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Marta D¹browska

Czy zbli¿amy siê do Europy?
Czyli co i dlaczego konsumuje nowa polska inteligencja rozwa¿one w œwietle
mniej i bardziej ortodoksyjnych teorii klasy pró¿niaczej

Jak pisze Tomasz Szlendak, powo³uj¹c
siê na Daniela Bella, kapitalizm doby ponowoczesnej zyska³ zupe³nie nowe oblicze, jak¿e
odmienne od tego, które posiada³ do tej pory.
Powiada Bell: „Kapitalizm [...] utraci³ sw¹ tradycyjn¹ legitymizacjê, opart¹ na moralnym systemie wynagrodzeñ, zakorzenionym w protestanckim uœwiêceniu pracy. Zast¹pi³ j¹ hedonizm,
obiecuj¹cy materialny dostatek i luksus”1 . Innymi
s³owy, póŸny – czy, jak kto woli, ponowoczesny –
kapitalizm zatraci³ w toku swego burzliwego
rozwoju zasadnicz¹ wartoœæ, która niegdyœ leg³a
u jego podstaw, mianowicie protestancki etos
pracy. I tak jak jeszcze do niedawna niezbywaln¹
cech¹ charakteru ka¿dego szanuj¹cego siê
przedsiêbiorcy by³o pieczo³owite gromadzenie
oszczêdnoœci, któremu towarzyszy³a skromna
raczej konsumpcja obliczona na miarê potrzeb,
tak dziœ to konsumpcja w³aœnie urasta do rangi
nowego fetysza kapitalizmu. Jak zauwa¿a Marek
Zió³kowski2 , konsumpcja stanowi dziœ swego
rodzaju lokomotywê napêdzaj¹c¹ produkcjê
i determinuj¹c¹
kierunek
rozwoju
poszczególnych instytucji. Teza ta, o charakterze
bardziej teoretycznym, poci¹ga za sob¹ okreœlone konsekwencje natury metodologicznej: jak
sugeruje wspomniany autor, „klasy konsumpcyjne” to obecnie lepszy ni¿ inne zmienne
strukturalne predyktor w badaniach przekonañ.
S¹dzê zatem, ¿e postawienie w centrum zainteresowania mojej analizy, która z za³o¿enia ma
byæ analiz¹ makrosocjologiczn¹, zagadnienia
konsumpcji jest jak najbardziej uzasadnione.
Chcia³abym przy tym zaznaczyæ, ¿e moim
zamiarem jest przyjrzenie siê zjawisku

konsumeryzmu w Polsce z doœæ specyficznej
perspektywy, mianowicie poprzez pryzmat teorii
Thorsteina Veblena zarysowanej w jego s³ynnej
analizie klasy pró¿niaczej. Co wiêcej, zgodnie
z postulatami (sk¹din¹d nielicznych) wspó³czesnych przedstawicieli tradycji postveblenowskiej,
w swojej analizie postaram siê teoriê Veblena
poddaæ swoistemu uwspó³czeœnieniu, nawi¹zuj¹c przy tym do – niestety niedostêpnej
w Polsce – wydanej w 2000 roku ksi¹¿ki Davida
Brooksa Bobos in Paradise. The New Upper
Class and How They Got There, uznawanej za
prezentacjê nowej teorii klasy pró¿niaczej ukut¹
na miarê naszych czasów. Problem, który
stanowiæ bêdzie g³ówn¹ oœ mych rozwa¿añ,
sformu³owaæ mo¿na nastêpuj¹co: czy immanentne póŸnej fazie kapitalizmu zachodniego
zjawisko bobos, czyli pojawienie siê „nowej klasy
pró¿niaczej”, znajduje swój odpowiednik na
gruncie polskim, manifestuj¹c siê w okreœlonych
zachowaniach konsumpcyjnych klas wy¿-szych?
Czy, pod tym przynajmniej wzglêdem, polskie
spo³eczeñstwo – a przynajmniej te jego klasy,
które sytuuj¹ siê na najwy¿szych szczeb-lach
drabiny spo³ecznej – zbli¿a siê do Europy? Czy
te¿, jak chce Jadwiga Staniszkis, kapitalizm
polski jest, i przez d³ugi jeszcze czas pozostanie,
kapitalizmem niekompletnym, zapl¹tanym
w szar¹ sieæ dawnych uk³adów i resentymentów,
gdzie pokutuj¹ odziedziczone po PRL
siermiê¿ne wzory konsumpcji3 ? Czy racjê ma
Henryk Domañski, twierdz¹c, ¿e szybki przyrost
dochodów kierowników i inteligencji, jaki dokona³
siê w Polsce w minionych latach4 nie zd¹¿y³ siê
jeszcze zmaterializowaæ? Na te i nne pytania
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Cyt. za: K. Piotrowicz, T. Szlendak, Konsumpcja i stratyfikacja w kapitalizmie bez kapita³u [w:] Na pokaz. O konsumeryzmie
w kapitalizmie bez kapita³u, red. K. Piotrowicz, T. Szlendak, Toruñ 2004, s. 8.
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M. Zió³kowski, Przemiany interesów i wartoœci spo³eczeñstwa polskiego. Teorie, tendencje, interpretacje, Poznañ 2000,
s. 137.
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K. Piotrowicz, T. Szlendak, dz. cyt., s. 15.
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H. Domañski, Hierarchie i bariery spo³eczne w latach dziewiêædziesi¹tych, Warszawa 2000. Warto zaznaczyæ, ¿e cytowana
praca Domañskiego, jeœli chodzi o czasowy zasiêg danych empirycznych, nie wykracza poza lata 90.
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postaram siê odpowiedzieæ w dalszej czêœci
niniejszej pracy; najpierw jednak nakreœlê
teoretyczny schemat, który spe³niaæ bêdzie
funkcjê swoistej matrycy dla danych empirycznych na temat konsumpcji klas wy¿szych
w Polsce.

Thorstein Veblen: klasyczna teoria
klasy pró¿niaczej5
Dzie³o Veblena, mimo ¿e nie jest typow¹
ksi¹¿k¹ socjologiczn¹, zyska³o sobie na przestrzeni lat status pozycji niemal¿e klasycznej.
