczniem wczeniej zaniedbanym, na porównywalny
efekt maturalny musi pracowaæ o wiele wiêcej. Przede wszystkim trzeba pamiêtaæ, ¿e szko³a powinna nie tylko zapoznawaæ z poszczególnymi przedmiotami, lecz tak¿e uczyæ wspó³pracy, umiejêtnoci dzielenia siê z innymi, wzajemnego wspierania siê. To wszystko powinien zapewniæ m¹dry dyrektor szko³y
wraz z zespo³em nauczycieli, odpowiednio organizuj¹c nauczanie. Dopóki
szko³a bêdzie zainteresowana tylko pochwaleniem siê wysokimi wynikami
egzaminów koñcowych, nie bêdzie zainteresowana prac¹ z ka¿dym uczniem,
a raczej  jeli tylko mo¿e  dobraniem sobie uczniów mo¿liwie najmniej
k³opotliwych i w³aciwie wymagaj¹cych niewiele dodatkowej pracy ze strony
nauczycieli, aby dobre wyniki koñcowe mieæ w³aciwie bez wysi³ku.
Jeli praca ka¿dej szko³y  zarówno tej ze starannie wyselekcjonowanymi,
bardzo dobrymi uczniami, jak i tej rejonowej w najtrudniejszej dzielnicy ogarniêtego bezrobociem miasta  ma byæ mo¿liwie maksymalnie efektywna, szko³y
i nauczyciele powinni byæ oceniani nie po koñcowych rezultatach, ale po postêpach, jakie ich uczniom uda³o siê zrobiæ. Wprowadzenie na starcie obowi¹zkowego przedszkola z obowi¹zkowym, odpowiednio wystandaryzowanym
diagnostycznym badaniem pedagogicznym, daj¹cym jasny opis potrzeb i po-
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tencjalnych mo¿liwoci dziecka, zapewni mo¿liwoæ skonfrontowania z tym
wyników koñcowego sprawdzianu szóstoklasisty i poprzez to zrobienia dobrego opisu postêpów, które zrobili uczniowie ka¿dej szko³y podstawowej.
Z kolei wyniki odpowiednio skonstruowanego (bardziej ró¿nicuj¹co ni¿ obecnie) egzaminu gimnazjalnego mo¿na porównaæ z o trzy lata wczeniejszymi
wynikami na sprawdzianie szóstoklasisty. Wyniki dobrze pomylanych, zewnêtrznych matur  z wynikami tych samych uczniów na egzaminie gimnazjalnym. Ocenianie pracy szko³y poprzez obserwowanie oraz opisywanie
postêpów poczynionych przez jej uczniów mo¿e siê przyczyniæ do faktycznego koncentrowania uwagi na indywidualnych predyspozycjach, potrzebach
i mo¿liwociach wszystkich wyj¹tkowych, niepowtarzalnych jednostek. Tylko
szko³a nastawiona na pomoc ka¿demu uczniowi w jak najpe³niejszym rozwiniêciu jego mo¿liwoci i zdolnoci, z zaanga¿owanymi nauczycielami, starannie pracuj¹cymi na wszystkich etapach edukacyjnych, zminimalizuje ryzyko
zgubienia diamentów, a tymi wy³owionymi odpowiednio siê zajmie.
Wybitne jednostki czasem zostaj¹ wybitne wcale nie dziêki szkole, ale raczej pomimo niej. Pewnie niektórym nawet najmniej troskliwa szko³a nie przeszkodzi w koñcu dobrze siê rozwin¹æ. Jest powszechnie wiadomo, ¿e Albert
Einstein i Christian Andersen mieli powa¿ne k³opoty z radzeniem sobie ze szkoln¹
edukacj¹. Wcale nie zawsze szko³a wy³awia wybitne jednostki. Konstruuj¹c
system edukacyjny pañstwa, powinno siê myleæ o stworzeniu mechanizmów
jak najtrafniejszego indywidualizowania nauczania w sposób dostosowany
zarówno do indywidualnych potrzeb i mo¿liwoci ka¿dego ucznia, jak i lokalnych warunków organizacyjnych. Bardzo dobrze, jeli pañstwo jest tu wspierane przez zapobiegliwych rodziców lub jeli niektórzy uczniowie oka¿¹ siê
wybitni nawet obok ma³o trafnych oddzia³ywañ szko³y. Liczenie jednak na to,
¿e pañstwo zostanie w omawianej sferze zast¹pione przez samodzielne i niezale¿ne dzia³ania uczniów i ich rodziców, jest wyra¿eniem zgody na pozostawienie sporej grupy uczniów o wybitnych predyspozycjach, mog¹cej byæ
prawdziw¹ nadziej¹ i przysz³oci¹ rozwoju naszego kraju, bez nale¿nej im,
odpowiednio przykrojonej do ich indywidualnych potrzeb oferty edukacyjnej dobrej jakoci.
