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Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszej pracy są  zmiany orientacji egalitarnych 
w społeczeństwie polskim w latach 1988-1993. Zawiera ona omówie
nie rezultatów badań przeprowadzonych na krótko przed zapoczątko
waniem transformacji systemowej, a następnie powtórzonych -  na 
części tej samej próby -  bezpośrednio po zakończeniu wyraźnie wyod
rębniającego się etapu tej transformacji, wyznaczonego przez rozwiąza
nie parlamentu, rozpisanie nowych wyborów i zwycięstwo partii le
wicowych we wrześniu 1993 roku.

Podstawowe pytanie badawcze, na które udzielimy -  dzięki danym 
panelowym -  empirycznie udokumentowanej odpowiedzi, brzmi nastę
pująco: czy zmiany w położeniu materialnym jednostek, zarówno 
obiektywne jak  i subiektywnie odczuwane, powodowały ewolucję po
staw wobec zasad podziału dóbr? Formułując powyższy problem od
wołujem y się w istocie do hipotezy o związku między położeniem 
w strukturze społecznej i związanym z tym położeniem interesem eko
nomicznym jednostek a ich poglądami i wyznawanymi przez nie war
tościami. Postawiony problem odnosi się zatem do hipotezy zaliczanej 
w  socjologii do klasycznych. Jednocześnie postawiony problem dotyka 
kwestii o kluczowym znaczeniu dla przyszłego funkcjonowania nasze
go społeczeństwa -  rysujących się w nim coraz wyraźniej podziałów 
i narastających konfliktów.

Układ niniejszej pracy przedstawia się następująco: rozpoczynamy 
od postawienia pytań badawczych, na które odpowiedzi poszukujemy. 
Następnie przedstawiamy korzenie teoretyczne naszych zainteresowań 
i formułujemy -  nawiązując do postawionych wcześniej pytań -  szcze
gółowe hipotezy badawcze. Niezbędna charakterystyka analizowanego
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materiału empirycznego poprzedza prezentację uwarunkowań i korela- 
tów orientacji egalitarnych, kolejno w 1988 i w 1993 roku. W obu 
przypadkach charakteryzujemy kontekst, w jakim kształtowały się ba
dane orientacje. Ostatnie fragmenty pracy poświęcamy omówieniu 
zmian analizowanych orientacji społecznych w latach 1988-1993, 
a w zakończeniu przedstawiamy wnioski teoretyczne. Szczegóły natury 
warsztatowej omawiamy w czteroczęściowym Aneksie.

Pozostaje złożenie podziękowań wszystkim Osobom, które w trakcie 
pisania tej pracy służyły mi pomocą i cennymi radami. Przede wszyst
kim dziękuję profesorowi Kazimierzowi M. Słomczyńskiemu, a także 
profesorom Władysławowi Adamskiemu i Melvinowi L. Kohnowi.



1. Problematyka pracy i użyte zmienne

Prezentację wyników analiz empirycznych poprzedzimy przedsta
wieniem teoretycznego zaplecza tych analiz oraz zastosowanych instru
m entów badawczych. Ograniczymy się do takich informacji, bez 
których cele i sens prezentowanych dalej rezultatów badań mogłyby 
być niezrozumiałe. Zastosowane zmienne oraz stworzone na ich pod
stawie konstrukty przedstawiliśmy w sposób bardzo szczegółowy m a
jąc  na uwadze, podobnie jak  w przypadku opisów szczegółów natury 
technicznej zamieszczonych w Aneksach, normę jawności warsztatu 
badawczego.

1.1. Pytania badawcze

Podstawowe z postawionych w niniejszej pracy pytań badawczych 
pozostaje w ścisłym związku z prezentowanym w wielu analizach soc
jologicznych (Nowakowa, 1973) twierdzeniem postulującym występo
wanie zależności między interesami jednostki a je j świadomością. 
Zgodnie z tym twierdzeniem zarówno same cechy położenia społeczne
go jednostek, jak  i ich zmiany powinny wpływać na treść świadomości 
tych jednostek. W kontekście naszych badań nasuwa się pytanie, czy 
casus nastawień egalitarnych w Polsce lat ostatnich potwierdza tezę 
o wpływie interesów na postawy, wnikliwie analizowanym przez róż
nych autorów (Huber, Form, 1973; Adamski, 1990; Wnuk-Lipiński, 
1991; Białecki, 1992; Mason, 1992; Rychard, 1992), czy też wskazuje 
na obecność mechanizmów wpływ ten zakłócających, ograniczających 
bądź eliminujących.
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Wspomniane mechanizmy mieszczą się w formule hegemonii ideo
logicznej. Zgodnie z tą  formułą postawy oraz inne treści świadomości 
jednostek  kształtują się pod wpływem przekazów konstruowanych 
zgodnie z potrzebami -  choć niekoniecznie z interesami -  klasy pa
nującej. W konsekwencji, poddana sprzecznym wpływom świadomość 
społeczna przybiera często -  zdaniem wielu autorów -  postać słabo 
wykrystalizowaną (Connell, 1977; Cheal, 1979; Prandy, 1979), dzięki 
silnemu oddziaływaniu dominującej ideologii (Abercrombie i in., 
1980).

Warto wyróżnić dwa aspekty wspomnianego braku krystalizacji 
świadomości: zewnętrzny i wewnętrzny. Pierwszy daje znać o sobie 
wtedy, gdy jednostki o podobnym położeniu społecznym i wynikają
cych z tego interesach wyznają odmienne idee. Wagę tego aspektu wie
lokrotnie akcentowano w jednej z najdłuższych debat, jakie toczyły się 
w powojennej socjologii, dotyczącej problemu przejmowania przez 
liczne odłamy klasy robotniczej wartości i nastawień uważanych za ty 
powe dla burżuazji (Goldthorpe i in., 1969; Dalia, Guest, 1975). Z dru
gim z wyróżnionych aspektów mamy do czynienia wówczas, gdy te 
same jednostki wyznają -  w skali masowej -  idee wzajemnie sprzecz
ne, przykłady czego łatwo znaleźć w różnych studiach nad świado
m ością potoczną (Hiller, 1975; Cheal, 1979). Nasuwa się w związku 
z tym pytanie, czy w okresie transformacji systemowej krystalizacja 
badanych orientacji społecznych słabnie w każdym z wymienionych 
aspektów, czego należałoby oczekiwać z powodów, o których będzie 
dalej mowa.

Panowania ideologicznego nie należy sprowadzać do czynnika 
sprawności indoktrynacji. Skuteczność sterowania m asow ą świado
mością zależy bowiem nie tylko od umiejętności nadawcy przekazu, 
lecz także -  i przede wszystkim -  od okoliczności, na które praktycznie 
nie ma on wpływu. Chodzi zarówno o potrzeby, nastawienia, możli
wości poznawcze oraz doświadczenia odbiorcy, jak  i o charakter oka
zji, przy której dochodzi do próby uruchomienia mechanizmu za
kłócającego związek między indywidualnymi interesami a treściami 
świadomości jednostek. Podjęcie dzieła transformacji systemu społecz
no-ekonomicznego dostarczyło ku temu szczególnej okazji, niezwykle 
korzystnej z punktu widzenia możliwości redukowania sentymen
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tów egalitarnych w społeczeństwie polskim. Złożyło się na to kilka 
okoliczności.

Z jednej strony reforma systemowa wymagała zmiany nastawień 
społecznych, w tym postaw wobec zasad podziału dóbr. Wzrost nie
równości ekonomicznych stanowił nieodłączny element logiki tych re
form (Offe, 1991) i dlatego też rozpowszechnione w Polsce nasta
wienia proegalitarne nie mogły być zaliczone do aktywów. Sytuacja ta 
stwarzała zapotrzebowanie na uruchomienie m echanizmów zakłó
cających związek między bieżącymi interesami a postawami wobec 
dystrybucji dóbr.

Z drugiej strony doszło do splotu okoliczności stwarzającego sytua
cję niezmiernie korzystną z punktu widzenia zmiany masowych nasta
wień, choć chyba działającego krócej niż zdają się sądzić niektórzy 
autorzy (Hirschman, 1981). Stan ostrego deficytu legitymizacji syste
mu społecznego został zamieniony na układ charakteryzujący się w y
stępowaniem poważnej jej nadwyżki, która mogła zostać użyta do 
konstruowania formuły postulującej zawieszenie krótkofalowych inte
resów na rzecz wspólnego dobra, jakim  pozostawało reformowanie 
gospodarki, które w końcu miało przynieść korzyści przeważającej 
większości społeczeństwa.

Co więcej, nieinstrumentalne w okresie przebudowy orientacje ega
litarne łatwo było przedstawić jako swoisty przeżytek, przejaw myśle
nia w duchu starego, nielubianego reżimu i jako jego produkt. Było to 
tym łatwiejsze, że omawiane orientacje nigdy nie miały w Polsce silne
go zaplecza kulturowego w postaci żywotnych subkultur plebejskich 
w rodzaju „kultury nędzy” (Lewis, 1966) czy szczególnej wersji kultu
ry proletariackiej (Hoggarth, 1976). Polski system kulturowy był zaw
sze zdominowany przez prądy antyegalitarne, dopasowane do hierar
chicznie zorganizowanego społeczeństwa, w którym brakowało miejsca 
na typowe dla innych kultur (Wildavski, 1991) akcentowanie w mię
dzyludzkich interakcjach czynnika równości.

Mniej oczywista jest sprawa zaplecza ideologicznego orientacji ega
litarnych. Niektóre analizy świadomości polskiej klasy robotniczej su
gerują, że stan tej świadomości osiągnął modelowy poziom właściwy 
tzw. „klasie dla siebie” (Malanowski, 1981). Z analiz tych wynika, że 
wspomniana klasa, przynajmniej w wydaniu polskim, znakomicie po-
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tw ierdza trzeźwość znanego dezyderatu Lenina o konieczności w nosze
nia do klasy robotniczej tzw . św iadom ości socjalistycznej, zgodnej 
z doktryną partii rządzącej. Zostało przy tym wykazane w sposób prze
konujący, że w przypadku orientacji egalitarnych wspom niane „w no
szenie św iadom ości” dokonywało się -  co najmniej od końca lat sześć
dziesiątych -  z nader ograniczoną intensyw nością (Kostowska, 1983). 
Skłania to do przypuszczenia, że fenomen polskiego egalitaryzm u nie
w iele ma w spólnego zarówno z tradycyjnie rozum ianym i podziałami 
klasow ym i, jak  i z wpływem  oficjalnej ideologii ery państw ow ego 
socjalizmu.

Z powyższych rozważań w ynikają pytania dotyczące form oraz sku
teczności oddziaływania na postawy wobec dystrybucji dóbr. G runtow 
nie om aw iany przez innych autorów  (O ffe, 1991; Zagórski, 1994) 
m echanizm  podtrzym yw ania nadziei jednostek  na poprawę położenia 
nie będzie w niniejszej pracy przywoływany zbyt często, a jeżeli tak, to 
raczej w  kontekście nadm iernie rozbudzonych i rychło zawiedzionych 
oczekiw ań (G urr, 1970). Poświęcim y natom iast sporo uwagi próbie 
udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące roli, jak ą  w okresie trans
formacji system owej odgrywają inne, rzadziej omawiane w  literaturze 
m echanizm y zdolne do zakłócania związku między interesami a posta
wami. M echanizm y, o których mowa, byw ają urucham iane wtedy, kie
dy w yw ołanie pożądanej zm iany nastaw ień społecznych okazuje się 
niem ożliwe. Pozostają wówczas do wyboru dwa potężne mechanizm y 
substy tu tyw ne: bagatelizow anie problem u bądź jego  zafałszow anie. 
N asuw a się pytanie, czy w przypadku postaw wobec dystrybucji dóbr 
działał któryś z tych mechanizmów.

Przedstawione pytania badawcze m ają charakter bardzo ogólny. O d
pow iedź na nie w ym aga w cześniejszego przełożenia ich na bardziej 
konkretny język  problem ów szczegółowych. Uczynimy to formułując 
hipotezy, które -  aby były zrozum iałe -  podamy po przedstawieniu tła 
teoretycznego prezentowanych w niniejszej pracy analiz em pirycznych. 
Ukazanie tego tła będzie stanowić również pożyteczne wprowadzenie 
do poprzedzającej w yliczenie konkretnych hipotez definicji orientacji 
egalitarnych, jak ą  przyjęliśm y w niniejszej pracy.
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1.2. Tło teoretyczne

Fundam ent teoretyczny prezentow anych w niniejszej pracy analiz 
em pirycznych je s t silnie osadzony w nurcie badawczym  zapoczątko
w anym  w latach czterdziestych przez badaczy am erykańskich i roz
wijanym  po dziś dzień w różnych krajach. N iew ątpliw ą inspirację dla 
podejm ow anych w ramach tego nurtu poszukiwań badawczych stano
w iły  n iektóre koncepcje K .M arksa dotyczące relacji m iędzy położe
niem jednostek  w strukturze społecznej a ich świadomością. Jednakże 
głównym  celem tych poszukiwań było w ykorzystanie dla potrzeb teorii 
możliwości, jak ie  stwarzał rozwój metod zbierania reprezentatyw nych 
danych em pirycznych oraz postęp techniki ilościow ego ich opra
cowania. N ie bez racji sądzono, że rozmaite tezy teoretyczne powinny 
być poddSwane doświadczeniu po to, aby możliwe było określenie 
ich em pirycznego sensu. Jednocześnie uważano, że rezultaty przynaj
mniej niektórych, starannie wykonanych i rzetelnie opracowanych ba
dań m ogą stanow ić podstaw ę uogólnień o dużych w alorach teore
tycznych.

Znajdujący się w centrum zainteresowań om awianego nurtu badaw 
czego problem  relacji między strukturą społeczną a św iadom ością je d 
nostek próbow ano rozstrzygnąć w różny sposób. W yraźnie m ożna 
wyodrębnić trzy takie sposoby. Pierwszy z nich cechuje silne akcento
w anie roli, ja k ą  odgryw a w kształtow aniu w spom nianej relacji 
dośw iadczenie jednostek i jego  uogólnianie -  przenoszenie z jednych 
sfer życia do innych. Doświadczenie to -  z jednej strony -  stanowi pro
dukt pozycji zajmowanej przez jednostkę w społeczeństwie, a - z  dru
giej strony -  staje się tworzywem  nie tylko zm iennych treści jej św ia
dom ości, ja k  poglądy i opinie, ale także znacznie bardziej trw ałych 
struktur m entalnych -  hierarchii cenionych wartości czy cech osobo
wościowych. W skazany kierunek badań, pozostający w bliskich związ
kach z socjo logią penetrującą zagadnienie socjalizacji jednostek  
(Bronfenbrenner, 1958), ma do dziś wybitnych przedstawicieli, którzy 
akcentują w pływ  na m entalność jednostki, a także osób pozostających 
pod je j wpływem wychowawczym , doświadczeń związanych z jej pra
cą  (Kohn, Słomczyński, 1990) bądź innych, zdefiniowanych na przy
kład -  w duchu freudyzmu -  jako  wczesne.
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Dwa pozostałe z om awianych sposobów mniej m ają w spólnego 
z ideami em piriom onizm u, więcej z em piriokrytycyzm em . W zorzec 
jednego z nich stworzył R.Centers (1949). W tym przypadku problem 
om aw ianej relacji został radykalnie zredukow any do zależności za
chodzących m iędzy przynależnością k lasow ą jednostek  a ich posta
wam i i dyspozycjam i do zachowań. O stra krytyka, jak iej poddano 
uzyskiw ane dzięki w skazanem u podejściu wyniki (Case, 1955), nie 
spow odow ała zaniechania jeg o  kontynuacji w USA (Jackm an, 
Jackman, 1983), a zarówno tam, jak  i w innych krajach powstały kon
cepcje bardzo podobne, lecz o znacznie bardziej starannej od pierw o
w zoru konstrukcji (Coser, 1975; D ahrendorf, 1975). Jednocześnie 
praw dziw ą karierę zrobiło pojęcie -  w koncepcji Centersa niezwykle 
silnie eksponow ane -  identyfikacji, zarów no w w ydaniu replikow a
nym , lecz stosow anym  do inaczej zdefiniow anych klas społecznych 
(Hodge, Traiman, 1968), lekko zm odyfikowanym , na przykład w dro
dze fuzji z koncepcją „grup odniesienia”, dość bliską stworzonej przez 
T .New com ba (Bott, 1957) czy bardzo odległym, jak  w licznych bada
niach nad poczuciem tożsamości jednostek (Bokszański, 1989).

Podejście zastosowane w niniejszej pracy pozostaje w najbliższych 
zw iązkach z trzecim  ze wspom nianych sposobów, zapoczątkow anym  
przez takich badaczy jak: H.Hyman (1962) i P.E.Converse (1962). Od 
sposobu pierwszego podejście to różni wyraźne skupienie się na prob
lem atyce postaw  społecznych i m niejsze przyw iązanie do koncepcji 
struktury społecznej rozumianej w duchu funkcjonalnej teorii stratyfi
kacji, a silnie zbliża w iara w potęgę mechanizmu uogólniania dośw iad
czeń, choć wcale niekoniecznie związanych z pracą. W spólne ze spo
sobem drugim pozostaje uznawanie za centralną kategorię analityczną 
pojęcia interesu -  grupowego, czy też ulegającego agregacji w sposób 
w ynikający z logiki nierówności społecznych, które jednak -  przeciw
nie niż w pracy R .C entersa -  w cale nie m uszą tw orzyć układu klas 
społecznych postulowanego przez marksistów. Natom iast za cechę spe
cyficzną om awianego ujęcia można uznać przykładanie dużej wagi do 
ekonom icznego zróżnicowania społeczeństwa, co rzutuje na konceptua- 
lizację pojęcia „położenie jednostki w strukturze społecznej” .

W szystkie trzy omówione sposoby ujm owania relacji struktura spo- 
łeczna-św iadom ość jednostki pozostają sobie bliskie, pomimo wskaza
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nych różnic. W każdym przypadku pierwszy człon wspom nianej relacji 
zostaje sprow adzony do czynnika położenia społecznego jednostek , 
a sposób rozum ienia drugiego redukuje ten człon do niektórych tylko 
treści i aspektów. Być może podobieństwa trzech nurtów badawczych 
najlepiej dow iodłyby oceny z zew nątrz, dokonane przez badaczy 
zbliżonej problem atyki spoza zakreślonego kręgu. N iew ykluczone, że 
zw olennicy analizow ania omawianej relacji w sposób, jaki reprezento
w ał np. C h.W .M ills, uznaliby w yniki badań z trzech om ów ionych 
wcześniej nurtów za produkt „płytkiego em piryzm u” . Badacze konty
nuujący podejście L .W arnera zarzucaliby zapew ne brak respektu dla 
antropologicznego szczegółu oraz przykładanie zbyt małej wagi do 
problem atyki kultury. Suponując zarzuty wobec nurtu badawczego, do 
którego niniejsza praca w yraźnie nawiązuje, mówimy jednocześnie za
równo o ograniczeniach tej pracy, jak  i o świadom ie przyjętej w niej 
perspektyw ie. Perspektyw a ta  została tak pom yślana, aby fundam ent 
teoretyczny prezentow anych analiz mogły wzm acniać dwa elem enty, 
które obecnie wskażemy.

Nasze analizy są silnie zakorzenione w polskiej tradycji badań nad 
egalitaryzm em , którym nierzadko towarzyszyła bardzo bogata refleksja 
teoretyczna. In icjator tej tradycji -  A .M alew ski, który w 1957 roku 
przeprowadził wśród pracowników warszawskich zakładów pracy son
daż dotyczący ich nastawień wobec polityki płacowej (1975) -  był za
razem  w ybitnym  przedstaw icielem  nurtu badań prow adzonych 
w om ów iony wcześniej sposób, bliski przyjętemu w niniejszej pracy. 
Do interpretacji A. M alewskiego będziemy się w tej pracy kilkakrotnie 
odwoływać, podobnie jak  i do ustaleń poczynionych przez innego w y
bitnego badacza polskiego egalitaryzm u -  S. N ow aka (1960; 1989). 
Nawiązujem y również do analiz kilku innych kontynuatorów om aw ia
nej tradycji badawczej (Sarapata, 1962; M alanowski, 1981; Kostowska, 
1983; Kolarska-Bobińska, 1985), silnie w ostatnich latach kojarzonej 
z problem atyką tw orzenia rynkowego ładu gospodarczego (Kolarska- 
-Bobińska, 1989; Przeworski, 1991).

N iew ątpliwe wzmocnienie fundamentu teoretycznego naszych ana
liz, w ynikające z możliwości wykorzystania zastanego dorobku uważa
my za bardzo w ażną cechę sposobu konstrukcji niniejszej pracy. N a 
sposób ten składa się jeszcze jeden ważny element, którego wskazanie
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uczyni opis tła teoretycznego naszych analiz kompletnym. Elem ent ten 
dotyczy zastosowanej konceptualizacji struktury społecznej i zw iązane
go z tym ujęcia pozycji zajmowanych przez jednostki w tej strukturze.

Zgodnie z tradycją, w której nasze analizy są  wyraźnie zakorzenio
ne, w wyjaśnieniach orientacji egalitarnych często sięgamy po zmienne 
charakteryzujące położenie m aterialne jednostek. W ychodzim y jednak 
poza perspektywę bieżących dochodów i statusu m aterialnego, tworząc 
koncepcję „klas konsum pcyjnych” . Czyniąc to korzystamy z inspiracji 
analizami M .H alwbachsa (1958). Jednocześnie próbujem y w ypełnić lu
kę spowodowaną, nie tylko w polskiej socjologii em pirycznej, niedo
statecznym  zainteresowaniem  problemem szans rynkowych jednostek. 
Tw orzym y koncepcję „pozycji rynkowej jednostk i”, co trudno sobie 
wyobrazić bez inspiracji m yślą M .W ebera (1968), zoperacjonalizow aną 
w sposób przydatny do wyjaśniania orientacji egalitarnych.

Ze względu na cel naszej pracy -  który nie ogranicza się do opisu 
zależności m iędzy pozycją jednostki w społeczeństw ie a je j podat
nością na idee egalitarne (co stanie się jasne po przedstawieniu w eryfi
kow anych hipotez), lecz obejm uje również przew idyw anie skutków 
funkcjonow ania tych idei -  o strukturze społecznej m yślim y często 
w kategoriach systemu dystrybutywnego. N iedościgły wzorzec takiego 
w łaśnie sposobu myślenia stworzył G.Lenski (1966), z czego staramy 
się -  na miarę naszych możliwości -  korzystać. Dla problem atyki pracy 
je s t to niezwykle ważne z uwagi na nasze przekonanie, że postawy w o
bec systemu dystrybucji dóbr nie są „produktem ubocznym ” tego syste
mu, lecz jednym  z jego  najbardziej istotnych elem entów, który rzutuje 
nie tylko na przyszły kształt tego systemu, ale także na funkcjonowanie 
całości organizmu społecznego. Omawiany elem ent pozostaje bowiem 
w ścisłych związkach z zasobami m otywacyjnym i tego organizmu i je 
go zdolnością do kreowania warunków pokoju społecznego. W społe
czeństwach aspirujących do demokracji wspom niane związki nabierają 
szczególnego znaczenia, gdyż politycy są zobowiązani do respektowa
nia woli w yborców , co powinno ograniczać dowolność podejm ow a
nych decyzji, w tym również dotyczących sposobu dystrybucji dóbr.

Przyjęte podejście teoretyczne cechuje ujmowanie głównego przed
m iotu naszych zainteresow ań, jak im  pozostają  orientacje egalitarne, 
w kategoriach opisowych. Odróżnia to ten przedmiot od problematyki
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spraw iedliw ości społecznej, silnie nasyconej wątkiem  m oralnym  
(O ppenheim , 1981). S tanow iąca dom enę tej ostatniej norm a propor
cjonalności tak czy inaczej rozumianych nakładów i nagród nie w cho
dzi w zakres problem atyki niniejszej pracy, podobnie jak  i zjaw isko 
koegzystencji -  często uzgodnionej przez członków  społeczeństw a 
(H ochschild , 1981; K luegel, Smith, 1986) -  norm y spraw iedliw ych 
udziałów w puli dóbr z kontrnorm ą redystrybucji tych dóbr w kierunku 
podziału bardziej egalitarnego (R yan, 1982), szczególnie istotnej 
w społeczeństwach niezam ożnych (Hegtvedt, 1988). Interesują nas w y
łącznie postulaty egalitaryzacji stosunków podziału dóbr m aterialnych, 
tzn. takie postulaty, których intencją je s t redukcja stosunku bądź różni
cy m iędzy najw iększym  i najm niejszym  udziałem  w puli w spom nia
nych dóbr. Koncentrujem y się na postulatach związanych z podziałem 
dochodów , czyli z tym  elem entem  system u dystrybucji dóbr, który 
w masowych badaniach świadomości społecznej brano pod uwagę naj
częściej. C zyniono tak ze w zględu na dużą wagę dom inujących 
w społeczeństw ach ocen postrzeganego podziału bogactwa, istotnych 
szczególnie w kontekście problemu legitymizacji systemu społecznego 
(M ann, 1970; Robinson, Bell, 1978; Della Fave, 1986).

