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POZA WIEDZ  I MAJ TKIEM: 
NIERÓWNO CI W KAPITALE SPO ECZNYM 

W OKRESIE TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ

Artyku  dotyczy straty kacyjnego znaczenia kapita u spo ecznego w Polsce w czasie 
transformacji systemowej. W pierwszej cz ci omówione zosta y kwestie teoretyczne i me-
todologiczne, w szczególno ci perspektywa neokapita owa reprezentowana przez Nana Lina, 
jak równie  zagadnienie operacjonalizacji poj cia kapita  spo eczny. W dalszej cz ci przed-
stawione s  wyniki analiz przeprowadzonych na podstawie dwóch fal badania nad losami 
�pokolenia transformacji�, czyli osiemnastolatków z roku 1989. Istniej ce w tej kohorcie 
zró nicowanie pod wzgl dem bogactwa posiadanych kontaktów spo ecznych jest do  zna-
cz ce, co w perspektywie neokapita owej czyni oby je jednym z istotnych wymiarów nie-
równo ci. Co wi cej, rezultaty analiz daj  przes anki do twierdzenia o daleko id cej roli sieci 
spo ecznych dla przebiegu karier zawodowych, jak równie  dla psychologicznego funkcjo-
nowania jednostek. Podstawowym zastrze eniem, dotycz cym straty kacyjnego znaczenia 
kapita u spo ecznego jest fakt, e jego �etiologi � lepiej t umaczy hipoteza �powtórzonej 
cie ki� ni  prostego dziedziczenia. 

G ówne poj cia: kapita  spo eczny; sieci spo eczne; straty kacja; nierówno ci; transfor-
macja.

W rz dowym raporcie �Polska 2030� czytamy, e o ile transformacja w wymia-
rze instytucjonalnym i gospodarczym ju  si  zako czy a, o tyle w wymiarze kapita u 
spo ecznego wci  trwa, a jej przysz o  pozostaje niepewna. Wyró niono tu rów-
nie  trzy jego rodzaje: kapita  przetrwania � który odnosi  si  do praktyk radzenia 
sobie w rzeczywisto ci PRL, kapita  rozwojowy, czyli te w asno ci spo ecze stwa, 
jak zaufanie czy kreatywno , które u atwi  jego dalsz  modernizacj , a tak e ka-
pita  adaptacyjny. Ten ostatni dotyczy zdolno ci przystosowania do zachodz cych 
w transformacji zmian oraz uzyskiwania ró nych korzy ci dla siebie oraz rodziny 
(Boni i inni 2009: 339�345). Je li zastosowa  takie w a nie kategorie, to niniejszy 
artyku  dotyczy kapita u adaptacyjnego � jego znaczenia dla kszta towania straty -
kacji w Polsce potransformacyjnej oraz wp ywu na przebieg trajektorii yciowych 
w ich podstawowym pod wieloma wzgl dami okresie � od wej cia w doros o  do 
stabilizacji yciowej oko o 40. roku ycia. Materia em, który pos u y do analizy tych 
zagadnie , s  wyniki bada  dotycz cych kapita u spo ecznego �pokolenia transfor-
macji�, czyli osób, które wchodzi y w doros o , gdy w Polsce powstawa  nowy sys-
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tem spo eczno-polityczny. Dane zebrano w trakcie dwóch fal badania panelowego 
�Pokolenie historycznej nadziei i codziennej niepewno ci�1. 

Perspektywy teoretyczne

Od trzydziestu lat coraz mocniej ugruntowane w naukach spo ecznych staje 
si  przekonanie, e obok podstawowych zasobów spo ecznych, jakimi s  kapita  
materialny i ludzki2, du e znaczenie odgrywa trudno uchwytne ród o uprzywile-
jowania � umocowanie jednostek w konkretnej sieci spo ecznych relacji. Jeszcze 
w latach siedemdziesi tych XX wieku Glen Loury zaproponowa  wprowadzenie do 
modeli wyja niaj cych szanse rynkowe jednostek ich charakterystyk pochodzenio-
wych i przynale no ci grupowej (Loury 1977), za  Mark Granovetter podkre la  
rol  zdywersy kowanych sieci kontaktów, sk adaj cych si  z licznych s abych wi zi 
i tworz cych tzw. �mosty� (1973). Jak twierdzi , niska homogeniczno  otoczenia 
spo ecznego zwi ksza prawdopodobie stwo, e w razie potrzeby w sieci kontaktów 
dost pny stanie si  poszukiwany zasób lub informacja3. Jego pó niejsze badania nad 
mechanizmem zdobywania pracy pokazywa y, e kontakty osobiste odpowiadaj  za 
wi ksz  cz  alokacji zawodowej, a na dodatek wi za y si  ze zdobyciem pracy le-
piej p atnej i bardziej satysfakcjonuj cej (Granovetter 1995). Trwa e osadzenie pro-
blematyki kapita u spo ecznego w g ównym nurcie bada  zawdzi czamy Pierre�owi 
Bourdieu (1986, 1989, 2005) i Jamesowi S. Colemanowi (1988a, 1988b). Pierwszy 
z nich proponowa  rozci gni cie logiki kapita owej daleko poza pole docieka  kla-
sycznej ekonomii. Uwa a , e ka dy kapita  jest rodzajem stosunku spo ecznego, 
a je li w charakterze ostatecznego wyniku (czy zmiennej zale nej) u yjemy pozy-
cji spo ecznej (okre lonej jednostki, b d  jej potomka), to inwestycj  mo e by  nie 
tylko zakup akcji i po wi canie czasu na nauk , ale równie  wyrobienie gustu albo 
zdobywanie cennych kontaktów towarzyskich. Jako e ró ne rodzaje kapita u ule-
gaj  w pewnych kontekstach rekonwersji, inwestycje w ka d  z jego form okazuj  
si  na ogó  korzystne. Kapita  spo eczny Bourdieu rozumia  jako zbiór faktycznych 
i potencjalnych zasobów wynikaj cych ze znajomo ci i przynale no ci grupowych, 
które zapewniaj  rodzaj �referencji�, upowa niaj cych do zaci gania okre lonych 

1 W artykule wykorzystane zostan  przede wszystkim dane z drugiej fali badania zrealizowanej 
w 2008 roku przez Zak ad Bada  Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w ramach 
grantu MNiSW � N116 033 32/3898. 

2 Poj cie to odnosi si  do �produktywno ci� (efektywno ciowego aspektu) okre lonych atrybu-
tów jednostek � przede wszystkim wiedzy i umiej tno ci. Gary Becker, autor najbardziej wp ywowej 
koncepcji kapita u ludzkiego (1993) jako inwestycj  w ten kapita  traktowa  jednak nie tylko wydatki 
na edukacj  formaln  i dokszta canie, ale równie  na ochron  zdrowia, a nawet wpajanie pewnych 
warto ci (np. punktualno ci, sumienno ci).

3 Konsekwencj  tez Granovettera jest funkcjonuj ce w teorii kapita u spo ecznego rozró nienie 
mi dzy kapita em wi cym (bonding) a cz cym (bridging), co koresponduje ze specy k  struktury 
sieciowej. W pierwszym przypadku jest ona homogeniczna i konstytuuj  j  silne wi zi, w drugim za  
heterogeniczna i zawiera liczne s abe po czenia (Woolcock i Narayan 2000; Putnam 2000). Kapita-
owi wi cemu przypisuje si  funkcje zabezpieczaj ce (np. wi zi rodzinne chroni  przed bezdomno-
ci ), a cz cemu wspomaganie awansu (np. znajomo ci profesjonalne istotne dla rozwoju kariery).
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zobowi za  (Bourdieu 1986: 248�249)4. Jeszcze bardziej wp ywow 5 konceptuali-
zacj  kapita u spo ecznego zaproponowa  Coleman, który poj cie to zde niowa  
funkcjonalnie (Coleman 1988a). Chodzi o o relacyjne �przewagi�, które w odpo-
wiednich okoliczno ciach staj  si  produktywne, to znaczy pozwalaj  na osi ganie 
celów, jakie bez odpowiedniej kon guracji spo ecznej by yby znacznie trudniejsze 
w realizacji. Do konkretnych form kapita u spo ecznego Coleman zalicza : struktu-
ralne podstawy zaufania, umo liwiaj ce tworzenie wzajemnych zobowi za , osobi-
ste kontakty jako kana y przep ywu informacji, a tak e normy spo eczne promuj ce 
wspólny interes (którym z kolei sprzyja domkni cie sieci relacji). 

Mo na wyliczy  szereg innych konceptualizacji kapita u spo ecznego, jednak 
warto zwróci  uwag  na fakt, e w literaturze przedmiotu da si  wyró ni  przynaj-
mniej dwa podstawowe nurty. W jednym z nich kapita  spo eczny traktowany jest 
jako zasób indywidualny, przede wszystkim o charakterze strukturalnym (wa ny jest 
zarówno aspekt horyzontalny, jak i wertykalny), w drugim jest to zasób zbiorowy. 
W tym ostatnim, którego przedstawicielami s  mi dzy innymi Robert Putnam (1995, 
2000) i Francis Fukuyama (1997), podstawowe znaczenie zyskuje aspekt normatyw-
ny. W kontek cie bada  nad yciowymi trajektoriami zastosowanie znajduje przede 
wszystkim pierwszy z tych nurtów, dlatego jedynie takim uj ciom po wi cam tu 
uwag 6. 

Jedn  z najwa niejszych koncepcji dotycz cych znaczenia kapita u spo ecznego 
w kontek cie nierówno ci spo ecznych zaproponowa  Nan Lin (2000, 2001). Na-
wi zuje on bezpo rednio do koncepcji Bourdieu, okre laj c swoje podej cie mia-
nem �neokapita owego�. Zak ada si  tu, e w zwi zku z dezaktualizacj  dawnych 
schematów klasowych i tworzeniem si  �rozmazanej� struktury pozycji i zasobów, 
rozszerza si  obszar wiadomych, indywidualnych inwestycji. Na podstawie prze-
prowadzonych w Chinach bada , ale równie  odwo uj c si  do szeregu innych 
wyników, Lin (1999, 2000) pokazuje, e istnieje zwi zek pomi dzy zasobami sie-
ciowymi, a pozycj  spo eczn  jednostki. Autor przedstawia cztery podstawowe me-
chanizmy dzia ania kapita u spo ecznego. Pierwszy to przep yw informacji, który 
warunkuje dost pne mo liwo ci dzia ania, drugi to mo liwo  wywierania wp ywu 
na zachowania innych, trzeci to �referencje�, czyli rodzaj gwarancji i po wiadczenia 
wiarygodno ci udzielanego przez otoczenie spo eczne jednostki, a czwarty to grupo-
we �wsparcie� (reinforcement), czyli oferowane przez grup  wzmocnienie to samo-
ci i uznania statusu (Lin 2001). Uj cie Lina, cho  w za o eniach bliskie koncepcji 

Bourdieu, pos uguje si  przede wszystkim instrumentarium zaproponowanym przez 
Colemana i Granovettera. Podobnie czyni Ronald Burt (2001), który wprowadzi  

4 Bourdieu w swojej twórczo ci najwi cej miejsca po wi ca kapita owi kulturowemu. Wyró nia  
jego trzy postacie: uciele nion  (umiej tno ci), zobiektywizowan  (dobra kulturowe, które stanowi  
realizacj  pewnych teorii lub idei oraz wymagaj  kapita u uciele nionego do ich u ycia) oraz zin-
stytucjonalizowan  (legalne usankcjonowanie kapita u kulturowego, zw aszcza poprzez certy kacj ) 
(Bourdieu 1986).

5 Tak przynajmniej twierdzi Peter Marsden (2005), powo uj c si  na kryterium ilo ci cytowa .
6 Bardziej szczegó ow  dyskusj  genezy oraz rozwoju teorii kapita u spo ecznego przedstawiono 

gdzie indziej: zob. Sadowski 2011.