Katarzyna Hall*
* Katarzyna Hall  Sopockie Szko³y Autonomiczne, pe³nomocnik Zarz¹du Gdañskiej Fundacji Owiatowej.

135

Elity w Finlandii i Niemczech

Stefan Widomski

O wartociach, patriotyzmie i ci¹g³oci

Kiedy Finowie myl¹ lub mówi¹ o elitarnoci i elitach, to dotyczy to innych
krajów, a nie ich w³asnego, a same te pojêcia maj¹ dla nich raczej negatywny charakter i wydwiêk. Je¿eli nawet nie odczuwaj¹ tych pojêæ jako czego
wrêcz z³ego, to jednak odnosz¹ siê do nich z pewnym niezrozumieniem
lub wrêcz niechêci¹. Tak naprawdê to nie wiedz¹, jak siê do tych pojêæ
ustosunkowaæ, przynajmniej w odniesieniu do Finlandii. Nasuwa siê pytanie, z czego wynika ta niechêæ do mylenia i mówienia o elitach? Przyk³adowo: w ci¹gu ostatnich przynajmniej piêtnastu, dwudziestu lat nic powa¿nego na temat elit nie zosta³o w Finlandii napisane. To mog³oby wiadczyæ o tym, ¿e albo elit w tym kraju w ogóle nie ma, albo nawet i sam temat
elit jest Finom obcy, mo¿e nawet jest pewnym tabu. Istnieje i taka mo¿liwoæ, ¿e elity w Finlandii s¹ i robi¹ to, co elity robi¹ wszêdzie, ale z jakich
przyczyn o tym nie wypada lub nie nale¿y pisaæ.
Jak wiêc jest z tymi elitami w Finlandii i jak s¹ one postrzegane przez
ogó³ mieszkañców? Okrelaj¹c polityka w sensie pozytywnym, Fin nie mówi,
¿e jest on inteligentny czy nawet wybitnie inteligentny albo b³yskotliwy 
tak jak prawdopodobnie powiedzia³by to Francuz i bardzo wielu Polaków.
Fin mówi, ¿e polityk ten jest rzeczowy i skromny i to w³anie wymienia siê
czêsto jako g³ówne i powszechnie akceptowane cechy. Równie¿ w odniesieniu do wysoko postawionych na drabinie spo³ecznej menad¿erów wielkich przedsiêbiorstw, wysokich urzêdników, wybitnych artystów (choæ znacznie rzadziej) a tak¿e najlepszych sportowców jedn¹ z najczêciej i najchêtniej wymienianych pozytywnych cech jest w³anie skromnoæ. Jakkolwiek
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dobrze pojmowana skromnoæ jest bardzo piêkn¹ cech¹, wydaje siê jednak, ¿e to nie o ni¹ przede wszystkim chodzi. Mówi¹c o kim, i¿ jest skromny, ma siê na myli  piêkn¹ zreszt¹  cechê charakteru, ale ma to niewiele
wspólnego z tymi podstawowymi cechami, których siê oczekuje od ludzi
na kierowniczych stanowiskach, takich jak posiadanie klarownej wizji tego,
co siê robi, prawoæ, poczucie sprawiedliwoci, logiczne mylenie i zdecydowanie w dzia³aniu. Ciekawe, ¿e s³owo skromny po fiñsku oznacza te¿ niewymagaj¹cy. Dos³ownie t³umacz¹c, jest to kto niewymagaj¹cy, nie¿¹daj¹cy,
nieoczekuj¹cy niczego od kogo innego, a mo¿e i nawet od samego ¿ycia..
W Finlandii, gdzie mylenie przybiera czêsto formê dychotomiczn¹, ta w³anie skromnoæ, bêd¹ca przeciwwag¹ arogancji, stawiana jest jako prawie
jedyna alternatywa dla niej i dla chêci wywy¿szania siê ponad wspó³obywateli.. Prawdopodobnie jedn¹ z przyczyn jest agrarna przesz³oæ tego kraju,
który siê zurbanizowa³ i unowoczeni³ dopiero w latach szeædziesi¹tych i
siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku  w rodowisku agrarnym cz³owiek normalny by³ cz³owiekiem skromnym, chyba tak¿e i z tego prostego powodu,
¿e na nic innego nie móg³ sobie pozwoliæ. Historycznie patrz¹c, dawne
elity, takie jak arystokracja, klasa urzêdnicza, kupcy i przedsiêbiorcy, mia³y
raczej niewiele wspólnego z wiêkszoci¹ narodu. Elity dla przeciêtnego
Fina by³y wiêc raczej obce i kojarzy³y siê mu z czym zewnêtrznym. Dochodzi³a tu jeszcze sprawa jêzyka, którym Finowie siê pos³ugiwali. Zwykli
ludzie mówili, pisali i czytali w jêzyku fiñskim, a elity w swej wiêkszoci
u¿ywa³y jêzyka szwedzkiego. Jeszcze w latach szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia w zarz¹dach wiêkszych firm, a ju¿ w bankach
prawie stuprocentowo, mówi³o siê po szwedzku. Fiñski by³ oczywicie jêzykiem literatury i wyk³adowym na uniwersytetach, ale elity u¿ywa³y jeszcze
czêsto szwedzkiego. To siê powoli zmienia³o, w tej chwili jêzyk fiñski wypar³ prawie ca³kowicie szwedzki.