1.3. Hipotezy

Sform ułow ane wcześniej ogólne pytania badaw cze uzupełnim y 
o siedem  konkretnych hipotez, które zostaną poddane testow i em pi
rycznemu. Dążyliśmy do postawienia takich hipotez, których w eryfika
cja może być dokonana bez ryzykow nych interpretacji uzyskanych 
rezultatów. Trzym ając się faktów, staraliśm y się jednocześnie w ydobyć 
z analizow anych danych w iedzę na m ożliw ie najwyższym  poziom ie 
ogólności. Poniższa lista nie obejm uje wielu ustaleń szczegółowych -  
na przykład dotyczących związków między różnymi zm iennymi, któ
rych w yliczanie w tym miejscu pracy nie miałoby sensu.
(1) W okresie schyłkow ym  państwow ego socjalizm u podstawowe 
źródło silnie rozpowszechnionych nastawień proegalitarnych stanowił 
układ nierówności społecznych i związanych z nim interesów.
(2) Uchwyceniu znaczenia wspom nianego wcześniej źródła sprzyja ta
ka konceptualizacja struktury społecznej, która akcentuje różnice
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położenia m aterialnego jednostek  oraz ich szanse apriopriacji dóbr, 
zw iązane głównie z poziomem wykształcenia.
(3) Zgrom adzony przez jednostki w okresie państwowego socjalizm u 
ekonom iczny i kulturow y kapitał sprzyja m inim alizow aniu ponoszo
nych przez nie kosztów okresu transform acji system owej, co sprawia, 
że w okresie tym związki m iędzy układem nierów ności społecznych 
i zw iązanych z nim interesów a jeszcze silniej rozpow szechnionym i 
nastawieniam i proegalitarnymi ulegają dalszemu wzmocnieniu.
(4) O ile w okresie schyłkowym państwowego socjalizmu jed n ą  z pod
staw owych cech świadomości społecznej trafnie ujm owała (po doko
naniu nieznacznych zm ian je j sensu) sform ułow ana po raz pierw szy 
jeszcze w latach pięćdziesiątych (M alewski, 1975) koncepcja „dw oja
kiej rewolucyjności” , o tyle w czasach transform acji systemowej mamy 
do czynienia z form ow aniem  się jedno lite j św iadom ości radykalnej, 
w ramach której zanika typowy dla socjalizmu rozdźwięk m iędzy kry
tyką systemu politycznego a niezadowoleniem z panujących stosunków 
dystrybucyjnych.
(5) W okresie zmian system owych ulegają wzmocnieniu niektóre me
chanizm y wynikające z hegemonii ideologicznej, a działające na rzecz 
osłabiania związków między nierównościam i i interesami a postawami, 
jak  na przykład m echanizm fałszow ania w iedzy społecznej o panują
cych stosunkach dystrybucyjnych wywołujący stan kognitywnej i aks
jologicznej dezorientacji w sprawach dotyczących wspom nianych sto
sunków.
(6) W okresie państw ow ego socjalizm u w pływ  czynników  św iado
m ościowych na formowanie się nastawień proegalitarnych był istotny 
i silny, jednak  nie aż w takim  stopniu, jak  ma to m iejsce w okresie 
zmian system ow ych. W spom niane czynniki sprow adzają się głównie 
do percepcji funkcjonow ania porządku społecznego oraz postrzegania 
przez jednostki swojej sytuacji w społeczeństwie pod kątem realizacji 
w łasnych interesów  -  chodzi o stan faktyczny tych interesów , a nie 
antycypow any.
(7) W okresie transform acji system owej wzrosła presja społeczna za
równo na rzecz redukcji rozmiarów nierów ności ekonom icznych, jak  
i redystrybucji dochodów -  na przykład za pom ocą instrumentów po
datkowych -  na korzyść biednych, a kosztem bogatych.
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Zanim przejdziem y do weryfikacji sform ułowanych powyżej hipo
tez pośw ięcim y dużo uwagi om ów ieniu używ anego w pracy aparatu 
pojęciowego, które wym agać będzie rozbudowanego opisu. W szystkie 
pozostałe rozdziały niniejszej części pracy poświęcamy wprowadzeniu 
niezbędnych definicji operacyjnych. Podstawowe dla tej pracy pojęcie 
egalitaryzm u zostanie w yeksplikow ane w rozdziale 1.4.1, w którym  
omówimy zasady budowy skali zastosowanej do analizy wypowiedzi, 
w yrażających  preferencje respondentów  co do niektórych aspektów  
sposobu podziału dóbr. N astępnie wprow adzim y inne kategorie poję
ciow e ujm ujące postaw y jednostek  wobec w spom nianego podziału, 
w tym postawy badane za pom ocą tzw. aktów dystrybucyjnych. Aktów 
takich dokonywali respondenci szacując kwoty pieniężne, jak ie  -  ich 
zdaniem  -  należy w ypłacać bądź odbierać (np. w form ie podatku) 
w konkretnych sytuacjach społecznych.

Zarów no na podstaw ie wypowiedzi w yrażających preferencje, jak  
i oszacowań kwot pieniężnych można wnioskować o nastawieniu bada
nych do problem u dystrybucji dóbr. Sądzimy -  uzasadnienie naszego 
stanow iska zostało przedstawione w innej pracy (Zaborowski, 1990) -  
że istotę tego problemu stanowi stosunek jednostek do polityki redukcji 
nierówności ekonom icznych i redystrybucji dochodów w sposób powo
dujący zm niejszenie dystansu między najbiedniejszym i i najbogatszy
mi. Dlatego też bez względu na to, czy zajmujemy się wypowiedziam i 
badanych czy dokonywanymi przez nich oszacowaniami kwot, zawsze 
poszukujem y informacji o ich nastawieniu do wspomnianej wcześniej 
istoty problemu dystrybucji dóbr. Nastawienie to uważamy bowiem za 
centralny przedmiot naszych badań, określony mianem orientacji egali
tarnych. Tw orzone definicje tego pojęcia m ają w każdym przypadku 
charakter operacyjny, co oznacza, że pełny jego sens wyłoni się z opisu 
użytych instrumentów badawczych. Podstawowy z tych instrumentów 
stanowi wspom niana wcześniej skala egalitaryzmu.

1.4. Zmienne wyjaśniane

Prezentację użytych instrum entów  badawczych rozpoczynam y od 
zm iennych zależnych. Po zdefiniowaniu podstawowego z tych instru
m entów -  skali orientacji egalitarnych -  wprowadzamy zmienne cha-
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rakteryżujące inne postawy jednostek wobec systemu dystrybucji dóbr. 
N astępnie przechodzim y do om ówienia korelatów wskazanych w cześ
niej postaw . W naw iasach podajem y num ery pytań kw estionariusza, 
dzięki którym uzyskano potrzebne wskaźniki. N um ery te um ożliw iają 
odnalezienie każdego z pytań w Aneksie 1, w którym został również 
zawarty opis danych użytych w omawianych w niniejszej pracy anali
zach.

1.4.1. Skala egalitaryzmu

Do kw estionariusza z 1988 roku w łączono szereg pytań zam knię
tych o poglądy jednostki, w większości przypadków z pięciopunktową, 
a w jednym  z trzypunktow ą kafeterią, potencjalnie użytecznych do bu
dowy skali egalitaryzm u (01-08). Odpowiedzi na te pytania poddano 
eksploracyjnej analizie czynnikow ej. Standardowa procedura (główna 
składowa, wartość własna większa od jedności, rotacja Varim ax) suge
row ała rozw iązanie trójw ym iarow e, które było jednak  niezgodne 
z p rzy ję tą  teorią , w myśl której użyte wskaźniki pow inny stanow ić 
składniki dwóch szerszych pojęć. Uzyskane wym iary odnosiły się ko
lejno do przekonań dotyczących: skuteczności polityki bodźców m ate
rialnych (w skaźniki 05-07), zw iązku m iędzy nierów nościam i a efek
tyw nością ekonom iczną (wskaźniki 04, 08) oraz redukcji różnic m ate
rialnych w Polsce (wskaźniki 01-03).

Z uwagi na warunki panujące w Polsce w roku 1988 brak korelacji 
między pierw szym  z rysujących się w ym iarów (polityka bodźców m a
terialnych) a pozostałymi nie był zaskakujący. Zm ienne składające się 
na ten wym iar adaptowano z badań prowadzonych w krajach zachod
nich spodziew ając się, że w sytuacji polskiej będą one funkcjonować 
inaczej. N ie przypuszczano natom iast, iż m ogą ulec rozkorelow aniu 
zm ienne składające się na dwa ostatnie wym iary, w teorii ściśle ze sobą 
pow iązane. N iew ykluczone, że zakłócenie om aw ianych zw iązków 
mogło w ynikać z następujących okoliczności: dezaprobata postrzegane
go wzoru bądź rozmiaru nierówności w yw oływ ała postulat ich redukcji 
niezależnie od przekonań jednostki o związku między nierównościami 
a efektyw nością ekonomiczną. M ożna się spodziewać, że w roku 1993 
powyższe zakłócenie nie wystąpi, chociaż z badań przeprowadzonych
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w 1991 roku wiadomo, że dwuletni okres transform acji systemu zakłó
cenia tego nie usunął. Dzięki w spom nianym  badaniom  m ogliśm y się 
jednocześn ie przekonać, że czterow skaźnikow y konstrukt egalitaryz
mu, identyczny z przygotow anym  na podstawie danych z 1988 roku, 
a szczegółowo opisany poniżej, zachowywał sw oją moc w roku 1991, 
choć korelacje pom iędzy poszczególnym i w skaźnikam i były słabsze 
niż trzy  lata w cześniej. N ie pojawiły się natom iast istotne korelacje 
m iędzy zmiennymi korespondującym i z pierwszym wym iarem  (polity
ka bodźców ekonom icznych) a zmiennymi odnoszącymi się do w ym ia
ru redukcji różnic.

N astępnie, po w prow adzeniu do analizy w skaźników  przeznaczo
nych do pom iaru aprobaty opiekuńczej roli państw a (47-48) okazało 
się, że w chodz^one w silne związki z tymi wskaźnikami redukcji róż
nic m aterialnych, które zostały um ieszczone w tej samej baterii 
wskaźników (02-03), a w związki słabe ze wskaźnikiem (01), um iesz
czonym  w innej partii kwestionariusza. Słabe związki wystąpiły rów
nież w przypadku w skaźników  (04-08), odnoszących się do związku 
między nierów nością a efektywnością. Zarówno obaw a przed artefak
tem spowodowanym  sekw encją pytań kwestionariusza, jak  i chęć za
chow ania czystości koncepcyjnej dyktow ały rezygnację z tych 
w skaźników  opiekuńczej roli państw a, które nie były bezpośrednio 
skojarzone tem atycznie ani z redukcją różnic ekonom icznych ani ze 
związkiem tych różnic z efektyw nością ekonom iczną (47-48). W łącze
nie tych wskaźników do konstruktu egalitaryzm u zm uszałoby do odrzu
cenia wskaźników (1) i (4), co byłoby niedopuszczalne teoretycznie.

Pożądany teoretycznie rezultat dla danych z 1988 roku uzyskano 
dzięki narzuceniu w kolejnej analizie czynnikowej rozw iązania dw u
wym iarowego, po rezygnacji ze wskaźnika (08), który nie został zasto
sow any w kw estionariuszu z 1993 roku. Jeden z utworzonych teraz 
konstruktów odpowiadał egalitaryzm owi i zawierał wskaźnik odnoszą
cy się do związku między nierównościam i a efektyw nością ekonom icz
ną, drugi korespondował z postaw ą sprzyjającą stosowaniu w gospo
darce bodźców ekonom icznych. Uzyskano zadow alające rozwiązanie, 
jednakże kosztem w yłączenia z analizy elementu, który nieomal defini
cyjnie powinien charakteryzow ać orientację egalitarną. Konstrukt za
w ierający  ten elem ent nie był zadow alający w św ietle kryteriów
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przyjętych w program ie Lisrel (jedna z w artości testu T nieistotna 
statystycznie, trudny do zaakceptowania jeden z parametrów lambda). 
Znaleziono w praw dzie sposób uratow ania konstruktu pięciow skaź- 
nikowego, aby po pewnych zabiegach spełniał on wymagane kryteria, 
ale mając na uwadze fakt, że jego odtworzenie dla danych z 1993 
roku nie było m ożliwe, zdecydow ano się na znacznie bardziej kohe
rentny konstrukt czterowskaźnikowy. Jednocześnie wiadom o było, że 
w spółczynnik korelacji między skalami utworzonymi na podstawie obu 
konstruktów -  cztero- i pięciowskaźnikowego -  przekracza w ar
tość 0,9.

Przyjęty konstrukt (EGAL88*) stanowi podstawę stosowanej w dal
szych analizach skali orientacji egalitarnej, której głównym kom ponen
tem jes t -  jak  to wynika z analizy wag czynnikowych prezentowanych 
w Aneksie 2, część A -  akcentowanie roli państwa w redystrybucji do
chodów  oraz dostrzeganie potrzeby redukcji nierówności ekonom icz
nych. Z informacji zamieszczonych we wspomnianym Aneksie można 
w ysnuć w niosek, że proponow any model pom iarowy spełnia nawet 
najostrzejsze z kryteriów przewidzianych w programie Lisrel.

Należy zaznaczyć, że skala egalitaryzm u została „odw rócona” , tzn. 
ostatecznie skontruowano j ą  tak, by wartości najwyższe otrzym ały jed 
nostki prezentujące najsilniej poglądy antyegalitarne a w artości naj
niższe jednostki okazujące w sposób najbardziej zdecydow any orien
tację proegalitarną. Utworzono również skalę korespondującą z czynni
kiem odnoszącym  się do wiary w politykę bodźców ekonom icznych 
(BODŹCE88), która jednak w dalszych analizach będzie używ ana w bar
dzo ograniczonym  zakresie.

Dane zebrane w 1993 roku um ożliw iły łatw e odtw orzenie cztero- 
wskaźnikowej skali egalitaryzm u (FXAL93*). Z zestaw ienia zawartego 
w części A Aneksu 2 wynika, że konstrukt utworzony na podstawie da
nych z 1988 pasuje do struktury danych z roku 1993, a -  co więcej -  
spójność tego konstruktu uległa wzmocnieniu. W artość w spółczynnika 
charakteryzującego trafność dopasow ania m odelu do danych (iloraz 
wartości chi-kw adrat i liczby stopni swobody) poważnie spadła (z 1,45 
do niemal zera), a wartość najsłabszego z parametrów lambda istotnie 
wzrosła (z 0,189 do 0,309). O ile model pomiarowy dla roku 1988 do
puszczał możliwość wyboru między modelem podstawowym a zmody-
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filcowanym (poprzez otw arcie param etru tzw. korelacji reszt), o tyle 
model z 1993 roku nie pozostawia miejsca na dokonanie analogicznej 
operacji. Ten ostatni rezultat dostarcza argumentu na rzecz stosowania 
w 1988 roku modelu podstawowego po to, aby zachować pełną porów 
nywalność obu modeli.

1.4.2. Pozostałe zmienne charakteryzujące postawy jednostek 
wobec systemu dystrybucji dóbr

W kw estionariuszach w ywiadu zastosowanych w badaniu tych sa
mych przypadków  dw ukrotnie, w odstępie pięcioletnim , pow tórzono 
serię pytań dotyczących pożądanego przez badanych podziału dóbr. 
Z odpow iedzi na te pytania -  treść każdego z nich um ieszczono 
w Aneksie 1 -  utworzono szereg innych zmiennych charakteryzujących 
postawy jednostek wobec podziału dóbr w społeczeństwie. W przypad
ku zm iennych o szczególnie złożonej konstrukcji przedstaw iam y -  
w A neksie 2 -  w szystkie niezbędne jej detale. N azw y takich zm ien
nych zostały oznaczone gwiazdką. Częściej jednak nie jes t to potrzeb
ne, gdyż sposób konstrukcji w iększości z użytych w analizie 
zm iennych staje się czytelny po przedstaw ieniu krótkiego ich opisu 
oraz odpowiednich pytań kwestionariusza.

MINIMUM PŁACOWE, zm ienna utworzona z odpowiedzi na pytanie 
o płacę m inim alną uznawaną przez badanego za w łaściw ą (16). Zapisa
ne w kwestionariuszach kwoty dzielono przez wielkość mediany płac 
faktycznie osiąganych w okresie badań, dokonując w ten sposób po
miaru wartości tej zmiennej dla dwóch punktów czasowych (MINIM88, 
MINIM93). O m aw ianą zm ienną łączy niewiele z tzw. postawami rosz
czeniowym i, często w ostatnich latach w Polsce wspom inanym i, choć 
nigdy nie opatrzonym i jasn ą  definicją. Na podstawie różnych rozważań 
m ożna dom niem ywać, iż chodzi o domaganie się od państwa rozmai
tych dóbr i udogodnień, niezależnie od zasług jednostki bądź też wbrew 
rzeczyw istości ekonom icznej. W skonstruowanej przez nas zmiennej 
chodzi wprawdzie raczej o dawanie (najgorzej wynagradzanym  uczest
nikom podziału) niż o branie, choć nie sposób nie dostrzec, że postula
ty dotyczące cudzych udziałów  w puli dóbr im plikują oczekiw ania 
wobec nagród własnych. Jednakże przedmiotem stworzonej przez nas
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zmiennej są -  literalnie -  formułowane przez badanych postulaty co do 
wysokości minimalnej płacy.

W edług niektórych autorów  (Rae i in., 1981) om aw iana zm ienna 
je s t w łaściw ą m iarą orientacji egalitarnej. Stanowisko takie akceptow a
liśmy w e w cześniejszych pracach zakładając, że domaganie się wyso
kiego m inim um  płacow ego je s t rów noznaczne z form ułowaniem  
postulatu egalitaryzacji stosunków podziału dóbr (Zaborowski, 1990; 
1991). O becnie postanow iliśm y przyjąć inną konw encję term inolo
giczną, bezpośrednio pow iązaną z postulatem  redukcji nierów ności 
ekonom icznych, bardziej użyteczną do zrealizowania celów niniejszej 
pracy. N ie zm ienia to jednak faktu, że natężenie postulatów płacowych, 
bardzo często wygórowanych, co -  zdaniem niektórych autorów 
(Zw eig, 1976) -  stanowi znam ienną cechę now oczesnych społe
czeństw , pow inno pozostaw ać stałym przedm iotem  badań em pirycz
nych.

P R O G R E SJA , stanowi serię trójki zm iennych skonstruow anych w e
dług jednolite j zasady, które m ogą być użyte jedyn ie w analizie do
tyczącej roku 1993, kiedy to respondentów  pytano szczegółow o 
o postulowane podatki (11, 13-15). W roku 1988, gdy badani nie znali 
instytucji podatków, podobne pytania mogły być zadane jedynie w bar
dzo ograniczonym  zakresie (12). Om awiana obecnie zmienna, podob
nie jak  poprzednia, a w przeciwieństwie do skali orientacji egalitarnej, 
odw ołuje się do dokonyw anych przez badanych aktów  dystrybucyj
nych. Nie sposób wykluczyć, że grom adzenie danych o takich aktach 
bardziej sprzyja uchwyceniu orientacji egalitarnych niż zbieranie de
klaracji jednostek o podzielanych przekonaniach. N iezależnie od tego 
m ożna się spodziewać, że instytucja progresji podatkowej -  jako  ważny 
elem ent system u dystrybucji dóbr -  stanow ić będzie coraz częściej 
przedm iot analiz socjologicznych (Allen, Cam pbell, 1994).

W artości zm iennych PR O G R E SJA  obliczono w jednorodny sposób. 
W przypadku zm iennej 1PROGR93 wartości te odpow iadają różnicy 
między proponow aną przez badanego stopą opodatkowania dochodów 
5 min złotych miesięcznie a stopą opodatkowania dochodów dw ukrot
nie niższych. Zm ienna 2PRO GR93 ujmuje analogiczną różnicę dla do
chodów m iesięcznych 5 min złotych i dwukrotnie wyższych. N atom iast 
zm ienna 3PRO GR93 odnosi się do różnicy między proponowanym opo
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datkow aniem  m iesięcznych dochodów  w ynoszących 10 min złotych 
i dochodów  postrzeganych jako  najwyższe. Każda z tych zm iennych 
m oże być użyta w w ersji ciągłej i dyskretnej -  jako  dychotom ia od
różniająca respondentów stosujących progresję podatkow ą przy danym 
przyroście dochodu od pozostałych. Suma (tj. alternatyw a w sensie lo
gicznym ) zmiennych dychotom icznych (P R O G C A L 9 3 )  stanowi globalną 
charakterystykę stosow ania progresji na jakim kolw iek poziom ie opo
datkowanego dochodu.

N ietrudno zauważyć, że om awiana seria zmiennych ciągłych została 
stw orzona z konstrukcji mniej złożonych, charakteryzujących wielkość 
proponowanej przez respondenta stopy oprocentowania danego docho
du. W niektórych analizach zostaną użyte te w łaśnie zm ienne (O P N IS ,  

O P Ś R E D , O P W Y S , O P N A JW ).  Po wykonaniu odpowiednich obliczeń oka
zało się bowiem , że przygotow any zestaw zm iennych stanowi instru
m entarium  zbyt skomplikowane dla społeczeństwa, które w 1993 roku 
nie było jeszcze oswojone z instytucją powszechnego opodatkowania. 
Jednakże z faktu, że w niektórych przypadkach nie stwierdzono oczeki
w anych zw iązków  nie w ynika, że om ów ione zm ienne nie będą uży
teczne w niedalekiej przyszłości. D latego też postanow iliśm y pozo
stawić opis pełnego zestawu tych zm iennych, pomimo że nie wszystkie 
z nich zostaną wykorzystane w prezentowanych analizach.

T O L E R O W A N E  N IE R Ó W N O Ś C I zam ykają listę zm iennych utw orzo
nych na podstawie dokonywanych przez respondenta aktów dystrybu
cyjnych. Zm ienna ta (T O L IN Q 9 3 )  równa się ilorazowi, którego licznik 
zaw iera różnicę postrzeganych dochodów najwyższych i proponowanej 
kwoty podatku od takich dochodów , a m ianownik postulow aną płacę 
m inim alną. Pozw ala ona zatem  określić rozpiętość dochodów , m ie
rzoną stosunkiem opodatkowanego maksimum do minimum, jak ą  bada
ny je s t skłonny tolerow ać. Jako globalna charakterystyka stosunku 
respondenta do systemu dystrybucji dóbr zmienna charakteryzująca to
lerowane nierówności koresponduje ze skalą orientacji egalitarnej, co 
jednak  nie oznacza, że zm iennych tych nie dzie lą  poważne różnice. 
W pierwszym przypadku mamy do czynienia z narzędziem skonstruo
wanym  na podstaw ie interpretacji sensu, niekoniecznie rozum ianego 
przez poszczególnych respondentów  w taki sam sposób, dokonyw a
nych w czasie badań aktów dystrybucyjnych, natom iast w drugim przy
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padku chodzi o deklarowane wprost opinie badanych. Co więcej, opi
nie dotyczą bezpośrednio pragnienia redukcji nierów ności, których w y
rażenie je s t zadaniem  stosunkow o łatw ym . N atom iast dokonyw anie 
aktów dystrybucyjnych w taki sposób, aby sens tych aktów pozostawał 
w zgodzie z intencjami, jes t zabiegiem znacznie trudniejszym . W przy
padku rozbieżności między deklaracjami intencji a sensem skutków po
czynań trudno orzec, które z tych źródeł wiedzy o stanie świadomości 
jednostk i je s t bardziej w artościow e poznawczo. Z uwagi na to  warto 
rozpatrywać oba.

O m aw iana zm ienna stanowi konstrukcję złożoną. W niektórych ana
lizach weźmiemy pod uwagę narzędzie prostsze, którego istotę zawiera 
m ianow nik w zoru zastosow anego do obliczeń tolerow anych nierów 
ności. W przypadku blisko połowy próby inform acja o dopuszczanym 
przez respondentów  m aksim um  dochodów (T O L M A X 8 8 )  m ogła być 
czerpana z dwóch źródeł: wskazanego powyżej oraz z oszacowań doko
nanych przez zw olenników  ustanow ienia w Polsce sztywnego pułapu 
dochodów . N ietrudno zgadnąć, że do analiz w ybierano wartość nie 
w iększą od uzyskanej na podstawie drugiego ze w spom nianych źródeł.

PO C ZU C IE  D Y ST R Y B U T Y W N E J SPR A W IED LIW O ŚC I,  czyli prześw iad
czenie jednostek o tym , jakie zasady rządzą w danym system ie społecz
nym dystrybucją nagród i korzyści, zostało w yrażone na skali utwo
rzonej w w yniku analizy czynnikow ej z sześciu w skaźników  do
tyczących wyobrażeń o czynnikach sprzyjających osiąganiu w naszym 
kraju powodzenia życiowego (36, 36b-c). Zmienna, utworzona w yłącz
nie dla 1993 roku, je s t uw ażana za pozostającą w bliskim  związku 
pojęciow ym  z egalitaryzm em  (Cook, Hegtvedt, 1983; Phillips, 1983; 
Ritzman, Tom askovic-D evey, 1992), co jednakże nie oznacza pokre
w ieństw a defin icyjnego. Pokrew ieństw o takie w ystępuje natom iast 
w przypadku omawianej zmiennej oraz „wiary w system ” (konstrukcja 
scharakteryzowana w rozdz. 1.5.5), stworzonej w 1988 roku po części 
z tych samych wskaźników, które pięć lat później zostały użyte do bu
dow y zm iennej obecnie om awianej. W skazane posunięcie znajduje 
następujące uzasadnienie natury pragm atycznej: lepiej było posłużyć 
się w roku 1988 substytutem  konstruktu niż nie stosow ać go wcale. 
Dzięki temu uzyskano korzyści poznawcze, widoczne w analizie uwa
runkowań orientacji egalitarnych. D odatkow ą okoliczność usprawiedli
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w iającą utylitarny stosunek do wskaźników powiązanych tem atycznie 
z problem atyką dystrybutyw nej spraw iedliw ości stanowiło w yklucze
nie jej z kręgu zagadnień centralnych dla niniejszej pracy.

N iezależnie od względów praktycznych, nietrudno byłoby znaleźć 
uzasadnienie teoretyczne traktow ania omawianej zmiennej jako  subwy- 
miaru znacznie bogatszej koncepcji „wiary w system ”, opartej na idei 
głoszącej determ inow anie ludzkich losów przez różnorakie m echaniz
my system owe, nie tylko o charakterze dystrybucyjnym , a przy tym za
w ierającej -  podobnie jak  idea dystrybutyw nej spraw iedliw ości -  
w yraźny elem ent oceny: potępienia bądź pochwały panującego syste
mu społecznego.

1.5. Korelaty zmiennych wyjaśnianych

Om ówim y obecnie zmienne skonstruowane z m yślą o cechach je d 
nostki uznawanych przez różnych autorów za sprzyjające bądź utrud
niające przyjm owanie nastawień egalitarnych. Chodzi głównie o cechy 
psychologiczne, które nie m ogą być jednoznacznie um ieszczone po 
stronie determ inant tych nastaw ień, choć w niektórych przypadkach 
okaże się to uzasadnione.

1.5.1. Skala lewicowego radykalizmu

Z literatury przedm iotu wynika, że do podstaw ow ych w arunków  
psychologicznych przyjęcia przez jednostkę orientacji egalitarnej na
leży w cześniejsze przejawianie nastawień radykalnie lewicowych, wy
rażających dezaprobatę dla zasadniczych reguł panującego porządku 
społecznego (Della Fave, 1974). Czy rzeczywiście egalitaryzm  musi iść 
w parze z postaw ą b liską rew olucyjnej? Choć nie w ydaje się to ko
nieczne, m ożliw ość taka pow inna być w zięta poważnie pod uwagę. 
D latego też zestaw  potencjalnych korelatów  orientacji egalitarnych 
otw iera skala lewicowego radykalizm u, której sposób skonstruowania 
przedstawiam y poniżej.