Faktem jest jednak, ¿e w swoich analizach
norweski uczony jak ognia unika zag³êbiania siê
w dywagacje natury empirycznej, ponad nie
przedk³adaj¹c swobodne obserwacje zachowañ
klasy wy¿szej przypominaj¹ce w swym
charakterze raczej antropologiczny szkic ni¿
„tward¹” teoriê socjologiczn¹. Obecnie okreœla
siê tego typu myœlenie mianem „socjologii
komiksowej” czy wrêcz pop-socjologii. Moim
zdaniem domniemana s³aboœæ tej teorii,
zasadzaj¹ca siê na iœcie postmodernistycznej
w duchu p³ynnoœci czy wrêcz ryzomatycznoœci
Veblenowskiej narracji, stanowiæ mo¿e zarazem
jej najwiêksz¹ si³ê. Jak bowiem badaæ konsumpcjê, której celem nie jest zaspokajanie podstawowych potrzeb, ale ostentacyjna manifestacja
przynale¿noœci do konkretnej klasy spo³ecznej?
Analizy iloœciowe cechuje z natury pewna
lakonicznoœæ, wynikaj¹ca czêsto z niewielkiej
pojemnoœci zastosowanych zmiennych, czego
skutkiem jest nierzadko uproszczony i schematyczny wizerunek spo³eczeñstwa wy³aniaj¹cy siê
z badañ6 . Przyjêt¹ praktyk¹ w badaniach nad
przemianami w sferze konsumpcji jest na
przyk³ad pytanie respondentów o posiadanie
okreœlonych (a raczej woluntarystycznie dobranych przez badacza) sprzêtów, takich jak
lodówka czy telewizor. Jednakowo¿, jak ³atwo
siê domyœleæ, lodówka lodówce nierówna:
w kuchni jednego respondenta mo¿e staæ
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trzydziestoletni zabytek marki Szron, inny zaœ
rozkoszowaæ siê mo¿e luksusow¹ lodówk¹
Smeg w swej stylistyce nawi¹zuj¹c¹ do designu
lat 50. Takie niuanse zaznaczaj¹ce siê we
wzorach konsumpcji uchwyciæ mo¿e jedynie
analiza jakoœciowa, a bardziej jeszcze: niezobowi¹zuj¹ca obserwacja okiem socjologicznego
flaneura, jakim niew¹tpliwie by³ Thorstein Veblen.
A o czym dok³adnie traktuje jego Teoria klasy
pró¿niaczej?
Przede wszystkim, Veblen wi¹¿e pojawienie siê klasy pró¿niaczej z powstaniem
w³asnoœci prywatnej. Pró¿nowanie (leisure)
stanowi dla niego swoisty rewers posiadania; nie
s¹ to jednak pojêcia id¹ce ze sob¹ œciœle
w parze, a tylko produkty dzia³ania tych samych
si³ ekonomicznych7 . Szczególnie istotnym dla
Veblena rozró¿nieniem jest podzia³ na klasy
produkcyjne i nieprodukcyjne, czyli, innymi s³owy,
pracuj¹ce i pró¿niacze. Genezê tego podzia³u
norweski uczony dostrzega w pocz¹tkowych
stadiach rozwoju zorganizowanych spo³ecznoœci
ludzkich, kiedy to mê¿czyzna, wykorzystuj¹c sw¹
si³ê fizyczn¹, zdoby³ w³adzê nad kobiet¹,
zmuszaj¹c j¹ do wykonywania takich czynnoœci
jak gotowanie, szycie, noszenie ró¿nych
przedmiotów czy wytwarzanie narzêdzi. Sam
zaœ, powiada Veblen, móg³ skupiæ siê na
wype³nianiu funkcji „wy¿szego rzêdu” takich jak
polowanie, wojna czy polityka. Z owego pierwotnego rozró¿nienia wywodzi Veblen utrwalone
w spo³ecznej œwiadomoœci przeœwiadczenie
o górowaniu czynnoœci niezwi¹zanych z prac¹
wytwórcz¹ nad tymi o charakterze œciœle produkcyjnym 8 . I tak wœród ludzi, którym mo¿liwoœæ
zdobycia w³asnoœci daje jedynie dzia³alnoœæ
produkcyjna, walka o presti¿ oparty na posiadaniu owocuje wzrostem pracowitoœci i oszczêdnoœci; tymczasem ci, którzy ju¿ przynale¿¹
do klasy posiadaczy, ulegaj¹ naciskowi
funkcjonuj¹cego wedle wzorca Durkheimowskiego faktu spo³ecznego zakazu pracy
wytwórczej. Petryfikowanie siê tego schematu
skutkuje wzrostem niechêci do pracy wœród klas

5
W poni¿szym rozdziale bêdê siê pos³ugiwaæ nastêpuj¹cym wydaniem: T. Veblen, Teoria klasy pró¿niaczej, prze³. J. i K.
Zagórscy, Warszawa 1971.
6
Za przyk³ad takich nazbyt upraszczaj¹cych diagnoz pos³u¿yæ mog¹ wyniki badañ CBOS zawarte w ksi¹¿ce Wartoœci,
praca, zakupy… O stylach ¿ycia Polaków, pod redakcj¹ M. Falkowskiej (Warszawa 1997).
7
T. Veblen, dz. cyt., s. 22.
8
Tam¿e, s. 34-35.
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wy¿szych, a im wiêkszy jest stan posiadania
danej jednostki, tym bardziej czuje siê ona
zobowi¹zana do manifestowania owej awersji.