Jest faktem, ¿e pojêcie elit nie jest w Finlandii popularne, jest omijane
w rozmowach i dyskusjach, a nawet wrêcz ukrywane, ale to nie wiadczy
o tym, ¿e elit nie ma  elity s¹ wszêdzie tam, gdzie s¹ ludzie. Tyle tylko,
i¿ Finlandia jest krajem wysoce egalitarnym, w którym wszyscy staraj¹ siê
raczej zaj¹æ miejsce gdzie porodku. Jest to widoczne wszêdzie, w ka¿dej
dziedzinie ¿ycia i ludzkiej dzia³alnoci. Wynika to chyba równie¿ z chêci
pozostawania w bezpiecznym t³umie i niewychylania siê poza g³ówny nurt.
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W Finlandii, tak jak w ka¿dym innym kraju, istniej¹ ró¿ne elity: polityczne, gospodarcze, kulturalne, opiniotwórcze, wojskowe, samorz¹dowe,
edukacyjne i tak dalej, i tak dalej. Te elity, znów tak jak i w przypadku
elit w innych krajach, tworz¹ nowe wartoci, burz¹ inne, wp³ywaj¹ na zmianê sposobu postrzegania wiata lub umacniaj¹ stary, okrelaj¹ lub nadaj¹
kierunki dzia³ania poszczególnych partii politycznych i grup interesów, tworz¹
rzeczy modne i niemodne, proponuj¹ nowych idoli i str¹caj¹ starych, formu³uj¹ i czêsto wrêcz narzucaj¹ zadania reszcie spo³eczeñstwa  czyli robi¹ to
wszystko, co normalne elity. Czy siê to komu o bardzo egalitarnym (nawet
jak w przepadku Finlandii  przesadnie egalitarnym) nastawieniu podoba,
czy nie, te elity oczywicie istniej¹ i maj¹ siê dobrze. Wraz ze wzrostem
stopnia skomplikowania spraw polityczno-gospodarczych, z postêpuj¹cym
procesem integracyjno-globalizacyjnym elity przejmuj¹ coraz to bardziej zdecydowanie rolê orodków formowania i narzucania opinii, podejmowania
decyzji i wprowadzania ich w ¿ycie. Elity te nawzajem siê przenikaj¹, pozostaj¹ nieraz w stosunku do siebie w pozycji dzia³ania nawzajem siê uzupe³niaj¹cego lub antagonistycznego, tworz¹ mniej lub bardziej trwa³e zwi¹zki
i koalicje. Cz³onkowie tych elit mog¹ uczestniczyæ i uczestnicz¹ czêsto
w dzia³aniu kilku ró¿nych elit jednoczenie, nieraz przemieszczaj¹c siê
z jednej do drugiej. Daje to, obok tak cennej i szanowanej powszechnie
w Finlandii stabilnoci (tak¿e i w odniesieniu do elit), konieczny powiew
wie¿ego powietrza, co oznacza równie¿ i przep³yw myli, ludzi i sposobów dzia³ania. Same elity posiadaj¹ czêsto (lub prawie zawsze) mniej lub
bardziej stabilny i twardy trzon, tworzony ze starych wyjadaczy, którzy
niejedno w ¿yciu widzieli i prze¿yli. Tak jak elity atakowane s¹ przez ludzi
z zewn¹trz, staraj¹cych siê wejæ do nich, tak samo i rdzeñ tych elit jest ci¹gle
atakowany przez mniej wp³ywowych cz³onków elit, którzy pragn¹ wiêkszego
wp³ywu na podejmowanie decyzji i ich urzeczywistnianie, i  co nie jest
wcale mniej wa¿ne  tak¿e wiêkszego udzia³u we wszystkich korzyciach
bêd¹cych rezultatem przynale¿noci do samych elit oraz ich centrów.