Najpierw  wróciliśm y do rezultatów wykonanej wcześniej eksplora
cyjnej analizy czynnikow ej dla dw udziestu zm iennych charaktery
zujących postaw y (01-08, 17-28). A naliza ta doprow adziła do w y
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odrębnienia sześciu wym iarów, w tym trzech om awianych wcześniej, 
branych pod uwagę przy konstruowaniu skali egalitaryzm u (redukcja 
nierów ności, ich zw iązek z efektyw nością, bodźce m aterialne). Trzy 
pozostałe wym iary odpowiadały różnym aspektom politycznego rady
kalizm u. Jednakże jeden  z tych w ym iarów  uznano za niekom pletny 
w tym  sensie, że n iektóre z jeg o  w skaźników  defin icyjnych zostały 
w łączone do czynników  korespondujących z egalitaryzm em . Przepro
wadzono następnie eksperym ent polegający na wym uszeniu rozw iąza
nia pięcioczynnikow ego. Zgodnie z oczekiw aniam i niekom pletny 
czynnik zanikł, łącząc się z trzonem przekonań egalitarnych (redukcja 
nierówności). Z macierzy korelacji wynikało jednak, że chwiejność te
go czynnika w ynika nie tyle ze słabości związków między odpow iedni
mi w skaźnikam i, ile z siły ich zależności od niektórych zm iennych 
charakteryzujących egalitaryzm . Po wyłączeniu z analizy tych właśnie 
zm iennych uzyskano rozwiązanie trójczynnikow e z silnie w ykrystali
zow anym  czterozm iennow ym  (17-20) czynnikiem  odpow iadającym  
konstruktowi, na podstawie którego utworzono skalę lewicowego rady
kalizmu (L E W R A D 8 8 * ) .  Podobnie jak  w przypadku egalitaryzm u, skalę 
odw rócono. U pew niono się, że utworzony konstrukt spełnia kryteria 
przyjęte w programie Lisrel. W chodzące w skład tego konstruktu poję
cia odpow iadają postawom prosamorządowym (17), o których z badań 
prowadzonych w końcu lat siedem dziesiątych wiadom o było, że stano
w ią silny korelat orientacji egalitarnej (Zaborow ski, 1988). Z kolei, 
z literatury przedmiotu wynika, że na podłoże postawy egalitarnej skła
dają  się poczucie krzywdy (18) oraz przekonanie o rozbieżności intere
sów m iędzy bogatym i, którzy potrafią o nie zadbać (20) i biednym i, 
którzy tego nie potrafią (19).

W badaniach roku 1993 z  lew icow ego radykalizm u (L E W R A D 9 3 * )  

pozostał jedyn ie  ostatni z w ym ienionych wskaźników, odnoszący się 
do braku wiary w skuteczność działań podejm owanych przez upośle
dzonych w obronie własnych interesów. Pozostałe wskaźniki nie zosta
ły użyte, ponieważ w nowych warunkach społecznych ich sens uległ 
zm ianie. Jedyny z zachowanych wskaźników został w ykorzystany do 
pewnych czynności kontrolnych, natom iast pojęcie lewicowego rady
kalizmu, użyteczne do analizy rzeczywistości 1988 roku ustąpiło miej
sca innym, bardziej adekwatnym do warunków roku 1993.
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1.5.2. Skala świadomości konfliktów społecznych

W literaturze przedmiotu często pojawia się stwierdzenie, że u pod
łoża nastawień egalitarnych leży zw ykle przeświadczenie o konflikto
wym  charakterze panujących stosunków  społecznych (D ella Fave, 
1974; Hochschild, 1981). Chodzi tu w szczególności o konflikt między 
biednymi a bogatymi (21), sprawującymi władzę polityczną a rządzo
nymi (24), kierownikami i podwładnymi (23), a także między robotni
kami i pracownikami umysłowymi (22). W Polsce roku 1988 nie miało 
sensu pytanie o konflikt między kapitałem a pracą (50), konstrukt św ia
domości konfliktów społecznych dla tego roku (K O N F L 8 8 * )  utworzono 
więc ze wskaźników (21-24). Okazał się on całkow icie zadow alający w 
św ietle kryteriów  przyjętych w program ie Lisrel. Podobnie jak  po
przednie, om aw ianą skalę odwrócono -  najwyższe wartości otrzym ały 
jednostki o najsłabszej świadomości występowania konfliktów  społecz
nych. Pięć lat później konstrukt uzupełniono o wskaźnik (50), tworząc 
skalę adekw atną do warunków roku 1993 (K O N FL 9 3 * ) .

1.5.3. Skala demokratyzmu

Termin „skala dem okratyzm u” odnosi się do postaw jednostek w o
bec postulatu demokratyzacji stosunków społecznych. Badania prow a
dzone w końcu lat siedem dziesiątych w skazyw ały na w ystępow anie 
pozytyw nego zw iązku m iędzy popieraniem  wspom nianego postulatu 
a nastawieniem proegalitarnym  (Zaborowski, 1988). W roku 1988 sy
tuacja nie pow tórzyła się. Pomimo to zm ienna charakteryzująca nasta
w ienia pro- i antydem okratyczne nie mogła zostać pom inięta. Dzięki 
je j uw zględnieniu w analizach uchw ycono jed n ą  z najw ażniejszych 
cech stanu świadomości społecznej końca lat osiem dziesiątych, a m ia
now icie „dw ojaką rew olucyjność” . Cecha ta będzie szczegółowo anali
zow ana w dalszych częściach pracy, obecnie om ów im y szczegóły 
konstrukcji skali demokratyzmu.

Zgodnie z wynikam i wspomnianej wcześniej eksploracyjnej analizy 
czynnikow ej do konstrukcji skali dem okratyzm u (D E M O K 8 8 * )  użyto 
czterech wskaźników (26-29). Z analizy treści odpowiadających im py
tań (patrz Aneks 1) nietrudno w yw nioskow ać, że om awiany obecnie
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konstrukt (spełniający kryteria przyjęte w programie Lisrel nie gorzej 
niż konstrukty wcześniej prezentowane) określa stosunek jednostek do 
kwestii gruntownej zmiany panującego w roku 1988 porządku społecz
nego. N ie ulega wątpliwości, że dla roku 1993 pom iar zarówno oporu 
w obec zm ian dokonyw anych w kraju po roku 1988, jak  i nastaw ień 
an tydem okratycznych w ym aga stw orzenia nowego, om aw ianego 
w dalszych partiach niniejszego rozdziału porządku pojęciowego. M e
chaniczne powtórzenie po pięciu latach trzech z czterech pytań użytych 
do budowy skali antydem okratyzm u w roku 1988 nie miałoby sensu. 
N atom iast powtórzenie czwartego pozwoliło na przeprowadzenie analiz 
kontrolnych.

Om aw iana skala wchodzi -  zgodnie z oczekiwaniami -  w relatyw 
nie silną korelację (0,292) ze zm ienną pozw alającą uchwycić postawę 
prosocjalistyczną (30), określaną dalej mianem „w iara w socjalizm ” . 
Jednostki przejaw iające taką postaw ę częściej u legają nastaw ieniom  
anty demokraty czny m .

W niektórych analizach skala dem okratyzm u będzie używ ana 
w wersji uproszczonej. Zm ienna określana dalej mianem „racje Soli
darności” stanow i tró jczłonow y substytut narzędzia stw orzonego do 
pom iaru dem okratyzm u. Przy konstrukcji tej zm iennej p rzeciw sta
w iono, i um ieszczono w je j skrajnych kategoriach, jednostk i przeja
w iające zdecydow aną w iarę w konieczność dopuszczenia pluralizm u 
związkowego jednostkom  stanowczo odmawiającym pracownikom 
prawa do strajku i zalecającym  państwu wzmożenie kontroli nad oby
watelami.

1.5.4. Skale dla 1988 roku utworzone na podstawie konstruktów 
„drugiego rzędu”

Program Lisrel umożliwia kombinowanie powiązanych ze sobą kon
struktów  w pojęcia wyższego rzędu. Dla zrozum ienia stanu św iado
mości społecznej pożyteczne okazało się stworzenie dwóch konstruk
tów pojęciowych, z których każdy zawierał kom binację informacji do
tyczących różnych par dotychczas om awianych zmiennych. Powstały 
konstrukty „drugiego rzędu” odpow iadające pojęciom  „populizm u” 
(skala PO P88,  stanow iąca kombinację egalitaryzmu oraz lewicowego ra
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dykalizm u) i „cyw ilnego nieposłuszeństw a” (skala CIVD IS88,  łącząca 
św iadom ość konfliktów  społecznych i postaw ę prodem okratyczną). 
Technicznie możliwe było utworzenie trzeciego konstruktu, wiążącego 
lewicowy radykalizm ze św iadom ością konfliktów, jednakże ze w zglę
du na relatywnie słabe powiązanie dwóch składników tego konstruktu 
(w artość w spółczynnika korelacji Pearsona wyniosła 0,077) utworzenia 
jego  zaniechano.

W toku budowy konstruktów drugiego rzędu na podstawie da
nych z 1988 roku zauważono, że zarówno egalitaryzm, jak  i jego silny 
korela t -  lew icow y radykalizm  (0,345) nie idą w parze z żadnym  
z dwóch w yraźnie powiązanych (0,218) czynników, ani z dem okratyz- 
mem, ani ze św iadom ością konfliktów (korelacje ujemne bądź bliskie 
zeru). Obserwacja ta m a wiele wspólnego z faktem opanow ania św ia
domości społeczeństwa polskiego przez fenomen dwojakiej rewolucyj- 
ności, co zostanie szczegółowo omówione w rozdziale 2.2.10.

W arto jednak w tym miejscu wspomnieć, że występowanie tego fe
nom enu zostało stw ierdzone w 1957 roku (M alew ski, 1975). Był on 
ciągle obecny, choć ulegał m odyfikacjom  (Zaborow ski, 1988). N ie 
uległa jednakże zm ianie istota z ja w isk a - je d n i uczestnicy systemu sil
niej akcentowali postulat demokratyzacji stosunków społecznych, inni 
potrzebę utrw alania zasad socjalizm u, w tym redukcji nierów ności 
społecznych. Obecnie stwierdzamy, tym razem po raz pierwszy na pró
bie ogólnopolskiej, żywotność fenomenu dwojakiej rewolucyjności aż 
po ostatnie lata funkcjonowania dawnego systemu. Jednocześnie znaj
dujem y podstawy, by odnotować jego  nieobecność w system ie obec
nym, gdzie jes t on zastępowany przez jedno litą  świadomość radykalną. 
Oznacza to, że użyteczność om awianych wcześniej konstruktów „dru
giego rzędu” ogranicza się do opisu stanu św iadom ości społecznej 
w roku 1988. Pięć lat później okazuje się bowiem, że dawniej bliska 
zeru korelacja między egalitaryzmem a św iadom ością konfliktów osią
ga isto tną w artość (0,185). Pojęcia te, w raz z dw om a innym i, które 
wprow adzim y w kolejnych rozdziałach, stają  się elem entami jednego 
syndrom u. N atom iast zw iązki odpow iadające pojęciom  z 1988 roku 
utrzym ują się ponad poziomem istotności statystycznej jedynie w przy
padku populizm u. Prow adzi to do jednego , bardzo pojem nego kon
struktu pojęciowego radykalnej świadomości roku 1993, a hybrydowy
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konstrukt „cywilnego nieposłuszeństw a” jaw i się jako  reprezentujący 
w ytw ory dawnego systemu.

1.5.5. Świadomość działania systemu społecznego

W niektórych koncepcjach źródeł egalitaryzmu (Della Fave, 1974) 
przyjm uje się, że praw dopodobieństw o jeg o  w ystąpienia je s t niskie, 
jeśli jednostka nie przejawia świadomości działania systemu społeczne
go jako  m echanizmu determ inującego losy życiowe jednostek. Podsta
wowym  składnikiem  takiej postawy je s t elem ent oskarżenia tego 
system u (structural blam e) o pow odow anie indywidualnych porażek 
w grze o społecznie cenione dobra, a jej przeciwieństwem nie je s t apro
bata system u, lecz prześw iadczenie, że m echanizm y system ow e nie 
m ają większego wpływu na indywidualne losy, szczególnie na te mniej 
szczęśliwe. W istocie om awiana postawa ma więcej wspólnego z cechą 
jednostek  określaną w literaturze psychologicznej m ianem  locus o f  
control (przy czym czynniki sprawcze umieszczone zostają w świecie 
społecznym ) niż z radykalizm em  społecznym . N ie zm ienia to jednak 
faktu, że oskarżanie systemu za indywidualne porażki stanowi istotną, 
choć nie jed y n ą  podstawę odmowy akceptacji panującego systemu nie
rów ności, co oznacza bliskie pokrew ieństw o om awianej zmiennej 
z problem atyką legitym izacji w spom nianego system u (D ella  Fave, 
1981; Koralewicz-Zębik, 1984).

Do budowy zmiennej „w iara w system ” w ykorzystano odpowiedzi 
na pytanie o czynniki sprzyjające -  zdaniem badanych -  osiągnięciu w 
życiu pow odzenia (36, 36a). W iara w silne znaczenie kontaktów  
z ludźmi, którzy m ają wpływ polityczny oraz przykładanie dużej wagi 
do pochodzenia z bogatej rodziny stało się kryterium  wyodrębnienia 
skrajnej kategorii omawianej zmiennej. W chodzące w skład tej katego
rii jednostk i uważały, że o osiągnięciu powodzenia życiow ego decy
dują panujące w społeczeństwie stosunki podziału bogactwa i władzy. 
Kolejna kategoria grupuje jednostki, które wierzyły w znaczenie jedne
go z w ym ienionych wcześniej czynników lub przykładały wagę do zna
jom ości „w łaściw ych ludzi” lub uzyskania „dobrego w ykształcenia” . 
N a przeciw nym  biegunie znalazły się jednostk i, które nie w yraziły 
przekonania, że w ym ienione w cześniej czynniki w pływ ają na powo-
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dzenie życiowe. Czw artą kategorię omawianej zmiennej stw orzyły po
zostałe jednostk i, które nie spełniały w arunków nałożonych na trzy 
poprzednie kategorie.

Om ówiona powyżej zm ienna stała się istotnym elementem schem a
tu w yjaśniającego orientacje egalitarne w 1988 roku. Pięć lat później 
do kwestionariusza włączono nowe pytania (42-44, 46), które um ożli
w iły znacznie bardziej precyzyjny niż wcześniej pom iar zm iennej 
„w iara w system ”. N ie stało się tak bez powodu. Spodziewano się, że 
w w arunkach narastającego konfliktu dystrybucyjnego w spom niana 
zm ienna nabierze szczególnego znaczenia. N ie pomylono się, skoro ko
relacja między egalitaryzmem a skalą wiary w system w zrosła po pię
ciu latach z 0,118 do 0,431, czego z pew nością nie m ożna przypisać 
w yłącznie większej precyzji pomiaru. Szczegóły dotyczące modelu po
m iarowego dla roku 1993 ujęto w części G Aneksu 2.

Siła zw iązku m iędzy utw orzoną w 1993 roku skalą czynnikow ą 
a narzędziem  pom iaru replikow anym  z 1988 roku w yrażała się 
współczynnikiem  korelacji 0,308. Natom iast korelacja tego ostatniego 
z w iarą sprzed pięciu lat nie różniła się od analogicznej korelacji dla 
nowej skali czynnikowej, nie odbiegając przy tym istotnie od zera, co 
nie zaskakuje, gdyż społeczna topografia pokładów „wiary w system ” 
m usiała ulec w badanym  okresie poważnym  zm ianom . Jednocześnie 
oba pom iary „wiary w system ” 1993 roku istotnie korelowały z egalita
ryzmem w 1988 roku, przy czym skala egalitaryzm u weszła w związek 
silniejszy ze zm ienną zm odyfikowaną, lepiej dopasow aną do nowych 
w arunków (0,226 wobec 0,123). Niemal identyczna różnica siły korela
cji w ystąp iła  w przypadku zw iązków  m iędzy egalitaryzm em  1988 
a ów czesną „w iarą w system ” z jednej strony i analogiczną w iarą w 
1993 roku z drugiej strony. Była to różnica na korzyść związku rnierzó- 
nego po pięciu latach, co świadczy pośrednio, ale i dobitnie o krystali
zowaniu się po roku 1989 jednolitej świadomości radykalnej. W cześ
niej potępienie system u społecznego wyrażało się przede wszystkim  
w krytyce stosunków  podziału w ładzy, co osłabiało zw iązek między 
„w iarą w system ” a egalitaryzmem kojarzącym się z chęcią konserwo
wania panującego porządku politycznego.

Cztery z pięciu wskaźników użytych w 1988 roku znalazło potem 
inne zastosowanie. Zestawione z dwom a innymi, posłużyły one do bu
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dowy konstruktu omówionego w rozdziale 1.4.2, odpowiadającego su
biektywnej ocenie systemu społecznego pod względem realizacji zasad 
dystrybutywnej sprawiedliwości. Zm ienna ta w eszła w silną korelację 
(0,279) z „w iarą w system ” .

1.5.6. Skala reakcji na transformację systemową

W ygasający entuzjazm  i w zbierająca nostalgia w okresie odcho
dzenia od starego systemu wpłynął na zmiany rozkładu odpowiedzi na 
pytanie (37) o kraj, w którym  respondent chciałby żyć. O ile w iosną 
1991 nowa Polska była preferow ana przez 60,4% ludności m iejskiej, 
o tyle odpowiednie procenty dla jesieni 1992 i lata 1993 wyniosły 
41,3 i 31,1. W próbach ogólnopolskich odnotowano w latach 1991— 
-1993  spadek liczby preferujących now ą rzeczyw istość z 56,1%  do 
27,8% . O dpow iedzi na w spom niane pytanie ustanow iły trzon skali 
czynnikowej (Z M IA N Y 9 3 )  charakteryzującej stosunek do postępujących 
przem ian społecznych. Spodziew ano się, że niechęć do tych zmian 
pozostaje w pozytywnym  związku z uleganiem sentymentom egalitar
nym.

Oczekiwano jednocześnie, że reakcje respondentów na wspom niane 
wcześniej pytanie będą względnie spójne z oceną okresu przem ian w y
rażoną w sposób pośredni (31) i bezpośredni (30). Zakładano również, 
że w odpowiedziach na pytania dotyczące poczucia realizacji interesów 
w ostatnim okresie i nadziei na ich zaspokojenie w bliskiej przyszłości 
w ystąpią prawidłowości umożliwiające stworzenie wielowskaźnikowej 
skali reakcji na zmianę. Dlatego też obok pytań wspom nianych wcześ
niej (37, 30-31) do tworzonej skali w łączono cztery inne (38-39, 41, 
45), z których dwa (39 i 41) sprowadzono do jednej zmiennej.

Sześciowskaźnikowa skala stosunku jednostek do dokonujących się 
zm ian system ow ych stanowi swoisty ekw iw alent pary konstruktów  z 
1988 roku, które pięć lat później musiały zostać zarzucone: postawy 
prodem okratycznej i lewicowego radykalizm u. Związek z pierwszym 
w yraża się w podobieństw ie przedm iotu postawy. D ążenia prode- 
m okratyczne św iadczyły o gotowości do zaakceptow ania gruntownej 
zm iany system u społecznego, której skutki stały się po pięciu latach 
przedmiotem oceny. Drugi konstrukt -  lewicowy radykalizm -  repre
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zentow ał w 1988 roku poczucie krzywdy i deprywacji interesów. A na
logiczne poczucie zostało silnie uwikłane w pytania o ocenę rzeczy
w istości 1993 roku. Związki m iędzy skalam i z roku 1988 
a pojedynczym i ich elementami zachowanymi w badaniach 1993 roku 
zachow ały  istotność statystyczną na poziom ie 0,05. Jednocześnie 
stw ierdzono, że akceptacja zmian system owych wzrasta wraz z przy
rostem  wartości wskaźnika demokratyzmu (eta=0,077, p<0,05) i wraz 
ze spadkiem wartości wskaźnika lewicowego radykalizm u (eta=0,113, 
p<0,01). N ie ulega wątpliwości, że analogiczne związki byłyby silniej
sze dla zmiennych wielowskaźnikowych, ale nawet na podstawie anali
zy pojedynczych wskaźników m ożna stwierdzić, że oba pojęcia z 1988 
roku są em pirycznie powiązane z przygotowanym dla roku 1993 kon- 
struktem „akceptacji zmian system ow ych” .

O m aw iana skala w eszła w bardzo silne korelacje zarów no ze 
zm ienną „w iara w system ” (0,356), jak  i ze skalą egalitaryzm u (0,371), 
a jej zw iązek z m iarą świadomości konfliktów społecznych przejawiał 
moc rów ną zarejestrowanej w roku 1988 dla wspomnianej miary i po
stawy prodemokratycznej (0,185). Oznacza to koniec okresu dwojakiej 
rew olucyjności, w ypartej przez tendencję do silnej krystalizacji róż
nych elem entów radykalnej świadomości społecznej: w 1993 roku na
staw ienie egalitarne w iązało się z silnie korespondującym i (0,356) 
czynnikam i -  niechęcią do zmian systemowych (0,371) i niską „w iarą 
w system  społeczny” (0,431), z których każdy w chodził w istotny 
zw iązek (współczynniki korelacji odpowiednio: 0,236 i 0,1 18) ze św ia
dom ością konfliktów  społecznych, podobnie jak  egalitaryzm  (0,185). 
Rezultat ten narzuca potrzebę zm iany strategii w pracy nad konstrukta- 
mi św iadom ościow ym i „drugiego rzędu” . Zam iast poszukiwania naj
bardziej poznaw czo użytecznych kom binacji analizow anych pojęć, 
warto zbadać możliwość stworzenia na podstawie danych z 1993 roku 
jednego, bardzo pojemnego konstruktu radykalnej świadomości. Kon
strukt ten (R E V O L 9 3 )  om aw iam y w kolejnym  rozdziale, natom iast 
w Aneksach sposób konstrukcji modeli pom iarowych skal reakcji na 
zm ianę i radykalnej świadomości 1993 (Aneks 2H) oraz m acierze kore
lacji m iędzy wszystkim i skalam i postaw dla lat 1988 i 1993 (Aneks 
3 A ) .
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1.5.7. Skala radykalnej świadomości 1993

N a obecnie om aw iany konstrukt złożyły się cztery skale: w iary 
w system, reakcji na jego  przemiany, orientacji egalitarnych oraz św ia
dom ości konfliktów  społecznych. N astaw ienia proegalitarne oraz 
prześw iadczenia o dużym natężeniu konfliktów w zm acniają opór w o
bec zmian i potępienie systemu. Powstał zatem jeden, spójny syndrom 
radykalnej świadomości, który -  w przeciwieństwie do w ykluczających 
się nawzajem elem entów dwojakiej rewolucyjności roku 1988 -  skupia 
w sobie krytyczne nastawienia wobec całego systemu społecznego. K o
respondujące z tym  syndrom em  narzędzie pom iarow e odnosi się za
rów no do ocen system u dystrybucyjnego, jak  i politycznego. Jego 
korelacje ze składającymi się nań skalami w każdym przypadku prze
kraczają wartość 0,5, a niekiedy wartość 0,7.

M ożliw ość stw orzenia w roku 1993 jednego, bardzo pojem nego 
konstruktu „drugiego rzędu” obejmującego rozmaite „pretensje” do pa
nującego porządku społecznego oznacza zmianę funkcji nastawień ega
litarnych. W roku 1988 nastaw ienia takie nie były rew olucyjne 
w sensie politycznym , natom iast w roku 1993 doszło do integracji róż
nych elem entów  radykalnej św iadom ości społecznej. N ie należy się 
przy tym dziwić, że za elem ent takiej świadomości został uznany opór 
w obec zm ian system u społecznego, skoro deklarow anym  celem  grup 
rządzących nie je s t -  jak  w ukształtowanych organizmach stabilnych -  
konserwowanie status quo, lecz jego  przekształcanie.

1.6. Zmienne wyjaśniające

Specyfika użytego w om aw ianych analizach zestaw u zm iennych 
w yjaśniających w ynika stąd, że tworząc poszczególne elem enty tego 
zestawu rezygnowano z tradycyjnie stosowanych sposobów konceptu- 
alizacji pojęć ujm ujących położenie społeczne jednostek, w tym zajm o
wane przez nie m iejsce w społecznym podziale pracy. W prowadzono 
natom iast kategorie pojęciowe, jak  „pozycja rynkow a” czy „klasy kon
sum pcyjne”, zdefiniowane w sposób szczególny. W ybór takiego w łaś
nie postępow ania w ynikał z potrzeb badawczych narzuconych przez
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właściwości kontekstu, w  jakim  został osadzony główny przedm iot na
szych badań (patrz: rozdział 2.1). W konsekw encji typow y schem at 
obejm ujący układ klas społecznych oraz hierarchię pozycji w systemie 
stratyfikacji zastąpiony został zm odyfikowanym  schematem analitycz
nym , um ożliw iającym  gruntow ne zrozum ienie strukturalnych, tzn. 
zw iązanych z położeniem jednostek w strukturze społecznej, uwarun
kowań orientacji egalitarnych. Zm ienne ujm ujące te uwarunkowania, 
jak  również definicje operacyjne pojęć składających się na w spom nia
ny wcześniej schemat analityczny om awiam y poniżej.

1.6.1. Pozycja rynkowa

Pozycja rynkowa jednostek została ujęta w pięć kategorii, co nastą
piło w rezultacie transform acji serii następujących zmiennych: fakt w y
konyw ania stałej pracy (100), w przypadku niepracujących -  źródło 
u trzym ania (101), w przypadku pracujących -  w ykonyw any zawód 
(102), fakt zatrudnienia w sektorze prywatnym (103), posiadanie w łas
nego przedsiębiorstwa (104) oraz pełnienie funkcji kierowniczej (105), 
a ponadto w ykształcenie (106) oraz w ykształcenie ojca (107). Szcze
gółowy opis tej transform acji zawiera część E Aneksu 2. Po w yselek
cjonowaniu zmiennych relewantnych do pojęcia pozycji rynkowej do
konano wyboru wskaźników skrajnie pozytywnego i negatywnego uprzy
w ilejow ania. Do pierwszych zaliczono posiadanie prywatnego przed
siębiorstw a jednej spośród wybranych branż poza rolnictwem  (pom i
nięto zakłady branży metalowej, drzewnej oraz świadczące usługi trans
portow e), prow adzenie gospodarstw a rolnego o szczególnym  profilu 
produkcji (w łączono tu gospodarstwa ogrodnicze, hodowlane, pszcze
larskie i rybackie) oraz pełnienie funkcji kierowniczej przy jednoczes
nym posiadaniu w yższego w ykształcenia. W przypadku uprzyw ilejo
wania negatywnego odwołano się do zawodu, przypisując najniższą po
zycję rynkow ą robotnikom niewykwalifikowanym , ale z pominięciem 
tych, którzy w ykonyw ali role zaw odow e zw iązane z uzyskiw aniem  
ubocznych dochodów. W yodrębniając kategorie skrajne wśród niepra
cujących korzystano szerzej ze wskaźników posiadania kapitału kultu
rowego. Negatywne uprzywilejowanie przypisano wszystkim tym nie
pracującym , których ojciec miał wykształcenie najwyżej podstawowe,
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przy czym oni sami nie mieli wyższego w ykształcenia ani też nigdy nie 
pełnili funkcji kierowniczej. Natom iast za pozytywnie uprzywilejowa
nych uznano wszystkich, których ojciec miał w ykształcenie wyższe.