Veblen wskazuje na dwa sposoby podkreœlania
przez klasy wy¿sze (tj. nieprodukcyjne) swojej
uprzywilejowanej pozycji w spo³eczeñstwie: s¹
to pró¿nowanie9 i konsumpcja na pokaz (conspicuous consumption)10 . Jak podkreœla autor
Teorii klasy pró¿niaczej, po¿ytki z nieproduktywnego spêdzania czasu s¹ dwojakie: po
pierwsze, unika siê odium hañby zwi¹zanego
z wykonywaniem „niegodnej” pracy produkcyjnej, po drugie zaœ, daje siê tym samym
œwiadectwo faktu, ¿e oto mamy wystarczaj¹ce
mo¿liwoœci finansowe, aby prowadziæ ¿ycie
w gruncie rzeczy bezczynne. Œwiadectwa pró¿nowania przybieraj¹ na ogó³ formê dóbr
niematerialnych, takich jak przynale¿noœæ do
presti¿owych klubów, znajomoœæ dobrych manier
(bêd¹ca swoistym sekretnym kodem
porozumiewania siê klas wy¿szych), pod¹¿anie
za mod¹, oddawanie siê grom towarzyskim czy
posiadanie rzadkich umiejêtnoœci, takich jak
choæby znajomoœæ jêzyków martwych. Konsumpcja na pokaz, dotycz¹c raczej dóbr materialnych, stanowi swoiste pendant pró¿nowania.
S³owem, które najlepiej opisuje fenomen conspicuous consumption, jest marnotrawstwo11 .
Aby rozjaœniæ nieco to pojêcie, ujmowane przez
Veblena doœæ specyficznie, odwo³aæ siê nale¿y
do Arystotelesowskiego rozró¿nienia na wartoœæ
u¿ytkow¹ i towarow¹ przedmiotów materialnych.
Wartoœæ u¿ytkowa danej rzeczy stanowi
kryterium jej przydatnoœci i funkcjonalnoœci, np.
o wartoœci u¿ytkowej butów decyduje to, czy s¹
wygodne, dobrze chroni¹ przed ch³odem itp.
Wartoœæ towarow¹ nale¿a³oby natomiast
identyfikowaæ z cen¹ danego produktu na rynku,
kszta³towan¹ przez grê popytu i poda¿y – grê,
9

w której, co wa¿ne, du¿¹ rolê odgrywaj¹ kryteria
abstrahuj¹ce od u¿ytkowej wartoœci przedmiotu,
takie jak snobizm, moda czy fluktuacja indywidualnych upodobañ. Przyj¹wszy to rozró¿nienie,
stwierdziæ nale¿y, ¿e marnotrawstwo sprowadzaæ siê bêdzie do ostentacyjnej konsumpcji
dóbr cenionych wy³¹cznie ze wzglêdu na ich
wartoœæ towarow¹. Veblen przytacza rozliczne
przyk³ady tak rozumianego marnotrawstwa: s¹
nimi np. upodobanie przedstawicieli klas
wy¿szych do kuriozalnych, niewygodnych,
a nierzadko brzydkich (ale zawsze modnych)
strojów, takich jak cylindry12 , hodowanie egzotycznych zwierz¹t, zupe³nie nieprzydatnych, za
to o du¿ych walorach dekoracyjnych13 , otaczanie
siê przedmiotami zabytkowymi lub stylizowanymi
na zabytkowe, takimi jak ksi¹¿ki wydane na
czerpanym papierze 14 , a tak¿e pogardliwy
stosunek do najtrywialniejszych nawet utensyliów
(takich jak np. sztuæce) wytworzonych
fabrycznie, bez wzglêdu na ich faktyczn¹
wartoœæ u¿ytkow¹. Przedmiot bêd¹cy
w codziennym u¿ytkowaniu w „dobrym domu”
musi niejako sam zaœwiadczaæ o w³asnej
oryginalnoœci i wyj¹tkowoœci, nosz¹c znamiona
wysi³ku, jaki rzemieœlnik (nie maszyna!) w³o¿y³
w jego wytworzenie15 . Co jednak szczególnie
ciekawe, konsumpcja na pokaz czêœciej dotyczy ¿ycia „poza domem” – ¿ycie prywatne
przedstawicieli klasy pró¿niaczej jest nierzadko
odarte z wszelkiego blichtru, unormowane
i racjonalnie zorganizowane16 .
Jak widaæ, obserwacje poczynione przez
Veblena osadzone s¹ g³êboko w XIX wieku;
jednak¿e, œmiem twierdziæ, duch tej nauki
pozostaje ci¹gle ¿ywy. Podobnego zdania by³
David Brooks, autor ksi¹¿ki Bobos in Paradise.
The New Upper Class and How They Got
There17 , którego koncepcjê mo¿na, za Toma-

Tam¿e, s. 42.
Tam¿e, s. 63.
11
Tam¿e, s. 89.
12
Tam¿e, s. 159 i n.
13
Veblen powiada np. tak: „Zajmowanie siê psami nie jest w ¿adnym wypadku u¿yteczne, nie przynosi tak¿e zysku, jest wiêc
czymœ godziwym” (s. 128). Kot natomiast „nie podnosi tak presti¿u jak psy i konie, gdy¿ jest najmniej kosztowny, a mo¿e
nawet s³u¿yæ po¿ytecznemu celowi” (s. 127).
14
Tam¿e, s. 146 i n.
15
Tam¿e, s. 143. Jest to kolejny sposób zamanifestowania faktu, ¿e „ja nie pracujê – to inni pracuj¹ na mnie”.
16
Tam¿e, s. 102.
17
Zaproponowana przez Brooksa koncepcja nie zdoby³a sobie wiêkszej popularnoœci w krêgach akademickich w Polsce,
st¹d iloœæ dostêpnych materia³ów na jej temat jest nik³a. W³aœciwie jedynym opracowaniem „akademickim” rzeczonej koncepcji,
do jakiego dotar³am, jest praca T. Szlendaka (patrz przypis 18). Wiêksze zainteresowanie ksi¹¿ka Brooksa wzbudzi³a wœród
publicystów, czego œwiadectwem s¹ np. dwa cytowane przeze mnie poni¿ej artyku³y z „Polityki”.
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Czy zbli¿amy siê do Europy?
szem Szlendakiem 18 , okreœliæ ¿artobliwym
mianem „zremasterowanej” teorii klasy pró¿niaczej.