Dope³nianie elit nastêpuje najczêciej drog¹ osmozy spo³ecznej, choæ znane
s¹ przypadki nag³ego wtargniêcia do ich rodka. Wykorzystywane s¹ te¿
czêsto rodki rekrutacji. Jak dokonywana jest taka rekrutacja? Rekrutacja
do elit zarówno gospodarczych, jak i politycznych odbywa³a siê i odbywa
do tej pory najczêciej poprzez organizacje m³odzie¿owe, szczególnie
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studenckie, m³odzie¿owe typu politycznego i inne organizacje spo³eczne. Tak¿e wybitne dokonania w kulturze i sporcie mog¹ stanowiæ pewien czynnik nobilituj¹cy do wejcia do elit politycznych lub  rzadziej 
gospodarczych. Prawie wszyscy przywódcy polityczni oraz przywódcy
wielu elit gospodarczych wywodz¹ siê z by³ego kierownictwa organizacji
studenckich i uczniowskich, dlatego ¿e to by³o pierwsze miejsce czy pierwsza organizacja, gdzie istnia³a mo¿liwoæ wykazania siê pewn¹ aktywnoci¹, aktywnoci¹ wiêksz¹ ni¿ koledzy. Odpowied na pytanie, czy organizacje m³odzie¿owe da³y dobre przygotowanie do dalszej dzia³alnoci
w ró¿nych elitach, mo¿e byæ i pozytywna, i negatywna, w zale¿noci
od konkretnych przypadków. W ka¿dym razie to by³y takie pierwsze
szko³y dzia³ania politycznego, spo³ecznego tych, którzy chcieli osi¹gn¹æ
co wiêcej ni¿ bierne partycypowanie w g³osowaniu co kilka lat. Partie
polityczne maj¹ swoje organizacje m³odzie¿owe, w których dzia³anie nie
jest mo¿e jeszcze w³aciw¹ nobilitacj¹, ale na pewno dobrym przedsionkiem do elit, przy czym dzia³acze studenccy bywaj¹ te¿ jednoczenie
dzia³aczami politycznych organizacji m³odzie¿owych. Czêsto s¹ oni delegowani do tych organizacji studenckich (podobnie jak w Polsce), aby
zapewniæ w³aciwe wp³ywy w³asnej orientacji politycznej.
Ciekaw¹ form¹ rekrutacji jest tak zwane czeladnictwo polityczne. Oto
minister, wysoki urzêdnik, sekretarz czy podsekretarz stanu, dzia³acz polityczny czy pose³ do parlamentu dobiera sobie pomocników, takich w³anie czeladników czy te¿ wyrobników, czyli m³odych ludzi, aktywnych adeptów polityki i sztuki rz¹dzenia. S¹ to czêsto w³anie najaktywniejsi cz³onkowie organizacji studenckich i m³odzie¿owych organizacji
politycznych. Tak dobrani pomocnicy, zwani tak¿e asystentami politycznymi, wprowadzani s¹ w szersze krêgi robienia polityki, ucz¹ siê przysz³ego rzemios³a. Przyszli mistrzowie i przywódcy elit ucz¹ siê profesji
politycznej; pomagaj¹c swemu mistrzowi, jednoczenie siê doskonal¹ i wspieraj¹ go w dzia³alnoci politycznej i gospodarczej.
Mimo ca³ej rozwiniêtej egalitarnoci, mimo tej daleko posuniêtej demokracji i braku prawdziwego nepotyzmu, w Finlandii wystêpuj¹ jednak
pewne dynastie polityczne. Dzia³aj¹ nowi cz³onkowie elit politycznych i gospodarczych, pochodz¹cy ze starych rodzin polityków lub przemys³owców. W elitach gospodarczych jest to zjawisko normalne, bo jeli ojciec by³
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w³acicielem i jednoczenie najwy¿szym menad¿erem przedsiêbiorstwa i jego
syn zosta³ w³acicielem i najwy¿szym menad¿erem tego samego przedsiêbiorstwa, to nie ma w tym niczego specjalnego ani dziwnego. Natomiast w polityce takie przekazywanie pa³eczki sztafetowej nieraz postrzegane jest jako próba dominacji rodzinno-klanowej, pewne arystokratyczne podejcie do sprawy kontynuacji: najpierw by³ ojciec, teraz jest syn,
a potem bêdzie jeszcze mo¿e i jego wnuk. W ka¿dym razie co takiego jak
pewna dynastycznoæ w polityce i w ¿yciu gospodarczym istnieje i jest to
zarówno z korzyci¹ dla polityki i gospodarki, jak i nie. S¹ przypadki,
kiedy syn jest du¿o lepszy ni¿ by³ jego ojciec, a s¹ i przypadki, ¿e syn
bardzo le siê sprawdza, ale ma bardzo dobre nazwisko swojego ojca,
które zapewnia mu byt polityczny.
W Finlandii panuje silny konsensus spo³eczny, a tak¿e i polityczny. Istnieje silna i trwa³a tradycja niewywo³ywania konfliktów. Kto, kto wywo³uje konflikty, jest postrzegany raczej negatywnie. Konflikty s¹ nieraz oczywicie prowokowane, bo w pewnych sytuacjach dobrze jest to zrobiæ.