Śledząc sposób konstruow ania zmiennej „pozycja rynkow a” należy 
m ieć na uwadze fakt, że je j tw orzywo stanow ią wskaźniki, na podsta
wie których m ożna jedyn ie  aproksym ow ać, z nieuchronnym  błędem, 
faktyczną sytuację jednostki. Dwa dalsze elementy tej zm iennej, które 
należy zoperacjonalizow ać to uprzyw ilejow anie um iarkow ane pozy
tyw ne oraz umiarkowane negatywne. Spośród jednostek nie spełniają
cych kryteriów  uprzywilejowania skrajnego w yodrębniono takie, które 
albo posiadały wyższe w ykształcenie, albo pełniły funkcję kierow 
niczą, legitymując się przy tym wykształceniem niepełnym wyższym, 
bądź też były zatrudnione w sektorze prywatnym. Jednostki te -  wraz 
z wykluczonymi wcześniej w łaścicielami poza rolnictwem -  włączono 
do kategorii pozytyw nie uprzyw ilejow anych w stopniu um iarkow a
nym. Do kategorii tej dodano niepracujących, których ojciec miał w y
kształcenie powyżej zasadniczego zawodowego. Umiarkowane uprzy
wilejowanie negatywne zdefiniowano w kategoriach zawodu, wyodręb
niając spośród dotychczas nie sklasyfikowanych wykonujących w aktu
alnej bądź poprzedniej pracy zawody robotnicze (łącznie z bryga
dzistam i) lub takie z zawodów nie-robotniczych, którym w Społecznej 
K lasyfikacji Zaw odów  (Słom czyński, Kacprowicz, 1979) przypisano 
sym bole odpowiadające pozycji niższej od właściwej technikom  i w y
specjalizowanym  pracownikom biurowym. W szystkich pozostałych za
liczono do kategorii o neutralnej pozycji rynkowej.

N ietrudno zauważyć, że utworzona zmienna jes t definicyjnym  kore- 
latem innych zm iennych, w szczególności zawodu i w ykształcenia. 
W yniki przeprowadzonych analiz (Aneks 3B), w których zawód spro
wadzono do 14 wyodrębnionych w sposób system atyczny (Domański, 
1985) kategorii, potw ierdzają celowość stworzenia zmiennej „pozycja 
rynkow a” . Okazało się bowiem, że wprawdzie alternatywny model w y
jaśniający orientacje egalitarne, budowany ze zmiennych oryginalnych 
pozwalałby na niemal równie efektywne wyjaśnienie zmiennej zależnej 
jak  model stosowany w niniejszej pracy, ale żadna z takich oryginal
nych zm iennych nie jes t tak silnym korelatem egalitaryzm u jak  pozycja 
rynkowa.
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Do posługiwania się koncepcją pozycji rynkowej skłaniają nie tylko 
w zględy natury em pirycznej, ale także poważne powody teoretyczne 
(patrz: rozdział 2). O je j  przydatności św iadczą również analizy dyna
miczne, w których w ażną rolę odgrywa koncepcja zmian pozycji ryn
kowej w latach 1988-1993, uw zględniająca takie zdarzenia w życiu 
jednostek, jak  -  z jednej strony -  założenie własnej firm y czy znalezie
nie pracy w przedsiębiorstw ie zagranicznym , a - z  drugiej strony -  
utrata zatrudnienia, obaw y o jeg o  utrzym anie, św iadom ość nikłych 
szans znalezienia innego.

1.6.2. Pozycja zawodowa

W yniki analiz (A neks 3B), w których zastosow ano różne w ersje 
wspomnianej wcześniej (Domański, 1985) kategoryzacji zawodów do
w odzą, że w przypadku w yjaśniania orientacji egalitarnych wartość 
eksplanacyjna tej kategoryzacji je s t istotnie ograniczona. Zarejestrow a
no wprawdzie dość silną korelację ze zm ienną zależną, ale okazało się 
jednocześn ie , że uchw ycony zw iązek zachodzi jed y n ie  dzięki dwu 
z trzynastu czynionych w niej dystynkcji. Oznacza to, że jedenaście po
zostałych to rozróżnienia zbędne -  po ich użyciu om aw iany zw iązek 
ulega tylko niewielkiem u wzmocnieniu dzięki kumulacji drobnych róż
nic m iędzy poszczególnym i kategoriami zawodowymi. Formułowanie 
na ich podstawie interpretacji dotyczących mechanizmu wpływu zawo
du na badane postawy nie miałoby podstaw. Postanowiono zatem do
konać takiej m odyfikacji zmiennej „zawód”, która um ożliwiłaby zro
zum ienie wspom nianego mechanizmu.

Tworząc zm ienną „pozycja zaw odow a” w ykorzystano obserwację, 
że najsilniej różnicujące wartość zmiennej zależnej dystynkcje odnoszą 
się do zawodu w sposób pośredni. Najw ażniejsza z nich dotyczy w łas
ności środków produkcji, a kolejna poziomu kwalifikacji zawodowych. 
Ta ostatnia oznacza, że jednostki o różnym typie tych kwalifikacji (a 
zatem  należące do innych kategorii zawodow ych), lecz o podobnym  
poziom ie form alnej edukacji w ykazują tendencję do przejaw iania 
orientacji egalitarnych o zbliżonym  natężeniu. D latego też w nowo 
utworzonej zm iennej obie w spom niane wcześniej dystynkcje odgry
w ają kluczow ą rolę. Ponadto odwołano się do kryterium sektora gospo
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darki (pryw atny versus uspołeczniony) oraz dokonano rozróżnień 
niższego rzędu ze względu na gałąź gospodarki, zarówno wśród w łaści
cieli (produkcja rolna versus pozostałe gałęzie), jak  i w niektórych ka
tegoriach pracow ników  najem nych. Pow stała siedm iow artościow a 
zm ienna, którą od kategorii zawodowych różni bodaj najsilniej zatarcie 
granicy między pracownikami umysłowymi i fizycznym i, a od koncep- 
tualizacji zm ierzających do odtw orzenia struktury klasowej (por. np. 
Kohn, Słomczyński, 1990) brak odniesień do sprawowania funkcji kie
rowniczej.

Trzy pierw sze z opisanych poniżej kategorii obejm ują jednostki 
zw iązane z sektorem prywatnym, choć tylko dwie ostatnie z tych kate
gorii dotyczą właścicieli środków produkcji. Cztery pozostałe kategorie 
to warstwy pracowników najemnych wyróżnione głównie ze względu 
na poziom kwalifikacji zawodowych. Jednostki niepracujące klasyfiko
wano na podstawie ostatnio wykonywanego zawodu, a takie, które nig
dy nie podjęły pracy zawodowej na podstawie poziomu wykształcenia, 
stanowiącego wszak informację o tym, jak ą  pracę mogłyby one poten
cjalnie podjąć. Jak w ynika z analiz prezentowanych w rozdziale 2.2, 
zm ienna „pozycja zawodowa” stanowi odzw ierciedlenie takiej koncep- 
tualizacji sposobu ulokowania jednostek w społecznym podziale pracy, 
która um ożliw ia zrozum ienie zróżnicow ania orientacji egalitarnych 
w stopniu podobnym do koncepcji pozycji rynkowej. Oto wykaz utwo
rzonych kategorii:
(1) Pracownicy najemni w sektorze prywatnym;
(2) W łaściciele przedsiębiorstw  poza rolnictwem  oraz gospodarstw  
ogrodniczych i hodowlanych;
(3) W łaściciele gospodarstw rolnych (wraz z pomagającymi im w pro
wadzeniu gospodarstwa członkami ich rodzin) oraz chłopi-robotnicy;
(4) Robotnicy rolni i niewykw alifikowani robotnicy poza produkcją;
(5) Pozostali pracownicy o niskim poziomie kwalifikacji;
(6) Pracownicy o wysokim poziom ie kwalifikacji, bez wyższego w y
kształcenia;
(7) Pracownicy z wykształceniem  wyższym.

Podana powyżej kategoryzacja ułatwia orientację w podstawowych 
zasadach budowy zm iennej „pozycja zaw odow a” . Szczegółowy opis 
sposobu konstrukcji tej zmiennej pominięto z uwagi na to, że nie na
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leży ona do centralnych elem entów  konstruowanych w dalszej części 
pracy schem atów badawczych.

1.6.3. Bieżące dochody i stan posiadania: klasy konsumpcyjne

K ształtująca się od lat tradycja nakazuje, aby o klasach społecznych 
m yśleć w kontekście m iejsca zajm owanego przez jednostki w ekono
micznej organizacji społeczeństwa, tzn. w kategoriach własności środ
ków produkcji oraz w pływ u na sposób ich w ykorzystyw ania. 
W rozm aitych koncepcjach struktury klasowej za jej w łaściw ą domenę 
uważano zazwyczaj panowanie nad majątkiem produkcyjnym  i podział 
-  między różne grupy -  ról pełnionych w procesie odtw arzania i aloka
cji tego majątku, podczas gdy o dystrybucji dóbr zakładano, że stanowi 
ona dziedzinę podporządkow aną procesom  rozgryw ającym  się we 
w spom nianej wcześniej sferze (C alvert, 1982; Sorensen, 1991). O d
wrócenie się przez teoretyków  klas społecznych od problem atyki dy
strybucji dóbr, w w yniku której m ogą kształtow ać się odrębne 
kategorie społeczne, zm niejszyło walory poznawcze koncepcji klaso
wych. Pojęcie „klas konsum pcyjnych” wprowadzamy do naszych ana
liz w przekonaniu, że różnice m ajątkow e stanow ią podstaw ę ostrych 
podziałów w społeczeństwie polskim, a podobieństwa w poziomie kon
sumpcji zacierają dystanse między grupami różniącymi się ze względu 
na inne cechy położenia. Zakładam y ponadto, iż zjaw isko klas kon
sum pcyjnych pow inno być analizow ane w dwóch w ym iarach: bieżą
cych dochodów  i skumulowanego stanu posiadania.

O peracjonalizacji pierwszego z wyróżnionych w ym iarów dokonano 
na podstawie odpowiedzi na pytanie o dochód w gospodarstwie dom o
wym (108). Deklarowane kwoty dzielono następnie przez liczbę osób 
w tym gospodarstwie. Uzyskano zm ienną o rozkładzie ciągłym , którą 
dla potrzeb niektórych analiz sprow adzono do czterech kategorii 
(P R C K 4 ) .  N ajpierw  w yróżniono te gospodarstw a dom ow e, w których 
dochód per capita był niższy od minimum socjalnego. N astępnie w yod
rębniono te gospodarstwa, w  których dochód na osobę przekraczał ów 
czesną średn ią  płacę, a spośród nich w ybrano gospodarstw a o do
chodzie (per capita) w yższym  niż dwie takie płace. W konsekwencji 
poczynionych podziałów uzyskano rozkład z dość liczną kategorią naj
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niższą, bardzo liczną kolejną i dwiema niewielkimi kategoriami ponad 
nimi. Kategoriom  tym przypisano wartości od 1 do 4.

Drugi z wyróżnionych wym iarów operacjonalizow ano na podstawie 
odpowiedzi na pytania o posiadanie rozmaitych dóbr (109-120). Dosyć 
skom plikow any sposób tw orzenia tej zm iennej (C L E C 1 * )  opisano 
w części F Aneksu 2. Ogólnie można powiedzieć, iż stworzono cztery 
kategorie. Kategoria najniższa składa się z jednostek całkow icie pozba
w ionych dóbr, posiadania których dotyczyły w spom niane w cześniej 
pytania kwestionariusza. N atom iast kategoria najwyższa grupuje posia
daczy większości tych dóbr (co najmniej czterech), a także jednostki 
żyjące w ekstrem alnie korzystnych w arunkach m ieszkaniow ych oraz 
charakteryzujące się skrajnie w ysoką konsum pcją kulturalną. Pozosta
łych respondentów podzielono na dwie kategorie. N iższa z tych katego
rii objęła jednostki ubogie w uwzględnione dobra, a ponadto jednostki
0 skrajnie niskiej konsumpcji kulturalnej bądź znajdujące się w trudnej 
sytuacji m ieszkaniow ej. N atom iast do kategorii wyższej zaliczono 
wszystkich pozostałych.

Zm ienne odpowiadające wyróżnionym  wym iarom  klas konsum pcyj
nych nie będą w zasadzie używane oddzielnie, lecz łącznie -  jako  poje
dyncza charak terystyka jednostki (K.LAK.ON*), określa jąca przyna
leżność do klasy konsumpcyjnej. Sposób podany w części F Aneksu 2 
umożliwił wyodrębnienie (1) „underclass” , złożonej z jednostek pozba
w ionych dóbr i uzyskujących dochody poniżej m inim um  socjalnego;
(2) „klasy niższej” , grupującej jednostki spełniające jeden  z po
wyższych warunków, a zarazem ubogie w dobra lub pod względem do
chodu; (3) „niższej klasy średniej”, której członkowie są posiadaczami 
albo sporej puli dóbr przy dochodzie poniżej m inim um  albo puli 
skromnej, ale z dochodem powyżej minimum; (4) „wyższej klasy śred
niej” , grupującej jednostki, które pozostały po wyodrębnieniu poprzed
nich kategorii oraz dwóch następnie zdefiniow anych segm entów; (5) 
„niższej klasy w yższej”, z jednostkam i posiadającymi maksimum dóbr
1 osiągającym i dochody powyżej m inim um , ale poniżej dw óch naj
w yższych kategorii, jak  rów nież z jednostkam i o sporym , lecz nie 
m aksym alnym  zasobie dóbr i dochodzie z najwyższych kategorii; (6) 
„w yższej klasy w yższej” , w której znalazły się jednostki kum ulujące 
m aksym alny zasób dóbr i dochody z najwyższych kategorii. Należy do
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dać, że dobierając nazwę dla pierw szej z w yodrębnionych klas kon
sum pcyjnych korzystano z deskrypcji pojęcia „underclass” podanej 
przez D. G ilberta i J. Kahla (1987).

N ietrudno zauw ażyć, że budując om aw ianą zm ienną przykładano 
nieco w iększą wagę do stanu posiadania niż do bieżących dochodów  
przypadających na każdego z członków gospodarstwa domowego.

U czyniono tak, poniew aż to stan posiadania silniej różnicow ał 
orientacje egalitarne. N aw iasem  m ówiąc, dochód per capita był lep
szym predyktorem  om aw ianych orientacji niż indyw idualne zarobki. 
Uzyskano konstrukt pomocny w zrozumieniu zróżnicow ania orientacji 
egalitarnych w stopniu nie m niejszym  od w łaściw ego pozycji rynko
wej. W części C Aneksu 3 dokonano zestaw ienia średnich wartości 
skali do pomiaru orientacji egalitarnych dla kategorii zm iennych utw o
rzonych w tym i dwóch poprzednich rozdziałach. Zestaw ienie to dedy
kujem y w szystkim  tym  autorom , którzy tw ierdzili, że w latach 
osiem dziesiątych obiektywne cechy położenia jednostki nie miały istot
nego wpływu na jej postawy i opinie. Natom iast w części D Aneksu 3 
prezentujem y w yniki analiz dow odzące, że sprow adzenie dwóch sil
nych korelatów  orientacji egalitarnych (stan posiadania, bieżące docho
dy) do jednego  czynnika, a m ianow icie przynależności jednostk i do 
określonej klasy konsum pcyjnej, jes t uzasadnione. W tej samej części 
A neksu 3 zam ieszczono rów nież w yniki analizy obrazującej m ożli
wości eksplanacyjne klasycznego schematu klasowego, którego przy
datność do badania społeczeństw a polskiego późnych lat siedem 
dziesiątych została dow iedziona (Kohn, Słomczyński, 1990).

Pośw ięciliśm y w iele m iejsca koncepcji klas konsum pcyjnych 
z uwagi na jej złożony charakter. W wielu analizach położenie ekono
m iczne jednostek ujmowano w sposób prostszy, za pom ocą konw encjo
nalnej zmiennej ciągłej „dochód per capita w gospodarstwie domowym 
respondenta” . W analizach dynam icznych używano zmiennej charakte
ryzującej różnicę (Z-scores) między dochodami per capita w 1993 
i 1988 roku.

Do opracow ania danych z roku 1993 niezw ykle użyteczną kon
strukcją okazała się siedm iostopniow a skala interwałowa, zbudowana 
na podstaw ie ciągu pytań kw estionariusza (126), charakteryzująca 
w niekonw encjonalny sposób możliwości finansowe jednostek. Część
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E Aneksu 3 zawiera informacje o współzależnościach m iędzy różnymi 
cecham i położenia m aterialnego dla obu badanych okresów , a także 
o zw iązkach tych  cech z pozycją rynkow ą w 1988 roku. Zgodnie 
z oczekiw aniam i zm ienna „m ożliw ości finansow e” , stw orzona z in
ten c ją  uw zględnienia zarów no skum ulow anego stanu posiadania je d 
nostek, ja k  i bieżących m ożliwości zdobyw ania przez nie now ych 
środków, stała się silnym korelatem  klasy konsum pcyjnej z 1988 roku. 
Ponadto była ona tak samo silnie jak  ta ostatnia determ inow ana przez 
m ierzoną w 1988 roku pozycję rynkową. Świadczy to o tym , że wpro
w adzenie do analiz elementu stanu posiadania pozwoliło na uchw yce
nie względnie trwałego aspektu systemu nierówności ekonom icznych, 
niewidocznego w przypadku ograniczenia się do zm iennych charakte
ryzujących jedynie bieżące dochody. W przypadku tych ostatnich od
powiednie korelacje były znacząco niższe.

O m aw iana zm ienna w ystąpi w analizach w dwóch, silnie ze sobą 
skorelowanych wariantach: (1) jako  sam odzielna zm ienna charaktery
zująca w sposób statyczny położenie m aterialne jednostki w roku 1988 
oraz (2) jak o  elem ent czterow skaźnikow ego konstruktu służącego do 
pom iaru tego, jak  jednostki radzą sobie finansowo w nowej rzeczyw i
stości. W spomniany konstrukt zawiera elem ent dynam iczny -  subiek
tyw ną ocenę zmian położenia w latach 1988-1993, a ponadto dwa inne 
wskaźniki położenia: dochód per capita oraz miarę deprywacji, opraco
w aną na podstawie pytań o brak gotówki na zaspokojenie podstaw o
wych potrzeb (zakup żyw ności, opłaty m ieszkaniow e, w akacje, kon
sum pcja kulturalna).

1.6.4. Poczucie awansu społecznego i samoocena aktualnego 
położenia w społeczeństwie

Poczucie awansu społecznego m ierzono za pom ocą odpowiedzi na 
pytanie zaw ierające prośbę o dokonanie porów nania własnej pozycji 
zawodowej z pozycją ojca (35). W yodrębniono siedem sposobów reak
cji respondentów na pytanie. Pięć z nich odpowiada kategoriom  odpo
wiedzi ułożonym w ciąg od pozycji o w iele wyższej do pozycji o wiele 
niższej. Dwie pozostałe odpow iadają kolejno niepewności co do w yni
ku porów nania oraz brakowi możliwości jego  dokonania. Uznano, że
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zarówno odpowiedź „trudno powiedzieć” , jak  i niemożność je j udziele
nia wtedy, kiedy respondent dorastał bez ojca, św iadczą o socjologicz
nie ważnej charakterystyce jednostek. Znaczenie ostatniej nie w ym aga 
wyjaśnienia, natom iast w przypadku pierwszej nie sposób w ykluczyć, 
że jednostki zdezorientowane co do kryteriów oceny pozycji zaw odo
wej może cechować podobieństwo innych opinii i poglądów. Opisane 
siedem kategorii tworzy zm ienną o nazwie „poczucie aw ansu” .

Spodziew ano się, że w kontekście w yjaśniania orientacji egalitar
nych użytecznym  narzędziem analizy będą samooceny pozycji społecz
nej jednostek , w szczególności dokonyw ane na podstaw ie kryteriów  
ekonom icznych. Przekonano się, że w przypadku jednostek nie w yka
zujących skłonności do oceniania własnej pozycji w społeczeństwie za 
pom ocą wspom nianych kryteriów , ocena sytuacji m aterialnej gospo
darstw a dom owego (32) jest lepszym predyktorem badanych orientacji 
niż sam oocena pozycji społecznej (35), podczas gdy w przypadku jed 
nostek w ykazujących w spom niane skłonności dzieje się odw rotnie. 
Dlatego też stworzono zm ienną kom binowaną z odpowiedzi na oba py
tania, charakteryzującą samoocenę pozycji ekonomicznej -  od bardzo 
wysokiej do bardzo niskiej (Sam oocena pozycji -  5 kategorii). Zm ien
na ta  okazała się użytecznym  elem entem  w stępnego m odelu w y
jaśn ia jącego  orien tacje  egalitarne, w  którym  nie m ogłaby zostać za
stąpiona przez żadną ze zmiennych wyjściowych. N ie weszła ona nato
m iast do modelu ostatecznego, gdyż pomimo silnej korelacji ze zm ien
n ą  w yjaśnianą, działanie innych zm iennych, pow iązanych z nią, 
a zarazem jeszcze bardziej użytecznych do w yjaśnień, uczyniło wpływ 
tej zmiennej statystycznie nieistotnym.

W analizach danych z roku 1993 opisane wcześniej zmienne straciły 
na znaczeniu , istotne m iejsce zaję ła  natom iast zm ienna charak tery
zująca poczucie poprawy bądź pogorszenia się sytuacji m aterialnej je d 
nostki w okresie transform acji systemowej (33). Wraz z trzem a innymi 
zm ienna ta posłużyła do budowy skali możliwości jednostek, która sta
ła się bardzo silnym korelatem orientacji egalitarnych. Do modelu po
m iarow ego w łączono dochód przypadający na każdego z członków  
gospodarstw a dom owego, indeks deprywacji stworzony z odpowiedzi 
na pytania dotyczące braku pieniędzy na wydatki niezbędne do zaspo
kojenia podstaw ow ych potrzeb (127) oraz zm ienną charak teryzującą
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zdolność jednostek do wyłożenia gotówki w przypadku chęci dokona
nia pow ażniejszych zakupów  (pytania 126). Czteroelem entow a skala 
czynnikow a okazała się, lepszym narzędziem do wyjaśniania orientacji 
egalitarnych niż jakikolw iek inny konstrukt charakteryzujący położenie 
jednostki w społeczeństwie roku 1993, łącznie z klasą konsumpcyjną.

1.6.5. Miejsce jednostki w politycznej organizacji społeczeństwa

Spodziewano się, że przynależność jednostki do takich organizacji 
jak  partie polityczne, związki zawodowe i inne zrzeszenia była w 1988 
roku powiązana z przekonaniami tej jednostki o pożądanej dystrybucji 
dóbr. Zebrane dane dostarczały bardzo bogatej informacji o tym, w ja 
kich ugrupowaniach badani -  aktualnie i w przeszłości -  partycypow a
li. G runtow na analiza tych inform acji doprow adziła do stw orzenia 
jednej syntetycznej zmiennej o 4 wartościach, która w dalszych częś
ciach pracy występować będzie pod nazw ą „partycypacja” . Należy w y
raźnie zaznaczyć, że umieszczenie tej zmiennej po stronie czynników 
w yjaśniających ma charakter umowny. N ie w iadom o bowiem , czy 
członkam i określonej organizacji zostają -  na przykład -  jednostk i 
usposobione egalitarnie, czy też ewentualne sym patie egalitarne człon
ków jakiejś organizacji zostały ukształtowane dzięki eksponowanej tam 
ideologii. N ie w yklucza to jednak  m ożliw ości traktow ania przyna
leżności do organizacji społecznych na równi z innymi zmiennymi w y
jaśn ia jącym i, choć jej odm ienny (np. od pozycji rynkow ej) status 
w yklucza niektóre interpretacje uchw yconych zależności. Om ówim y 
teraz poszczególne kroki, które doprow adziły nas do stw orzenia 
w om awianym  przypadku jednej, syntetycznej zmiennej.

Przede wszystkim zainteresowano się, czy orientacje egalitarne mia
ły związek z przynależnością do PZPR (122). Stwierdzono dwa zaska
kujące fakty. Po pierwsze, zaobserwowano wyraźny podział wewnątrz 
tej organizacji: o ile masy członkowskie były mniej egalitarne niż jed 
nostki, które nigdy nie należały do PZPR, o tyle piastujący funkcje par
tyjne, podobnie jak  eks-członkowie PZPR, byli bardziej egalitarni od 
stroniącej od partii rządzącej większości społeczeństwa. W konsekwen
cji członkow ie partii traktow anej jako  całość nie różnili się -  pod 
względem  postaw egalitarnych -  od reszty społeczeństwa. Po drugie,
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stwierdzono, że przynależność do PZPR nie miała tak silnego znacze
nia dla orientacji egalitarnych jak  uczestnictw o w innych organiza
cjach, w  szczególności w branżowych związkach zawodowych. N ato
miast wspom niany wcześniej wyraźny podział wewnątrz partii nie po
zw alał, w przeciw ieństw ie do zm iennej charakteryzującej przyna
leżność związkową, na skonstruowanie użytecznego predyktora orien
tacji egalitarnych. Dlatego też postanowiono informację o zróżnicow a
niu postaw  w ew nątrz partii w ykorzystać pom ocniczo -  do budowy 
zm iennej, której podstawę stanowi afiliacja zw iązkowa (123).

A nalizując zróżnicow anie orientacji egalitarnych wśród członków 
związków branżowych stwierdzono, że szczególnie silne natężenie tych 
orientacji występuje w przypadku tych, którzy zasilali szeregi zw iązko
we, najpierw  CRZZ, potem  centrali branżow ej w okresie kryzysów  
społecznych, tj. w latach 1955-1957, 1970, 1975-1977, 1980-1981 
(123). Z jednostek tych stworzono pierw szą kategorię zmiennej „party
cypacja” . D rugą kategorię tej zmiennej, tylko na pierwszy rzut oka he
terogeniczną, utworzono z jednostek posiadających przynajmniej jed n ą  
z następujących cech: przynależność do PZPR w przeszłości, aktualne 
pełnienie funkcji w tej organizacji (122), co najmniej dwuletnią, aktu
alną przynależność do branżowych Związków Zawodowych, deklarację 
uczestnictwa w nich w latach 1980-1981 (123) oraz przynależność do 
takich organizacji jak: ZSL, SD, TPPR, ORM O, PRON, a także Ochot
nicza Straż Pożarna, kółka rolnicze i inne organizacje wiejskie (124). 
Stworzony agregat grupuje znaczną część jednostek zaangażowanych -  
m ów iąc ów czesnym  językiem  -  w działalność społeczną. Zabrakło 
szeregowych członków PZPR, którzy ze względu na swoje względnie 
antyegalitarne nastaw ienie stw orzyli odrębną, trzecią  kategorię om a
w ianej zm iennej. N atom iast w iększość próby nie objęta poprzednio 
w yodrębnionym i kategoriami złożyła się na kategorię ostatnią.