David Brooks: o klasie pró¿niaczej
raz jeszcze, z tym,
¿e zupe³nie inaczej
Kim s¹ opisywani przez Brooksa bobo?
Autor podaje sugestywny przyk³ad: kim jest
dobrze ubrany, zrelaksowany 40-latek popijaj¹cy cappucino w modnej kafejce? Mened¿erem,
biznesmenem, czy mo¿e przedstawicielem
bohemy artystycznej? Jak twierdzi Brooks,
odpowiedŸ na to pytanie nie jest ³atwa: oto
bowiem, w dobie p³ynnej nowoczesnoœci, wzory
konsumpcji dystynktywne niegdyœ dla przedstawicieli bur¿uazji i cyganerii zamieszkuj¹cej
dzielnice takie jak londyñskie Soho zla³y siê
w jedno tworz¹c now¹, atrakcyjn¹ alternatywê –
bobo lifestyle. Ów oksymoroniczny na pierwszy
rzut oka termin jest w rzeczywistoœci skrótem od
bohemian bourgeois, czyli „artystowskiej bur¿uazji” czy te¿ „drobnomieszczañskiej bohemy”19 .
Niegdyœ, jak trafnie zauwa¿a Marek Ostrowski,
swoboda obyczajowa bohemy i pietyzm mieszczañstwa stanowi³y dwa roz³¹czne, w niewielkim
stopniu przenikaj¹ce siê œwiaty – artyœci
i „wyzwolona m³odzie¿” ho³dowali szeroko
pojêtej kontrkulturze (pokolenie Woodstock),
tymczasem konserwatyzm moralny i œwiatopogl¹dowy mieszczañstwa sytuowa³ je w opozycji do nowych zjawisk w sferze kultury20 .
Przedstawiciele elit biznesu w pocie czo³a
konstruowali spo³eczny ³ad, tymczasem „cyganie epoki Woodstocku” za swój obowi¹zek
uznawali konsekwentne burzenie go. Na tym
jaskrawo spolaryzowanym modelu zaczê³y siê
jednak pojawiaæ pewne rysy – mia³o to zwi¹zek
z edukacyjnym boomem, jaki mia³ miejsce
w Ameryce w latach 60. i 70. Jak podaje Marek
Ostrowski, o ile w roku 1960 by³o w USA 235 tys.
18
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profesorów, tak ju¿ w 20 lat póŸniej liczba ta
zwiêkszy³a siê do 685 tys. Najwa¿niejszym
skutkiem tego procesu by³ znacz¹cy wzrost roli
wykszta³cenia jako gwaranta znalezienia dobrej
pracy; s³abo niegdyœ op³acani highbrows nagle
awansowali do czo³ówki elity finansowej 21 .
Dokona³a siê tym samym znacz¹ca zmiana
w kszta³cie kapita³u kulturowego klas wy¿szych;
w du¿ym stopniu zdeterminowane przez drobnomieszczañski etos idea³y (podzielane jeszcze
przez pokolenie ich rodziców) straci³y w oczach
przedstawicieli nowych elit resztki dawnego
poloru. Odnalezienie konkurencyjnego, dostosowanego do nowej sytuacji modus procedendi
sta³o siê nagl¹c¹ potrzeb¹. W swych poszukiwaniach przyszli bobo zwrócili siê w stronê
jeszcze do niedawna wyklêtej kontrkultury,
dokonuj¹c transpozycji jej najbardziej atrakcyjnych w¹tków do bur¿uazyjnego stylu ¿ycia.
Tak oto narodzi³a siê nowa klasa pró¿niacza,
ró¿ni¹ca siê pod wieloma wzglêdami od swej
XIX-wiecznej poprzedniczki charakteryzowanej
przez Veblena.
Po pierwsze, wydaje siê, ¿e bêd¹cy
zasadniczym obiektem ataków Veblena gatunek rentierów znajduje siê dziœ na progu
wymarcia. Jak podkreœlaj¹ w swych pracach
J. Rifkin i R. Dahrendorf, obecnie g³ówn¹ liniê
podzia³u miêdzy uprzywilejowanymi a upoœledzonymi wytycza fakt posiadania (b¹dŸ nie)
pracy. Utrata pracy wi¹¿e siê z automatycznym wypadniêciem z konsumpcyjnego
obiegu 22 . Dawna klasa pró¿niacza, jak ju¿
wspomnia³am omawiaj¹c koncepcjê Veblena,
z dum¹ podkreœla³a fakt „niepracowania”; jej
dzisiejszy odpowiednik wrêcz przeciwnie, aby
konsumowaæ, musi przeznaczaæ na pracê
zarobkow¹ o wiele wiêcej czasu ni¿ przeciêtny
przedstawiciel klasy robotniczej. Jednakowo¿
wykonywana przez bobos praca nie jest
bynajmniej ¿adnym kieratem, wrêcz przeciwnie: jak zauwa¿a Mariusz Czubaj23 , stanowiska

T. Szlendak, Bobo po polsku. Rzecz o „zremasterowanej” klasie pró¿niaczej [w:] Na pokaz…, s. 36.
M. Ostrowski, Bobo rz¹dzi Ameryk¹ [w:] „Polityka”, nr 5 (2283) z dnia 03.02.2001, s. 35.
20
Tam¿e. W USA awangard¹ takiego stylu ¿ycia by³y elity WASP (White Anglo-Saxon Protestant), o których Brooks wyra¿a
siê nastêpuj¹co: „WASP charakteryzowa³y cechy tak nietypowe dla dzisiejszej wykszta³conej elity [jak] dobra sylwetka,
³agodne maniery, ekstremalna troska o higienê osobist¹, bezcelowa dyscyplina oraz zdolnoœæ do spokojnego siedzenia
przez d³u¿szy czas” (cyt. za: tam¿e).
21
Nie wolno zapominaæ, ¿e dzia³o siê to wszystko w erze gwa³townego rozwoju sektora nowych technologii.