IRENEUSZ SADOWSKI 104

poj cie �strukturalnych dziur� (structural holes), by skuteczniej wyja ni  kwesti  
indywidualnych przewag w rywalizacji na rynku pracy. Jest to przestrze  pomi dzy 
dwoma niezale nymi uk adami sieciowymi (obiegami informacji). Zaj cie w niej 
miejsca w charakterze brokera (po rednika) daje przywileje gatekeepera � umo -
liwia monitorowanie przep ywu informacji i zasobów oraz kontrol  nad tym prze-
p ywem. Rozró ni  te  sytuacje, w których korzystne s  Colemanowskie sieci do-
mkni te (kontrola) oraz sieci zdywersy kowane. W przeprowadzonych przez siebie 
badaniach Burt pokazywa , e dzia anie w sieci zawieraj cej du  liczb  struktural-
nych dziur � to jest sieci bardziej zdywersy kowanej � zwi ksza szans  na lepszy 
rozwój kariery (2001). W literaturze znajdziemy równie  inne przyk ady bada  po-
twierdzaj cych t  prawid owo  (zob. Marciniszyn 2010). 

Nale y przyj , e indywidualna przydatno  kapita u spo ecznego ma przynaj-
mniej dwojaki charakter. Z jednej strony posiadanie rozleg ej sieci kontaktów, darzenie 
zaufaniem i bycie nim obdarzanym przez du  grup  ludzi jest samo w sobie rzecz  
szczególnie cenn . Pod tym wzgl dem istniej  w spo ecze stwie oczywiste nierówno-
ci � s  ludzie yj cy w izolacji i tacy, którzy z trudno ci  mieszcz  w swoim bud e-

cie czasu w asne ycie rodzinno-towarzyskie. Ró nice dotycz  tak fundamentalnych 
spraw zwi zanych z jako ci  ycia, jak mo liwo  uzyskania pomocy, ale te  poczucie 
przynale no ci czy jako  sp dzania czasu wolnego. Z drugiej strony sieci kontaktów 
maj  te  znaczenie instrumentalne. Jak przekonuj  przywo ani tu autorzy, posiadanie 
licznych kontaktów potra  by  wa nym atutem na rynku pracy, a zatem jest jedn  z si  
straty kuj cych spo ecze stwo. Dost pno  zasobów jest zreszt  zale na od pozycji 
w strukturze spo ecznej, wi c pozycja i kapita  spo eczny s  sprz one zwrotnie. 

W przypadku losów przedstawicieli �pokolenia transformacji� kapita  spo eczny 
mo e mie  znaczenie szczególne. Podobnie jak dla innych kohort mo na spodziewa  
si , e sieci spo eczne b d  powi zane z ich yciowymi trajektoriami, wyj tkowe 
jest jednak to, e wchodz c na rynek pracy w okresie dramatycznych przemian spo-
eczno-gospodarczych, przedstawiciele tej generacji byli prawdopodobnie w wi k-

szym ni  zwykle stopniu zale ni od swojego bezpo redniego otoczenia. Utarte cie -
ki kariery, dzia aj ce w warunkach stabilnego systemu spo ecznego, nie zawsze by y 
dla nich dost pne, a poszukiwanie w asnej drogi musia o sta  si  relatywnie trudne 
w warunkach os abienia wzorów i dawnych strategii oraz mniej pewnej predykcji 
na temat konsekwencji yciowych decyzji. W takiej sytuacji du e znaczenie mog a 
zyskiwa  pomoc innych � chodzi zarówno o wi ksz  dost pno  informacji, jak 
równie  bezpo rednie wsparcie. Przypuszcza  mo na zatem, e oprócz innych za-
sobów, na powodzenie yciowe i zawodowe przedstawicieli tej generacji znacz cy 
wp yw mia  ich kapita  spo eczny. Szczególne znaczenie sieci spo ecznych w trakcie 
przej cia od socjalizmu do kapitalizmu opisywano ju  na podstawie do wiadcze  in-
nych spo ecze stw rodkowoeuropejskich. Endre Sik (1994) argumentowa , e zna-
czenie zasobów sieciowych jest wy sze w krajach postkomunistycznych ni  w in-
nych krajach kapitalistycznych, a równocze nie wy sze ni  w tych krajach, ale przed 
upadkiem komunizmu. Jego zdaniem czasy kryzysu generalnie podwy szaj  koszty 
transakcyjne, co prowadzi do rewaluacji kapita u spo ecznego. Ró ne rodzaje powi -
za  pozwala y radzi  sobie z niedogodno ciami starego systemu, z kolei w kszta tu-
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j cym si  dopiero adzie dawa y istotn  przewag  (zw aszcza przedsi biorcom) lub 
przynajmniej gwarantowa y wzgl dne bezpiecze stwo. Na podstawie zakrojonych 
na szerok  skal  bada  Ivan Szelenyi i Szonja Szelenyi (1995) ukazali rol , jak  nie-
formalne powi zania mia y w procesie reprodukcji starych i tworzenia si  nowych 
elit po roku 19897, a Tibor Kuczi i Csaba Mako (1997) opisali, jak sie  nieformal-
nych powi za  pozwoli a rzemie lnikom z ma ego miasteczka sprosta  wyzwaniom 
wolnego rynku. Robert Angelusz i Robert Tardos (2001) pokazali za , e pomi dzy 
rokiem 1987 i 1997 wzros a na W grzech korelacja mi dzy pozycj  spo eczn  oraz 
zaanga owaniem politycznym a kapita em spo ecznym, co wi za o si  ze wzrostem 
nierówno ci � po ród innych � równie  w wymiarze kapita u spo ecznego.

Ku analizom empirycznym

Mo na wymieni  kilka problemów zwi zanych z wykazywaniem czystego 
wp ywu kapita u spo ecznego na yciowe trajektorie. Przede wszystkim kapita  spo-
eczny jest na ogó  skorelowany z kapita em ludzkim. Ludzie lepiej wykszta ce-

ni maj  wi ksze szanse na uzyskanie bardziej presti owej i wy ej op acanej pracy, 
a jednocze nie inny jest na ogó  sk ad ich otoczenia spo ecznego � inne s  osobiste 
kontakty. Dzia anie kapita u spo ecznego powinno by  widoczne przede wszystkim 
w przypadku zbli onych mo liwo ci i zasobów pozosta ego typu, czyli przy ich 
statystycznej kontroli. Drugim problemem jest wskazanie faktycznych sposobów 
dzia ania kapita u spo ecznego. Stwierdzenie relacji mi dzy jak  charakterystyk  
sieci powi za  a dowoln  zmienn  opisuj c  po o enie jednostki nie gwarantuje, e 
poprawnie opiszemy mechanizm generuj cy taki zwi zek. Jak wskazuje Ted Mouw 
(2006), istnieje zagro enie, e przy pomiarze wp ywu kapita u spo ecznego zbadamy 
de facto efekt homo lii. Jego zdaniem odrzucenie zwi zku pozornego wymaga bez-
po redniego powi zania zmiennej opisuj cej kapita  spo eczny z pomoc  uzyskan  
przy poszukiwaniu pracy. Problematyczne jest te  na ogó  jednoznaczne wskazanie 
kierunku relacji przyczynowo-skutkowej.

Inny kluczowy problem dotyczy spójnej konceptualizacji i pomiaru kapita u spo-
ecznego (Lin, Fu i Hsung 2001). Ju  fakt, e jest to atrybut relacyjny, powoduje, i  

bywa on ró nie przypisywany, zw aszcza je li we miemy pod uwag  perspektyw  
wspólnotow  i indywidualn 8. W proponowanej przez Lina perspektywie neokapita-
owej jest on w asno ci  jednostek i taka perspektywa � z racji postawionego proble-

mu, a mianowicie wp ywu na indywidualne kariery � nas tu interesuje. Takie uj cie 
wymaga operacjonalizacji, w ramach której specy kacja sieci koncentruje si  na 
okre lonym �ego�. Badania reprezentatywne, prowadzone na próbce, nie pozwalaj  
bowiem na stworzenie wyczerpuj cego opisu struktury socjometrycznej, tzn. mapo-
wanie pe nej sieci wszystkich powi za  (saturation survey). W takiej sytuacji jedyn  

7 W przypadku Polski analogiczne badania przeprowadzi  Edmund Wnuk-Lipi ski (1996).
8 W a nie dlatego Alejandro Portes (1998) postulowa  odr bne traktowanie trzech komponentów 

kapita u spo ecznego: posiadaczy dost pu, udost pniaj cych zasób i samych zasobów (warto  tak 
rozumianego kapita u jest wypadkow  jego sk adowych).
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mo liwo ci  jest skupienie si  na wybranych kontaktach badanego i atrybutach jego 
najbli szej sieci powi za . 

W nawi zaniu do przedstawionych wcze niej uj  teoretycznych za o y  mo na, 
e korzy ci p yn ce ze spo ecznych sieci zale  przede wszystkim od: (a) dost pno ci 

osób o cennych zasobach (po czenia), (b) charakteru tych zasobów (umiej tno ci, 
informacje, w adza, kapita  materialny itp.), (c) mo liwo ci skorzystania (charakter 
powi zania) oraz (d) sposobu wykorzystania zasobu. Stosowane operacjonalizacje 
w bardzo zró nicowanym stopniu dostarczaj  informacji o tych aspektach. Konkret-
ne wska niki mog  dotyczy  rozleg o ci sieci (w sensie czysto ekstensywnym), jej 
najwy szych elementów (upper reachability), jej zró nicowania, liczby struktural-
nych dziur, mostów, ról brokerskich oraz wielu innych atrybutów strukturalnych. 
Jedn  z najprostszych miar jest oszacowanie ogólnej liczby bliskich przyjació , bar-
dziej z o one tworzone s  za pomoc  narz dzi, które przyj o si  okre la  mianem 
generatora nazwisk (name generator) i generatora pozycji (position generator)9. 
W pierwszym z tych dwóch podej  badany podaje pe n  list  swoich kontaktów 
okre lonego typu, a zatem pytania �generuj � list  �nazwisk� (osób) wed ug intere-
suj cego badacza kryterium (np. blisko ci, roli). Ograniczeniem generatora nazwisk 
jest branie pod uwag  jedynie wybranego aspektu sieci, badanie dost pno ci kon-
kretnych osób, a nie pozycji oraz fakt, e akcent po o ony jest tu przede wszystkim 
na silne powi zania (por. Lin, Fu i Hsung 2001). Generator pozycji oferuje natomiast 
miary ogólnej dost pno ci osób o okre lonej pozycji w sieci kontaktów badanego. 
Mamy tu wi c próbk  szczególnych ról zawodowych, które � pars pro toto � mó-
wi  o ogólnym bogactwie sieci powi za  ka dego badanego. Wska niki uzyskane 
w ten sposób charakteryzuj  si  wi ksz  standaryzacj , ale ich trafno  zale y od 
odpowiedniego doboru listy �pozycji� (zawodów) oraz tego, czy w pytaniach uda si  
uwzgl dni  opis faktycznych mo liwo ci mobilizowania zasobów. 