1.6.6. Pozostałe zmienne wyjaśniające

Dziewięć kategorii odpowiedzi na pytania o to, jak ą  szkołę ukoń
czył ojciec respondenta (107) zredukowano do ośmiu, uznając w yksz
tałcen ie średnie zaw odow e za równow ażne średniem u ogólnem u. 
Pow stała w ten sposób zm ienna „poziom w yształcenia ojca” . Z iden
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tycznych kategorii zbudow ano zm ienną „w ykształcenie respondenta”, 
co uczyniono na podstawie informacji uzyskanych w serii pytań o jego 
karierę edukacyjną (106).

Użyte w analizie cechy społeczno-dem ograficzne jednostek to płeć, 
w iek i m iejsce zamieszkania. W ostatnim przypadku wyodrębniono ka
tegorię mieszkańców wielkich miast (powyżej 300 tys. m ieszkańców), 
przeciw staw iając j ą  wszystkim  pozostałym  respondentom. Postać dy- 
chotom iczną nadano również odpowiedziom na pytanie o rok urodze
nia, w yodrębniając roczniki urodzone po 1951 roku. D ystynkcje po
czynione w przypadku obu tych zmiennych w ynikają z potrzeby ukaza
nia podstaw zróżnicow ania rozkładu orientacji egalitarnych.

Okazało się, że dla wyjaśnienia niektórych zależności dogodne jest 
podzielenie respondentów  na zaliczających się do klasy robotniczej 
i pozostałych. Co więcej, w pierwszej ze wspom nianych kategorii zau
ważono istotne różnice zachodzące m iędzy w ielkoprzem ysłow ą klasą 
robotniczą a pracownikami fizycznymi zatrudnionymi w sferze usług, 
w tym  zw iązanych z rolnictwem. Różnice te stały się podstaw ą wpro
wadzenia trójwartościowej zmiennej „robotnicy” , szczególnie użytecz
nej do wyjaśniania postulatów płacowych. Zachodził bowiem kontrast 
między rozmiaram i postulatów zgłaszanych przez w ielkoprzem ysłow ą 
klasę robotniczą a skromniejszymi od czyichkolwiek innych rozm iara
mi postulatów pozostałych pracowników fizycznych.

Analizy wpływu zmiennej „poczucie aw ansu” na orientacje egalitar
ne stwarzały dogodną okazję do rozważenia roli pochodzenia społecz
nego w wyznaczaniu tych orientacji (rozdział 2.2.3). Odpowiednia zmien
na składa się z czterech kategorii wyodrębnionych na podstawie zawodu 
ojca respondenta (125). Do najwyższej z tych kategorii zaliczono dzieci 
w łaścicieli przedsiębiorstw oraz inteligencji. Ponadto wyróżniono kate
gorie o rodowodzie robotniczym, chłopskim oraz pozostałych. Ostatnia 
kategoria obejm uje dzieci pozostałych pracowników niefizycznych.

W niektórych analizach użyteczną okazała się w spom niana ju ż  
w cześniej zm ienna „w iara w socjalizm ”, złożona z 5 kategorii (30). 
Została ona użyta jak  zm ienna niezależna, co ma ściśle umowny cha
rakter. Znaleziono jednak  przy tym w ystarczająco solidne uzasadnie
nie, by traktow ać j ą  na równi z innymi predyktorami formułowanych 
przez respondentów postulatów płacowych.
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2. Orientacje egalitarne 
przed okresem transformacji systemowej

O m ów ienie w yników  badań zrealizow anych w roku 1988 poprze
dzim y kilkom a uwagami o kontekście, w jakim  były one prowadzone. 
Kontekst ten rzutuje na ich przedmiot, gdyż określa dobór problem aty
ki badawczej oraz przyjęty sposób je j konceptualizacji. D latego też 
zebranie kilku ważnych informacji o społeczeństwie polskim u schyłku 
państwowego socjalizmu stanowi niezbędne uzupełnienie w prow adze
nia do prezentowanych dalej analiz.

2.1. Kontekst i przedmiot badań 1988

Społeczeństw o polskie przed rokiem  1989 cechow ał znaczny roz
m iar nierówności m aterialnych. Rozpiętości dochodu, jaki co miesiąc 
różni członkow ie tego społeczeństwa mogli przeznaczać na zaspokoje
nie swoich potrzeb, rzędu dwudziestokrotnych, zdarzały się wprawdzie 
rzadko, ale występowały. Były one niewspółm iernie małe w porów na
niu z rozpiętościam i występującym i w wielu państwach kapitalistycz
nych, jednakże nie różniły się od właściw ych kilku innym. Co więcej, 
z dwóch powodów nabierały one szczególnego znaczenia: socjalizm  -  
w edług projektów  -  m iał być ustrojem  spraw iedliw ości społecznej, 
często rozumianej jako  równość, a przeciętny poziom życia w Polsce 
był stosunkowo niski, co dodawało rangi przejawom, w ątpliwego zre
sztą często, „socjalistycznego luksusu” .

System państwowego socjalizm u cechowało dążenie kolejnych ekip 
rządzących do elim inowania ostrych kontrastów społecznych. Z jednej
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strony prowadzono walkę z przejawami skrajnego luksusu i ostentacyj
nej konsum pcji, piętnując jednostk i rażące poczucie „socjalistycznej 
spraw iedliw ości” rzucającym  się w oczy zbytkiem . W ocenie takich 
faktów  propaganda silnie schlebiała masowym nastrojom  bardzo w y
czulonym  na w spom niane fakty, w zm acniając je  zarazem . Z drugiej 
strony, podtrzym yw ana aż do końca polityka pełnego zatrudnienia 
sprzyjała zabezpieczeniu jednostek przed sytuacją skrajnego ubóstwa. 
C hroniono w ten sposób jed n ą  z podstaw ow ych „zdobyczy socjaliz
m u”, by posłużyć się określeniem  używanym w ówczesnej propagan
dzie. D ow cipna ulica w arszaw ska kom entow ała tę cechę ówczesnego 
systemu żartując, że nie pozw ala on ani żyć, ani umrzeć.

Ze w zględu na w skazane pow yżej cechy kontekstu badań 1988 
uznano, że ich konceptualizacja powinna być czyniona tak, aby istot
nym elem entem  przedm iotu tych badań były różnice poziom u kon
sum pcji, szczególnie ważne -  co zauw ażył ju ż  w latach siedem dzie
siątych W .Narojek (1976) -  w społeczeństwie pozbawionym  szerszych 
m ożliw ości inw estow ania gotów ki dla przyszłych zysków , a jed n o 
cześnie dotkniętym  długotrw ałym i skutkami kryzysu ekonom icznego 
(Beskid, 1990). W skazana dyrektyw a została zrealizow ana w postaci 
opracow ania koncepcji „klas konsum pcyjnych” .

Znaczącą -  dla problematyki niniejszej pracy -  w łaściw ością syste
mu państwowego socjalizmu było propagowanie idei głoszącej, że po
ziom w ykształcenia jednostki w poważnej mierze decyduje o je j  przy
datności dla społeczeństw a. Idea ta  była zaskakująco łatw o godzona 
z dogmatem hegemonii proletariatu, którego potom stwu proponowano 
preferencje w przyjęciach na wyższe uczelnie, ułatwiając w ten sposób 
opuszczenie szeregów „klasy panującej” . Aparat propagandow y pań
stw a proletariatu silnie akcentow ał rolę tego państw a jak o  prom otora 
procesów masowego awansu społecznego, a w konsekwencji dystrybu
tora kolejnego społecznie cenionego dobra. Chociaż wspomniane proce
sy należały do przeszłości, podtrzymywano koncepcję edukacji jako swoi
stego daru od społeczeństwa, co poważnie utrudnia ujmowanie wykształ
cenia w kategoriach indywidualnych zasług. Jednocześnie wiedza gazeto
wa głosiła, że wspomniana zasługa nie jest należycie gratyfikowana.

Jednakże niezależnie od m eandrów  propagandy i ich zabaw nych 
efektów , pozostaje faktem, że poziom wykształcenia stanow ił bardzo
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istotny elem ent pozycji społecznej jednostek i silnie rzutował na ich sy
tuację m aterialną (W esołowski, Krauze, 1979; Słomczyński, 1983). Nie 
zm ienia to oczyw iście faktu, że przypadki skrajnego uprzyw ilejowania 
ekonom icznego nie m iały zazwyczaj w iele w spólnego z w ykształce
niem. Jednakże wskazana wcześniej w łaściwość systemu w yjaśnia, dla
czego przyw iązujem y tak dużą wagę do koncepcji „pozycji rynkowej 
jednostek”, w  przypadku której zasoby edukacyjne odgryw ają rolę klu
czową. Biorąc tę w łaściw ość pod uwagę nietrudno zrozum ieć, dlaczego 
w św iadom ości społeczeństw a polskiego w artościom  proegalitarnym  
tow arzyszą  predylekcje do aprobow ania zasad m erytokratycznych 
(W esołowski, 1984; Zaborowski, 1988; Zagórski, 1994).

Ideologię okresu państwowego socjalizm u charakteryzowało ekspo
nowanie niespójnego zlepka retoryki pro- i antyegalitarnej. Dowiodła te
go E.K ostowska (1983), która dokonała szczegółowej analizy przeka
zów propagandowych z lat sześćdziesiątych i siedem dziesiątych. Po ro
ku 1980 sytuacja uległa zmianie o tyle, że można wyróżnić dwa etapy cha
rakteryzujące się innym stopniem natężenia retoryki antyegalitarnej.

Próby stabilizowania systemu politycznego w okresie stanu w ojen
nego w ym agały w skazania masom innej niż w ładza niesym patycznej 
figury. T reści propagandy przepełnione były w ów czas enuncjacjam i 
dotyczącym i przypadków bogacenia się w niejasnych okolicznościach 
i „żerow ania na kryzysie” . Jednym  z głównych bohaterów oficjalnych 
przekazów stał się spekulant. Nie po raz pierwszy w dziejach państw o
wego socjalizm u władza stosow ała zaw odną wprawdzie w latach 1980— 
-8 1 , ale później skuteczną, jak  to sugerują wyniki badań (Zaborowski, 
1986b), m etodę redukowania napięć w wym iarze politycznym  poprzez 
eksponow anie roli konfliktu dystrybucyjnego. M ając na uwadze jed y 
nie społeczną percepcję stron tego konfliktu można stwierdzić, że w ize
runek ówczesnej władzy nie przedstawiał się najgorzej -  sporej części 
społeczeństw a m undur kojarzył się raczej ze służbą i ascezą niż z przy
w ilejam i przypisyw anym i poprzedniej, skompromitowanej ekipie rzą
dzącej .

W okresie w prow adzania w życie kolejnych etapów tzw. reform y 
gospodarczej, bez względu na to, ile było w tym z gry pozorów, treści 
propagandow e m usiały być uzgodnione z logiką prób uspraw nienia 
i ożyw ienia gospodarki. Od drugiej połowy lat osiem dziesiątych speku

51



lant pow oli zaczął przem ieniać się w człow ieka przedsiębiorczego. 
W m niej zm ienionej postaci pozostaw ał obecny inny, dobrze znany 
z dziejów  państwowego socjalizmu, „czarny charakter” propagandy -  
am ator tzw. bum elowania, by posłużyć się określeniem z wcześniejszej 
epoki. Podobnie jak  w tedy chodziło o wykazanie, że źródło niespraw
ności system u tkwi w ludzkiej bierności, niedostatecznej m obilizacji 
mas w dziele realizacji słusznych celów. I jak  zawsze działała trwała 
sprzeczność system owa między koniecznością pobudzania aktywności 
społecznej i jednoczesnego jej tłumienia, na tych rozległych obszarach, 
k tóre w ładza uw ażała za sw oją dom enę, w yłączoną spod społecznej 
kontroli.

Zm ianom  treści propagandy, w przekazach której coraz częściej 
k rytykow ano przerost opiekuńczej funkcji państw a i coraz silniej 
akcentowano argumenty proefektywnościowe, tow arzyszył przejściowo 
nie tylko niewielki wzrost nierów nom ierności podziału płac i docho
dów (Beskid, 1990), ale także pewne wzmocnienie natężenia orientacji 
nieegalitarnych (K olarska-Bobińska,1985). Jednakże om aw iane w ni
niejszej pracy badania 1988 roku przypadły na moment, w którym stan 
nastrojów  społecznych w rócił niejako do normy. N a fakt odwrócenia 
się tendencji spadkowej nastawień egalitarnych wyraźnie wskazywały 
ju ż  rezultaty różnych badań prowadzonych w roku 1987 (Kolarska-Bo- 
bińska, 1989; Zaborowski, 1992).

W podsum owaniu uwag o kontekście badań 1988 roku należy pod
kreślić fakt niespójności prezentowanych społeczeństwu treści ideolo
gicznych. Brak koherencji staje się szczególnie w idoczny, gdy wziąć 
pod uwagę ew olucję tych treści, które zm ieniały się zależnie od do
raźnych potrzeb ekip rządzących. Jednocześnie zawarty w projektach 
ustrojow ych socjalizm u postulat społeczeństw a spraw iedliw ości spo
łecznej -  często potocznie interpretow any w kategoriach równości -  
pozostaw ał w rażącej sprzeczności z rzeczyw istością i je j społeczną 
percepcją.

2.2. Rezultaty badań 1988

W niniejszym  rozdziale przedstawim y rezultaty badań przeprow a
dzonych w 1988 roku. Uczynimy to w pewnym szczególnym porządku.
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N ajpierw  om ówim y w pływ  w yw ierany na orientacje egalitarne przez 
sześć zm iennych, które złożą się na w stępny schem at w yjaśniający. 
Schem at ten zostanie następnie porównany z dwom a innymi, konkuren
cyjnym i wobec niego po to, aby wyelim inować z dalszych rozważań te 
zm ienne, których w pływ  na orientacje egalitarne nie mógł się ujawnić 
z powodu w ystąpienia silnych korelacji między tymi zm iennym i a in
nym i, jeszcze  silniejszym i determ inantam i orientacji egalitarnych. 
W kolejnym  kroku w prow adzim y do analizy zm ienne społeczno-de
m ograficzne, z których jedna -  płeć -  odegra kluczow ą rolę w w yzna
czaniu logiki dalszej części prezentacji. N astępnie przedstaw im y 
finalny schem at zależności, który odnosi się -  podobnie jak  trzy po
przednie -  do całości próby. Zostały do niego dołączone te zmienne, 
których w prow adzenie do analizy powoduje wykluczenie ze schematu 
wyjaśniającego zmiennej „ocena pozycji m aterialnej” , co zakłóca sto
sow aną zazwyczaj logikę w yjaśniania postaw  społecznych operującą 
łańcuchem  uwarunkowań, którego kolejne ogniwa stanow ią cechy de
m ograficzne, obiektyw na pozycja społeczna i jej subiektyw ne oceny. 
W dalszej kolejności zaprezentujem y schematy zależności odrębne dla 
obu płci, a następnie przejdziem y do om ówienia korelatów egalitaryz
mu, zarów no em pirycznie dostępnych, jak  i jedyn ie  postulow anych 
w teorii. Spośród tych ostatnich najwięcej uwagi poświęcim y postula
tom płacowym, ich uwarunkowaniom i konsekwencjom.

Przedstaw iony powyżej, niezbyt typow y sposób prezentacji w yni
ków został podyktowany potrzebą uporządkowania bardzo obszernego 
m ateriału em pirycznego, jaki przyniosła analiza uwarunkowań orienta
cji egalitarnych. O bogactwie tego m ateriału świadczy fakt uchw ycenia 
tuzina istotnych, często pow iązanych ze sobą i zdefiniow anych przy 
pomocy w sumie ponad czterdziestu zm iennych, źródeł uwarunkowań 
orientacji egalitarnych. Co więcej, w ystąpiły pewne subtelne różnice 
tych uwarunkowań między populacjami kobiet i mężczyzn.

Prezentowany w pierwszej kolejności wstępny schemat w yjaśniają
cy został skonstruow any według silnie ugruntow anego w socjologii 
struktur społecznych w zorca objaśniania postaw i orientacji społecz
nych. W zorzec ten obejm uje obiektywne charakterystyki położenia je d 
nostki w społeczeństw ie, subiektyw ne oceny zajm ow anego w nim 
m iejsca oraz rodzaj w yznaw anej przez jednostkę  ideologii, na k tórą
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składają się przekonania osadzone w głębszych pokładach świadomości 
jednostk i niż wyjaśniane postawy (Nowak, 1973). W zbudowanym  w 
ślad za tym  w zorcem  w stępnym  schem acie w yjaśniającym  jedyn ie  
zm ienne odnoszące się do subiektyw nych ocen położenia w społe
czeństw ie okażą się nieprzydatne w co najmniej jednym  ze schematów 
finalnych, zbudow anych po wprow adzeniu do analizy innych zm ien
nych, nie m ieszczących się we wspomnianym wcześniej wzorcu. N ato
m iast na pozostałą część w stępnego schematu wyjaśniającego składa 
się tró jzm iennow y zestaw  determ inant orientacji egalitarnych, które 
ujawniły siłę w iększą od wszystkich pozostałych zarówno w układzie 
dw uzm iennow ym , jak  i w finalnych, w ielozm iennow ych schematach 
zależności -  dla całej próby oraz dla populacji mężczyzn i kobiet. Ze
staw ten obejm uje pozycję rynkową, klasę konsum pcyjną oraz lewico
wy radykalizm .

2.2.1. Pozycja rynkowa a egalitaryzm

Z opisu zamieszczonego w rozdziale 1.6.1 wynika, że zm ienną „po
zycja rynkow a” stworzono, aby uchwycić zróżnicowanie położenia jed 
nostek  w system ie społeczno-ekonom icznym  przed okresem  jego  
transform acji. W skazane w rozdziale 2.1 w łaściw ości tego system u 
uzasadniają użycie do konstrukcji podstaw owej w naszych analizach 
zmiennej wyjaśniającej informacji o takich cechach jednostek, jak: po
siadanie środków  produkcji, zw iązek z sektorem prywatnym , poziom 
kw alifikacji zawodowych, a w przypadku niepracujących danych nie 
ty lko o ich w ykształceniu  i w ykonyw anym  wcześniej zaw odzie, ale 
także świadczących o kapitale kulturowym wyniesionym  z rodziny po
chodzenia (ocenianym na podstawie wykształcenia ojca).

Jednocześnie rezultaty analiz przedstawiane w dołączonych do ni
niejszej pracy aneksach dow odzą, że zastąpienie zm iennej „pozycja 
rynkow a” zestawem stworzonym na podstawie którejkolwiek z zazwy
czaj stosow anych konceptualizacji struktury społecznej utrudniłoby 
zrozum ienie rozkładu orientacji egalitarnych w społeczeństw ie. N ie
zbędne okazało się stworzenie koncepcji z jednej strony odzw iercied
lającej faktyczne zróżnicow anie sytuacji życiow ej jednostek  uw ikła
nych w m echanizmy rządzące systemem społeczno-ekonom icznym  do
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1989 roku, a z drugiej strony -  bardziej użytecznej do w yjaśniania 
orientacji egalitarnych niż takie ogólne charakterystyki wspom nianej 
w cześniej sytuacji życiow ej jak  zaw ód czy poziom  w ykształcenia. 
N iezbędne narzędzie analizy uzyskano dzięki skumulowaniu wielu, ce
lowo dobranych inform acji o zawodzie, w ykształceniu, stanow isku, 
sektorze gospodarki i w ładaniu środkam i produkcji. Uzyskane w ten 
sposób wskaźniki pozycji rynkowej jednostek um ożliwiły utworzenie 
narzędzia umożliwiającego objaśnianie zarówno hierarchii zamożności 
(część E Aneksu 3), jak  i powiązanych z n ią  orientacji wobec podziału 
dóbr. Spodziewano się przy tym, że w okresie transform acji system o
wej powinno nastąpić wzmocnienie roli pozycji rynkowej w w yznacza
niu innych cech jednostek , w tym  poziom u zam ożności i orientacji 
w obec podziału dóbr. U zasadnienie takiego przypuszczenia przedsta
wiono w rozdziale 2.1. Składa się ono na podstawowy argum ent teore
tyczny przem aw iający za wprow adzeniem  do analizy zm iennej, która 
w badaniach empirycznych nad strukturą społeczną i je j psychologicz
nymi korelatami nie była dotąd stosowana.

Zgodnie z przewidywaniami odporność na poglądy egalitarne oka
zała się tym silniejsza, im w yższa pozycja rynkowa jednostki. W artości 
średniej skali egalitaryzm u w zrastały  (skala „odw rócona”) system a
tycznie od uprzyw ilejow ania skrajnie negatyw nego do skrajnie pozy
tyw nego (przy bardzo w ysokiej w artości testu  T). Siła uchw yconej 
zależności (eta=0,26) osiągnęła poziom  rzadko stw ierdzany w anali
zach związków m iędzy postawami jednostek a ich społecznym położe
niem. Jednocześnie zw iązek ten był bardzo trwały: po wprowadzeniu 
do analizy innych zmiennych, w  tym mocno skorelowanych z pozycją 
rynkową, jego  siła utrzym ywała się, zachowując natężenie większe od 
rejestrowanego w przypadku zawodu czy poziomu wykształcenia.

2.2.2. Klasa konsumpcyjna a egalitaryzm

Silny korelat pozycji rynkowej, jakim  okazała się przynależność do 
klasy konsum pcyjnej (w artość w spółczynnika tau-b=0,277) w chodził 
w istotny zw iązek z orientacjam i egalitarnym i o m ocy bliskiej 
(e ta= 0,24) uchw yconem u w przypadku pozycji rynkow ej. W artości 
średniej skali egalitaryzm u wzrastały w sposób system atyczny od klasy
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uprzyw ilejow anej skrajnie negatyw nie do uprzyw ilejow anej skrajnie 
pozytyw nie (przy bardzo wysokich wartościach testu T). Podobnie jak  
w przypadku pozycji rynkowej uzyskany rezultat m ożna interpretować 
w duchu teorii postulującej harm onię interesów  i postaw . Tak jak  
w  przypadku pozycji rynkowej wzrost szans na osiągnięcie korzystnej 
sytuacji życiow ej sprzyjał deklarow aniu poglądów  antyegalitarnych, 
tak też podobne deklaracje pojawiały się tym częściej, im lepiej zaspo
kojone były interesy ekonom iczne jednostki. Om ówione dotąd zmienne 
-  pozycja rynkow a i przynależność do klasy ekonomicznej -  um ożli
wiały swoiste „dodaw anie” informacji o sytuacji życiowej jednostek po 
to, aby lepiej zrozumieć zróżnicowanie orientacji egalitarnych. Średnie 
skali egalitaryzm u w poszczególnych kategoriach każdej z analizow a
nych zm iennych przy stałych w artościach drugiej w ykazyw ały w y
raźną praw idłow ość: średnie system atycznie w zrastały  od pozycji 
spójnie niskich do wysokich. S tw ierdzono jednak  i pewne anom alie. 
W przypadku 7,7% próby pozycja rynkow a nie była spójna z przyna
leżnością do klasy konsumpcyjnej. W każdych czterech z pięciu takich 
przypadków wartość skali egalitaryzm u przybierała w tedy wartość w y
nikającą z pozycji rynkowej. Rezultat ten odzw ierciedla praw dopodob
nie trudności pom iaru jakiejkolw iek zmiennej, której m aterię stanowi 
posiadanie dóbr. W konsekwencji inform acje o cechach składających 
się na charakterystykę pozycji rynkowej są zapew ne bardziej w iary
godne niż deklaracje dotyczące stanu posiadania i uzyskiw anych do
chodów . Jednocześnie jednak  m ożliwości pojaw ienia się -  w nie
licznych przypadkach -  ostrej dekom pozycji położenia jednostk i ze 
względu na dwie om ówione dotąd zmienne nie należy a priori w yklu
czać. Przynależność do klasy konsumpcyjnej zależy bowiem od wielu 
czynników , nie tylko od pozycji rynkowej, a ta ostatnia z pew nością 
nie działa w sposób autom atyczny i nieuchronny w każdym konkret
nym przypadku.

2.2.3. Percepcja własnej pozycji a egalitaryzm

W badaniach nad nierównościami społecznymi i ich psychologicz
nymi korelatami przyjm uje się zazwyczaj, że zmienne charakteryzujące 
sposób postrzegania przez jednostkę  zajm ow anej pozycji społecznej
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m odyfikują związki między obiektywnym i cechami położenia społecz
nego a w yznawanym i poglądami i wartościam i. W przypadku danych 
z 1988 roku orientacje egalitarne znalazły się pod znacznie silniejszym  
wpływem  obiektyw nych św iadectw  pozycji ekonom icznej niż jej su
biektywnych ocen. W przypadkach niezgodności wspom nianych św ia
dectw  i ocen skala egalitaryzm u przybierała wartości harm onizujące 
z faktami a nie z ocenami. N iem niej jednak w pływ tych ostatnich ujaw
nił się bardzo wyraźnie wśród tych nielicznych członków underclass, 
którzy przejaw ili skrajnie pozytyw ne sam ooceny pozycji ekonom icz
nej: natężenie sympatii proegalitarnych było w ich przypadku znacząco 
niższe od natężenia tych sym patii w pozostałej części underclass. 
W podobny, łagodzący egalitaryzm  sposób działała om awiana zm ienna 
w niższej klasie konsum pcyjnej. Średnia skali egalitaryzm u przybrała 
wartość -0,30 w dwóch kategoriach prezentujących najsilniejsze poczu
cie depryw acji (tzn. wśród oceniających sw oją pozycję ekonom iczną 
najgorzej), podczas gdy wśród pozostałych członków tej klasy analo
giczna wartość w yniosła -0,06. Okazuje się zatem, że optymizm w po
strzeganiu przez jednostkę swojej niskiej pozycji wywołuje połowiczny 
efekt w  postaci złagodzenia sentym entów  egalitarnych, nie prowadzi 
natom iast do przyjęcia zdecydow anej postawy antyegalitarnej. Sam o
ocena pozycji nie działa natom iast wcale w przypadku pesym istyczne
go postrzegania własnej wysokiej pozycji. Jednostki oceniające tę 
pozycję w taki sposób są nie mniej antyegalitarne od pozostałych, po
dobnie uprzywilejowanych.

W sposób bardzo klarowny ujawniło się działanie samooceny pozy
cji ekonom icznej w  obu członach średniej klasy konsum pcyjnej. 
W przypadku niższego z tych członów średnie skali egalitaryzm u rosły 
system atycznie od wartości -0,11 dla dwóch najniższych kategorii sa
m ooceny do 0,45 w kategorii najw yższej, natom iast w przypadku 
wyższego z tych członów (w którym średnia skali wynosiła 0,36) ana
logiczne zróżnicowanie przebiegało od 0,21 do 0,81. O statnia z w ym ie
nionych przew yższa średnią skali egalitaryzm u dla dwóch członów 
klasy wyższej, podobnie jak  m aksym alna średnia dla niższego z om a
wianych wcześniej członów przewyższa średnią dla wyższego z nich. 
O znacza to, że optym istyczne postrzeganie własnej średniej pozycji 
wzm acnia odporność na egalitaryzm  do rozmiarów właściwych klasie
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położonej w naszej hierarchii o stopień wyżej. Jednocześnie pesym i
styczne postrzeganie własnej średniej pozycji nie wyw ołuje egalitaryz
mu o natężeniu, jak ie  występuje w klasie położonej niżej. W iększość 
z przedstawionych powyżej obserwacji znalazła potwierdzenie w anali
zie, w której klasę konsum pcyjną zastąpiono pozycją rynkową. Samo
ocena pozycji ekonom icznej m odyfikow ała zw iązek tej zm iennej, 
będącej je j korelatem niewiele słabszym od klasy konsum pcyjnej (w ar
tości współczynników tau-b: 0,123 wobec 0,169), z orientacjam i egali
tarnym i w sposób generalnie podobny.