22
T. Szlendak, . cyt., s. 33.
23
M. Czubaj, Generacje na sprzeda¿. Yuppie, puppie i Bobo [w:] „Polityka”, nr 46 (2271) z dnia 11.11.2000, s. 82.
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zajmowane przez przedstawicieli nowej elity
niewiele maj¹ wspólnego ze stereotypem
monotonnej pracy biurowej; ju¿ same ich
nazwy, czêsto nieprzek³adalne na jêzyk polski,
podkreœlaj¹ „rozrywkowy” charakter wykonywanego zajêcia. Marksowskie pojêcie alienacji
zdezawuowa³o siê; nie istniej¹ ju¿ sztywne
godziny pracy, norma, któr¹ trzeba zrealizowaæ. Praca sta³a siê atrakcyjnym sposobem
spêdzania czasu, wartoœci¹ sam¹ w sobie,
pewnym stylem ¿ycia24 . Nieod³¹cznym atrybutem tak pojêtej pracy jest czas wolny, przynale¿ny tylko tym, którzy pracuj¹: czas wolny jest
z nazwy czasem wolnym od czegoœ, konkretnie – od pracy; ci zatem, którzy pracy nie maj¹,
paradoksalnie nie posiadaj¹ te¿ czasu
wolnego: ich codzienn¹ egzystencjê wype³niaj¹
koniecznoœci, nieustaj¹ca walka o przetrwanie25 . Bobos to „tytani pracy”, ale zarazem
„tytani odpoczynku” – mog¹c poœwiêciæ mu
niewiele z puli swego cennego czasu, staj¹ siê,
jak pisze T. Szlendak, specjalistami od
„skumulowanego spektaklu w œwiecie
skracaj¹cej siê przestqqqqrzeni”26 .
Po drugie, Ÿród³em posiadanych przez
now¹ klasê pró¿niacz¹ zasobów nie jest, jak to
drzewiej bywa³o, „zasiedzenie” w starej, bogatej
rodzinie, lecz zgromadzony kapita³ kulturowy.
Brooks wymienia trzy jego komponenty:
wykszta³cenie, twórczy umys³ i kreatywnoœæ oraz
nonkonformizm. Cechy te stanowi¹ klucz do
sukcesu zawodowego bobo, determinuj¹c przy
tym charakter uskutecznianej przezeñ
konsumpcji, która przybiera postaæ uporczywego d¹¿enia do odró¿nienia siê, oryginalnoœci i
niezwyk³oœci. I tak, o ile nad pró¿nowaniem
nowoczesnym unosi³a siê mgie³ka nudy, tak
pró¿nowanie ponowoczesne sprowadziæ by
mo¿na do desperackiej pogoni za nowoœci¹.
Po trzecie, obraz bobo nie jest wolny od
pewnych wewnêtrznych niekonsekwencji: z jednej strony szafuje on has³ami z postmodernistycznej pó³ki, takimi jak hedonizm, leseferyzm
czy apologia konsumpcjonizmu, z drugiej
natomiast w toku w³asnej ¿yciowej Praxis ho³ubi
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tzw. „zdrowy styl ¿ycia”, na ka¿dym kroku
kontroluj¹c ryzyko (dobrym przyk³adem jest tu
sfera seksualna: promiskuityczni bobos zawsze
stosuj¹ siê do zasady: play safe, play
responsibly)27 .

Zal¹¿ki nowej klasy pró¿niaczej
w Polsce: medialna kreacja
czy rzeczywistoœæ?
Jak zauwa¿a cytowany ju¿ M. Czubaj,
„dziœ to agencje reklamowe zajmuj¹ siê
kreowaniem nowych pokoleñ. Podobnie dzieje
siê w Polsce [...]. To jednak wci¹¿ za ma³o, by
mówiæ o pokoleniu” 28 . Czy zatem mówienie
o powielaniu przez polskie klasy wy¿sze
niektórych aspektów ¿ycia amerykañskich
i europejskich bobos jest li tylko nadu¿yciem,
medialn¹ kreacj¹, nie maj¹c¹ wiêkszego zwi¹zku z nasz¹ – jak chce np. Tomasz Szlendak –
w gruncie rzeczy doœæ jeszcze siermiê¿n¹
rzeczywistoœci¹? Postaram siê, w oparciu
o wybrane analizy empiryczne, zbli¿yæ siê
przynajmniej do odpowiedzi na to pytanie.
Pierwszy problem, jaki nastrêcza siê
ewentualnemu badaczowi bobos w Polsce, to
praktyczna niemo¿noœæ zoperacjonalizowania
zaproponowanych przez Brooksa tez w taki
sposób, aby otrzymane wyniki da³y obraz
w miarê jednoznaczny. Specyfika m³odego
polskiego kapitalizmu implikuje odmienny od
zachodniego obraz struktury klasowej, a dziedzictwo PRL-u wci¹¿ wywiera znacz¹cy wp³yw
na powielane wzory konsumpcji, nawet w obrêbie klas wy¿szych. Nale¿y wiec w pierwszej
kolejnoœci postawiæ pytanie, z jakich konkretnie
klas mogliby siê rekrutowaæ polscy bobos czy te¿
bobos in spe? Przypomnijmy, ¿e Brooks,
w przeciwieñstwie do Veblena, podkreœla znaczenie wykszta³cenia jako jedynej mo¿liwej furtki
do „pró¿niaczego raju”, o którym mówi w tytule
swojej pracy. Wydawaæ by siê zatem mog³o,
¿e pojêcie nowej klasy pró¿niaczej wi¹zaæ
nale¿y przede wszystkim z inteligencj¹,
a w szczególnoœci nietechniczn¹, co stoi w pew-

Czy zbli¿amy siê do Europy?