Warto wspomnie , e w ostatnich latach podj to ju  w Polsce próby wery kacji 
hipotezy dotycz cej znaczenia kapita u spo ecznego dla indywidualnych osi gni  
zawodowych. Kazimierz S omczy ski i Irina Tomescu-Dubrow (2007) na danych 
z badania POLPAN pokazali, e w okresie 1998�2003 liczba strukturalnych dziur 
by a znacz cym predyktorem wzrostu dochodów. Do pomiaru liczby owych dziur 
wykorzystano wspó czynnik, opieraj cy si  na liczbie kombinacji dwuelementowych 
z deklarowanej liczby bliskich znajomych (liczba mo liwych powi za  wzajem-
nych) oraz wadze, która opisywa a szacunkow  proporcj  znaj cych si  wzajemnie 
przyjació . Do licznych zalet takiego podej cia mo na zaliczy  mi dzy innymi jego 
syntetyczno . Ma ono jednak przynajmniej dwie zasadnicze s abo ci. Jedn  jest 
niska rzetelno  pierwszego z komponentów � subiektywne de nicje kr gu bliskich 
znajomych bywaj  w praktyce zró nicowane, co pokazuj  testy takich pyta 10. Po 

9 Wymienia si  równie  resource generator, czyli generator zasobów, który jest zbli ony do ge-
neratora pozycji.

10 Pilota  przeprowadzony przeze mnie na studentach Uniwersytetu w Bia ymstoku pokaza  np., 
e kobiety i m czy ni nieco inaczej traktowali sformu owania: �bliski znajomy� i �przyjaciel�. Su-

biektywna de nicja takich okre le  zale y oczywi cie nie tylko od p ci.
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drugie � wielko  opisywanej miary jest iloczynem zadeklarowanej liczby przyjació  
oraz uproszczonego opisu struktury powi za . Deklaracja posiadania pi ciu przyja-
ció , spo ród których wszyscy si  znaj , oznacza tu zerow  warto  �strukturalnych 
dziur�, deklaracja za  posiadania pi tnastu przyjació , spo ród których znaj  si  tyl-
ko niektórzy, wi e si  z warto ci  127 takich dziur. W pewnych kontekstach obu 
tych odpowiedzi mog aby udzieli  jedna i ta sama osoba � poszerzaj c subiektywn  
de nicj  przyjaciela, a wi c i grup  osób branych pod uwag , zmieniamy struktur  
jej powi za  (wi ksze prawdopodobie stwo wyst pienia �dziur�). Generalnie rzecz 
ujmuj c � tego typu miara (interakcja powi zanych atrybutów) jest niezwykle wra -
liwa na niewielkie nawet zmiany ram odniesienia.

W badaniu, którego wyniki zostan  tu omówione, zdecydowano si  na uprosz-
czony wariant generatora pozycji. Zamiast próby dok adnego opisu sieci skon-
centrowanej na �ego� postarano si  ustali  poziom dost pno ci osób zajmuj cych 
wybrane pozycje, przyjmuj c jednocze nie za o enie, e relacja pomi dzy respon-
dentem a jego �alter� musi umo liwia  (przynajmniej w deklaracji) zmobilizowanie 
pewnych zasobów. Pytanie zadane w trakcie wywiadów brzmia o: �W yciu cz sto 
zdarza si , e zmuszeni jeste my skorzysta  z pomocy innych. Czy zna P. osobi cie 
i w razie potrzeby móg (og a)by si  P. zwróci  o pomoc w prywatnej sprawie do��. 
Na li cie zawodów znalaz y si  nast puj ce pozycje: prawnik, lekarz, nauczyciel 
akademicki, inny nauczyciel, polityk lokalny, architekt, ksi dz, przedsi biorca, 
ksi gowy oraz informatyk. Ich dobór wynika  z potrzeby obj cia zró nicowanej 
grupy pozycji i zasobów, przy czym chodzi o jedynie o te zawody, które wyma-
gaj  szczególnych kompetencji, b d  uznawane s  za relatywnie presti owe. Do-
datkowe pytanie dotyczy o tego, czy w razie braku danego powi zania respondent 
móg by dotrze  do osoby o okre lonym zawodzie poprzez swoich najbli szych. 
Dope nia o to kwesti  mo liwego po redniego dost pu do wymienionych zasobów. 
Kapita  spo eczny mo na w takim uj ciu pojmowa  jako potencjaln  sposobno , 
by znale  osobist  pomoc w sprawach tak zró nicowanych, jak korepetycje, po-
rady prawne, pomoc w sprawach zdrowia, a tak e sprawach ostatecznych, ale i tak 
prozaicznych, jak problem z komputerem czy fachowym rozliczeniem podatków. 
Tworzenie miar na podstawie takiego generatora wydaje si  bezpieczne o tyle, e 
ewentualna nierzetelno  odpowiedzi na temat jednej pozycji kompensowana jest 
obecno ci  ca ego ich wachlarza. Opis kontaktów respondenta nie jest pe ny, ale za 
to wystandaryzowany. Fakt, e badana jest konkretna kohorta (rocznik 1971), spra-
wia jednocze nie, i  kontrolowany jest tzw. efekt cyklu yciowego. Jest to wa ne, 
gdy  w ró nych momentach biogra i ze wzgl du na zmiany w aktywno ci spo ecz-
nej, zawodowej oraz kontakt ze zmieniaj cym si  zestawem instytucji jednostki 
mog  dysponowa  nieco inn  kompozycj  sieci swoich znajomo ci. Najlepszym 
momentem do badania tego zagadnienia, równie  ze wzgl du na kwesti  mobil-
no ci, jest prawdopodobnie rodek przeci tnej kariery zawodowej (wiek 37�38 lat 
wydaje si  odpowiedni). Badanie kohorty sprawia, e kosztem trafno ci opisu glo-
balnej populacji wzrasta trafno  ustale  dotycz cych prawid owo ci i konkretnych 
mechanizmów biogra cznych. 
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Dane, wska niki i metoda

Jak wspomniano na wst pie, materia em empirycznym, wykorzystanym w arty-
kule, s  dane z badania panelowego. Jego pierwsza fala zosta a zrealizowana w roku 
2000 (�Pokolenie historycznej nadziei i codziennej niepewno ci: spo eczno-ekono-
miczne trajektorie i polityczne biogra e osiemnastolatków z roku 1989�, N=755)11, 
a druga w roku 2008 (�Zbli aj c si  do 40-tki: Spo eczno-ekonomiczne trajektorie 
i polityczne biogra e osiemnastolatków z roku 1989 (badanie panelowe)�, N=468). 
Analizy odnosz  si  jedynie do respondentów, którzy wzi li udzia  w obu rundach 
badania12. W jednej z przedstawionych dalej sekcji w roli obserwacji wykorzystano 
równie  poszczególne okresy pracy respondentów13. 

Operacjonalizacja kapita u spo ecznego oparta zosta a na opisanym wcze niej 
generatorze pozycji. Na podstawie odpowiedzi dotycz cych kontaktu z przedsta-
wicielami okre lonych na li cie zawodów utworzone zosta y wska niki opisuj ce 
rozleg o  sieci kontaktów, to znaczy tego, ile spo ród wymienionych na li cie ról 
zawodowych respondent jest w stanie odnale  we w asnej sieci powi za  i zmobi-
lizowa  do osobistych celów. Podstawowy indeks opisuje rozleg o  w asnej sieci 
powi za  � jest to suma kontaktów dost pnych w �jednym kroku�. Relatywny zasi g 
kontaktów po rednich to za  stosunek liczby kontaktów dost pnych w �drugim kro-
ku�, do liczby mo liwych kontaktów po rednich14. W analizach pojawia si  równie  
wska nik dotycz cy powi za  �miejskich�, który niewiele ró ni si  od pierwszego 
ze wspomnianych (ró nica opisana jest w nast pnej sekcji artyku u).

W celu utworzenia wska ników syndromów psychologicznych zastosowana zo-
sta a natomiast analiza g ównych sk adowych, dokonana w oparciu o listy stwier-
dze  z Likertowsk  kafeteri . Pierwsza dotyczy a postawy przebojowo ci (zaradno-
ci, motywacji na osi ganie). Sk ada y si  na ni  nast puj ce s dy: (i) Potra  by  

bardzo wytrwa y w walce o swoje interesy, (ii) Trudno ci zazwyczaj wzmacniaj  
mój upór w d eniu do celu, (iii) Nawet w sytuacjach bez wyj cia próbuj  walczy , 
(iv) Nie przejmuj  si  niespe nionymi yczeniami � w yciu s  przecie  zawsze 
jeszcze inne rzeczy, (v) Gdy postanowi  co  osi gn , nic nie jest w stanie mnie od 
tego odwie . Samoocena badanego zosta a za  zoperacjonalizowana na podstawie 
czterech stwierdze  pochodz cych ze skali zaproponowanej przez Morrisa Rosen-
berga (1965: 16�18)15: (vi) Czuj , e z niewielu rzeczy móg bym by  dumny, (vii) 
Sk onny jestem my le  o sobie, e si  nie sprawdzam, (viii) Czasami mam poczucie, 

11 W kwestii metodologii i wyników pierwszej fali zob. Mach 2003.
12 W pierwszym badaniu zastosowano losow  prób  ogólnopolsk . Po o miu latach uda o si  

dotrze  do ponad 60% spo ród tych osób, a szczegó owe analizy pokaza y, e wypadanie z panelu 
mia o charakter losowy. Kobiety stanowi y 55% panelu, osoby z wykszta ceniem podstawowym 8%, 
zasadniczym zawodowym 33%, rednim 34%, policealnym 3%, a wy szym 21%. 

13 Formu a kwestionariusza umo liwia a analizy w planie event history analysis.
14 Pozycje dost pne w pierwszym kroku nie by y ju  brane pod uwag . Zastosowanie prostej 

miary w postaci liczby kontaktów po rednich da oby wynik obci ony � z racji konstrukcji pytania 
kwestionariuszowego zale y ona od liczby pozycji dost pnych w pierwszym kroku. 

15 W badaniu zastosowano wariant t umaczenia Bogdana W. Macha.
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e jestem bezu yteczny, (ix) a uj , e nie mog  darzy  siebie wi kszym szacun-
kiem. Spójno  obu syndromów by a wysoka (wyra a a si  wspó czynnikami alfa 
Cronbacha równymi odpowiednio 0,77 i 0,78)16.

W sekcji po wi conej problemowi dziedziczno ci kapita u spo ecznego zasto-
sowana zosta a zmienna klasy kuj ca zawody ojców osób badanych. Podzia  ten 
u ywany by  ju  w opracowaniu poprzedniej fali badania, tam te  mo na znale  
jego dok adniejsz  charakterystyk  (Mach 2003). Warto jedynie nadmieni , e kie-
rownicy i kontrolerzy to dwie kategorie zawodowe zwi zane z zarz dzaniem prac  
innych, z tym, e ci drudzy kierowali nie wi cej ni  trzema podw adnymi.

Do zbadania prawid owo ci statystycznych wykorzystano g ównie metody regre-
sji (liniowej i logistycznej)17. Jako e celem analiz by o przede wszystkim przetesto-
wanie hipotez dotycz cych porównania wp ywu wybranych czynników, w tabelach 
regresji liniowej podano wspó czynniki standaryzowane. W przypadku regresji logi-
stycznej podano za  warto ci exp(B), które mog  by  interpretowane w kategoriach 
ilorazu szans (odds ratio)18. 

Nierówno ci dystrybucyjne

By mówi  o straty kacyjnej roli kapita u spo ecznego trzeba wykaza  istnienie 
przynajmniej trzech podstawowych okoliczno ci. Pierwsz  jest jego zró nicowa-
nie � nale y przekona  si , czy zasób ten jest dost pny poszczególnym jednostkom 
w stopniu zbli onym, czy te  jego dystrybucja dzieli ludzi tak wyra nie, jak to si  
dzieje w przypadku maj tku, wykszta cenia czy presti u. Je li dost pno  warto-
ciowych kontaktów nie wykazywa aby daleko id cych zró nicowa , nale a oby 

mówi  o niewielkiej straty kacyjnej roli kapita u spo ecznego. Drugim warunkiem 
jest pokazanie, e kapita  ten ma praktyczne znaczenie � z jednej strony dla jako ci 
ycia, stopnia podmiotowo ci czy funkcjonowania psychologicznego w ogóle, na-

tomiast z drugiej � dla przebiegu kariery zawodowej i dost pno ci innych zasobów. 
Innymi s owy, czy kapita  spo eczny efektywnie poddaje si  konwersji. Trzeci wa-
runek, który mo na postawi , dotyczy istnienia wzorów dostrzegalnych mi dzypo-
koleniowo � nie musi chodzi  o dos owne �dziedziczenie� sieci, ale o pokazanie, e 
przynale no  klasowa ma znaczenie dla kapita u spo ecznego kolejnego pokolenia. 
Bez jakich  form reprodukcji trudno by oby mówi  o trwa ym mechanizmie straty-
 kacyjnym.