O ile zm ienna „sam oocena pozycji ekonom icznej” nie m ogła -  z po
wodu zaniku statystycznie istotnego związku -  zostać w łączona do fi
nalnego schematu wyjaśniającego orientacje egalitarne, o tyle kolejna 
ze zm iennych subiektyw nych, poczucie aw ansu społecznego, choć 
znacznie słabiej skorelowana ze zm ienną zależną niż poprzednia (war
tości w spółczynników  eta: 0,07 wobec 0,14) zachow ała statystycznie 
istotną moc do końca analiz. Związek tej zmiennej z orientacjam i egali
tarnym i pow ażnie odbiegał od liniow ego. N ajw iększą odporność na 
egalitaryzm  przejaw iły nie tylko jednostki odczuwające zdecydow aną 
popraw ę pozycji względem  zajm owanej przez ojca (średnia skali: 
0,08), ale rów nież jednostk i, które nie znalazły kryteriów  um ożli
w iających dokonanie porów nania tych pozycji (średnia skali: 0,11). 
N iew iele m niejszą odporność wykazali badani przejawiający poczucie 
m iędzy generacyjnej stabilności pozycji (średnia skali: 0,06), natom iast 
dom inujące w próbie przekonanie o lekkim aw ansie w yw oływ ało 
znacznie wyższy poziom egalitaryzm u (średnia skali: 0). Zdecydowany 
egalitaryzm  przejawiły jednostki, które nie mogły dokonać porównania 
ze względu na brak obiektu porównań (-0,11) oraz przejaw iające po
czucie lekkiej (-0,11) bądź zdecydowanej degradacji (-0,17).

Zbadano następnie rozkłady średnich egalitaryzm u w klasach kon
sum pcyjnych i kategoriach pozycji rynkowej. Okazało się, że brak kry
teriów  porów nania pozycji zw iększa odporność na egalitaryzm  tym 
silniej, im niższa klasa konsumpcyjna, przy czym prawidłow ość taka 
działa od underclass aż po w yższą klasę średnią. Jednostki te nie tylko 
unikały porów nań z ojcem , ale rów nież w ykazyw ały tendencje do 
optym istycznego postrzegania własnej pozycji. Oba w skazane zabiegi 
psychologiczne ułatwiały tym jednostkom  przyjm owanie postawy

58



antyegalitarnej, co osłabiało działanie zmiennych obiektywnych na w y
jaśniane orientacje.

Zaobserw owano również, że przejawiający poczucie zdecydow ane
go aw ansu członkow ie underclass, klasy niższej oraz niższej klasy 
średniej eksponują więcej egalitaryzm u niż pozostali reprezentanci od
pow iednich klas konsum pcyjnych. W ynik ten sugeruje, że źródłem  
orientacji egalitarnej może być dysonans poznawczy, wywołany w tym 
przypadku przeświadczeniem  o niskiej wartości nakładów na indywi
dualną ruchliwość. Interesujące jest, że doświadczenie własnej m obil
ności zw iększa natężenie orientacji egalitarnych w badanej próbie. 
Jednostki o negatyw nie uprzywilejowanej pozycji rynkowej, zarówno 
um iarkowanie jak  i skrajnie, i postrzegające się jako  m iędzygeneracyj- 
nie stabilne przejaw iają mniej egalitaryzm u od innych upośledzonych. 
Z kolei jednostki sądzące, że lekko awansowały, które zdecydowanie 
dom inują w próbie, przejaw iają więcej egalitaryzm u niż wynikałoby to 
z ich obiektywnej pozycji. Najostrzej widać to w przypadku neutralnej 
pozycji rynkowej (średnie skali egalitaryzmu: -0,10 wobec 0,12). Po
stanowiono sprawdzić, jak  stwierdzone różnice rysują się na tle pocho
dzenia społecznego respondentów.

C zterow artościow a zm ienna „pochodzenie społeczne” je s t w per
spektywie dwuzmiennowej istotnym korelatem orientacji egalitarnych
0 umiarkowanej sile (eta=0,09). Jednakże wywierany przez n ią wpływ 
przestaje być statystycznie istotny pod kontro ląjakiejkolw iek zmiennej 
charakteryzującej aktualną pozycję społeczną jednostki. Średnie skali 
egalitaryzm u w zrastają  system atycznie zarów no w raz pozycją, jak
1 k lasą konsum pcyjną wewnątrz każdej z kategorii pochodzenia. N aj
w iększe zróżnicow anie średnich zaobserwowano w przypadku pocho
dzenia z kategorii „pozostałych pracow ników  niefizycznych”, naj
m niejsze -  dla rodowodu robotniczego. Nie oznacza to jednak, że ro
botnicy w drugim pokoleniu są bardziej egalitarni od pozostałych ro
botników . H ipotezę taką byliśm y zmuszeni odrzucić. W ujęciu dwu- 
zm iennowym  można natomiast wykazać, że jednostki o rodowodzie in
teligenckim  i drobnom ieszczańskim  (średnia skali 0,28) są mniej egali
tarne od pozostałych. Jednakże po przyjęciu za stałą pozycji rynkowej 
okazuje się, że wśród negatywnie uprzywilejowanych jednostki takie są 
nie mniej egalitarne od pozostałych. Trudno byłoby zatem przyjąć, że
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w przypadku egalitaryzm u postawy dziedziczone są z pokolenia na po
kolenie.

Statystycznie istotne źródło egalitaryzm u udało się odkryć gdzie in
dziej -  wśród jednostek  w yw odzących się ze wspomnianej wcześniej 
kategorii „pozostałych pracow ników  niefizycznych” . Jednostki takie 
przejawiały więcej egalitaryzm u niż inni okupujący aktualnie taką sa
m ą pozycję rynkow ą -  neutralną bądź negatyw nie uprzywilejow aną. 
Jednakże i ta zależność nie mogła zostać uwzględniona w schematach 
w yjaśniających obejm ujących inne, jeszcze silniejsze predyktory orien
tacji egalitarnych.

2.2.4. Wyznawana ideologia a egalitaryzm

We w cześniejszych badaniach prow adzonych na próbach ogólno
polskich nie stwierdzono związku między w yznaw aną przez jednostkę 
ideologią a gotow ością do przyjm owania orientacji egalitarnej. W ydaje 
się jednak, że brak dokumentacji empirycznej wspom nianego związku 
wynika raczej z powściągliwości badaczy, ich niewielkiego zaintereso
w ania niektórym i przejawam i radykalnej świadomości społecznej niż 
z faktycznej nieobecności w życiu społecznym  odpow iednich za
leżności. Zależności takie udało się uchwycić w badaniach prowadzo
nych w W arszawie w końcu lat pięćdziesiątych (M alewski, 1975) oraz 
blisko dwadzieścia lat później (Zaborowski, 1988). W yniki tych badań 
potw ierdzają tezę o niekom pletnym  charakterze w yjaśnień orientacji 
egalitarnych, które nie uw zględniają tego, że korzenie tych orientacji 
tkw ią  w uform ow anym  w świadom ości społecznej poczuciu zasadni
czej rozbieżności interesów między masami pracowniczymi a grupami 
uprzywilejowanym i.

Znaczenie ideologii zawierającej wizję społeczeństwa złożonego ze 
w spom nianych wcześniej segm entów o rozbieżnych interesach przed
stawim y najpierw na przykładzie robotników. Pozwoli to na sprostow a
nie pew nych obiegow ych sądów o ich świadom ości. Przyjęło się są
dzić, że egalitaryzm  je s t orientacją silnie zakorzenioną w subkulturze 
robotniczej. Do przyjęcia tego poglądu skłaniali się niektórzy badacze 
klasy robotniczej (Hoggarth, 1976; Leggett, 1971). Pasował on również 
do propagandowego wizerunku klasy sprawującej hegemonię w społe
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czeństw ach budujących socjalizm. W izerunek ten obejm ow ał niejako 
naturalne um iłow anie równości, nie było w nim natom iast m iejsca na 
radykalną świadom ość klasową. Źródła i konsekwencje takiej świado
m ości, także dla postaw  egalitarnych zostały przekonująco przedsta
w ione dopiero w latach osiem dziesiątych (M alanowski, 1981).

Z analizy danych zebranych w 1988 roku w ynika, że robotnicy 
w ykwalifikow ani nie są  bardziej egalitarni od niektórych kategorii pra
cow ników niefizycznych. N ietrudno się również przekonać, że źródłem 
egalitaryzm u robotników nie jes t bieda, skoro robotnicy wykw alifiko
wani zaliczeni do underclass są mniej egalitarni od w łączonych do kla
sy niższej, a uznani za członków niższej klasy średniej są bardziej anty- 
egalitarni od zajm ujących jeszcze w yższą pozycję ekonomiczną. Z ko
lei robotnicy niewykwalifikowani są jednakow o egalitarni, niezależnie 
od tego, czy należą do underclass, klasy niższej czy niższej średniej. 
Co natom iast osłabia egalitaryzm robotniczy, to odporność na lewico
wy radykalizm . W śród robotników  w ykw alifikow anych średnia skali 
egalitaryzm u dla trzech kategorii o największej odporności na lewico
wy radykalizm  (którego m iarę sprow adzono do postaci decylow ej) 
zbliża się do wartości 0,4, a w trzech kategoriach o najm niejszej odpor
ności je s t niższa od -0,4. W przypadku robotników niew ykw alifikow a
nych dw ie najw yższe kategorie w spom nianej odporności osiągają 
średnią egalitaryzm u o wartości 0,15, podczas gdy analogiczna średnia 
w kolejnej kategorii wynosi -0,13, a następnie system atycznie spada do 
wartości bliskiej -0,7 w kategorii o najmniejszej odporności na lewico
wy radykalizm . W idać z tego, że egalitaryzm  robotniczy potrzebuje 
swoistej podbudowy w postaci ideologii orzekającej o konflikcie inte
resów.

Sform ułow any powyżej w niosek dotyczy nie ty lko  robotników . 
Z m ienna „lew icow y radykalizm ” działa i w innych grupach społecz
nych. N ie ma ona wpływu jed y n ie  na orientacje egalitarne właścicieli 
środków produkcji, a jej działanie wykazuje pewne zakłócenia w nie
licznej kategorii pracow ników  sektora pryw atnego. N atom iast wśród 
pracowników najemnych średnie (odwróconej) skali egalitaryzm u dość 
system atycznie rosną wraz z przyrostem odporności na lewicowy rady
kalizm. Jednocześnie zakres tych średnich zm ienia się wraz z pozycją 
zaw odow ą -  np. dla najniższej przybierają one wartości od -0,95 do
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0,24, a w przypadku pracowników z wyższym wykształceniem od 
-0,51 do 1,17. Poszczególne kategorie pracowników najemnych różni 
nie tylko wspomniany zakres, ale również i to, że czym wyższa pozycja 
zawodowa, tym niższy poziom odporności na lewicowy radykalizm, co 
umożliwia pojawienie się postaw antyegalitarnych w dużym natężeniu. 
Omawiana zmienna istotnie różnicuje również orientacje rolników in
dywidualnych. Stanowi ona najlepszy predyktor orientacji egalitarnych.

2.2.5. Determinanty orientacji egalitarnej: 
podstawowy model wyjaśniający

Zmienne, których wpływ na orientacje egalitarne omówiono w po
przednich rozdziałach włączono do podstawowego schematu wy
jaśniającego wspomniane orientacje. Z tabeli 1 wynika, że każda 
z dwóch zmiennych charakteryzujących obiektywną pozycję społeczną 
wyjaśnia ponad 5% wariancji zmiennej zależnej, a łącznie wyjaśniają 
one prawie 10% jej wariancji. Poziom ten został przekroczony po do
daniu zmiennych charakteryzujących subiektywną pozycję społeczną, 
jednakże wyraźny przyrost proporcji wyjaśnianej wariancji nastąpił do
piero po wprowadzeniu do analizy lewicowego radykalizmu. Proporcja 
ta uległa niemal podwojeniu -  jej wartość przekroczyła 18%.

Tabela 1 D eterm inanty  orientacji egalitarnej, wstępny schem at w yjaśniający: wyniki 
analizy w ariancji skali egalitaryzm u ze względu na położenie społeczne jednostk i i jej 
gotow ość do przyjm ow ania postaw y lew icow ego radykalizm u (1988)

D eterm inanty W a r t o ś c i  w s p ó ł c z y n n i k ó w
orientacji BETA, przy liczbie zm iennych*
egalitarnych 1 2  3 4 5

Pozycja rynkow a 0,26 0,26 0,20 0,19 0,20 0.17 0,261
Klasa konsum pcyjna 0,24 0,19 0.18 0,19 0,17 0,317
Sam oocena pozycji 0,14 0,08 0,08 0,07 0,326
Poczucie awansu 0,07 0,10 0,08 0,339
Lew icowy radykalizm 0.30 0,26 0,425

* w p r o w a d z a n y c h  do anal izy  w ko le jnośc i  zgodnej  z ich po rzą d k iem  po lewej s t ron ie  tabeli.  
** po  w łą cz e n iu  do  anal izy zm iennej  uję te j w  d an y m  wie rszu .
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Porównując kolejne wiersze omawianej tabeli nietrudno zauważyć, 
że lewicowy radykalizm jest stosunkowo mało wrażliwy na obecność in
nych zmiennych -  wartości współczynników eta oraz beta różnią się 
nieznacznie, zdecydowanie mniej niż w przypadku wyraźnie ze sobą 
skorelowanych pozycji rynkowej i klasy konsumpcyjnej. Lewicowy ra
dykalizm działa zatem na orientacje egalitarne z szerokim marginesem 
niezależności od działania innych zmiennych, zarówno obiektywnych, 
jak  i subiektywnych. Co więcej, działa silnie -  wyjaśnia niemal tyle sa
mo wariancji zmiennej zależnej, ile zmienne obiektywne wyjaśniają łą
cznie.

Warto zwrócić uwagę na odmienne role w schemacie wyjaśniają
cym zmiennych subiektywnych. Ocena pozycji ekonomicznej należy 
do kategorii względnie silnych predyktorów zmiennej zależnej. Jed
nakże ze względu na powiązania z innymi zmiennymi wyjaśniającymi 
waga wnoszonych przez tę zmienną informacji po uprzednim w yko
rzystaniu zmiennych obiektywnych jes t  mniejsza od uzyskanej dzięki 
wprowadzeniu do analizy należącego do najsłabszych korelatów zmien
nej wyjaśnianej poczucia awansu, w przypadku którego wartość beta 
ulega supresji i w konsekwencji przewyższa nieco wartość współczyn
nika eta. Zmienna ta dostarcza zatem informacji (omówionych w roz
dziale 2.2.3) o zróżnicowaniu zmiennej wyjaśnianej, których nie 
sposób uzyskać z analizy wpływu innych zmiennych.

Wstępny model wyjaśniający orientacje egalitarne, choć niekom
pletny, umożliwia zrozumienie znacznego zakresu zmienności orienta
cji egalitarnych, a -  co więcej -  pozwala na uchwycenie podstawowego 
mechanizmu zależności. Przejawianiu wspomnianych orientacji sprzyja 
zajmowanie skrajnie negatywnie uprzywilejowanej pozycji rynkowej 
niezależnie od przynależności do klasy konsumpcyjnej, ale nie sytuacja 
odwrotna. Umiarkowanie negatywne uprzywilejowanie rynkowe w y
wołuje silny egalitaryzm pod warunkiem przynależności jednostki do 
jednej z dwóch najniższych klas konsumpcyjnych, natomiast pozycja 
neutralna wiąże się z niezbyt silnym natężeniem egalitaryzmu w trzech 
niższych klasach konsumpcyjnych i z silnym, narastającym wraz 
z przesuwaniem się ku wierzchołkowi hierarchii klas anty egalitaryz
mem. Wśród pozytywnie uprzywilejowanych orientacje egalitarne zda
rzają się sporadycznie, a natężenie antyegalitaryzmu wzrasta systema
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tycznie w kolejnych klasach charakteryzujących się coraz to wyższym 
poziomem konsumpcji.

Zmienne subiektywne w ograniczonym zakresie modyfikują działa
nie zmiennych obiektywnych. Generalnie można stwierdzić, że niska 
samoocena wysokiej pozycji społecznej osłabia nastawienie antyegali- 
tarne w mniejszym stopniu niż nastawienie takie zdolna jest powodo
wać wysoka ocena niskiej pozycji. Inne, relatywnie drobne przejawy 
działania zmiennych subiektywnych zostały wcześniej opisane. Nato
miast do charakterystyki lewicowego radykalizmu należy dodać, iż 
zmienna ta wykazuje zdolność do modyfikowania orientacji egalitar
nych na niemal wszystkich piętrach hierarchii społecznej. Poza wspom
nianą ju ż  wcześniej kategorią właścicieli przedsiębiorstw od jej 
działania wolna jes t  tylko najwyższa z klas konsumpcyjnych, pokry
wająca się zresztą częściowo ze wspomnianą wcześniej kategorią.

W dalszych analizach schemat wyjaśniający zostanie poważnie roz
winięty. Nie spowoduje to wielkiego przyrostu wyjaśnionej wariancji 
zmiennej zależnej, pozwoli natomiast na ukazanie układu determinant 
tej zmiennej w całej jego złożoności. Zanim to jednak  uczynimy, 
wskażemy inne możliwe drogi tworzenia schematu wyjaśniającego 
orientacji egalitarnych. Oznaczałyby one rezygnację ze zmiennej „po
zycja rynkowa” i zastąpienie jej zawodem, wykształceniem bądź pew
ną kombinacją tych zmiennych.

2.2.6. Rola zawodu i wykształcenia: alternatywne schematy 
wyjaśniania orientacji egalitarnych

W części B Aneksu 3 przedstawiliśmy możliwości związane z zasto
sowaniem zmiennej „zawód” do wyjaśniania orientacji egalitarnych. 
Przekonaliśmy się, że nie wszystkie dystynkcje zawarte w gotowych do 
użytku kategoryzacjach tej zmiennej są  użyteczne w analizach w y
jaśn iających  wspomniane orientacje. Stwierdziliśmy również, że 
w kontekście orientacji egalitarnych zmienna „zawód” nie może być 
stosowana wraz ze zmienną „wykształcenie” . W konsekwencji stwo
rzyliśmy zmienną kombinowaną, ujmującą te spośród dystynkcji za
wartych w obu wspomnianych zmiennych, które z punktu widzenia 
wyjaśnienia orientacji egalitarnych są najważniejsze.



Zaobserwowaliśmy, że rozkład orientacji egalitarnych według po
ziomu w ykształcenia odbiega nieco od liniowego. Narastające od 
szczytu ku dołowi hierarchii wykształcenia natężenie egalitaryzmu w y
raźnie słabnie na najniższym jej piętrze. Zjawiska tego nie można w y
jaśnić innymi obiektywnymi cechami jednostek o najniższym poziomie 
wykształcenia. Jego występowanie tłumaczy się zwykle tym, że je d 
nostki takie podlegają sprzecznym wpływom: interesy dyktują  im 
orientację proegalitarną, lecz ograniczone horyzonty poznawcze unie
możliwiają formułowanie jakiegokolwiek spójnego zestawu poglądów 
(Prandy, 1979). Wyjaśnienie to jest jeszcze bardziej przydatne w przy
padku lewicowego radykalizmu, którego największe natężenie pojawia 
się na średnich szczeblach drabiny edukacyjnej.

Tabela 2 D eterm inanty orientacji egalitarnej: wyniki analizy w ariancji skali egalitaryz
mu ze w zględu na położenie społeczne jednostk i i jej gotow ość do przyjm ow ania  posta
wy lew icow ego radykalizm u w alternatyw nych m odelach w yjaśniających -  z pozycją 
zaw odow ą bądź z w ykształceniem  (1988)

Determ inanty W a r t o ś c i  w s p ó ł c z y n n i k ó w
orientacji ETA BETA, przy liczbie zm iennych* R1 R2
egalitarnych 4 5 4 5

Klasa konsum pcyjna 0,26 0,20 0.19 0,22 0,20
Sam oocena pozycji 0,14 0.08 0,07 0,09 0,08
Poczucie awansu 0,07 0,08 0,07 0,09 0,07
Pozycja zaw odow a 0.23 0,15 0,13 0,319
W ykształcenie 0,18 0,12 0,09 0.306
Lew icowy radykalizm 0,30 0.27 0,27 0,413 0,404

* 4 lub 5; piątą zmienną stanowił lewicowy radykalizm. najpierw dołączony do czter ozmien-
nowego zestawu obejmującego pozycję zawodową (odpowiada temu współczynnik R l). a po
tem do zestawu, w którym tę ostatnią zmienną zastąpiono wykształceniem (R2).

Wspomniana wcześniej właściwość rozkładu orientacji egalitarnych 
ze względu na zmienną „wykształcenie” osłabia możliwości eksplana- 
cyjne tej zmiennej. Pomimo to należy ona do grupy pięciu najlepszych 
predyktorów zmiennej wyjaśnianej, przy czym jej moc determinująca 
rozkład tej zmiennej jest o wiele słabsza od najlepszego z predyktorów.
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Jednocześnie jes t  ona bardzo „wrażliwa” na obecność innych zmien
nych wyjaśniających -  wartość współczynnika beta (0,09) w schemacie 
wielozmiennowym jest  znacznie niższa od wartości współczynnika eta 
(0,18) w układzie dwuzmiennow ym. Z tabeli 2 wynika, że pięcio- 
zmiennowy schemat wyjaśniający, który zawiera wykształcenie, umoż
liwia wyjaśnienie 16% wariancji zmiennej zależnej. Wynik ten nie jest 
dużo gorszy od uzyskanego dzięki schematowi, w  którym miejsce w y
kształcenia zajmowała pozycja rynkowa. Dowodzi to, że powody stwo
rzenia tej ostatniej zmiennej nie były natury utylitarnej, a ich uzasad
nienie wym aga argumentów o charakterze teoretycznym. Wynik w y
jaśniania zmiennej zależnej bez pozycji rynkowej jest zresztą jeszcze 
lepszy, gdy posłużyć się zmienną kombinowaną z zawodu i wykształ
cenia.

W ażną właściwością zmiennej „pozycja zawodowa” jest to, że kory
guje ona największą, opisaną wcześniej niedogodność zmiennej „wy
kształcenie” a zarazem pozwala na zachowanie najważniejszej z zawar
tych w niej informacji -  o relatywnie silnym anty egalitaryzmie osób 
z wyższym wykształceniem. Ponadto dochodzą inne ważne informacje 
dotyczące sektora prywatnego. Właścicieli przedsiębiorstw cechuje 
bardzo duże natężenie antyegalitaryzmu, a ich pracowników wyraźnie 
większe niż pracowników najemnych w sektorze państwowym, z w y
ją tk iem  posiadających wyższe wykształcenie. Natom iast właściciele 
gospodarstw rolnych okazali się „odpowiedzialni” za osłabiony poziom 
egalitaryzmu osób o najniższym poziomie wykształcenia.

Z tabeli 2 wynika, że pozycja zawodowa jest niewiele gorszym pre- 
dyktorem orientacji egalitarnych niż pozycja rynkowa i klasa konsump
cyjna, a obejmujący j ą  schemat wyjaśniający umożliwia zrozumienie 
zmienności egalitaryzmu (objaśnia blisko 17% wariancji) w stopniu 
niewiele gorszym od schematu, który będzie rozbudowywany w na
stępnych rozdziałach. Jednocześnie pozycja zawodowa jes t  podobnie 
czuła na obecność innych niż pozycja rynkowa zmiennych wyjaśniają
cych (redukcja wartości współczynnika beta do poziomu 0,13 wobec 
0,17 w przypadku pozycji rynkowej). Wszystko to przemawia za po
prawnością konstrukcji tej ostatniej, gdyż widać, że zachowuje się ona 
podobnie do zmiennych o ustalonej renomie, które -  na mocy definicji 
-  są je j  silnymi korelatami.
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Zmiennych społeczno-demograficznych, co jes t  posunięciem dość 
nietypowym, nie wprowadziliśmy w pierwszym kroku analiz, ponie
waż uznaliśmy za celowe uprzednie dokonanie selekcji zmiennych sta
nowiących trzon zestawu wyjaśniającego. Nie oznacza to jednak, by 
kolejne zmienne, do omówienia wpływu których przejdziemy obecnie, 
nie stanowiły ważnych predyktorów zmiennej zależnej. Okaże się, że 
pomimo wyjaśnienia znacznej części wariancji tej zmiennej, mecha
nizm uwarunkowań egalitaryzmu został dotąd poznany jedynie  frag
mentarycznie. Z tabeli 3 wynika, że takie zmienne jak  płeć, wiek 
i miejsce zamieszkania stanowią predyktory zmiennej wyjaśnianej 
o umiarkowanej, lecz ustabilizowanej -  poza ostatnią z wymienionych 
-  sile. W przypadku miejsca zamieszkania duża wartość współczynni
ków eta i beta ulega redukcji po wprowadzeniu do analizy zmiennej 
„pozycja rynkowa” . Bierze się to stąd, że na niskim poziomie pozycji 
rynkowej znaczenie miejsca zamieszkania zdecydowanie spada. Skraj
nie negatywnie uprzywilejowani mieszkańcy wielkich miast przeja
w iają  bardzo silny egalitaryzm (wartość średniej: -0,36, wobec -0,40 
w mniejszych ośrodkach). Wraz ze wzrostem pozycji rynkowej różnice 
ze względu na miejsce zamieszkania wzrastają. Jednakże przy naj
wyższej pozycji rynkowej mieszkańcy niewielkich ośrodków wykazują 
silny antyegalitaryzm (wartość średniej: 0,50).