nej sprzecznoœci z obiegowym przekonaniem,
¿e jeœli chodzi o zasobnoœæ portfela i poziom
konsumpcji, zdecydowanymi liderami s¹
w³aœciciele wielkich przedsiêbiorstw. Brooks nie
neguje jednak tego faktu; zaznacza po prostu,
¿e to w³aœnie inteligencja, owi dawni highbrows,
sta³a siê najwiêkszym beneficjentem technologicznych przemian, jakie dokona³y siê
w postindustrialnej gospodarce. Czy podobn¹
prawid³owoœæ zaobserwowaæ mo¿na w naszym
kraju? Jak twierdzi Krzysztof Jasiecki, w hierarchii dochodów faktycznie mamy w ostatnich
latach do czynienia z pewnym przesuniêciem:
wysokie dochody drobnych przedsiêbiorców,
pionierów pierwszych lat transformacji (czêsto
byli to przys³owiowi self-made mani o niewielkich zasobach kapita³u kulturowego), nale¿¹ ju¿
do przesz³oœci. W miarê stabilizacji gospodarki
rynkowej dokonuje siê zamiana miejsc miêdzy
t¹ czêœci¹ œrodowisk gospodarczych a dyrektorami, kierownikami administracji najwy¿szych
szczebli, liderami ¿ycia politycznego oraz – co
dla nas szczególnie istotne – inteligencj¹
nietechniczn¹29 . Podobne obserwacje czyni
Henryk Domañski; jak wynika z przytaczanych
przez niego badañ, chocia¿ na transformacji
ustrojowej w Polsce najwiêcej uda³o siê „ugraæ”
wy¿szym kadrom kierowniczym (w 1998 roku
dochody kierowników firm i instytucji pañstwowych przewy¿sza³y œredni¹ dla ogó³u ludnoœci
o 123%), to ju¿ na drugim miejscu listy
najwiêkszych beneficjentów przemian znalaz³a
siê inteligencja nietechniczna (dochody wy¿sze
od œredniej o 75%), wyprzedzaj¹c jeszcze do
niedawna pozostawiaj¹cy j¹ w tyle biznes.
Przytaczane przez Domañskiego badania Ewy
JaŸwiñskiej wskazuj¹, ¿e u schy³ku lat 90. œredni
dochód w rodzinach inteligenckich (1250 z³) by³
wy¿szy ni¿ w rodzinach w³aœcicieli firm (918 z³).
Widaæ zatem wyraŸnie, konkluduje Domañski,
¿e studia wy¿sze w Polsce staj¹ siê coraz
bardziej op³acalne30 . Prawid³owoœæ ta zaznacza
siê szczególnie jaskrawo, jeœli porównamy
dochody rodzin inteligenckich i tych, w których
29
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g³owa rodziny posiada wykszta³cenie podstawowe. O ile w rodzinach inteligencji odnotowano na przestrzeni lat 1987-1998 systematyczn¹ zmianê in plus, jeœli chodzi o przyrost
dochodu (z 15% w roku 1987 do 45% w 11 lat
póŸniej), tak kolejn¹ z badanych kategorii
rodzin cechuje konsekwentny spadek
dochodów (z -16,6% do -40,2% w
analizowanych latach). Wiêkszy sukces,
powiada polski socjolog, odnios³a przy tym
inteligencja nietechniczna, pozostawiaj¹c za
sob¹ in¿ynierów31 , najwy-raŸniej mniej giêtkich
w dostosowywaniu siê do b³yskawicznie
zmieniaj¹cej siê ponowoczesnej gospodarki.
Wiemy ju¿ zatem przynajmniej, ¿e teza
Brooksa o rosn¹cej roli wykszta³cenia w spo³eczeñstwach rozwiniêtego kapitalizmu znajduje
w realiach polskich niejakie potwierdzenie;
mo¿emy te¿ domniemywaæ, ¿e inteligencja
nietechniczna, z racji osi¹ganych dochodów,
mo¿e siê staæ zal¹¿kiem nowej polskiej klasy
pró¿niaczej. Nie wolno jednak zapominaæ,
¿e dochód to nie wszystko; charakter strukturotwórczy (czyli determinuj¹cy przynale¿noœæ
do okreœlonej klasy) maj¹ te¿ statusowe wyró¿niki pozycji spo³ecznej32 . Innymi s³owy, nale¿y
przyjrzeæ siê, w jaki sposób inteligencja nietechniczna swój dochód konsumuje, upodobniaj¹c
siê – b¹dŸ wrêcz przeciwnie – do stylu ¿ycia
swoich zachodnich counterparts.
Z badañ cytowanych przez Joannê
Sikor-sk¹ wy³ania siê wizerunek polskiego
inteligenta jako osoby zorientowanej g³ównie na
wartoœci pozamaterialne i w tych kategoriach
definiu-j¹cego osi¹gniêty sukces ¿yciowy:
ci spoœród badanych, którzy zdeklarowali siê
jako „ludzie sukcesu” (a uczyni³o tak prawie
60% kadry kierowniczej i specjalistów oraz
54%
pracow-ników
administracyjnobiurowych), wskazali na takie jego aspekty, jak
szczêœcie osobiste i rodzinne, mo¿liwoœæ
kszta³cenia dzieci i korzy-stania z czasu
wolnego. Wœród tej grupy ankie-towanych
znalaz³a siê te¿ nadreprezentacja osób
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wi¹¿¹cych sukces z osi¹ganiem wy¿szej
pozycji spo³ecznej, co J. Sikorska identyfikuje
z przejawianiem postawy indywidualistycznej,
ukierunkowanej na osi¹gniêcia33 . Postawa taka
ma prze³o¿enie na aspiracje konsumpcyjne
reprezentuj¹cych j¹ osób: specjaliœci i cz³onkowie kadr zarz¹dzaj¹cych oraz pracownicy
administracyjno-biurowi w najwiêkszym stopniu
deklarowali takie kierunki zwiêkszania wydatków
konsumpcyjnych, jak wypoczynek i kultura (np.
w gronie specjalistów odsetek ankietowanych
deklaruj¹cych wzrost wydatków na kulturê wzrós³
z 65% w roku 1975 do 74% w roku 1995;
podobnie rzecz siê mia³a w grupie pracowników
biurowych: tu odnotowano wzrost nastawieñ
prokonsumpcyjnych w tej sferze z 40% do 82%).