Tym bardziej, i¿ jak wiadomo ze sztuki robienia polityki, lepiej jest, ¿eby
inni mówili le, ni¿ ¿eby nie mówili wcale. Jednak ogóln¹ zasad¹ w Finlandii jest konsensus polityczny i powszechnie przyjmuje siê, ¿e ten, który
nie rozrabia, myli oczywicie powa¿nie. Finowie w ogóle uwa¿aj¹, ¿e
ten, co ma³o mówi, jest powa¿ny i godny zaufania. Nawet jak niczego nie
powie, to ju¿ jest filozofem, bo je¿eli nic nie mówi lub mówi niewiele,
to prawdopodobnie myli.
Silny konsensus polityczny i spo³eczny powoduje czêsto nawet tak dziwne
sytuacje, i¿ kiedy og³aszane s¹  rzadkie zreszt¹ w Finlandii  strajki pracowników, to spo³eczeñstwo, a tak¿e media jako wyraziciele opinii publicznej, prawie zawsze s¹ nastawione negatywnie do strajkuj¹cych. W opinii publicznej strajkuj¹cy zamiast konstruktywnie pertraktowaæ, zamiast dyskutowaæ, zamiast zachowywaæ siê jak powa¿ni i odpowiedzialni obywatele, robi¹ jakie tam dziwne i destabilizuj¹ce spokój spo³eczny oraz utrudniaj¹ce wszystkim ¿ycie strajki. Finowie nigdy nie pójd¹, tak jak Francuzi,
przewracaæ samochodów. Fiñscy rolnicy nie pójd¹ rozrzucaæ po ulicach
miast krowiego ³ajna, kierowcy TIR-ów nie zablokuj¹ wszystkich autostrad.
W Finlandii nikt tego nigdy nie zrobi, bo gdyby to zrobi³, to by go umieszczono w domu wariatów.
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Na koniec nale¿y wspomnieæ o wartociach, patriotyzmie i ci¹g³oci. Fiñskie elity s¹ bardzo patriotyczne, nawet a¿ do granic mo¿liwoci rozumnego
patriotyzmu. To nieraz przechodzi w dosyæ irracjonalny patriotyzm.
W Finlandii bardzo czêsto u¿ywa siê zwrotu Suomi Oy, co w jêzyku
polskim przek³ada siê na Finlandia SA  Spó³ka Akcyjna Finlandia. Oznacza to, ¿e o kraj trzeba siê staraæ tak, jak siê stara o przedsiêbiorstwo, ¿e
ca³y kraj to jedna wielka, homogeniczna firma, której interesów trzeba broniæ na co dzieñ. I tak jak wszyscy pracownicy s¹ odpowiedzialni za sukces
przedsiêbiorstwa, tak wszyscy wspó³obywatele s¹ odpowiedzialni za sukces
ca³ego kraju. No có¿, nic dodaæ i nic uj¹æ!
Zwrot Finlandia SA jest u¿ywany zarówno przez polityków, jak i przez
krêgi gospodarcze. Nie jest to zwi¹zane tylko i wy³¹cznie z gospodark¹. Jest
to po prostu chêæ pokazania, ¿e chodzi o jednoæ, o jaki organizm, który
jest w ten w³anie sposób nazywany, ma swoje okrelone i powszechnie
znane zasady dzia³ania. Nie jest to co nieokrelonego, co ulotnego i abstrakcyjnego, ale bardzo konkretny twór, maj¹cy swoje konkretne cele i zadania.
Ci¹g³oæ w Finlandii jest uwa¿ana za jedn¹ z bardzo wa¿nych spraw.
Ci¹g³oæ i konsensus to s¹ dwie strony tego samego medalu. Nie ma konsensusu bez ci¹g³oci, a ci¹g³oci bez konsensusu, to jest jasne dla ka¿dego
Fina. Ci¹g³oæ, tak¿e ci¹g³oæ dzia³ania i wykonywania swych zadañ przez
elity polityczne, jest podstawow¹ spraw¹ dla zapewnienia ci¹g³oci rozwoju
kraju. ledz¹c historiê Finlandii i dzia³ania jej elit, mo¿na niezw³ocznie zauwa¿yæ tê ci¹g³oæ, ten wrêcz upór w doprowadzaniu spraw do koñca.
Wykonuj¹c swoj¹ pracê na zasadzie ci¹g³oci, elity Finlandii rzadko wywo³uj¹ wielkie konflikty zwi¹zane z polityk¹ lub gospodark¹. Panuj¹c¹ zasad¹
jest tu konsensus, co nie znaczy, ¿e nie ma tu nieraz powa¿nych dysput politycznych. Niejednokrotnie wysuwa siê zarzuty pod adresem elit politycznych,
¿e nie wykszta³ci³y prawdziwych mê¿ów stanu, rasowych polityków wielkiego formatu, zdolnych poprowadziæ naród we w³aciwym kierunku wbrew
wszystkim mo¿liwym trudnociom. Zarzuca siê elitom politycznym, i¿ ich dzia³alnoæ przypomina czêsto dzia³alnoæ ekonomów w wielkich folwarkach albo
menad¿erów ekonomicznych w wielkich przedsiêbiorstwach, mówi siê nawet o mentalnoci ksiêgowych. S¹ oczywicie ró¿ne rodzaje elit politycznych:
czêæ z nich zachowuje siê jak przywódcy, czêæ jak ksiêgowi. Na tego rodzaju
krytykê elity polityczne rzadko odpowiadaj¹ zmian¹ swoich zasad dzia³ania.