W części E Aneksu 3 przedstawiliśmy rozkład średnich skali egali
taryzmu ze względu na zmienne społeczno-demograficzne. Stwierdzo
ne różnice nie zaskakują. Silniejsze natężenie egalitaryzmu wśród 
kobiet, podobnie jak  wśród mieszkańców małych miejscowości reje
strowano w badaniach prowadzonych w innych krajach. Pierwsza ze 
stwierdzonych różnic nie jest łatwa do wyjaśnienia, drugą tłumaczy się 
z w jk le  w kategoriach doświadczeń. To mieszkańców dużych miast 
uważa się za przyzwyczajonych do obserwowania przejawów silnych 
nierówności społecznych. W przypadku wieku stwierdzoną zależność 
można uznać za specyficzną dla sytuacji polskiej. Mniej egalitarne 
młode pokolenie składa się z jednostek, które (urodzone po 1951 roku) 
nie były poddane najsilniejszej indoktrynacji proegalitarnej. Interpre

2.2.7. Rola zmiennych demograficznych: uzupełniony model
wyjaśniający orientacje egalitarne
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tację różnic ze względu na płeć pozostawiamy na później. Wyjaśnienia 
wymaga bowiem nie tylko różne natężenie egalitaryzmu wśród kobiet 
i mężczyzn, ale także niejednakowy w obu populacjach układ jego 
uwarunkowań.

Tabela 3 D eterm inanty orientacji egalitarnych w m odelu w yjaśniającym  uzupełnionym  
zm iennym i określającym i cechy społeczno-dem ograficzne jednostek  (1988)

Determ inanty
orientacji
egalitarnych

ETA
W a r t o ś c i  w s p ó ł c z y n n i k ó w  

BETA, d la bloków zm iennych 
1 1+2 l-3 b  l-3c  l-3b ,4

R

Blok 1: 
m iasto 0,13 0,13 0,13 0,07 0,07 0,08
pleć 0,09 0,09 0,06 0,05 0,05 0,08
wiek 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,177

Blok 2: 
pozycja rynkowa 0,26 0,18 0,18 0,18 0,16
klasa konsum pcyjna 0,26 0,19 0.18 0,16 0,17 0,330

Blok 3b: 
poczucie awansu 0,07 0,09 0,09 0,07 0,341

Blok 3c 
ocena pozycji 

Blok 4: 
lew icowy radykalizm

0,14

0.30

0,07

0,27

0,348

0,436

Dzięki wprow adzeniu do analizy zmiennych społeczno-demogra
ficznych procent wariancji wyjaśnionej za pomocą obiektywnych cech 
jednostek zbliżył się do 10, a wraz z subiektywnymi ocenami zajmowa
nej pozycji poziom ten przekroczył. Z tabeli 3 wynika, że obejmujący 
samoocenę pozycji materialnej blok 3a powoduje bardzo niewielki 
przyrost wartości współczynnika beta. Uzyskanie dalszego postępu 
w wyjaśnianiu orientacji egalitarnych wymaga wprowadzenia do anali
zy nowych zmiennych, używanych w analizach socjologicznych rza
dziej niż zastosowane dotychczas. Wprowadzenie tych zmiennych 
spowoduje, że tak silny korelat orientacji egalitarnych jak  wspomniana 
wcześniej samoocena pozycji materialnej (eta =0,14) przestanie być da
lej przydatny.
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W kompletnym modelu wyjaśniającym znalazła się zmienna charak
teryzująca przynależność jednostek do organizacji społecznych i poli
tycznych. W rozdziale 1.6.5 opisano sposób konstrukcji tej zmiennej, 
który był na tyle nietypowy, iż wymagał uzasadnień empirycznych, 
związanych z wpływem partycypacji w rozmaitych organizacjach na 
orientacje egalitarne. Nie znaczy to, że sposób konstrukcji wprowadza
nej obecnie do analizy zmiennej nie może być uzasadniony na gruncie 
teoretycznym . Uzasadnienie takie jes t  niezwykle proste: wszystkie 
uwzględnione organizacje stawiały sobie za cel wzmacnianie panujące
go porządku społecznego, co wszakże mogło się wiązać z brakiem j a 
kichkolwiek zainteresowań politycznych członków niektórych z tych 
organizacji. Z kolei wyodrębnienie szeregowych członków PZPR oraz 
byłych partyjnych, choć podyktowane wyłącznie wymogami natury 
empirycznej kojarzy się z mającymi długą tradycję rozważaniami o ro
li, jak ą  w najnowszej historii krajów takich jak  Polska odgrywały po
działy wewnątrz grup rządzących (Lane, 1977).

2.2.8. Orientacje egalitarne: kompletny model wyjaśniający

T ab e la  4  D eterm inanty orientacji egalitarnych w kom pletnym  m odelu w yjaśniającym  
(1988)

Determ inanty
orientacji
egalitarnych

ETA

W a r t o ś c i  w s p ó ł c z y n n i k ó w  
BETA, dla bloków  zm iennych 

1 1+2 l-3 a  l-3 b  1-4
R

Blok 1:
m iasto 0,13 0,13 0,07 0,07 0,07 0,07
płeć 0,09 0,09 0,06 0,06 0,06 0,08
wiek 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,177

Blok 2:
pozycja rynkow a 0,26 0,18 0,17 0,18 0,15
klasa konsum pcyjna 0,26 0,19 0,19 0,19 0,17 0,330

Blok 3a:
partycypacja 0,09 0,08 0,08 0,09 0,346

Blok 3b:
poczucie awansu 0,07 0,09 0,07
w iara w system 0,13 0,12 0,09 0,378

Blok 4:
lew icowy radykalizm 0,30 0,26 0,454
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Wpływ zmiennej „partycypacja” na postawy egalitarne obrazuje sy
tuację, w jakiej znalazła się ówczesna ekipa rządząca, kiedy to nie
możliwe stało się działanie zgodne z oczekiwaniami jej zwolenników. 
Z jednej strony nastawione „proefektywnościowo” masy partyjne prze
jawiały gotowość do wspierania polityki, która kreowałaby wzrost nie
równości społecznych. Z drugiej strony, inni zwolennicy reżimu -  
zgrupowani w organizacjach tworzących, szczególnie w tzw. „terenie”, 
blok sojuszniczy PZPR -  stanowiliby zaporę dla wspomnianej wcześ
niej polityki i mieliby przy tym poparcie aktywu partii, któremu być 
może tylko nie wypadało deklarować poglądy inne, niż zgodne z dok
tryną.

Z tabeli 4 wynika, że obejmujący partycypację polityczną blok 3a 
wywołuje niewielki przyrost wartości współczynnika beta, choć nieco 
większy niż to miało miejsce w przypadku wycofanego z analizy bloku 
3c (samoocena pozycji materialnej). Posunięciem znacznie bardziej 
efektywnym okazało się wzbogacenie bloku 3b o zm ienną „wiara 
w system”, która odzwierciedla przeświadczenia badanych o sile wpły
wu reguł rządzących panującym porządkiem społecznym na indywidu
alne losy życiowe. Zmienna ta, zgodnie z postulatami zawartymi 
w rozważaniach teoretycznych (Della Fave, 1974) wywiera wyraźny, 
relatywnie silny wpływ na orientacje egalitarne. Obecność tego wpły
wu w społeczeństwie polskim nie została nigdy dotąd potwierdzona 
empirycznie. Z naszych badań jasno wynika, że jednostki obciążające 
mechanizmy systemowe za indywidualne porażki i sukcesy w grze 
o dobra społeczne są nastawione bardziej egalitarnie od pozostałych. 
W następnym rozdziale okaże się jednak, że wspomniany wpływ jest 
bardzo silny w przypadku mężczyzn, a nieistotny wśród kobiet. Stano
wi to jed n ą  z podstawowych różnic między uwarunkowaniami bada
nych orientacji w grupach wyróżnionych ze względu na płeć.

2.2.9. Determinanty egalitaryzmu kobiet i mężczyzn (1988)

Z porównania tabel 5 i 6 wynika, że wszystkie determinanty orienta
cji egalitarnych kobiet są istotne również w przypadku mężczyzn, ale 
nie odwrotnie. Jednocześnie żadna z tych determinant nie wywiera sil
niejszego wpływu na orientacje kobiet niż na orientacje mężczyzn —
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odpowiednie wartości współczynników eta są zawsze wyższe dla tych 
ostatnich.

Orientacje kobiet są  słabiej uwarunkowane strukturalnie (wartość 
współczynnika beta wynosi 0,269, wobec 0,390 dla mężczyzn), a sche
mat zależności jes t  prostszy. Przejawianiu postawy anty egalitarnej 
sprzyjają warunki wielkomiejskie i wysoka pozycja społeczna: korzyst
ne ulokowanie rynkowe i przynależność do zasobnych klas konsump
cyjnych. W przypadku mężczyzn układ warunków sprzyjających 
przyjmowaniu orientacji anty egalitarnej jest bardziej złożony. Warunki 
wielkomiejskie sprzyjają nastawieniom egalitarnym znacznie silniej 
(wartości odpowiednich współczynników niemal dwukrotnie wyższe), 
a ponadto -  oprócz działającej znowu wyraźnie silniej wysokiej pozy
cji społecznej -  ujawnia się istotny wpływ wieku. Wyjaśnia się tym sa
mym fenomen silniejszego egalitaryzmu kobiet niż mężczyzn. Orien
tacja ta ma w ich przypadku szerszą bazę społeczną, gdyż nie są  od
porne na egalitaryzm kobiety z dużych miast (średnia skali charaktery
zującej natężenie antyegalitaryzmu: 0,08, wobec wartości 0,46 dla 
mężczyzn). W przypadku urodzonych po 1951 roku różnica jes t  jeszcze 
większa (0,20 a 0,75). Jednocześnie śledząc zamieszczone w części 
C Aneksu 3 rozkłady średnich skali egalitaryzmu ze względu na 
położenie w hierarchii społecznej nietrudno się przekonać, że -  po
za najniższymi piętrami tej hierarchii -  mężczyźni są na ogół bar
dziej antyegalitarni, a niekiedy znacznie bardziej antyegalitarni niż ko
biety.

T ab e la  5 D eterm inanty egalitaryzm u kobiet w analizie w ariancji (1988)

D eterm inanty W a r t o ś c i  w s p ó ł c z y n n i k ó w
orientacji ETA BETA , przy liczbie zm iennych: R*
egalitarnych 1 2 3 4

M iasto 0,09 0,09 0,07 0,06 0,06 0,06 0,092
Pozycja rynkow a 0,19 0,19 0,14 0,14 0,13 0,206
K lasa konsum pcyjna 0,22 0,18 0,19 0,18 0,269
Partycypacja 0,08 0,09 0,09 0,283
Lew icow y radykalizm 0,29 0,28 0,394

* po w łą c z e n iu  d o  an a l izy  zm ien n e j  uję te j w  d an y m  wie rszu .
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Interpretacja tego faktu nie jest łatwa, możliwe są różne tory argu
mentacji, ale w każdym przypadku bylibyśmy zdani na spekulacje. 
Wskażemy jeden  tylko z takich torów, odwołując się na wstępie do 
spostrzeżenia, że kobiety zachowują się tak, jak  grupy -  w różnym sen
sie -  upośledzone. Niewykluczone, że świadomości upośledzenia sil
niej sprzyja ją doświadczenia związane z prowadzeniem domu niż 
stanowiące następstwo pełnienia ról typowych dla mężczyzn. Istotny 
element takich doświadczeń stanowią bowiem często kłopoty finanso
we oraz mniej lub bardziej uzasadnione poczucie deprywacji potrzeb 
członków gospodarstwa domowego, co może wzmacniać wrażliwość 
na problematykę redukcji nierówności ekonomicznych w społeczeń
stwie. Jednocześnie postrzeganie tych nierówności przez pryzmat ludz
kich potrzeb może wywoływać silniejszy niż w przypadku mężczyzn 
konformizm wobec oficjalnie deklarowanych, proegalitarnych zasad.

Tabela 6 D eterm inanty egalitaryzm u m ężczyzn w analizie w ariancji (1988)

D eterm inanty W a r t o ś c i  w s p ó ł c z y n n i k ó w
orientacji ETA BETA, przy liczbie zm iennych: R*
egalitarnych 1 2 3 4 5 6 7 8

M iasto 0,17 0,17 0,18 0,11 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,171
W ick 0,09 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 0,199
Pozycja rynkow a 0,32 0,30 0,24 0,24 0,24 0,22 0,19 0,350
K lasa konsum pcyjna 0,28 0,19 0,18 0,18 0,18 0,13 0,390
Poczucie awansu 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,405
Partycypacja 0,10 0,09 0,09 0,10 0,414
W iara w system 0,19 0.13 0,13 0,441
Lew icow y radykalizm 0,34 0,26 0,506

* po w łą cz e n iu  do  ana l izy  zm ien n e j  uję tej w  d a n y m  wierszu .

Powyższa interpretacja pozostaje spójna z kolejną obserwacją. 
Orientacje kobiet są wykrystalizowane słabiej niż orientacje mężczyzn 
w tym sensie, że wchodzą w słabsze związki z postawami, które uważa 
się za stanowiące podłoże egalitaryzmu. Lewicowy radykalizm kobiet 
wiąże się z egalitaryzmem słabiej niż u mężczyzn, a wiara w system 
nie ma w przypadku kobiet istotnego statystycznie znaczenia. Oznacza 
to, że egalitaryzm kobiet jest słabiej uwikłany niż orientacje mężczyzn
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w oceny funkcjonowania panującego porządku społecznego, pozostając 
w luźnych związkach z aprobatą tego porządku.

Ostatnia -  i być może najważniejsza -  różnica orientacji społecz
nych ze względu na płeć zostanie omówiona w następnym rozdziale, 
gdyż jej przedstawienie wymaga wprowadzenia nowych pojęć. Wska
zanie tej różnicy umożliwi uzupełnienie poczynionych wcześniej inter
pretacji. Okaże się, że orientacje kobiet są pod pewnym względem 
silniej wykrystalizowane niż nastawienia mężczyzn.

2.2.10. Egalitaryzm i jego korelaty: dwojaka rewolucyjność 
społeczeństwa polskiego w 1988 roku

W rozdziałach niniejszym oraz następnym ujęte zostaną nie tylko 
faktyczne korelaty orientacji egalitarnej, ale także te zmienne, które w 
świetle teorii powinny wchodzić w związki z tą  orientacją. Stan świa
domości społecznej w roku 1988 cechowała ograniczona syndroma- 
tyczność postaw społecznych. Stwierdzonym ograniczeniom odpowia
da porządek pojęciowy wprowadzony w rozdziale 1.5.4. Porządek ten 
oznacza, że radykalne postawy społeczne nie układały się w jeden syn
drom, lecz pozostawały pod przemożnym wpływem porządku wyni
kającego ze zjawiska dwojakiej rewotucyjności, W konsekwencji 
radykalne żądania polityczne częściej płynęły skądinąd niż ostre postu
laty zmiany stosunków podziału dóbr. Z pewnym uproszczeniem moż
na powiedzieć, że jedna odmiana rewolucyjności odnosiła się do rea
lizacji haseł zawartych w ideologii, na którą powoływały się ówczesne 
grupy rządzące, podczas gdy drugą kierowało dążenie do pluralistycz
nego porządku społecznego. Przyjrzyjmy się dokładniej stwierdzonym 
zależnościom.

W roku 1988 zaobserwowano zanik związku między poczuciem 
występowania konfliktów społecznych a lewicowym radykalizmem. 
W ymienione elementy radykalnej świadomości ciążyły ku różnym 
orientacjom. Lewicowy radykalizm stał się silnym korelatem egalita
ryzmu, podczas gdy świadomość konfliktów społecznych związała się 
z demokratyzmem w taki sposób, że postulowanie demokratyzacji sto
sunków społecznych korelowało się silnie z dostrzeganiem konfliktu 
między rządzącymi a rządzonymi, umiarkowanie z eksponowaniem
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konfliktu kierownicy-pracownicy, a nie korelowało się z przywoływa
niem innych konfliktów. Jednocześnie jednak świadomość występowa
nia różnych konfliktów była silnie skorelowana wewnętrznie, a w y
czulenie na konflikt między bogatymi i biednymi nie wiązało się z pre
ferowaniem orientacji egalitarnej.

Świadomość konfliktów i lewicowy radykalizm tworzyły swoistą 
podstawę, z której w 1988 roku wyrastały dwie odmienne postacie re
wolucyjności. Zaznaczało się to silniej w przypadku mężczyzn niż ko
biet. Postawy tych ostatnich, jak stwierdzono wcześniej słabiej wykry
stalizowane i mniej wrażliwe na uwarunkowania strukturalne, pozosta
wały jednocześnie pod słabszym wpływem fenomenu dwojakiej rewo
lucyjności. Prowadziło to do paradoksu: mniej spójna świadomość 
kobiet była w' konsekwencji bliższa wzorom zakładającym syndroma- 
tyczność radykalnych orientacji społecznych. Wśród kobiet korelacja 
skal egalitaryzmu i świadomości konfliktów wynosi 0,119 (wobec 
-0,010 w przypadku mężczyzn), a korelacja tej ostatniej ze skalą lewi
cowego radykalizmu przybiera wartość 0,195 (wobec 0,051 dla męż
czyzn). Stwarza to zgoła odmienny obraz niż wyniki uzyskane 
w przypadku skal składających się na konstrukty populizmu i obywa
telskiego nieposłuszeństwa, gdzie postawy mężczyzn wchodziły w sil
niejsze związki niż analogiczne postawy kobiet (0,339 wobec 0,288 dla 
skal egalitaryzmu i lewicowego radykalizmu, natomiast dla skal de- 
mokratyzmu i świadomości konfliktów 0,225 wobec 0,151). Jedno
cześnie nieoczekiwana korelacja ujemna między egalitaryzmem a po
stulowaniem przemian demokratycznych nie przybrała statystycznie 
istotnej wartości jedynie wśród kobiet (-0,064 wobec -0,134 dla męż
czyzn). Widać z tego, że słabszej krystalizacji świadomości w ujętych 
odrębnie jej aspektach (politycznym i dystrybucyjnym) towarzyszyło 
w przypadku kobiet zachowanie większej spójności rozległej konstela
cji postaw społecznych, która w populacji męskiej uległa systematycz
nej deformacji w postaci dwojakiej rewolucyjności.

Opisane powyżej zależności można systematycznie prześledzić 
w tabeli 7, zawierającej macierz w spółczynników korelacji między 
wszystkimi konstruktami psychologicznymi (pierwszego i drugiego 
rzędu), osobno dla mężczyzn (współczynniki powyżej przekątnej) i ko
biet (poniżej przekątnej). Znaczenia podwójnej rewolucyjności męż

74



czyzn i jej braku w przypadku kobiet dowodzi porównanie współczyn
ników dla konstruktów „drugiego rzędu” -  populizmu i cywilnego nie
posłuszeństwa (współczynniki w wierszu 6, kolumnie 3 oraz w wierszu 
3, kolumnie 6 są statystycznie istotne i mają przeciwne znaki). Dzieje 
się tak dlatego, że populizm kobiet wchodzi w pozytywny związek 
z jednym  z elementów cywilnego nieposłuszeństwa (świadomością 
konfliktów) i nie przejawia istotnej zależności z drugim (demokratyz- 
mem). W przypadku mężczyzn mamy do czynienia -  odpowiednio -  
z brakiem istotnej zależności oraz z istotnym związkiem negatywnym. 
Warto również dokonać porównania współczynników w ostatnim wier
szu i ostatniej kolumnie. Wynika z niego, że postawy mężczyzn silniej 
przekładają się na „potępienie systemu społecznego” niż postawy ko
biet. co koresponduje z wcześniejszymi obserwacjami większej spój
ności postaw mężczyzn.

T a b e la  7 W spółczynnik i korelacji (Pearsona) m iędzy skalam i psychologicznym i 
(u tw orzonym i z. konstruktów  pierw szego i drugiego rzędu) dla kobiet (poniżej przekąt
nej m acierzy) i m ężczyzn (ponad przekątną m acierzy )

Skala l:GAI.88 LHWRAI988 POPIJL88 KONFL88 DI;MOK88 CIVDIS8X BLAMF8X

K(iAL88 0.339 0.791 -0,110 -0,128 -0 ,118 0,188

I.I-WRAD88 0,288 0,432 0,051 0,038 0,071 0.138

1*01*111.88 0,867 0,679 -0,013 -0,162 -0,152 0,139

KONFL88 0,119 0,195 0.179 0,225 0,612 0,1 15

DHMOK8X -0,059 0,152 0,045 0.151 0,859 0,054

CI VDIS88 0,53 0.176 0,132 0.805 0,421 0,090

BLAMI.88 0,84 0,121 0.130 0.078 0,058 0,074

Nasuwa się pytanie, czy każda subpopulacja kobiet pozostaje wolna 
od dwojakiej rewolucyjności, a każda subpopulacja mężczyzn tejże 
ulega. Sprawdzono szereg możliwych podziałów stworzonych według 
ważnych kryteriów. Okazało się, że najsilniejsze zróżnicowanie wiel
kości analizowanych współczynników korelacji pojawia się po dokona
niu podziału obu badanych populacji według pozycji tynkowej (korzys
tna versus pozostałe przypadki) oraz miejsca zamieszkania (duże o- 
środki versus pozostałe). Z tabeli 8 wynika, że żadna z uwzględnionych 
subpopulacji kobiet nie spełnia warunków wymaganych dla sytuacji
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dwojakiej rewolucyjności. Do spełnienia tych warunków najmniej 
brakuje pierwszej z wyróżnionych, w przypadku której korelacja mię
dzy konstruktami „drugiego rzędu” nie przybiera -  w przeciwieństwie 
do pozostałych subpopulacji kobiet -  istotnej wartości pozytywnej. 
Inne warunki pozostają jednak nie spełnione: kluczowa dla koncepcji 
dwojakiej rewolucyjności opozycja między egalitaryzmem a demokra- 
tyzmem nie znajduje odzwierciedlenia w ujemnym współczynniku ko
relacji o istotnej statystycznie wartości, a korelacja wewnętrzna dla 
jednego z konstruktów podstawowych jest słabsza od dwóch korelacji 
zewnętrznych -  między elementami różnych konstruktów podsta
wowych.

Tabela  8 W spółczynniki  korelacji (Pearsona) między skalami psychologicznymi 
(utworzonym i z. konstruktów pierwszego i drugiego rzędu) dla czterech subpopulacji 
(wyróżnionych według pozycji rynkowej i miejsca zamieszkania) kobiet

Korelacje 11* o z y c j a r y n k o  w a
między
skalami

niekorzystna, neutralna korzystna
Miejsce
zamieszkania: duże miasta inne duże miasta inne

wewnętrzne
I-GAL88 & 

I.HWRAD88
0,298 0.264 0,254 0,310

d i -:m o k s x  &

KONKLSS
0,074 0,159 -0,1 16 0,327

zewnętrzne
l*XiAL88 & 

KONKL88
-0,004

0.137
0.140 0,192

K O N R .88 & 

LRWRAD88
0,081

0,225
0.155 0,276

RGAL88 & 

DHMOK88
-0,075

0.003
-0,212 -0,019

DI-;MOK88 & 
LHWRAD88

0.176
0.159

-0,251 0,405

2-go rzędu
PORUL88 & 

CIVDIS88
-0,026

0,198
OJ 12 0,234
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Korelacje dla pozostałych subpopulacji kobiet bardzo wyraźnie od
biegają od wzorca przewidzianego dla sytuacji dwojakiej rewolucyj
ności. W skrajnym przypadku ostatniej z uwzględnionych w tabeli 8 
subpopulacji mamy do czynienia z sytuacją bliską krystalizacji jednoli
tej świadomości radykalnej -  wszystkie korelacje z wyjątkiem nieistot
nego statystycznie współczynnika dla demokratyzmu i egalitaryzmu 
przybierają wysokie wartości dodatnie. N a dodatek jedna z korelacji 
zewnętrznych -  dla lewicowego radykalizmu i demokratyzmu -  prze
wyższa obie wewnętrzne i osiąga wartość bardzo wysoką, jaka  w in
nych subpopulacjach nie występuje nawet w przypadku korelacji 
wewnętrznych (między elementami konstruktów „drugiego rzędu”). 
Natomiast w jednej z pozostałych subpopulacji można zaobserwować 
istotną ujem ną korelację w ew nętrzną między elementami cywilnego 
nieposłuszeństwa -  w przypadku kobiet z dużych miast o wysokiej po
zycji rynkowej świadomość konfliktów, inaczej niż w pozostałej części 
próby, nie sprzyja orientacjom prodemokratycznym. Odpowiadający 
tym orientacjom wymiar świadomości ulega swoistej autonomizacji, 
natomiast wszystkie pozostałe z analizowanych elementów świado
mości tworzą względnie spójny syndrom. W przypadku omawianej ka
tegorii dwojaka rewolucyjność wystąpiła z dużą siłą, lecz w zmo
dyfikowanej formie.

Przedstawione obserwacje świadczą o silnym zróżnicowaniu wzo
rów powiązań między analizowanymi elementami świadomości kobiet. 
Nigdy jednak powiązania te nie układają się w schemat odpowiadający 
stanowi dwojakiej rewolucyjności. Z tabeli 9 wynika, że w postaci 
czystej wzór podwójnej rewolucyjności występuje jedynie wśród męż
czyzn z dużych miast o wysokiej pozycji rynkowej. Spełnione są 
wszystkie wymagane warunki: korelacja między konstruktami „drugie
go rzędu” przybiera wysoką wartość ujemną, silnie rysuje się opozycja 
między demokratyzmem a egalitaryzmem (silna korelacja ujemna), 
żadna z pozostałych korelacji zewnętrznych (między elementami róż
nych konstruktów „drugiego rzędu”) nie przybiera istotnej wartości do
datniej, a w ramach konstruktów występują silne związki pozytywne. 
W pozostałych subpopulacjach mężczyzn pojawiają się jedynie spora
dyczne odstępstwa od idealnego wzoru powiązań (w tabeli oznaczono 
to gwiazdkami), co skłania do wniosku, że całość populacji męskiej
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ciąży ku schematowi dwojakiej rewolucyjności wyraźnie, lecz niejed
nakowo skutecznie w wyróżnionych segmentach tej populacji. Wspom
niany schemat jest najbardziej rozmyty poza dużymi miastami, wśród 
mężczyzn o niskiej pozycji rynkowej.

Tabela 9 W spółczynniki korelacji (Pearsona) m iędzy skalam i psychologicznym i 
(u tw orzonym i z konstruktów  pierw szego i drugiego rzędu) dla czterech .subpopulacji 
(w yróżnionych w edług pozycji rynkowej i m iejsca zam ieszkania) m ężczyzn

K orelacje P o z y c j a r y n k o w a
m iędzy
skalami

niekorzystna, ncutralna korzystna

M iejsce
zam ieszkania: duże m iasta inne duże m iasta inne

w ewnętrzne
EGAL88 & 

I.EW RAD88
0,403 0,308 0,296 0,283

D FM O K 88&

K.ONFL88
0,206 0.232 0.143 0,226

zewnętrzne
1-GAL88 & 

KONFL88
-0,072 -0,031 -0,020 0,049

KONFI.88 Sc 

LFW RAD88
0,090 -0.039 0,049 0,080

FGAL88 Sc 

DHMOK88
-0,219 *-0,057 -0.185 *-0.053

D HM O K88&

LEWRAD88
-0,033 0,028 *0,138 0,059

2-go rzędu
POPUL88 Sc 

CIVDIS88
-0,231 -0,132 -0,124 *-0,098

Należy zauważyć, że poza jednym wyjątkiem -  kobiet o wysokiej 
pozycji rynkowej spoza dużych ośrodków -  we wszystkich zbadanych 
subpopulacjach postawy ujęte w konstrukcje o treści dystrybucyjnej 
(egalitaryzm-Hewicowy radykalizm) są powiązane silniej niż elementy 
konstruktu o treści politycznej (świadomość konfliktów+demokra- 
tyzni). Co więcej, nie natrafiono na subpopulację, w której współczyn
nik charakteryzujący spójność pierwszego z wymienionych konstruk-

78



tów nie przybrałby istotnej wartości pozytywnej, podczas gdy w przy
padku drugiego konstruktu zdarzyło się to w subpopulacji kobiet z du
żych miast, a w dwóch innych niewiele do tego brakowało (współ
czynniki niższe od 0,2). Chwiejność konstruktu politycznego sprawia, 
że treść dwojakiej rewolucyjności ulega modyfikacjom w zależności od 
ulokowania społecznego analizowanej kategorii. Modyfikacje te płyną 
z dwóch przeciwstawnych tendencji, które obecnie omówimy.