Zacznijmy od warunku dystrybucyjnego. Najwi ksz  bezpo redni  dost pno-
ci  spo ród pozycji wymienionych w generatorze charakteryzuje si  zawód na-

16 Warto ci zmiennych odwrócono tak, by wysokie reprezentowa y lepsz  samoocen .
17 Wykorzystywany jest równie  wspó czynnik korelacji r Pearsona i analiza wariancji z testami 

post-hoc.
18 Szansa (odds) jest stosunkiem prawdopodobie stwa zaj cia Y, do prawdopodobie stwa zaj cia 

nie-Y, a zatem O(Y)=P(Y)/(1-P(Y)). Iloraz szans jest za  stosunkiem dwóch szans, obliczonych dla 
ró nych warunków (warto ci  wiadcz c  o braku zwi zku jest wi c 1). Statystyk  testow  nie jest 
tak jak w regresji liniowej t, a statystyka Walda, której rozk ad jest zgodny z rozk adem chi-kwadrat 
(zob. Hosmer i Lemeshow 2000).
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uczyciela szkó  szczebla podstawowego i redniego. Nie jest to zaskakuj ce, po-
niewa  jest to najszersza kategoria spo ród wymienionych na li cie, a jednocze nie 
bardzo równomiernie rozproszona na terytorium kraju. Spo ród badanych 69,3% 
deklarowa o, e zna takiego nauczyciela osobi cie i w razie potrzeby mogliby sko-
rzysta  z jego pomocy. Kolejne kategorie, wed ug dost pno ci bezpo redniej to: 
lekarze (66,6%), przedsi biorcy (64,2%), informatycy (62,3%), ksi gowi (61,7%), 
ksi a (58,6%) i prawnicy (40,4%). Najbardziej ekskluzywny, po cz ci z racji 
mniejszej generalnie liczebno ci tych kategorii zawodowych, jest dost p do osób 
wykonuj cych zawód architekta (33%), lokalnego polityka (27,3%) i nauczyciela 
akademickiego (25,3%)19. 

Nale y mie  na uwadze, e dost pno  niektórych kategorii zawodowych wa-
runkowana jest mi dzy innymi terytorialnie � przedstawicieli niektórych zawodów 
rzadko odnajdziemy w ma ych miejscowo ciach czy na wsi. Im wi ksza miejsco-
wo  zamieszkania, tym wi cej jest osobistych powi za : lekarzy, prawników, na-
uczycieli akademickich, architektów, przedsi biorców, ksi gowych i informatyków. 
Te zawody mo emy okre li  jako typowo �miejskie� (na ich podstawie utworzony 
zosta  dodatkowy wska nik). Dost pno  ksi y i polityków lokalnych jest za  zwi -
zana z wielko ci  miejscowo ci zamieszkania w relacji przeciwnej � im wi ksze 
miasto, tym mniej osób posiada ich w ród swoich kontaktów. Z kolei w przypadku 
pozosta ych nauczycieli (nieakademickich) nie mo na doszuka  si  jasnego wzoru. 
Dost pno  okre lonych �pozycji� mo e wynika  równie  z rzeczy tak podstawo-
wych, jak religijno  (ksi dz), stan zdrowia (lekarz) czy zawód wykonywany przez 
badanego. 

Zanim jednak przejdziemy do szczegó owych dysekcji uwarunkowa  kontak-
tów, potraktujmy je zbiorczo � niezale nie od przyczyn jedni maj  ich po prostu 
wi cej, a inni mniej. Czy ró nice te s  tak znaczne, jak inne nierówno ci spo ecz-
ne? Wspó czynniki w tabeli 1 przekonuj , e odpowied  na takie pytanie powinna 
by  twierdz ca20. Pokazuj  one, e nierówno ci dystrybucyjne dotycz ce kontak-
tów osobistych s  podobne jak w przypadku dochodów i wykszta cenia, a wy sze 
ni  w przypadku presti u zawodowego (nt. wska ników � zob. S omczy ski 2007). 
Jeszcze bardziej nierówny jest dost p do �pozycji miejskich�. 

W tym kontek cie mo e pojawi  si  pytanie o to, czy uwzgl dnienie kontak-
tów �w drugim kroku�, a wi c dost pno ci do okre lonych pozycji za po rednic-
twem bliskich, redukuje nierówno ci w kapitale spo ecznym. Otó  okazuje si , e 
jest odwrotnie � relatywny zasi g kontaktów po rednich jest pozytywnie i istotnie 
skorelowanay (r=0,34) z liczb  kontaktów w pierwszym kroku (a wi c z rozleg o-

19 Najwi ksz  czn  dost pno ci  (czyli z uwzgl dnieniem kontaktów po rednich) charaktery-
zowali si  lekarze (83,1%), a najmniejsz  � nauczyciele akademiccy (44,9%). Przeci tna liczba kon-
taktów bezpo rednich wynosi 4,95 (na 10), a razem z po rednimi 6,7.

20 W interpretacji gra cznej wspó czynnik Giniego to stosunek obszaru odchylenia krzywej Lo-
renza od linii wyznaczonej przez rozk ad egalitarny do ca ego obszaru pod t  drug . Oznacza to, e 
przy idealnie równym podziale jakiej  w asno ci warto  wspó czynnika wynosi 0 (brak odchylenia), 
a przy maksymalnie nierównym (jedna osoba ma wszystko, a pozosta e nic) warto  ta zmierza do 1. 
W interpretacji arytmetycznej jest to po owa wzgl dnej przeci tnej ró nicy atrybutu.
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ci  sieci w as nej)21. Oznacza to, e bogactwo sieci kontaktów ro nie równolegle 
w pierwszym i drugim kroku. Wynik ten pokazuje, e silne wi zi nie maj  znaczenia 
kompensuj cego, co jest zreszt  zgodne z tez  o ich przechodnio ci (Granovetter 
1973). Ludzie, którzy znaj  wi ksz  liczb  specjalistów z ró nych dziedzin, mog  
jednocze nie liczy  na to, e w razie potrzeby kto  z rodziny lub przyjació  pomo-
e im znale  �doj cie� do jakiej  innej, konkretnej �pozycji�. Ju  ten fakt mo e 

sugerowa  istnienie g bokiego p kni cia i klasowo ci w dystrybucji kapita u spo-
ecznego. 

Tabela 1.  Porównanie nierówno ci w liczbie kontaktów z innymi nierówno ciami spo ecz-
nymi w kohorcie 1971

Dochód z pracy 
g ównej

Presti  zawodu 
(praca g ówna)

Liczba lat nauki 
po podstawówce 
(uko czone klasy) 

Rozleg o  
w asnej sieci 
powi za

Rozleg o  
sieci powi za  
�miejskich�

Wspó czynnik 
Giniego

0,37 0,32 0,36 0,35 0,38

Trzeba zaznaczy , e przy zastosowaniu nieco zmienionego wariantu wska -
ników (innej listy �pozycji�) otrzymaliby my nieco inne rezultaty. Uwzgl dnienie 
w zestawie wi kszej liczby zawodów wymagaj cych ni szych kwali kacji prowa-
dzi oby do zmniejszenia obserwowanych nierówno ci, jednak przeciwko takiemu 
posuni ciu przemawia argument o nierównej zast powalno ci poszczególnych pro-
fesji (S omczy ski 2007), a co za tym idzie mniejsze �kapita owe� znaczenie ta-
kich kontaktów. Je liby bowiem konsekwentnie stosowa  logik  �neokapita ow �, 
wówczas udost pnianym zasobem s  szeroko rozumiane mo liwo ci (kompetencje, 
wp yw na instytucje itp.) wynikaj ce z zawodu, a wi c im wy sza pozycja zawo-
dowa, tym wi ksza warto  takiego kontaktu. Nawet z potoczn  intuicj  k óci oby 
si  stwierdzenie, e kto  ma �znajomo ci�, je li w grupie jego kontaktów miesz-
cz  si  wy cznie pracownicy na niskich stanowiskach, o niskiej wiedzy fachowej 
i pozbawieni roli instytucjonalnych gatekeeperów. Co by si  natomiast sta o, gdyby 
w generatorze pozycji uwzgl dni  wi ksz  liczb  profesjonalistów? Je eli by yby to 
zawody jeszcze rzadsze ni  te umieszczone na li cie (np. makler, zawodowy artysta), 
nierówno ci niew tpliwie by wzros y (powoduje to �ekskluzywno � kontaktu, co 
ilustruje cho by wi ksza nierówno  zawodów �miejskich�). A zatem, cho  warto-
ci wspó czynników z ostatnich kolumn tabeli 1 s  wzgl dne, pokazuj  dobitnie, e 

�doj cia� do grupy tak powszechnych z pozoru zawodów, jak nauczyciel, lekarz czy 
ksi gowy, s  rozdzielone w spo ecze stwie przynajmniej tak nierówno, jak dochód 
czy wykszta cenie. 

21 Zwi zek ten nie przestaje by  istotny statystycznie (zmniejsza si  nieznacznie), je li wykluczy-
my przypadki skrajne � o najmniejszej i najwi kszej liczbie kontaktów osobistych.
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Strukturalne konsekwencje posiadania kapita u spo ecznego

Kapita  spo eczny mo e mie  przynajmniej dwojakie znaczenie w yciu jednost-
ki. Na wst pie by a mowa o tym, e posiadanie go jest cenne samo przez si , ponie-
wa  oznacza mo liwo  uzyskania pomocy, dost p do pewnych zasobów czy rodzaj 
grupowej referencji, któr  mo emy rozumie  jako reputacj . Posiadanie cennych 
kontaktów mo e mie  równie  bardziej dalekosi ne skutki. Jak zak ada teoria i po-
kazuj  badania (Granovetter 1995; Lin 1999; Burt 2001) zasobno  w kapita  spo-
eczny mo e by  jednym z czynników u atwiaj cych indywidualne przemieszczenia 

w strukturze spo ecznej. Równie  wspó czesna ekonomia przesta a operowa  mode-
lem doskona ej konkurencji (i pe nej informacji) w ród pracobiorców. Yannis Ioan-
nides i Linda Loury (2004) dokonuj c przegl du bada  nad wp ywem nieformalnych 
sieci na poszukiwanie pracy w USA stwierdzili, e do akceptowanych w ekonomii 
faktów nale y ju  mi dzy innymi to, e szukanie pracy przez kontakty osobiste staje 
si  wspó cze nie coraz bardziej powszechne, lecz mo liwo ci pod tym wzgl dem s  
w populacji do  zró nicowane. Jednocze nie jest to sposób bardziej efektywny ni  
inne drogi zdobywania zatrudnienia, zwi ksza tak e d ugo  pozostawania w okre-
lonej pracy (z uwagi na silniejsz  wzajemn  lojalno  pracodawcy i pracownika). 

Istniej  wi c do  solidne przes anki, by zak ada , e sie  powi za  potra  u atwi  
zdobycie atrakcyjnej pracy b d  awans zawodowy. Przyjrzyjmy si  tej problematyce 
w kontek cie do wiadcze  polskiej transformacji.