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Powojenna historia Finlandii mo¿e stanowiæ fascynuj¹ce ród³o wielu
spostrze¿eñ dla polskiego obserwatora. Mimo du¿ych ró¿nic miêdzy Polsk¹
a Finlandi¹ w powojennej historii (ale czêciowo tak¿e i tej wczeniejszej)
obu krajów mo¿na znaleæ wiele rzeczy wspólnych. Zarówno Finlandia, jak
i Polska znajduj¹ siê w okresie transformacji, tak zreszt¹ jak prawie ca³a Unia
Europejska, je¿eli nie z innych przyczyn, to przynajmniej z racji rozszerzenia
na nowe kraje cz³onkowskie. Procesy globalizacyjne i wyzwania sprostania
konkurencji miêdzynarodowej stawiaj¹ wiele pytañ i wiele zadañ.
Wykonuj¹c swoj¹ misjê pañstwow¹, elity Finlandii wykazuj¹ du¿¹ dojrza³oæ polityczn¹. Jest to oczywicie rezultat wieloletniego docierania siê
tych elit, prawdziwej troski o pañstwo i szukania raczej wspólnych interesów ni¿ sprzecznoci. Nie oznacza to wcale wyparcia siê konkurencji politycznej i staræ na ró¿ne tematy. Mimo normalnej walki politycznej i cierania
siê interesów dobro kraju jest spraw¹ nadrzêdn¹ dla wszystkich. I tu w³anie
elity sprawdzaj¹ siê wspaniale.
Finowie s¹ bardzo zainteresowani tym, jak postrzegaj¹ ich inne spo³ecznoci i gotowi s¹ robiæ wszystko, nawet do rozsiewania zbyt sielankowych
i pozytywnych informacji w³¹cznie, aby tylko pokazaæ siebie, w³asny kraj
i spo³eczeñstwo z jak najlepszej strony. Oczywicie pozytywne dokonania
kraju i spo³eczeñstwa w okresie powojennym s¹ bezsprzeczne i daj¹ wszelkie podstawy do zadowolenia, a nawet wrêcz do dumy z w³asnych osi¹gniêæ. Finlandia, która w okresie przedwojennym nale¿a³a do grupy biednych krajów, dzi jest zaliczana do cis³ej czo³ówki zarówno europejskiej,
jak i nawet wiatowej i mo¿e siê poszczyciæ osi¹gniêciami i poziomem ¿ycia
swoich mieszkañców znacznie przewy¿szaj¹cymi poziom innych krajów,
bardziej zasobnych w potencja³ przemys³owy i ludzki. Finowie z pasj¹ zajmuj¹ siê, jak to sami okrelaj¹, polerowaniem obrazu swojego kraju lub te¿
wprowadzaniem kraju na mapê wiata. Fiñscy dyplomaci, biznesmeni, urzêdnicy pañstwowi, profesorowie uniwersytetów, ludzie kultury i sportowcy,
wreszcie ka¿dy prawie obywatel tego kraju, wszyscy w pewnym stopniu
czuj¹ siê wspó³odpowiedzialni za ten wizerunek Finlandii w oczach obcokrajowców. Jest to jednoczenie godny pochwa³y przejaw prawdziwego
patriotyzmu, ale czêsto i naiwny trochê sposób pokazania tego w³anie patriotyzmu, który ka¿e polerowaæ obraz kraju a¿ do osi¹gniêcia blasku przykrywaj¹cego realn¹ rzeczywistoæ. To tyle, o ile chodzi o obraz kraju na
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zewn¹trz. W tradycji i rzeczywistoci Finlandii natomiast bardzo rzadko (lub
prawie wcale) wystêpuje model robienia czego na pokaz wewn¹trz kraju,
na w³asny u¿ytek. Tu dominuje model spokojnego, pragmatycznego i trwa³ego dzia³ania i rzeczowego podejcia. Dotyczy to ca³ego prawie spo³eczeñstwa, z wykluczeniem oczywicie tych, których rzemios³o polega w³anie
na robieniu czego na pokaz. Dotyczy to równie¿ fiñskich elit, które nie
nastawiaj¹ siê na spektakularne dokonania, b³yskotliwe dyskusje pe³ne erudycji, ale i pustych frazesów, populistyczne czcze obietnice i wymachiwanie
narodowymi symbolami. Zewnêtrznego obserwatora dzia³ania elit fiñskich
nie mo¿e nie zaskoczyæ ich pragmatyczne podejcie do spraw i zadañ
przed nimi stoj¹cych, do d³ugofalowego i cierpliwego wykonywania raz
podjêtych decyzji. Zarówno ca³e spo³eczeñstwo, jak i elity tego kraju cechuje prawdziwy, codzienny (mo¿e nieraz bezbarwny, ale na pewno skuteczny) patriotyzm, który nakazuje takie w³anie, a nie inne dzia³anie.