Jak wygl¹da owa konsumpcja kultury
w wykonaniu polskiej inteligencji? Jak wynika
z raportu CBOS 34 , w 1997 roku trzech na
czterech bywalców instytucji kulturalnych legitymowa³o siê wy¿szym wykszta³ceniem, z czego
w 66% byli to przedstawiciele kadry kierowniczej
i inteligencji. Z tej grupy spo³eczno-zawodowej
rekrutuje siê te¿ najwiêcej czytelników ksi¹¿ek
i prasy (w ten sposób definiuje siebie 88%
przedstawicieli tej kategorii). Warto przy tym
zaznaczyæ, ¿e te spoœród ankietowanych przez
CBOS osób, którym ex post przypisano
„orientacjê elitarn¹”, siedmiokrotnie czêœciej ni¿
pozostali wœród najczêœciej wykonywanych zajêæ
czasu wolnego wymieniaj¹ wyjœcie do kina,
teatru, na koncerty, wystawy itp., piêciokrotnie
czêœciej ucz¹ siê lub dokszta³caj¹ zawodowo,
czterokrotnie czêœciej wyje¿d¿aj¹ w weekend za
miasto. Rzadziej tymczasem ogl¹daj¹ telewizjê
i przejawiaj¹ postawê ogólnie biern¹. Postawa
aktywistyczna osób, które osi¹gnê³y sukces
zawodowy, rozci¹ga siê te¿ na dziedzinê
aktywnoœci fizycznej: w uprawianie sportu
czêœciej anga¿uj¹ siê osoby aktywne zawodowo,
nierzadko narzekaj¹ce wrêcz na brak czasu35 .
Zatrudniony na dobrze p³atnym stanowisku przedstawiciel „nowej” polskiej inteligencji
(myœlê, ¿e to okreœlenie nie jest w kontekœcie
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niniejszych
rozwa¿añ
specjalnym
nadu¿yciem) to zatem osoba zorientowana na
wartoœci pozamaterialne, du¿¹ wagê
przyk³adaj¹ca do ¿yciowego sukcesu, w
wiêkszym ni¿ reszta spo³eczeñstwa stopniu
konsumuj¹ca dobra wy¿szej kultury. Wydaje
siê wiêc, ¿e pod pewnymi wzglêdami rysuje siê
tu analogia do opisywanych przez Brooksa
euroamerykañskich bobos. Tak jak bobos,
polscy „nowi” inteligenci przejawiaj¹
upodobanie do kultury elitarnej, przyk³adaj¹
du¿¹ wagê do zdrowia i kondycji fizycznej,
potrafi¹ dobrze wykorzystaæ posiadany czas
wolny. Jednak¿e zaznaczaj¹ siê te¿ miêdzy
omawianymi grupami istotne ró¿nice: o ile bobos,
tak jak Veblenowscy rentierzy, uprawiaj¹ g³ównie
sporty tak niepopularne, jak i nieprzydatne
z u¿ytkowego punktu widzenia (np. krykiet czy
polo), tak Polacy, jak przynajmniej wynika
z badañ CBOS, preferuj¹ raczej „popularne”
formy aktywnoœci fizycznej, takie jak bieganie
czy p³ywanie, z którymi wi¹¿¹ siê dodatkowe
profity, jak np. mo¿liwoœæ poprawienia sylwetki36 .
Podobnie jeœli chodzi o deklarowany sposób
spêdzania czasu wolnego, nie uderza
wyj¹tkowoœæ czy oryginalnoœæ prefero-wanych
przez polskich inteligentów hobby. Jak podaje
Macieja Falkowska, najpopularniejszym w tej
grupie spo³eczno-zawodowej hobby pozostaje… bryd¿. Racjê ma chyba zatem Henryk
Domañski, mówi¹c, ¿e posiadanie hobby jest
bezklasowe, nie stanowi w Polsce wyró¿nika
„lepszego stylu”37 . Inna ró¿nica dotyczy otaczania siê ekskluzywnymi dobrami materialnymi:
z przytoczonych analiz wynika raczej, ¿e polscy
inteligenci wiêksz¹ rolê przyk³adaj¹ do gromadzenia oszczêdnoœci, które w przysz³oœci
przeznaczyæ bêdzie mo¿na na wychowanie
dzieci.
W tym momencie rozwa¿añ nieodmiennie nasuwa siê pytanie: ale co z ostentacyjn¹
konsumpcj¹, której tak wiele miejsca poœwiêcili
zarówno Veblen, jak i autor Bobos in Paradise?
Przytoczone powy¿ej dane raz jeszcze zaœwiad-
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czaj¹ o tym, o czym wspomina³am ju¿ na
pocz¹tku: o niemo¿noœci uchwycenia zjawiska
Veblenowskiego „marnotrawstwa” drog¹ twardych, empirycznych analiz. Aby naprawdê zbli¿yæ
siê do Lebenswelt polskich kandydatów na
bobo, odwo³aæ siê wypada do danych jakoœciowych, zgromadzonych w toku swobodnych
wywiadów z przedstawicielami polskiej klasy
wy¿szej. W sukurs przychodz¹ tu analizy pióra
Hanny Palskiej.
Co chyba najwa¿niejsze, ankietowane
przez badaczkê osoby wywodz¹ siê z najbardziej nas interesuj¹cej grupy zawodowej: s¹ to
osoby zatrudnione w agencjach reklamowych,
firmach bran¿y PR i HR, ludzie mediów, s³owem
– dobrze zarabiaj¹ca inteligencja nietechniczna. Jak wskazuje Palska, w grupie tej doœæ
silnie zaznaczaj¹ siê postawy opisywanej
przez Veblena konsumpcji na pokaz. Jeden
z respondentów wyznaje: „Szaleñstwa? Oczywiœcie, ¿e sobie pozwalam, cz³owiek zwariowa³by, gdyby tylko harowa³”. Najczêœciej
wskazywanym usprawiedliwieniem takiej
postawy jest pogl¹d „pracujê, a wiêc mi siê
nale¿y” 38 . Okupiona ciê¿k¹ prac¹ swoboda
konsumpcyjna przejawia siê w nabywaniu, jak
to okreœla jeden z badanych, „towarów z wy¿szej pó³ki”. Dobra te to najczêœciej ekskluzywna odzie¿, nabywana nierzadko w Pary¿u
czy Londynie, weekendowe „wypady” za
granicê („wyskoczyliœmy na Maltê” – opowiada
respondent), wyrafinowane produkty kulinarne,
takie jak np. „¿eberka francuskie i langusta”.