Nawet je li kwestii znaczenia powi za  nie wywo ujemy w badaniu socjolo-
gicznym specjalnie nakierowanymi pytaniami, cz sto pojawia si  ona w indywidu-
alnych narracjach na temat yciowych szans. Pokazuje to dobrze tzw. jako ciowa 
cz  naszych bada 22. Badani odwo ywali si  do wagi kontaktów i powi za  na 
marginesie swoich yciowych historii, pokazuj c tym samym, jaka rola nadawana 
jest im w my leniu potocznym. Nie funkcjonuje tu rzecz jasna akademicka kon-
wencja okre lania ich kapita em, ale w j zyk codzienny wdrukowanych jest wiele 
innych intuicji, cz sto pejoratywnych � takich jak �koneksje�, �plecy�, �znajomo-
ci�, �kliki�, �kolesie�, �uk ady� � które niekiedy s  w stanie zaw adn  tak zbio-

row , jak indywidualn  wyobra ni . Podajmy kilka przyk adów. Jeden z badanych 
stwierdzi , e posiadanie kontaktów nale y interpretowa  jako znacz ce u atwienie 
czy w a ciwie czynnik obni aj cy koszty poruszania si  w systemie. Stwierdzi : Ze 
wszystkim jest u nas ci ko, nie oszukujmy si . Je eli si  nie ma jakich  znajomo-
ci, uk adów itd. to jest ci ko w tym kraju, eby co  za atwi  [10]. Jest to wyra ne 

odwo anie do wiedzy wspólnej, do przekonania niejako powszechnego. S  równie  
podobne opinie ilustrowane w asnymi do wiadczeniami. Inny badany opowiada  
o tym, e udawa o mu si  skutecznie unika  bezrobocia w a nie dzi ki osobistym 
kontaktom: Wszystko po znajomo ci, nie ma tam, e og oszenie czy co . To mnie 
w a nie trzyma [16]. W tym wypadku sie  osobistych kontaktów by a po prostu 
ród em warto ciowej informacji o ofertach pracy. Takich indywidualnych ilustracji 

22 W ramach projektu, o którym mowa w przypisie 1, zrealizowano równie  40 pog bionych 
wywiadów biogra cznych z wybranymi respondentami. 
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atwo znale  wi cej, przejd my jednak do analizy wska ników ujmuj cych zjawi-
sko w sposób systematyczny.

Kariera i kapita  spo eczny s  ze sob  powi zane � jest to niew tpliwie zwi zek 
obustronny, a rozstrzygni cie, które ogniwo bardziej wp ywa na drugie, mo e pre-
zentowa  si  jak problem kury i jajka. Aktywno  zawodowa jest wa nym elemen-
tem rozwijania sieci kontaktów, natomiast brak takiej sieci mo e by  utrudnieniem 
w znalezieniu pracy. O tym ostatnim przekonywa  mo e cho by negatywny zwi zek 
wska nika rozleg o ci sieci z tym, jak d ugiego okresu bezrobocia do wiadczyli ba-
dani (r= �0,18, p<0,001)23. 

Analogiczny wzór jak w przypadku d ugo ci bezrobocia obserwujemy w odnie-
sieniu do pozycji spo eczno-zawodowej. Do jej operacjonalizacji pos u y a tu skala 
presti u (zob. S omczy ski 2007). Wa ne jest przy tym kontrolowanie wp ywu wy-
kszta cenia. Jest to najwa niejszy predyktor osi gni tej pozycji zawodowej, który 
mo e by  w znacznej mierze wspó liniowy z poziomem kapita u spo ecznego. Kon-
takty z osobami o (przysz ych) wysokich kwali kacjach zawodowych s  w du ym 
stopniu produktem ubocznym procesu edukacyjnego. Znaczenie ma zw aszcza etap 
studiów, który pozwala na uzyskanie wiedzy i certy katu, otwieraj cych drzwi do 
pracy w bardziej presti owych profesjach. Jako e wykszta cenie jest podstawowym 
wk adem na drodze ku pozycji zawodowej (Doma ski 2004), nale y si  spodziewa , 
e to ono b dzie podstawowym predyktorem presti u, a wi c w modelu statystycz-

nym powinno wyja nia  zdecydowan  wi kszo  wariancji. Bardziej interesuj ce 
jest jednak to, które z pozosta ych czynników odgrywa  b d  jakie  znaczenie � czy 
b d  to raczej �zasoby powi za �, czy te  cechy spo eczno-demogra czne.

Modele w tabeli 2 pokazuj , e wykszta cenie ma faktycznie dominuj c  rol  w wy-
ja nieniu zró nicowa  presti u. Równie  rozleg o  sieci powi za  pozostaje w zwi z-
ku z tym ostatnim, lecz jak mo na by o przypuszcza , znaczn  cz  jego korelacji 
z pozycj  zawodow  t umaczy proces awansu edukacyjnego, a wi c przechodzenia 
przez kolejne instytucje edukacyjne, a wraz z nimi przez kr gi spo eczno-towarzyskie. 
Niemniej jednak pewnego zakresu kowariancji kapita u spo ecznego i presti u zawodo-
wego nie da si  wyja ni , odwo uj c si  jedynie do karier szkolnych. Jest ona równie  
niezale na od wielko ci miejscowo ci czy p ci. Nie stanowi to jednak samodzielnego 
dowodu na wa n  alokacyjn  rol  kapita u spo ecznego, ani temu jednoznacznie nie 
zaprzecza, poniewa  du y zakres wariancji wspólnej wykszta cenia i kapita u spo ecz-
nego mo na interpretowa  na ró ne sposoby. Pozostaj c na tym poziomie analiz nie 
uzyskujemy wgl du w ewentualne mechanizmy dzia ania znajomo ci, a nawet � jak 
mowa by a na wst pie � nie mo emy przekonuj co rozstrzygn , czy mamy do czynie-
nia z instrumentalnym dzia aniem kontaktów, czy raczej z homo li  edukacyjno-zawo-
dow . Dlatego nale y zwróci  si  raczej ku analizie konkretnych zdarze  w trajektorii 
zawodowej badanych, a konkretnie � momentom zdobywania pracy.

23 Metryczny wspó czynnik regresji pokazuje, e ka da kolejna pozycja zaznaczona na li cie 
generatora skraca a d ugo  bezrobocia przeci tnie o oko o 70 dni. Ró nica pomi dzy znajomo ci  
wszystkich wymienionych w generatorze pozycji, a brakiem znajomo ci którejkolwiek z nich ozna-
cza wi c (statystycznie) ró nic  dwóch lat poza rynkiem pracy.
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Tabela 2.  Wp yw wybranych zmiennych na presti  g ównej pracy badanego (2008) w mo-
delach regresji liniowej, wspó czynniki standaryzowane (w nawiasie statystyka 
t, N=382)

 I II III

Rozleg o  w asnej sieci powi za  (0-10) 0,30*

(6,03)
0,26* 
(5,58)

0,08+

(1,84)

Mieszka cy wsi i miast poni ej 20 tys.a - -0,25*

(-4,53)
-0,12*

(-2,46)

Mieszka cy miast od 20 do 200 tys. a - Ref. Ref.

Mieszka cy miast powy ej 200 tys. a - 0,18*

(3,31)
0,09+

(1,87)

Kobiety a - -0,01
(-0,27)

-0,07+

(-1,72)

M czy ni a - Ref. Ref.

Wykszta cenie co najwy ej zawodowe a - - Ref.

Wykszta cenie rednie lub policealne a - - 0,22*

(5,00)

Wykszta cenie wy sze a - - 0,63*

(12,79)

R 0,30 0,48 0,68

* p<0,05
+ p<0,1
a Zmienna dwuwarto ciowa

Dnia 22 kwietnia 2011 roku wi kszo  polskich portali informacyjnych opubliko-
wa a komunikat Polskiej Agencji Prasowej, mówi cy o wynikach bada  nad zatrud-
nieniem w ma ych i rednich  rmach. Czytamy w nim, e �do zatrudnienia dochodzi 
najcz ciej z polecenia, czyli po znajomo ci (w 63,3 proc. ma ych i 57,6 proc. red-
nich  rm)�24. Równie  badania nad losami pokolenia osiemnastolatków z roku 1989 
pokazuj , e osobiste powi zania mia y do  wyra ny wp yw na przebieg ich karier. 
W pierwszej fali omawianego panelu zadano pytanie o rodzaje osobistej pomocy, 
jakie otrzyma  respondent uzyskuj c ka d  kolejn  prac . Dost pne opcje dotyczy y 
zró nicowanych form pomocy � od napisania listu polecaj cego lub podania, po oso-
biste wstawiennictwo czy nawet podj cie decyzji o zatrudnieniu. Przed 30. rokiem 
ycia, a wi c w najwa niejszym, bo pocz tkowym okresie kariery, a  75% przedsta-

wicieli pokolenia transformacji przynajmniej raz, uzyskuj c prac , otrzyma o jaki  
rodzaj osobistej pomocy. Je li jednostk  analizy uczynimy nie poszczególne osoby, 
ale ich prace (zarówno te sta e, na etacie, jak i dodatkowe, dorywcze), okazuje si , e 
uzyskanie ponad po owy z nich wi za o si  z jak  form  wsparcia ze strony krew-

24 Badania przeprowadzone przez Katedr  Socjologii Ekonomicznej SGH dla PKPP Lewia-
tan. Cytat za portalem Rzeczpospolita: http://www.rp.pl/artykul/691232-Praca-w-malych- rmach-
najczesciej-po-znajomosci.html (dost p 22.04.2011).
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nych lub znajomych25. Dwie najcz ciej pojawiaj ce si  formy pomocy to dostar-
czenie informacji o wakacie oraz wstawiennictwo �u odpowiednich osób�, a wi c 
to, co koncepcja s abych wi zi wskazuje jako najwa niejsze mechanizmy nieformal-
nych sposobów poszukiwania pracy (Granovetter 1995). Mo na za o y , e ju  ten 
fakt wiadczy o sporym znaczeniu bogatej sieci kontaktów � wi kszo ci m odych, 
wchodz cych na rynek pracy w okresie transformacji kto  w pewien sposób pomóg  
(a wi c przynajmniej skróci  dotkliwy okres bezrobocia). Nie wyczerpuje to jednak 
tematu korzy ci p yn cych z kapita u spo ecznego.

Pozosta my na poziomie analizy poszczególnych prac (ci g ych okresów za-
trudnienia na okre lonym stanowisku), a nie osób. Ka d  zmian  pracy respondenci 
oceniali pod k tem tego, czy by a to w ich opinii poprawa ich sytuacji zawodowej, 
czy te  nie (brak zmian lub regres). Jako test korzy ci p yn cych dla indywidualnych 
karier z tytu u posiadania kapita u spo ecznego mo na wi c potraktowa  to, czy mia  
on rzeczywi cie wp yw na korzystne zmiany w ich przebiegu, czyli najpro ciej mó-
wi c � awans26. Cho  tym razem zmienna wyja niana ma charakter dychotomiczny, 
wykorzystana zostanie regresja logistyczna. Wyniki analiz zamieszczone w tabeli 3 
pokazuj , e fakt uzyskania pomocy by  jednym z wa nych predyktorów takiej po-
prawy. Zgodnie z teori  kapita u ludzkiego (Becker 1993) osoby lepiej wykszta cone 
uzyskuj  z czasem coraz wy sze zwroty ze swoich kwali kacji, przede wszystkim 
w postaci progresu zawodowego � co jest dobrze widoczne w tabeli. Jak si  okazuje 
kapita  spo eczny, cho  w nieco mniejszym stopniu, równie  odgrywa w tym pewn  
rol . Przynajmniej w pokoleniu transformacji jego obecno  o po ow  zwi ksza a 
szans  (odds) uzyskania pracy lepszej ni  poprzednia. Dzieje si  tak przy kontroli 
wielko ci miejscowo ci (stanowczo mniejsze szanse awansu ludzi ze wsi i ma ych 
miast), p ci (gorsze mo liwo ci kobiet, cho  nieistotne przy kontroli wykszta cenia), 
a tak e informacji o uzyskanym dyplomie (istotn  ró nic  powoduj  jedynie studia), 
która � co wa ne � w bardzo niewielkim stopniu zmniejsza wspó czynnik w pierw-
szym wierszu. 