Ca³a powojenna historia Finlandii to tak¿e historia utrzymania niepodleg³oci, która nie zawsze by³a spraw¹ oczywist¹, to ci¹g³e próby rozlunienia wiêzów, przy pomocy których Zwi¹zek Radziecki trzyma³ j¹ na jednej
ze swoich orbit (orbity dalej po³o¿onej od rodka grawitacji ni¿ orbita Polski,
ale jednak orbity), to ci¹g³e d¹¿enie do wejcia de iure do europejskiej rodziny narodów, do której historycznie Finlandia zawsze, tak jak i Polska,
nale¿a³a. Ta historia to równie¿ historia upartego, drugoplanowego, skutecznego i nieraz niewidocznego dla wszystkich dzia³ania elit (choæ nie wszystkich i nie zawsze). To tak¿e historia prawdziwego patriotyzmu, który nie
przeszkodzi³ w znalezieniu swojego miejsca w rodzinie krajów europejskich.
W codziennym i nieraz bezbarwnym dzia³aniu by³a metoda i jasny cel
budowania nowoczesnego spo³eczeñstwa i pañstwa dobrobytu dla wszystkich jego obywateli.
Stefan Widomski*

* Stefan Widomski  wiceprezes Nokia Group.

146

Roland Freudenstein

Niemieckie elity  model konsensualny

Pojêcie elity w Niemczech w historycznym kontekcie jest k³opotliwe.
W dyskursie publicznym pojêcie to kojarzy siê bardzo mocno z filozofi¹
Fryderyka Nietzschego, która stanowi³a jedn¹ z inspiracji Hitlera i narodowego socjalizmu, koncepcji führera i elity nazistowskiej. Po wojnie niechêæ do tego pojêcia wzmocni³ dodatkowo ruch studencki 1968 roku, który z perspektywy egalitaryzmu krytykowa³ hierarchie spo³eczne i radykalnie
przeciwstawia³ siê elitom. W rezultacie dopiero w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku by³a zauwa¿alna pewna spo³eczna akceptacja pojêcia
elity, wystêpuj¹ca przynajmniej w niemieckim dyskursie intelektualnym. Nieprzypadkowo dzisiaj socjaldemokratyczny kanclerz Gerhard Schröder mo¿e
mówiæ o tym, ¿e niemieckie spo³eczeñstwo potrzebuje elit. To w³anie ten
kanclerz na pocz¹tku swojej kadencji w 1998 roku zacz¹³ siê wypowiadaæ
na temat potrzeby stworzenia elitarnych uniwersytetów na wzór Harvardu
(chocia¿, jak dot¹d, nic takiego nie powsta³o; bardzo trudno wprowadziæ
takie instytucje edukacyjne).
We wspó³czesnej historii Niemiec mo¿na wyró¿niæ kilka zasadniczych okresów przyspieszonej wymiany elit. Pierwszy wyst¹pi³ po pierwszej wojnie wiatowej. Drugi wi¹za³ siê z przejêciem w³adzy przez Hitlera w 1933 roku. Jednak
najwiêksze zmiany w tym zakresie przyniós³ rok 1945, który oznacza³ w konsekwencji likwidacjê pruskiej pañstwowoci i administracji. Z Prus wywodzi³
siê rdzeñ niemieckiej elity pierwszej po³owy XX wieku. Wraz z ich upadkiem nast¹pi³ kres klasycznej arystokracji i ziemiañstwa, który wzmocni³ i tak
ju¿ znacz¹ce tendencje egalitarne. W Niemczech jednym ze specyficznych
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przejawów takich tendencji jest tradycja regionalizmu, przeciwdzia³aj¹ca
powstaniu w¹skiej elity pañstwowej (na przyk³ad podobnej do warszawki w Polsce). Ostatni okres przyspieszonej wymiany elit dotyczy³ tylko wschodniej czêci Niemiec. Do nowych landów przetransferowano wtedy nie tylko
strukturê administracyjn¹ i instytucjonaln¹, lecz tak¿e elity z Zachodu.
Z kolei analiza obecnej sytuacji skupia siê na trzech kwestiach: rekrutacji
i otwartoci niemieckich elit, ich jednolitoci oraz systemu wartoci. Wiêkszoæ badaczy zgadza siê z tez¹, ¿e pochodzenie spo³eczne w Niemczech
nadal bardzo siê liczy, zw³aszcza w takich sektorach elity jak biznes i administracja. Trochê mniej w nauce i w wymiarze sprawiedliwoci.