Kiedy tylko fundusze pozwalaj¹, respondenci
Palskiej sk³adaj¹ kontrybucjê arbitrom elegancji ho³duj¹c najnowszym modom wystroju
wnêtrz czy kulinarnym, nie wahaj¹c siê
przeznaczaæ na „zachcianki” wiêkszych sum
pieniêdzy („kupujê buty we W³oszech i za
dobre buty trzeba po prostu dobrze zap³aciæ”)39 .
Czêsto te¿ badani zwierzaj¹ siê, ¿e najwa¿niejsz¹ pobudk¹ dla nabywania ekskluzywnych
dóbr jest dla nich snobizm40 . Potwierdza siê tu
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zaobserwowana przez Veblena prawid³owoœæ,
¿e o wartoœci danej rzeczy decyduje nie tyle jej
funkcjonalnoœæ, co cena i aktualna moda. Co
ciekawe, mo¿na te¿ wœród wypowiedzi
cytowanych przez Palsk¹ odnaleŸæ dalekie
echo opisywanej przez norweskiego uczonego
„konsumpcji na zewn¹trz” – respondenci np.
tylko w jednostkowych przypadkach deklaruj¹,
¿e odwiedzaj¹ restauracje, ponad nie przedk³adaj¹c swojsk¹ atmosferê uroczystego
obiadu w gronie rodziny. Badaczka t³umaczy
ten fakt retencj¹ postaw zakorzenionych
jeszcze w epoce g³êbokiego socjalizmu,
charakteryzuj¹cych siê niechêci¹ do pewnych
form „publicznej” konsumpcji. Czêsto
natomiast, i tu znajduje potwierdzenie teza
Brooksa, m³odzi, dobrze zarabiaj¹cy inteligenci
korzystaj¹ z szerokiego wachlarza us³ug
medycznych. Jak zauwa¿a Palska, przybiera
to formê ostentacyjnego wrêcz okazywania
faktu troski o w³asne zdrowie („robiê sobie
profilaktyczne badania, generalny prze-gl¹d
organizmu [...]. Natomiast nie odczuwam
¿adnych problemów zdrowotnych”, „mamy
w³asn¹ klinikê, do której nale¿ymy, p³acimy za
to co miesi¹c rozs¹dne pieni¹dze” 41 ) .
Najciekawsze jednak wydaj¹ siê wnioski
wyp³ywaj¹ce z lektury tych wypowiedzi
badanych, które odnosz¹ siê do miejsca, jakie
w ich ¿yciu zajmuje praca. Jeden z nich
stwierdza: „Nie mogê oderwaæ siê od czasu
wolnego, kiedy mogê zarobiæ” 42 , inny natomiast: „nigdy nie by³em na urlopie”, jeszcze
inny: „bardzo nie lubiê w pracy siedzieæ i nic
nie robiæ, bo siê wtedy bardzo mêczê i denerwujê”. Praca, nierzadko wprost identyfikowana
z pracoholizem, zaw³aszcza czas wolny
ankietowanych, przeradzaj¹c siê w najwa¿niejsz¹ treœæ ich egzystencji, w najwiêksz¹
pasjê, a zarazem sens ¿ycia. Jest to jednak
zupe³nie inne oblicze pracy ni¿ to opisywane
przez Brooksa: dla polskich pracoholików
wykonywany zawód nie stanowi przed³u¿enia
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zainteresowañ wyros³ych z nabytego w toku
edukacji kapita³u kulturowego, a – dok³adnie na
odwrót – staje siê owych zainteresowañ
substytutem. Ankietowani deklaruj¹ co prawda,
¿e praca jest dla nich „pasj¹ i spe³nieniem”,
jednak wydaje mi siê, ¿e jest to spe³nienie
w wymiarze wy³¹cznie merkantylistycznym,
wyp³ywaj¹ce z zaspokojenia aspiracji finansowych. Jak powiada jeden z przepytanych przez
Palsk¹ mened¿erów, indagowany o to, jakie
umiejêtnoœci chcia³by w najbli¿szym czasie
posi¹œæ: „chcia³bym siê nauczyæ finansów.
Dobrze, bo nienawidzê finansów”43 .
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania,
powiedzieæ mo¿na, ¿e teza o pojawieniu siê
w Polsce nowej klasy pró¿niaczej jest, w œwietle zaprezentowanych badañ, raczej przedwczesna. Owszem, wœród przedstawicieli
zawodów, które przyby³y do nas z Zachodu
wraz ze swymi obco brzmi¹cymi nazwami
(sales manager, account manager, sales
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director itp.), odnaleŸæ mo¿na postawy przybli¿aj¹ce ich do opisywanych przez Davida
Brooksa bobos, jednak¿e dominuj¹ce wzory
konsumpcji albo wci¹¿ nawi¹zuj¹ do utrwalonych nawyków rodem jeszcze z PRL-u, albo
– skutkiem gorliwoœci typowej neofitom cechuj¹cej ich odtwórców – nawi¹zuj¹ do stereotypowych wyobra¿eñ na temat „luksusowego
¿ycia” na Zachodzie ¿ywcem wziêtych z seriali
pokroju Dynastii (co przybli¿a³oby nowe polskie
elity do definicji klasy pró¿niaczej w jej
klasycznym kszta³cie). Takie jednak komponenty stylu ¿ycia polskich odpowiedników
bobos, jak choæby zorientowanie na wartoœci
pozamaterialne czy szczególna pozycja pracy
zawodowej, urastaj¹cej do miana atrakcyjnego
sposobu spêdzania czasu wolnego i swoistego
hobby, zaœwiadczaj¹ o tym, ¿e byæ mo¿e
przestrzeñ, jaka oddziela zachodnich bourgeois bohemians od rodzimych „okularników”
mo¿e zostaæ w nied³ugim czasie pokonana.