Zastosowanie w modelach przedstawionych powy ej sumy bezpo rednich i po-
rednich doj  do wymienionych w generatorze pozycji równie  daje istotny, po-

zytywny wynik. Warto w tym kontek cie odpowiedzie  na jeszcze jedno pytanie 
� czy osoby dysponuj ce bogatsz  sieci  kontaktów maj  faktycznie wi ksze szanse 
na uzyskanie pomocy podczas przemieszcze  w strukturze zawodowej. Mo liwe 
jest wszak, e wsparcie innych nie zale y ci le od cznej �zasobno ci� w relatyw-
nie rzadkie kontakty spo eczne � polecenie lub przekazanie informacji o wakacie 
mo e przecie  równie dobrze pochodzi  od sprzedawcy czy robotnika. Dodatkowe 
testy pokazuj  jednak, e tak nie jest � znajomi na wysokich pozycjach daj  pod 
tym wzgl dem przewag . Przeci tna rozleg o  sieci powi za  osób, które mog y 

25 Podobne wyniki uzyskiwane s  w przypadku spo ecze stwa ameryka skiego. Na podstawie 
przegl du bada  na ten temat, stwierdzono, e w Stanach Zjednoczonych od 30 do 60% wszystkich 
prac uzyskiwanych jest dzi ki pomocy przyjació  lub krewnych (Ioannides i Loury 2004). 

26 Pytanie nie rozstrzyga o, czy by  to awans zarobkowy, presti owy czy te  inny � w tym wzgl -
dzie decydowa a opinia respondenta. 
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liczy  przynajmniej na jedn  form  pomocy, by a o oko o jedn  pozycj  wi ksza ni  
w przypadku tych, którzy takiego wsparcia nie otrzymywali27. Mo na jednocze nie 
wykluczy , e mamy do czynienia ze spowodowanym wp ywem miejsca zamiesz-
kania czy wykszta cenia zwi zkiem pozornym � pokaza y to dodatkowe analizy28.

Tabela 3.  Wp yw wybranych zmiennych na przekonanie o poprawie sytuacji zawodowej 
(dla prac podj tych przed 30. rokiem yciab) w modelach regresji logistycznej, 
wspó czynniki exp(B) (w nawiasie statystyka Walda, N=866)

 I II

Uzyskanie przynajmniej jednej formy pomocy b 1,53*

(13,48)
1,50*

(7,47)

Mieszka cy wsi i miast poni ej 20 tys. b 0,72*

(5,98)
0,54*

(10,20)

Mieszka cy miast od 20 do 200 tys. b Ref. Ref.

Mieszka cy miast powy ej 200 tys. b 1,13
(0,53)

0,85
(0,49)

Kobiety b 0,69*

(10,36)
0,81

(1,89)

M czy ni b Ref. Ref.

Wykszta cenie co najwy ej zawodowe b - Ref.

Wykszta cenie rednie lub policealne b - 0,84
(1,10)

Wykszta cenie wy sze b - 1,70*

(5,31)

�2LL 1743,3 1074,3

* p<0,05
b Jednostkami analizy s  kolejne prace respondentów (z pomini ciem pierwszej pracy). Potraktowanie 
ka dej pierwszej pracy jako poprawy sytuacji zawodowej praktycznie nie zmienia wspó czynników (cho  
liczba jednostek analizy ro nie do 1316).

Nale y zastrzec, e zastosowana w analizie zmienna dotycz ca rozleg o ci sieci 
jest tylko aproksymacj  faktycznego kapita u spo ecznego w momencie uzyskiwania 
pracy, poniewa  nie odnosi si  dok adnie do okresu, w którym badani faktycznie 
do wiadczali przemieszcze  w strukturze zawodowej. By jednak dysponowa  po-
równywalnym wska nikiem dla ró nych momentów biogra i nale a oby przy bloku 
pyta  o ka d  kolejn  prac  zadawa  te  pytania z generatora pozycji, licz c jedno-
cze nie na to, e respondent b dzie w stanie odtworzy  stan rzeczy sprzed (na ogó ) 
wielu lat. Rzetelno  takiej próby by aby niewielka, dlatego pozostaje zda  si  na 
miar , stanowi c  przybli enie interesuj cej nas w asno ci.

27 Ró nica ta jest istotna statystycznie (t=3,10, df=453, p<0,01).
28 Analogicznie jak w tabeli 3 najsilniejszy zwi zek wyst pi  w przypadku zmiennej �wykszta -

cenie wy sze�, ale uwzgl dnienie go nie niwelowa o zwi zku rozleg o ci sieci z faktem uzyskania 
przynajmniej jednej formy pomocy przy uzyskiwaniu pracy. 



POZA WIEDZ  I MAJ TKIEM: NIERÓWNO CI W KAPITALE SPO ECZNYM... 117

Psychologiczne korelaty kapita u spo ecznego

Oprócz znaczenia czysto instrumentalnego posiadanie kapita u spo ecznego 
mo e mie  wa ne konsekwencje dla innych aspektów jako ci ycia. Jak pokazu-
j  badania psychologów spo ecznych, ju  od najm odszych lat brak wi zi i spo-
eczna izolacja prowadz  do negatywnych konsekwencji psychologicznych (zob. 

Crisp i Turner 2009). Tematem tej cz ci artyku u nie s  jednak nast pstwa a -
liacji w ogóle, lecz konsekwencje faktu posiadania bogatej i zró nicowanej sieci 
kontaktów. Niezale nie od tego, jaka jest sytuacja rodzinna jednostki czy liczba 
bliskich przyjació , posiadanie licznych znajomo ci (�s abych powi za �) w ród 
przedstawicieli klasy redniej i wy szej mo e wi za  si  z nieco innym funkcjo-
nowaniem psychologicznym. Mo na na przyk ad przypuszcza , e osoba o mniej 
rozbudowanej sieci znajomo ci, ograniczaj ca swoje kontakty do kr gu bliskich 
i homogenicznych rodowisk spo eczno-zawodowych, b dzie generalnie mniej 
ch tnie uczestniczy a w yciu publicznym. Z kolei bogate znajomo ci mog  wi za  
si  z wi ksz  pewno ci  siebie i przebojowo ci , a tak e ogóln  satysfakcj  z ycia. 
Jak pisali John Helliwell i Robert Putnam: �kapita  spo eczny jest silnie zwi zany 
z subiektywn  jako ci  ycia poprzez kilka niezale nych kana ów i na kilka sposo-
bów� (2004: 1444). 

Wszystkie analizowane dalej zmienne odnosz  si  tym razem do funkcjonowania 
przedstawicieli pokolenia transformacji w jednym punkcie czasowym, a mianowicie 
w roku 2008. Zacznijmy od sprawdzenia, czy kapita  spo eczny faktycznie powi -
zany jest z wi ksz  przebojowo ci  jednostek. Operacjonalizacja tej ostatniej cechy 
zosta a ju  opisana w cz ci metodologicznej. Wska nik powsta  na podstawie serii 
stwierdze , które reprezentuj  poziom determinacji w d eniu do yciowych celów, 
ale jednocze nie to, jak (przynajmniej deklaratywnie) respondent reaguje na niepo-
wodzenia. Pozytywne odpowiedzi na te pytania wiadczy y o wysokiej perseweracji 
i niskiej sk onno ci do rezygnacji i wycofania. 

Jak pokazuje tabela 4, opisana wy ej postawa faktycznie powi zana jest z wi k-
sz  rozleg o ci  kontaktów. Niezale nie od wykszta cenia (model III) czy pozycji 
zawodowej (model IV)29 osoby o wy szych warto ciach wska nika kapita u spo ecz-
nego deklaruj  wi ksz  przebojowo . Interesuj ce, e ta ostatnia nie zale y ani od 
p ci, ani od miejsca zamieszkania, ani od tego, jaki zawód respondent wykonywa . 
Ludzie z uporem d cy do realizacji swoich interesów zdarzaj  si  w ró nych seg-
mentach struktury spo ecznej. 

Wydaje si , e uzasadniona jest interpretacja w kategoriach subiektywnego po-
czucia wp ywu. Mo liwo  zmobilizowania zró nicowanych zasobów, dotarcia do 
ró nych osób zajmuj cych wysokie pozycje w strukturze spo ecznej pozwala zapew-
ne uzyska  poczucie, e o wiele wi cej rzeczy da si  osi gn . My lenie skierowane 
jest wówczas raczej na mo liwo ci, a nie na systemowe bariery. Nawet gdyby my 

29 Nie ma znaczenia, czy stosowana zostanie skala presti u czy inna skala zawodów. Niemal takie 
same wspó czynniki uzyskano przy kontroli warto ci na skali wynagrodzenia materialnego, a bardzo 
zbli one przy kontroli dochodu.
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uznali, e generator pozycji mówi raczej o prze wiadczeniach ni  rzetelnie opisuje 
stan faktyczny, narzuca by si  wniosek, e osoby, które uwa aj , e atwo jest im do-
trze  do innych i za atwi  z ich pomoc  pewne sprawy, wyka  wi ksz  wytrwa o  
w d eniu do swoich celów. 

Tabela 4.  Wp yw wybranych zmiennych na wska nik przebojowo ci (2008) w modelach re-
gresji liniowej, wspó czynniki standaryzowane (w nawiasie statystyka t, N=454)

 I II III IV

Rozleg o  w asnej sieci powi za  0,17*

(3,59)
0,17* 
(3,61)

0,19*

(3,71)
0,20*

(3,69)

Mieszka cy wsi i miast poni ej 20 tys.a - 0,16
(0,29)

0,01
(0,12)

-0,03
(-0,51)

Mieszka cy miast od 20 do 200 tys. a - Ref. Ref. Ref.

Mieszka cy miast powy ej 200 tys. a - -0,02
(-0,04)

0,01
(0,12)

-0,03
(-0,51)

Kobiety a - -0,05
(-1,09)

-0,05
(-1,07)

-0,01
(-0,02)

M czy ni a - Ref. Ref. Ref.

Wykszta cenie co najwy ej zawodowe a - - Ref. -

Wykszta cenie rednie lub policealne a - - 0,03
(0,53)

-

Wykszta cenie wy sze a - - -0,06
(-0,96)

-

Presti  aktualnej g ównej pracy b - - - -0,02
(-0,34)

R 0,17 0,18 0,19 0,20

* p<0,05
a Zmienna dwuwarto ciowa
b Zob. skala presti u w: S omczy ski 2007. 

Analogiczn  hipotez  postawiono te  w odniesieniu do kwestii samooceny ba-
danych, która silniej dotyka problemu subiektywnej jako ci ycia30. Okaza o si , e 
jest ona jeszcze mocniej skorelowana z atrybutami sieci powi za  (r= 0,2, p<0,001). 
Osoby, które nie s  z siebie zadowolone, s  przekonane o swojej niskiej warto ci, to 
cz ciej te, które s  ubo sze w kontakty spo eczne. Podkre lmy jeszcze raz � dzieje 
si  tak niezale nie od ich pozycji zawodowej31. Ta ostatnia wp ywa na wy sz  sa-
moocen , ale z dwóch osób o tej samej pozycji, na ogó  zdecydowanie lepsze samo-
poczucie wykazywa a ta, która mia a bogatsze powi zania. 

30 Jak pisa  Rosenberg (1965: 31): �Niska samoocena [�] sugeruje samoodrzucenie, niezado-
wolenie, a nawet pogard  wobec samego siebie. Jednostce brakuje szacunku wobec w asnej osoby, 
przynajmniej takiej, jak  si  sama postrzega. Obraz samego siebie jest trudny do zaakceptowania�.

31 W modelu analogicznym do IV w tabeli 4, ale obliczonym dla samooceny wspó czynnik beta 
opisuj cy wp yw rozleg o ci sieci wyniós  0,18 (p<0,001).
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Bardzo prawdopodobne, e osoby o mniej korzystnym umocowaniu w sieci spo-
ecznych relacji uwa aj , e posiadaj  niski potencja , a dzieje si  tak z powodu wy-

st puj cego równolegle poczucia niskiego wsparcia spo ecznego. Wyra aj c prze-
konanie o swoich niskich mo liwo ciach, wliczaj  w to niejako potencja  spo eczny 
warunkowany charakterem i zakresem posiadanych wi zi. Ciekawe, e korelacja 
wska nika kapita u spo ecznego z nisk  samoocen  jest niezale na od przekona-
nia o w asnej przebojowo ci32. Osoby szczególnie wobec siebie krytyczne maj  na 
ogó  mniej cennych kontaktów, niezale nie od tego, czy deklarowa y wysoki stopie  
perseweracji czy nie. Ludzie zasobniejsi w kapita  spo eczny33 maj  wi c wi ksze 
szanse, by lokowa  sprawstwo w sobie, ywi c przy tym przekonanie, e oznacza to 
oddanie spraw we w a ciwe r ce.