Jedynym obszarem, gdzie pochodzenie nie odgrywa istotnej roli, jest polityka. Byæ mo¿e istnieje odwrotna zale¿noæ w zwi¹zkach zawodowych,
gdzie pochodzenie robotnicze jest nadal istotnym elementem.
Czy wejcie do elit bêdzie z czasem ³atwiejsze? Co do tego nie ma zgodnych pogl¹dów. Dyskutowane s¹ ró¿ne tendencje. Ich kierunek w znacznej
mierze zale¿y równie¿ od sposobu tworzenia i interpretacji danych empirycznych. W ka¿dym razie niew¹tpliwie istnieje silna korelacja miêdzy pochodzeniem a wykszta³ceniem. W dojciu do elitarnych pozycji ronie rola
wykszta³cenia, a s³abnie wp³yw pochodzenia spo³ecznego. Z drugiej jednak
strony pochodzenie czêsto decyduje o jakoci wykszta³cenia, które odgrywa
wa¿n¹ rolê w tworzeniu elit. Te elementy s¹ ze sob¹ powi¹zane.
Statystyczny wiek niemieckich elit pozostaje mniej wiêcej na tym samym
poziomie i wynosi przeciêtnie 53 lata. wiadczy to o tym, ¿e w rekrutacji
dominuje d³uga socjalizacja. Pod tym wzglêdem niewiele siê zmieni³o w ostatnich dziesiêcioleciach. Udzia³ kobiet w elitach te¿ nie bardzo wzrasta³.
Na przyk³ad w biznesie jest on prawie tak niski, jak w wojsku. Niewielki
jest tak¿e w nauce (chocia¿ istniej¹ pewne rozbie¿noci danych, zale¿ne
od definicji elity). Pewnym wyj¹tkiem s¹ elity polityczne, w których w ostatnich dwudziestu latach kobiety zwiêkszy³y swój udzia³ do 36 procent.
W przeciwieñstwie do Francji, gdzie istnieje kilka wiod¹cych uczelni, jak
na przyk³ad s³ynna École Nationale dAdministration (z której siê wywodzi
wiêkszoæ elity ró¿nych sfer ¿ycia spo³ecznego), niemieckie elity s¹ wewnêtrznie
bardzo zró¿nicowane, heterogeniczne. Zjawisko to wykracza poza system
edukacyjny  koñczenie wielu ró¿nych szkó³ i brak elitarnych orodków
akademickich. We Francji znacznie ³atwiejsza jest wymiana kadr pomiêdzy
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ró¿nymi segmentami elity, zw³aszcza miêdzy wiatem polityki i biznesu.
W Niemczech s¹ to osobne wiaty. Natomiast du¿ym plusem w kontekcie niemieckim jest to, ¿e wci¹¿ istniej¹ tu silne mechanizmy wspieraj¹ce konsens spo³eczny, tak¿e konsens wród elit. Oznacza to, ¿e niemieckie elity maj¹ mniej wiêcej ten sam wiatopogl¹d. Jednak w przysz³oci ta
sytuacja bêdzie siê raczej zmienia³a. Takie przewidywania wynikaj¹ z przewiadczenia, ¿e konsensualny model niemiecki, unikaj¹cy konfliktów spo³ecznych, znalaz³ siê po stronie przegrywaj¹cych w kontekcie europejskim i wiatowym.
Ostatnio w Niemczech bardzo gor¹ce dyskusje wywo³uje kwestia delokalizacji, czyli. przenoszenia przedsiêbiorstw i inwestycji za granicê. Pojawi³o
siê zjawisko krytyki, a nawet bojkotu elit gospodarczych, które oskar¿ane s¹
o brak patriotyzmu, przejawiaj¹cy siê przenoszeniem kapita³u do Chin, Indii
lub Polski. Trwa bardzo gor¹ca dyskusja. Do krytyki delokalizacji przy³¹czyli
siê nawet politycy centroprawicy. Chocia¿ demokracja, pluralizm i wartoci
demokratyczne s¹ g³êboko zakorzenione w niemieckich elitach, to w biznesie tradycyjnie rozumiany patriotyzm ma stosunkowo niewielkie znaczenie i nie ma pewnoci, czy to siê kiedykolwiek zmieni. Jedn¹ z silnych
stron niemieckiego modelu by³o w przesz³oci mylenie w kategoriach d³ugofalowego rozwoju. Nie wiadomo, czy obecnie nie ujawniaj¹ siê minusy takiego sposobu mylenia. W koñcu za obecny kryzys niemieckiej gospodarki
jest w jakiej mierze odpowiedzialna tak¿e s³ynna i czêsto krytykowana ma³a
gotowoæ do ryzyka ze strony biznesu.
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