Wspomniane sk adowe my lenia o sobie i swoim yciu podsumujmy opisem 
prawid owo ci zwi zanej ze wska nikiem bezpo redniej, ogólnej oceny w asnego 
ycia w kategoriach sukcesu lub pora ki34. S  podstawy, by domniemywa , e 

i w tym przypadku kapita  spo eczny b dzie mia  znaczenie � mi dzynarodowe 
analizy pokaza y, e wyra nie wp ywa on na poczucie yciowej satysfakcji (Helli-
well i Putnam 2004). Co wi cej, prawid owo  t  autorzy potwierdzili w odniesie-
niu do danych na temat samobójstw, co przekonuje, e nie chodzi jedynie o ró nice 
w sonda owych deklaracjach, ale o realne ró nice w psychicznym dobrostanie. 
Analogicznie przedstawia si  rzecz w przypadku polskiego pokolenia transfor-
macji. Najrzadziej pozytywnie o swoich yciowych dokonaniach my leli ci jego 
przedstawiciele, których sie  powi za  by a najmniejsza � przeci tnie mieli oni 
o jedn  czwart  mniejsz  liczb  cennych kontaktów, ni  wynosi a rednia ogólna. 
Natomiast ci, którzy posiadali jednoznaczne przekonanie o w asnym sukcesie, byli 
w stanie dotrze  do wi kszej o jedn  pi t  ni  przeci tnie liczby pozycji wymie-
nionych w generatorze. Zwi zek ten, podobnie jak poprzednie, okaza  si  nieza-
le ny od pozycji zawodowej i istotny statystycznie35. Mo na wi c skonstatowa , 
e kapita  spo eczny by  wa nym argumentem funkcji opisuj cej indywidualn  

satysfakcj  z ycia. 

Nierówno ci alokacyjne w kapitale spo ecznym 
i ich �etiologia� 

Przyj o si  ocenia  nierówno ci spo eczne nie tylko pod k tem dyspersji okre-
lonych zasobów i atrybutów, ale równie  pod k tem szans ich uzyskania, wyni-

kaj cych z pochodzenia spo ecznego. Jak wspomnia em w jednym z poprzednich 
paragrafów, mo na to poczytywa  za jeden z mo liwych symptomów straty kacyj-

32 Korelacja cz stkowa wynosi 0,17 (p<0,001).
33 Jak pokaza y dodatkowe analizy, znaczenie odgrywaj  równie  kontakty po rednie (sie  znajo-

mo ci dost pnych przez kogo  bliskiego).
34 Pytanie brzmia o: �A czy móg (a)by P. powiedzie  o sobie, e osi gn (a) P. sukces yciowy?�.
35 Korelacja mi dzy rozleg o ci  w asnej sieci kontaktów a poczuciem osi gni cia yciowego 

sukcesu wyra ona wspó czynnikiem Pearsona wynios a 0,18 (p<0,001). Korelacja cz stkowa przy 
kontroli presti u g ównej pracy wynios a 0,14 (p<0,01). 
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nego dzia ania sieci powi za . Cho  odmienny punkt startu na ogó  warunkuje ró ne 
yciowe szanse i osi gni cia, to akurat kwestia �dziedziczenia� kapita u spo ecz-

nego mo e wydawa  si  nieco bardziej problematyczna ni  w przypadku innych 
zasobów. Wedle logiki wytwarzania si  wi zi spo ecznych (zob. Granovetter 1973; 
Coleman 1988a) silne wi zi (rodzinne i przyjacielskie) powoduj  w czanie jedno-
stek do sieci o du ym nasyceniu powi za  wielostronnych (czyli sieci domkni -
tych). Wiele kontaktów ulega w ten sposób udost pnieniu, co mo e w jakim  stop-
niu powodowa  reprodukcj  kapita u spo ecznego (na mocy u yczania powi za ). 
Powielanie struktury znajomo ci mo e si  jednak odbywa  równie  inaczej. Drugie 
wyja nienie ewentualnego �dziedziczenia� by oby takie, e trajektorie zawodowe 
dzieci mog  w pewnej mierze powtarza  cie k  przebyt  przez rodziców � mowa 
o podobie stwie karier edukacyjnych, ale równie  o podobnym poziomie zaanga o-
wania obywatelskiego czy udzia u w praktykach religijnych. Mi dzypokoleniowe 
odtwarzanie podobnej sieci kontaktów odbywa oby si  w tym przypadku ze wzgl du 
na równoleg o  do wiadcze  i kontakt z analogicznymi instytucjami (zw aszcza 
edukacyjnymi), czyli by oby tworzeniem kontaktów podobnych, a nie w czaniem 
do tej samej dos ownie sieci. Oba procesy mog  w ró nym nasileniu wspó wyst po-
wa , lecz w obu wersjach spodziewaliby my si  bogatszej sieci w przypadku dzieci 
osób o wy szej pozycji, cho  przyczyny s  odmienne. Nie przes dzaj c o �etiologii� 
klasowej nierówno ci w kapitale spo ecznym warto przyjrze  si , czy wzór taki si  
w ogóle ujawnia. 

Je li przyjmiemy, e osoby o najwy szych pozycjach zawodowych (posiadaj -
ce wp yw na decyzje) oraz te, które maj  najwy sze kompetencje (kapita  ludzki) 
dysponuj  najwi ksz  mo liwo ci  przekazywania spo ecznych �zasobów� � albo 
ujmuj c rzecz inaczej: dokonywania konwersji ró nych w asnych kapita ów w kapi-
ta y swoich dzieci � to w ród o miu podstawowych klas zawodowych spodziewali-
by my si  przewagi pod tym wzgl dem w ród potomków kierowników, ekspertów 
czy w a cicieli. Jak przekonuj  wyniki zamieszczone w tabeli 5, w istocie tak jest. 
Ró nica pozycji zawodowej odzwierciedlona jest w ró nicy kapita u spo ecznego 
nast pnego pokolenia � dzieci kierowników maj  znacznie rozleglejsze sieci ni  
dzieci wi kszo ci pozosta ych kategorii. Najmniej powi za  z wysokimi pozycja-
mi posiadaj  dzieci robotników (zw aszcza niewykwali kowanych), czyli kategorii 
zawodowej, która relatywnie s abo poradzi a sobie w okresie zmian systemowych 
(Pohoski 1995). Z uwagi na to, e kategoria w a cicieli i samodzielnych pracowni-
ków by a wewn trznie bardzo zró nicowana, reprodukowane s  w tej klasie rów-
nie  zró nicowane pozycje, co wida  cho by w poziomie osi gni  edukacyjnych 
przedstawicieli tej klasy (por. Mach 2003). Na uwadze nale y mie  równie  to, e 
chodzi o zawód ojca w roku 1985, a wi c mamy w istocie do czynienia jedynie z ru-
dymentami sektora prywatnego. Z tego wzgl du nie powinno dziwi , e kategoria 
w a cicieli znalaz a si  w zestawieniu �potencja u konwersji� kapita u spo ecznego 
dopiero za kategori  kierowników i specjalistów. W m odszych pokoleniach wyniki 
by yby zapewne nieco inne. 
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Tabela 5. Klasa zawodowa ojca a rozleg o  sieci respondenta (N=427)

rednia rozleg o
w asnej sieci 
powi za

Ró nice mi dzy kategoriamia

(8) (7) (6) (5) (4) (3) (2)

(1) Kierownik (n=11) 7,72 4,20* 3,07* 2,36+ 2,49+ 2,26 1,94 0,37

(2) Ekspert (n=14) 7,35 3,83* 2,70* 1,98+ 2,11* 1,88 1,56

(3) W a ciciel lub samodzielny 
(n=14)

5,79 2,27* 1,13 0,41 0,54 0,32 - -

(4) Kontroler (n=17) 5,47 1,95 0,82 0,10 0,23 - - -

(5) Pracownik umys owy (n=50) 5,24 1,72* 0,58 -0,13 - - - -

(6) Rolnik (n=70) 5,37 1,85* 0,71 - - - - -

(7) Robotnik wykwali kowany 
(n=194)

4,66 1,14 - - - - - -

(8) Robotnik niewykwali kowa-
ny (n=54)

3,52 - - - - - - -

F Welcha 7,70 - - - - - - -

(df1 / df2) (7 / 67,1) - - - - - - -

P <0,001 - - - - - - -

* p<0,05
+ p<0,1
a Istotno  oznaczono na podstawie testu Gamesa-Howella

Pomimo do  klarownej prawid owo ci widocznej w tabeli 5, rozstrzyganie 
o �dziedzicznym� charakterze kapita u spo ecznego by oby jednak zbyt pochopne. 
Przekonuj  o tym modele zaprezentowane w tabeli 6, w której otrzymujemy prze-
gl d najwa niejszych predyktorów tej zmiennej. Porównanie modelu I z kolejnymi 
przekonuje, e wp yw pozycji zawodowej rodziców36 jest wyra ny tylko wówczas, 
gdy poza modelem pozostawimy dane o karierze edukacyjnej i zawodowej respon-
denta. Nawet wtedy silniej ni  presti  pracy ojca z rozleg o ci  sieci kontaktów sko-
relowany jest fakt przynale no ci do jakiej  organizacji spo ecznej. 

P e  i miejsce zamieszkania nie s  czynnikami, które znacz co ró nicuj  poziom 
kapita u spo ecznego. Dzieje si  tak ze wzgl du na obecno  zmiennych opisuj cych 
miejsce w strukturze, bez ich kontroli istotnie mniejsz  rozleg o ci  kontaktów � 
o czym by a ju  wcze niej mowa � dysponuj  mieszka cy ma ych miejscowo ci. 
Jak mo na by o przypuszcza , zarówno uczestnictwo w organizacjach spo ecznych, 
jak i praktykach religijnych37 przyczynia si  do zwi kszenia liczby kontaktów. Co 
wa ne � wp yw tych dwóch zmiennych jest w znacznym stopniu niezale ny od zdo-
bytego wykszta cenia, jak i wykonywanego zawodu. By mie  bogatsze sieci, trzeba

36 W modelu wykorzystano informacje o zawodzie ojca, poniewa  by y silniej skorelowane z ka-
pita em spo ecznym respondenta.

37 Dodatkowe analizy pokaza y, e nie chodzi w tym przypadku jedynie o wi ksz  dost pno  
ksi y w sieci kontaktów.
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Tabela 6.  Wp yw wybranych zmiennych na rozleg o  w asnej sieci powi za  w mode-
lach regresji liniowej, wspó czynniki standaryzowane (w nawiasie statystyka t, 
N=436)

I II III IV V

Presti  g ównej pracy respondenta b - - 0,30*

(5,58)
0,12+

(1,84)
0,08

(1,16)

Presti  zawodu ojca respondenta b 0,19*

(3,80)
0,16*

(3,27)
- - 0,05

(0,38)

Mieszka cy wsi i miast poni ej 20 tys.a -0,08
(-1,35)

-0,07
(-1,23)

-0,02
(-0,39)

0
(0,14)

0,02
(0,87)

Mieszka cy miast od 20 do 200 tys. a Ref. Ref. Ref. Ref. Ref.

Mieszka cy miast powy ej 200 tys. a -0,02
(-0,32)

0
(0,03)

-0,05
(-0,76)

-0,06
(-0,93)

-0,04
(-0,64)

Kobiety a 0,04
(0,85)

0,03
(0,07)

0,06
(1,18)

0,02
(0,36)

0,00
(0,07)

M czy ni a Ref. Ref. Ref. Ref. Ref.

Wykszta cenie respondenta: co najwy ej 
zawodowe a

- - - Ref. Ref.

� rednie lub policealne a - - - 0,17*

(2,86)
0,18*

(3,01)

� wy sze a - - - 0,34*

(4,61)
0,34*

(4,38)

Uczestniczy w mszy co najmniej raz 
w miesi cu a

- 0,11*

(2,38)
- - 0,11*

(2,19)

Nale y do organizacji spo ecznej a - 0,19*

(4,06)
- - 0,13*

(2,52)

R 0,22 0,32 0,30 0,38 0,43

* p<0,05
+ p<0,1
a Zmienna dwuwarto ciowa
b Zob. skala presti u w: S omczy ski 2007. 

intensywniej uczestniczy  w yciu spo ecznym (pozytywny zwi zek obserwujemy 
równie  w przypadku nieuwzgl dnionego w modelach uczestnictwa w wyborach), 
co � nie bez pewnych zastrze e  � da oby si  interpretowa  jako mo liwo  doko-
nywania wiadomych inwestycji równie  w kapita  spo eczny. Najbardziej znacz cy 
jest jednak wynik dotycz cy pozycji zawodowej respondenta (mierzonej tu za pomo-
c  presti u pracy). Jak ustalili my wcze niej, kapita  spo eczny jest z ni  pozytywnie 
skorelowany, jednak to nie miejsce pracy jest najlepszym faktycznym predyktorem 
znajomo ci. W czenie do modelu IV poziomu wykszta cenia zdecydowanie zwi k-
sza ogólne dopasowanie. wiadczy to o tym, e podstawow  rol  w kszta towaniu 
sieci powi za  odgrywa raczej trajektoria edukacyjna. To na etapie szkó  ró nego 
stopnia, na zasadach homo lii i wrastania w rodowisko klaruj  si  kr gi towarzy-
skie, których trwa o  przekracza ramy czasowe studiowania. Jak zreszt  wida , ka -
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dy kolejny szczebel edukacji przynosi wi ksze szanse na posiadanie bogatszej sieci 
kontaktów � wykszta cenie wy sze poszerza znajomo ci w porównaniu ze rednim, 
a rednie w porównaniu z podstawowym i zawodowym. Potwierdza si  zatem ra-
czej hipoteza �powtórzonej cie ki� ni  bezpo redniej reprodukcji przez �w czenie 
do rodowiska�, chocia  podkre li  wypada, e nawet w modelu V wspó czynnik 
dotycz cy pochodzenia, cho  nieistotny statystycznie przy tej wielko ci próby, nie 
przestaje by  dodatni.  

W kontek cie przedstawionych wyników warto przywo a  jeszcze jedn  ilustra-
cj  z wywiadów pog bionych. Jedne z najbardziej symptomatycznych wypowiedzi 
zawiera  wywiad [26], w którym badany analizowa  swoje yciowe wybory w a nie 
w perspektywie znaczenia posiadanych kontaktów. a owa  mi dzy innymi tego, e 
nie poszed  na studia, co � jak uwa a  � mog o wzbogaci  jego znajomo ci: Mia em 
próbowa  te studia wtedy podj  [�] i mo e bym wtedy pozna  kogo  ciekawego, 
mo e jakie  lepsze kontakty. Bo kontakty maj  w naszym kraju du e znaczenie. Mo e 
eby si  wtedy uda o jak  w asn  dzia alno  za o y , mo e jak  lepsz  prac . Da-

lej, diagnozuj c w asne otoczenie, stwierdzi , e powi zania liczy y si  w przypad-
ku indywidualnych karier nie mniej ni  kompetencje zawodowe dostarczane przez 
system edukacyjny: Moje spostrze enia [�] to takie, e cz owiek maj cy du y zasób 
wiedzy, du e wykszta cenie, ale nie ma tych znajomo ci to nie ma szans, nie ma 
szans. O w asnych do wiadczeniach opowiada  z alem: Nie by o szans, eby dosta  
si , eby przebi  ten mur, eby zacz  pracowa  w jakim  renomowanym zak adzie 
[�] [Do tego] trzeba by o mie  takie znajomo ci. [�] I tak to si  kr ci w naszym 
kraju, bez znajomo ci [�] to ani rusz.

Kapita  spo eczny i straty kacja � konkluzje

Omówione wy ej analizy pokaza y kilka podstawowych wzorów dotycz cych 
kapita u spo ecznego pokolenia transformacji, czyli kohorty, która uzyska a pe no-
letno  w momencie upadku komunizmu. Problem kierunku zale no ci, w których 
wyst puj  wska niki kapita u spo ecznego jest z o ony, jednak istniej  podstawy 
by sformu owa  kilka do  mocnych wniosków. Po pierwsze mo na (przy pewnych 
rzecz jasna zastrze eniach) stwierdzi , e nierówno ci w rozk adzie kapita u spo-
ecznego s  porównywalne lub wy sze ni  nierówno ci w innych, bardziej trady-

cyjnych kapita ach. Po drugie da si  pokaza , e kapita  spo eczny ma praktyczne 
konsekwencje dla przebiegu karier zawodowych, zw aszcza dla uzyskiwania pracy 
i poprawy sytuacji zawodowej. Po trzecie, jest do  wyra nie powi zany z psycho-
logicznym funkcjonowaniem jednostek, zw aszcza takimi jej aspektami jak prze-
bojowo , samoocena, ale równie  ogóln  satysfakcj  z ycia. Wszystko to nie s  
wyniki zupe nie nowe, natomiast potwierdzenie ich w kontek cie losów osób roz-
poczynaj cych doros e ycie w okresie transformacji systemowej w Polsce ma swo-
je szczególne znaczenie. Transformacja by a wszak czasem nasilonych konwersji 
i przemieszcze  pomi dzy ró nymi polami spo ecznymi, co najlepiej widoczne by o 
w obr bie elit (zob. Wnuk-Lipi ski 1996). Fakt, e do niedawna kapita  spo eczny 
by  pomijany w modelach struktur spo ecznych i ich reprodukcji, wiadczy bardziej 
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o trudno ci w jego pomiarze, ni  o tym, e ma on niewielkie znaczenie dla procesów 
kszta tuj cych struktury i ich zmienno . 

W szerszym kontek cie teoretycznym uzyskane wyniki wiadcz  przeciw trady-
cyjnemu merytokratycznemu modelowi kariery, co zreszt  potwierdzaj  ró ne inne 
badania prowadzone wedle odmiennych planów i z zastosowaniem innych metod. 
Interesuj cych dowodów dostarczy y mi dzy innymi quasi-eksperymentalne bada-
nia prowadzone na brytyjskich uczelniach, gdzie studenci s  przypisywani do po-
szczególnych akademików i pokoi w sposób losowy. Wykaza y one istnienie efek-
tu rówie nika (peer effect), którego dzia anie polega o na tym, e przysz e pozycje 
zawodowe i zarobki studentów by y skorelowane z przeci tnymi ich warto ciami 
w obr bie akademików (Marmaros i Sacerdore 2002). Okaza o si  równie , e wa -
nym predyktorem uzyskania dobrze p atnej pracy by o otrzymanie pomocy ze strony 
obecnego lub by ego cz onka tego samego bractwa, co nale y rozumie  jako efekt 
dzia ania tzw. Old Boy�s Network. 

Istnienia nierówno ci w kapitale spo ecznym nie nale y jednak demonizowa , 
jak czyni si  to niekiedy w obiegowych s dach. Bardzo rzadko jest on produktem 
funkcjonowania zamkni tych, elitarnych grup i organizacji. Jak zosta o to pokazane 
w poprzednim punkcie, wi kszo  jego wariancji wynika ze zró nicowanego kon-
taktu z instytucjami, chodzi zw aszcza o szko y wy sze, dobrowolne organizacje 
cz onkowskie czy cho by Ko ció . Odmienny sk ad sieci kontaktów jest pochodn  
zjawiska homo lii, którego dzia anie mo emy atwo zilustrowa  cho by na przy-
k adzie homogamii ma e skiej (zob. Doma ski i Przybysz 2007). Pokazuje ona, 
e mi o , cho  bywa lepa, w praktyce rzadko przymyka oko na straty kacyjne 

atrybuty partnera lub partnerki. Podobnie dzieje si  w przypadku innych relacji, 
zw aszcza przyjacielskich. Znów mo na si gn  po ilustracj  z przeprowadzonych 
wywiadów. W jednym z nich badany opowiada  o przemieszczeniu pomi dzy kr ga-
mi spo ecznymi, jakiego dozna  za spraw  awansu edukacyjnego. By  to w zasadzie 
typowy przypadek przemieszczenia pomi dzy klasami, któremu towarzyszy o po-
czucie wyobcowania ze swojego pierwotnego rodowiska spo ecznego. O dawnych 
znajomych badany opowiada : Niestety ró nica wykszta cenia nas podzieli a. Tak mi 
si  wydaje. [�] Kilka razy to odczu em od kolegów. W a nie tak si  wyrazili: a ty 
to, ty to tamto, ty do szko y chodzi e  [�] Nie wiem, czy si  wstydz , ale oni raczej 
czuj  tak  barier  [11]. Wzrostowi rozbie no ci statusowych towarzyszy  wyra ny 
dyskomfort psychologiczny, który mo na t umaczy  mechanizmem krzy uj cych 
si  nacisków (zob. Lipset 1995). Zmiana statusu oznacza a wi c po rednio zmian  
grupy towarzyskiej. 

Warto te  doda , e wag  znajomo ci w yciu dostrzegali g ównie ci badani, któ-
rzy byli w mniejszym stopniu obdarzeni kapita em spo ecznym38. Na tej podstawie 
mo na by mówi  o specy cznym �efekcie deprywacji�, dotycz cym tego, jak wiele 
sprawstwa lokuje si  w osobistych znajomo ciach. Nale y te  podejrzewa , e ci, 

38 wiadczy o tym cho by istotny ujemny zwi zek mi dzy stopniem akceptacji stwierdzenia 
�Kiedy chce si  co  w pracy osi gn , trzeba mie  znajomo ci�, a rozleg o ci  sieci (p<0,01) i ilo ci  
pomocy uzyskanej podczas poszukiwania pracy (p<0,03).
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którzy faktycznie takie bogate kontakty posiadaj , traktuj  je raczej jako powsta e 
naturalnie i samoistnie (koledzy ze studiów, koledzy ze wspólnego klubu itp.), bez 
kunktatorstwa i cynicznego planowania. Symptomatyczne jest na przyk ad, e lu-
dzie wykazuj  odmienne predylekcje do chwalenia si  znajomo ciami zale nie od 
zajmowanej przez siebie pozycji (jako ilustracj  instrumentalizacji powi za  mi dzy 
osobami o ró nej pozycji mo na zreszt  poda  wzory relacji patronackich, które 
dobrze opisywa  Edward Ban eld [1958]). Najwyra niej smak kapita u spo ecznego 
docenia si  najbardziej, ucztuj c przy stole Barmakidy.
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Besides Knowledge and Wealth: Inequality in Social Capital During 
the Transformation (in Poland)

Summary

The article discusses the signi cance of social capital in Poland during the system 
transformation from the point of view of strati cation. In the  rst part the theoretical and 
methodological issues are explored, in particular the neocapital perspective represented mainly 
by Nan Lin, as well as the problem of operationalizing the concept of social capital. Further, the 
results of analyses based on two waves of research on the lives of �transformation generation�, 
meaning the 18-year-olds of 1989, are presented. The differentiation of this cohort in terms of 
number of social contacts possessed by its members is signi cant, which from the neocapital 
perspective makes it one of signi cant factors of inequality. Moreover, the results of analyses 
give grounds to the conclusion that social networks play an important role in professional careers 
and in psychological functioning of individuals. One basic objection against the strati cation 
signi cance of social capital is the fact that its �etiology� is better accounted for by the �repeated 
path� hypothesis than by simple inheriting.

Key words: social capital; social networks; strati cation; inequality; transformation.