Tendencja pierwsza wyraża się we wspomnianej już  wcześniej auto
nomizacji wymiaru świadomości zorientowanej na demokratyzację pa
nujących stosunków społecznych, w jej odseparowaniu od wymiaru 
krytyki reguł rządzących systemem nierówności. W najostrzejszej po
staci tendencja taka wystąpiła w przypadku kobiet o wysokiej pozycji 
rynkowej z dużych ośrodków miejskich (w tabeli 8 wszystkie korelacje 
zewnętrzne pierwszego rzędu dla demokratyzmu negatywne).

Druga, przeciwstawna poprzedniej tendencja zaznaczyła się w przy
padku mężczyzn z dużych miast o niskiej pozycji rynkowej. Z tabeli 9 
wynika, że relatywnemu osłabieniu stosownej korelacji wewnętrznej 
(drugi wiersz tabeli) towarzyszy pojawienie się pozytywnej korelacji 
zewnętrznej -  między demokratyzmem a lewicowym radykalizmem 
(wiersz szósty). Oznacza to nakładanie się nastawień prodemokratycz- 
nych z krytycyzmem wobec reguł rządzących systemem nierówności 
społecznych. W konsekwencji autonomizacji ulega czwarty element 
rozpatrywanego układu -  orientacje egalitarne.

Odstępstwa od wzorca dwojakiej rewolucyjności pojawiają się nie 
tylko w sytuacji chwiejności konstruktu politycznego. Jeszcze wyraźniej 
zaznaczają się one w przypadku silnej krystalizacji tego konstruktu. 
Z tabel 8 i 9 wynika, że konstrukt złożony z demokratyzmu i świadomoś
ci konfliktów rysuje się wyraźniej poza dużymi miastami, czemu jednak
że towarzyszy osłabienie (w przypadku mężczyzn) bądź zanik (w przy
padku kobiet) opozycyjności między demokratyzmem a egalitaryzmem 
(wiersz piąty każdej z tabel). Jednocześnie z analizy korelacyjnej nie 
ujętej w omawianych tabelach wiadomo, że w przypadku najostrzejszej 
krystalizacji postaw politycznych (kategorie o wysokiej pozycji rynkowej 
poza dużymi miastami) cywilne nieposłuszeństwo i demokratyzm wcho
dzą w silniejsze związki ze zmienną „potępienie systemu” niż populizm 
i egalitaryzm. W pozostałej części próby dzieje się odwrotnie.
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Poświęciliśmy wiele uwagi szczegółowemu opisowi licznych od
stępstw od wzorca dwojakiej rewolucyjności, w którym postawy poli
tyczne (demokratyzm +świadom ość konfliktów) przeciwstawione są 
dystrybucyjnym (egalitaryzm+lewicowy radykalizm). Opis ten czyni 
jasnym, że w gruncie rzeczy mamy do czynienia z continuum postaw, 
których konstelacje zmieniają się stopniowo, gdy posuwać się od cen
trum do peryferii systemu społecznego. Czysty schemat dwojakiej re
wolucyjności (przypadek mężczyzn o wysokiej pozycji rynkowej) 
ustępuje kolejno miejsca zmodyfikowanym wariantom tego schematu: 
autonomicznemu demokratyzmowi pozostającemu w opozycji do syn
dromu pozostałych elementów świadomości (przypadek kobiet o wyso
kiej pozycji rynkowej w dużych miastach) oraz demokratyzmu obudo
wanego nie tylko świadomością konfliktów, ale także lewicowym rady
kalizmem, pozostającego w opozycji do egalitaryzmu (przypadek męż
czyzn o niskiej pozycji rynkowej w dużych miastach).

Układ powiązań elementów świadomości kobiet zajmujących niską 
pozycję rynkową w dużych miastach przypomina stwierdzony poprzed
nio u mężczyzn. Jednakże podwójna rewolucyjność jes t  tu nie tylko 
podobnie zdeformowana (istotna zależność między demokratyzmem 
a lewicowym radykalizmem), ale do tego rozmyta -  słabnie zarówno 
opozycyjność demokratyzm/egalitaryzm, jak i spójność syndromu poli
tycznego.

Nie umieszczone dotąd na omawianym continuum subpopulacje 
mężczyzn (spoza dużych miast) są przykładem nie zdeformowanej 
wprawdzie, ale rozmytej dwojakiej rewolucyjności. Bez względu na 
pozycję rynkową opozycyjność demokratyzmu i egalitaryzmu jest zde
cydowanie słabsza niż wśród mężczyzn z dużych miast. Jednakże po
zostałe warunki dwojakiej rewolucyjności pozostają spełnione, nieco 
lepiej w przypadku wysokiej pozycji rynkowej.

W przypadku pozostałych subpopulacji kobiet dwojaka rewolucyj
ność ustępuje miejsca jednolitej świadomości radykalnej (opozycyj
ność demokratyzmu i egalitaryzmu nie występuje, wszystkie pozostałe 
korelacje są istotne i dodatnie), silniej wykrystalizowanej w przypadku 
wysokiej pozycji rynkowej. W ostatniej ze wspomnianych kategorii po
jawia się ponadto szczególna deformacja w postaci korelacji zewnętrz
nej (między demokratyzmem a lewicowym radykalizmem) przewyż
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sza jące j  o b ie  k o re la c je  w e w n ę t rz n e .  Je d n o c z e śn ie  -  j a k  j u ż  w c z e śn ie j  
w s p o m n ia n o  -  w  ka tego r ii  tej,  p o d o b n ie  j a k  w  p rz y p a d k u  je j  m ę sk ie g o  
o d p o w ie d n ik a ,  d e m o k ra ty z m  n ie ty p o w o  z m ie n ia  sw o je  fu n k c je ,  s ta jąc  
się  s i ln ie j szy m  k o re la te m  zm ien n e j  „ p o tę p ie n ie  s y s te m u ” n iż  e le m e n ty  
k o n s t ru k tu  d y s t ry b u c y jn e g o .

Wytyczone continuum szczebli statusu (reprezentowanego przez po
zycję rynkową) i odmian situsu (określonych na podstawie liczby lud
ności zamieszkiwanej przez respondenta miejscowości) przebiega od 
centrum do peryferii systemu społecznego. Po uwzględnieniu zróżnico
wania postaw ze względu na płeć pozwala ono uporządkować układy 
powiązań między analizowanymi elementami świadomości od czystego 
schematu dwojakiej rewolucyjności, poprzez jego warianty zdeformo
wane i rozmyte, do wzorca jednolitej świadomości radykalnej. Z przed
stawionych analiz wynika, że porządek społeczny 1988 roku był 
wyposażony w istotny stabilizator nastrojów społecznych, który działał 
w sposób zbieżny z naturalnym mechanizmem dominacji oficjalnej ideo
logii. Jednolita świadomość radykalna, obejmująca postulaty egalitary- 
zacji i demokratyzacji zakorzenione w świadomości konfliktów spo
łecznych i lewicowym radykalizmie, ukształtowała się bowiem w śro
dowiskach, w których radykalizm polityczny miał najsłabsze natężenie. 
Jednocześnie wszystkie środowiska pozostawały wewnętrznie podzie
lone -  formułowane w nich pretensje do panującego systemu ulegały 
dywersyfikacji, układając się według schematu dwojakiej rewolucyj
ności. Co więcej, zaznaczało się wyraźne zróżnicowanie międzyśrodo- 
wiskowe pod względem stosunku zwolenników demokratyzacji do 
problemów dystrybucyjnych. Dowodzi tego tabela 10, z której wynika, 
że wśród zdecydowanych zwolenników demokratyzacji (pochwalają
cych pluralizm związkowy, doceniających znaczenie prawa do strajku, 
a zarazem dezawuujących kierowniczą rolę partii) aprobata egalitaryza- 
cji stosunków' podziału dóbr nasilała się na peryferiach systemu. N a
leży jednak  pamiętać o tym, że chodzi o środowiska zdecydowanie 
dominujące liczebnie nad ulokowanymi w centrum.

Wynika z tego, że w okres transformacji systemowej społeczeństwo 
polskie wnosiło potencjał pragnienia zmian zawierający zróżnicowane 
w zależności od ulokowania w systemie społecznym wyobrażenia 
pożądanego efektu tych zmian. Społeczne reakcje na ich faktyczne re
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zultaty -  zgodne z preferencjami uprzywilejowanej mniejszości 
a odsłaniające nadzieje większości -  doprowadzą po pięciu latach do 
powstania dwóch przeciwstawnych obozów, zantagonizowanych już  
nie tylko wokół problemów dystrybucyjnych, ale i podtrzymujących 
skrajnie różne oceny całościowego systemu społecznego. Będzie to 
szczegółowo omawiane w rozdziale 3, natomiast podstawowe informa
cje uzupełniające do tabeli 10 zawiera część G Aneksu 3.

Tabela  10 A probata  egalita ryzacji stosunków  podziału  dóbr w śród zdecydow anych  
zw olenników  dem okratyzacji

Pozycja M iejsce Płeć A probata
rynkowa zam ieszkania egalitaryzacji (%)

Korzystna duże ośrodki M 30.8
duże ośrodki K 35,7
pozostałe M 46,9
pozostałe K 47.0

N eutralna.
niekorzystna duże ośrodki M 61.7

duże ośrodki K 66,0
pozostałe M 70.6
pozostałe K 74.6

Ogółem 61,9

2.2.11. Egalitaryzm a postulaty płacowe

Omawiane w kolejnym rozdziale postulaty badanych co do wyso
kości płacy minimalnej należą do słabych korelatów orientacji egalitar
nej -  zwolennicy tej orientacji przejawiają skłonność do proponowania 
kwot wyższych niż pozostali. Siła tej zależności jest osłabiana przez in
ny związek: usposobione antyegalitarnie jednostki o wysokich dochodach 
częściej postulują relatywnie wysokie płace minimalne (współczynnik 
korelacji między omawianymi postulatami a dochodem per capita w ro
dzinie osiąga wartość 0,143). Wspomniany związek tłumaczy się tym, 
że względnie wysoki poziom zamożności sprzyja niskiemu wyobraże
niu o wartości funkcji użyteczności pieniądza. Innymi słowy, oszaco
wanie jakichkolwiek kwot pieniężnych byłoby w przypadku jednostek
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zamożnych relatywnie wysokie ze względu na ich własne doświadcze
nia związane z kupowaniem dóbr i ukształtowanymi na tej podstawie 
przekonaniami o ce n ie  zaspokojenia rozmaitych potrzeb materialnych.

Występowanie sprzecznych wpływów tylko w bardzo ograniczonym 
stopniu osłabia zależność między egalitaryzmem a postulatami mini
mum. W spółczynnik korelacji częściowej między tymi zmiennymi, 
przy zachowaniu kontroli wpływu poziomów wykształcenia oraz za
możności, przybiera umiarkowaną wartość ujemną, co oznacza, że wy
sokość postulatów płacowych nieznacznie rośnie wraz ze spadkiem 
natężenia orientacji antyegalitarnej (-0,097). Po wprowadzeniu do ana
lizy kolejnych zmiennych kontrolnych -  płci, wieku oraz miejsca za
mieszkania, siła badanej korelacji wzrasta bardzo nieznacznie (do 
wartości -0,115). Uchwycona zależność pozostaje słaba, trudno zatem 
mówić o występowaniu znaczącego związku między uleganiem senty
mentom egalitarnym a potęgowaniem żądań płacowych. Należy jednak 
podkreślić, że orientacja egalitarna pozostaje w istotnym statystycznie, 
choć słabym związku z postulatami płacy minimalnej, a zatem deklaro
wane opinie o systemie dystrybucji dóbr nie były formułowane w oder
waniu od dokonywanych aktów dystrybucyjnych, w tym przypadku od 
wyznaczania minimum płacowego. Niewykluczone, że to kontekst 
społeczny późnych lat osiemdziesiątych sprawił, iż miejsce centralne 
zajęły związki postulatów płacowych z postawami innymi niż powiąza
ny z nimi pojęciowo egalitaryzm.

Znacznie wyraźniej rysuje się związek postulatów płacowych ze 
zmiennymi politycznymi, przede wszystkim z odrzucaniem socjalizmu, 
a w mniejszym stopniu z wiarą w racje „Solidarności” . Przejawianie 
wspomnianych postaw sprzyja potęgowaniu postulatów wobec mini
mum płacowego. Obie te postawy odgrywają istotną rolę w prezentowa
nym w kolejnym rozdziale schemacie wyjaśniającym roszczenia płaco
we, w przeciwieństwie do egalitaryzmu, którego uwzględnienie w tym 
schemacie nie poprawiłoby istotnie jakości poszukiwanych wyjaśnień.

2.2.12. Postulaty płacowe, ich uwarunkowania i konsekwencje

Wysoka pozycja ekonomiczna sprzyjała w 1988 roku podnoszeniu 
poprzeczki minimum płacowego. Wszystkie z dostępnych w zbiorze
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danych zmiennych charakteryzujących wspomnianą pozycję wykazy
wały liniową zależność pozytywną z postulowanymi kwotami. Oznacza 
to, że najwyższe kwoty częściej proponowali nie ci, którzy sami po
winni byli być najsilniej zainteresowani w maksymalizacji najniższych 
płac. Rezultat ten znajduje proste wytłumaczenie w kategoriach subiek
tywnej funkcji użyteczności pieniądza, malejącej wraz ze wzrostem in
dywidualnego dochodu.

W prezentowanej poniżej analizie wariancji postulatów płacowych 
najkorzystniej było uwzględnić zmienną „klasa konsumpcyjna” , która 
powodowała silniejszą dyspersję wartości zmiennej zależnej niż inne 
charakterystyki sytuacji materialnej jednostki. Jak wynika z tabeli I 1, 
zmiennej tej odpowiada współczynnik beta o wartości najwyższej spo
śród zarejestrowanych w sześciozmiennowym schemacie wyjaśniają
cym. Dopiero włączenie do analizy siódmej zmiennej -  „wiara w soc
ja l izm ” -  doprowadziło do odkrycia wyraźnie silniejszego od innych 
korelatu zmiennej wyjaśnianej, powiązanego z nią w taki oto sposób, 
że im słabsza wiara w socjalizm, i -  co z tym spójne -  im silniejsze 
przekonanie do racji „Solidarności”, tym większe oczekiwania wobec 
rozmiarów płacy minimalnej.

T ab e la  11 Postulaty p lacow e (kobiet i m ężczyzn) dotyczące wysokości płacy m inim al
nej w analizie  w ariancji (1988)

Determ inanty
postulatów
placow ych

i ; t a

W a r t  o ś c i 
Bi l A.  prz 

1 2 3

w s p ó 1 
y liczbie 

4

c z y n n i k ó w 
zm iennych:

5 6 7
R

M iasto 0.11 0,11 0.11 0,1 1 0.09 0.09 0.08 0.07 0.108
Pleć 0.15 0,16 0,13 0.11 0.12 0.11 0.1 1 0,190
Robotnicy 0.15 0.11 0.1 1 0.12 0,11 0.1 1 0,216
Klasa konsum pcyjna 0.14 0.12 0.13 0.12 0.12 0.245
O cena pozycji 0,06 0,08 0.08 0.07 0.256
Racje solidarności 0.14 0.10 0.06 0.275
W iara w socjalizm 0,21 0.19 0.331

Dołączenie do analizy zmiennych charakteryzujących postawy poli
tyczne zwiększa wartość wyjaśnionej wariancji o ponad połowę. Choć 
bez uwzględnienia tych zmiennych wyjaśnienie postulatów płacowych
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jest znacznie uboższe, pozwala ono jednak na stwierdzenie daleko po
suniętej różnorodności źródeł postulatów wygórowanych. Z jednej stro
ny, źródło takie lokuje się na najwyższych piętrach hierarchii spo
łecznej (klasa uprzywilejowana pod względem konsumpcji, wysoka sa
moocena pozycji społecznej). Z drugiej strony, maksymalizowaniu żą
dań płacowych sprzyjał status robotnika wykwalifikowanego oraz 
ulokowanie w środowisku wielkomiejskim, niezależnie od pozycji spo
łecznej. Natomiast status robotnika niewykwalifikowanego sprzyjał mi
nimalizowaniu żądań płacowych.

Dalej idące postulaty płacowe formułowane były generalnie częściej 
przez mężczyzn niż przez kobiety. Działo się tak między innymi dlate
go, że jedynie w przypadku mężczyzn istotne okazały się źródła daleko 
idących żądań płacowych wspierane przez liczne kategorie społeczne. 
Z tabeli 12 wynika, że zarówno środowiska robotnicze, jak i generalnie 
wielkomiejskie istotnie przyczyniały się do wzmacniania postulatów 
placowych mężczyzn. W przypadku kobiet czynniki te były nieistotne, 
natomiast wzmacnianie wspomnianych postulatów dokonywane było 
przez kategorie o relatywnie małej liczebności, charakteryzujące się 
znacznym poziomem zamożności oraz wysoką pozycją rynkową. Z ta
beli 13 wynika, że przynależność do klasy konsumpcyjnej oraz pozycja 
na rynku -  w przypadku mężczyzn czynnik kompletnie nieistotny -  tłu
maczą znaczną część wyjaśnionej wariancji. Poprzednio wspomniany 
czynnik działał w populacji męskiej tylko częściowo. Okazało się bo
wiem, że ten aspekt klasy konsumpcyjnej, który dotyczy bieżących do
chodów, nie wiąże się z poziomem żądań płacowych. Dlatego też do

T ab e la  12 Postulaty placow e m ężczyzn dotyczące wysokości płacy 
lizic w ariancji (1988)

m inim alnej w ana-

Determ inanty W a r t o ś c i w s p ó 1 c z y n n i k ó w
postulatów I-TA BRTA. przy liczbie zm iennych: R
placowych I 2 3 4

M iasto 0.15 0.15 0.15 0,13 0.12 0,150
Robotnicy 0.12 0.12 0,14 0,13 0.193
Stan posiadania 0.12 0,12 0.12 0.226
W iara w socjalizm 0.25 0,23 0,327
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schematu ujętego w tabeli 12 włączono jedynie ten aspekt klasy kon
sumpcyjnej, który odpowiada skumulowanemu stanowi posiadania, 
określonemu według zasad sformułowanych w rozdziale 1.6.3.

Tabela 13 Postulaty p lacow e kobiet dotyczące wysokości płacy m inim alnej w analizie 
w ariancji (1988)

Determ inanty W a r t o ś c i  w s p ó ł c z y n n i k ó w
postulatów RTA BKTA, przy liczbie zm iennych: R
placow ych 1 2  3 4

Pozycja rynkowa 0.16 0.16 0.12 0.11 0.11 0,163
K lasa konsum pcyjna 0.14 0.15 0.14 0.14 0.220
Racje solidarności 0.16 0.13 0,11 0.256
W iara w socjalizm 0.18 0.17 0.306

Inna interesująca różnica między populacjami mężczyzn i kobiet do
tyczy roli zmiennych politycznych. W przypadku mężczyzn kluczową 
rolę odgrywa potępienie panującego status quo, podczas gdy w przy
padku kobiet wpływ obu zmiennych politycznych jest niemal zrówno
ważony. Jedynie fakt skorelowania zaufania do racji „Solidarności” 
z pozycją społeczną sprawia, że współczynnik beta w modelu cztero- 
zmiennowym jest  wyraźnie najwyższy dla zmiennej „wiara w socja
lizm” .

Przedstawione rezultaty można, z pewnym uproszczeniem, uogólnić 
następująco. Źródła wzmacniania postulatów płacy minimalnej przez 
kobiety lokowały się na górnych piętrach struktury społecznej. W przy
padku mężczyzn wspomniane źródła były rozmieszczone na różnych 
jej piętrach, w tym na relatywnie niskich, odpowiadających poziomowi 
okupowanemu przez robotników wykwalifikowanych. Uprzedzimy wy
padki stwierdzając, że przedstawiony obraz należy do historii. W okre
sie transformacji uległ on gruntownemu przeobrażeniu, co zostanie 
szczegółowo omówione w odpowiednich partiach rozdziału 3 (podsta
wowe informacje o dynamice oczekiwań płacowych w latach 1988 -  
-  1993 zamieszczono w części H Aneksu 3). Nie zanikły natomiast, 
a nawet uległy uwydatnieniu, trzy zjawiska o znaczeniu podstawowym: 
utrzyma! się -  generalnie bardzo wysoki -  poziom oczekiwań placo
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wych, trwały wspomniane wcześniej związki między deklarowanymi 
opiniami na temat dystrybucji a dokonywanymi aktami dystrybucyjny
mi, jak również omawiane poniżej związki tych ostatnich z dyspozycja
mi do zachowań w sferze politycznej.

Do sukcesów poznawczych badań 1988 roku zaliczyć należy to, iż 
zebrane w tych badaniach dane umożliwiły zweryfikowanie hipotezy 
orzekającej o związku między postulatami minimalnej płacy a udzia
łem w akcjach strajkowych i innych formach protestu. Uczestnicy ta
kich akcji postulowali płacę minimalną wyższą od pozostałych respon
dentów (eta=0,077, zależność istotna na poziomie 0,05). Udało się za
tem dotrzeć do behawioralnych konsekwencji badanych stanów świa
domości: znajdujące wyraz w maksymalizowaniu analizowanych po
stulatów niezadowolenie z poziomu płacy minimalnej koincyduje ze 
znajdowaniem okazji do uczestnictwa w zorganizowanych formach 
protestu.

Wysokość formułowanych w 1988 roku postulatów płacy minimal
nej nie pozostawała bez związku z afiliacją polityczną jednostki. Postu
laty wyrażane przez ówczesnych członków PZPR i partii sojuszniczych 
były wyraźnie bardziej umiarkowane od stwierdzonych w pozostałej 
części próby. Interesujące jest, że osoby, które przestały należeć do 
PZPR, ZSL i SD przed rokiem 1988, często formułowały postulaty re
latywnie wysokiej płacy minimalnej. Średnia postulowanych przez 
tych respondentów zarobków minimalnych przekraczała nawet poziom 
zarejestrowany wśród respondentów przyznających się do udziału 
w ruchu solidarnościowym w latach 1980-1981.

2.2.13. Podsumowanie wyników uzyskanych w 1988 roku

Przedstawione rezultaty dowodzą słuszności wszystkich tych sfor
mułowanych wcześniej hipotez, które dotyczą okresu państwowego 
socjalizmu. Została potwierdzona hipoteza (2), dotycząca wpływu po
zycji społecznej jednostek na przejawiane przez nie orientacje. Zgodnie 
z przewidywaniami okazało się, że gotowości do przyjmowania postaw 
proegalitarnych sprzyjają czynniki ściśle powiązane z układem nierów
ności w wymiarze bogactwa (przynależność do negatywnie uprzywile
jowanych klas konsumpcyjnych) i wykształcenia (niekorzystna pozycja
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ry n k o w a ) .  J e d n o c z e ś n ie  w  p re z e n to w a n y c h  d a n y c h  n ie t ru d n o  zn a le źć  
u z a s a d n ie n ie  h ip o te z y  (1)  -  w  sc h y łk o w y m  o k res ie  p a ń s tw o w e g o  so 
c ja l izm u  o r ien tac je  e g a l i ta rn e  by ły  s iln ie  ro z p o w sz e c h n io n e .

Opisano typowy dla okresu państwowego socjalizmu stan dwojakiej 
rewolucyjności ówczesnego społeczeństwa (hipoteza 4), którego obec
ność zaznaczyła się w sposób szczególnie wyraźmy w świadomości 
mężczyzn. W opisach wspomnianego stanu poświęcono sporo uwagi 
przedstawieniu prawidłowości, jakim podlegają różne elementy świa
domości jednostek. Pokazano, że postawy wobec systemu dystrybucji 
dóbr są silnie osadzone w szerszym kontekście ocen funkcjonowania 
panującego porządku społecznego.

Zarówno wnioski dotyczące mechanizmów strukturalnych stano
w iących podłoże procesów formowania się świadomości społecznej, 
jak i ustalenia dotyczące stanu tej świadomości zostaną rozwinięte po 
dokonaniu analiz analogicznych danych z badań prowadzonych w no
wych warunkach ustrojowych. Okaże się, że obok wyraźnych przeja
wów zmian silnie działa czynnik kontynuacji, szczególnie w dziedzinie 
strukturalnych uwarunkowań stanu świadomości społecznej. Zależności 
uchwycone w roku 1988 ulegną na ogól wzmocnieniu, a związki mię
dzy pozycją społeczną jednostek sprzed okresu transformacji systemo
wej a ich postawami w roku 1993 zaskoczą swoją dużą siłą. Natomiast 
w dziedzinie wewnętrznych powiązań różnych treści świadomości 
stwierdzimy zmianę polegającą na zastępowaniu stanu dwojakiej rewo
lucyjności przez, silniej wykrystalizowaną konstelację postaw -  jedno
litą świadomość radykalną.



3. Postawy wobec systemu dystrybucji dóbr 
w  okresie transformacji systemowej

Choć w niniejszej części pracy głównym przedmiotem zaintereso
wania pozostaną orientacje egalitarne, to jednocześnie poświęcimy spo
ro uwagi innym postawom wobec systemu dystrybucji dóbr. Podobnie 
jak  w przypadku danych z 1988 roku zajmiemy się postulatami płaco
wymi, w szczególności ich dynam iką po roku 1988. Ponadto, na 
przykładzie postaw wobec systemu podatkowego, rozwiniemy proble
matykę kształtowania się postaw wobec redystrybucji dochodów. Roz
szerzenie pola naszego zainteresowania o nowe zagadnienia pozwoli na 
gruntowne rozważenie problemu spójności orientacji egalitarnych nie 
tylko w aspekcie wewnętrznym, ściśle osadzonym w ramach zestawu 
wskaźników użytych do konstrukcji pojęcia egalitaryzmu, ale także 
w aspekcie zewnętrznym, uwzględniającym fakt bliskiego pokre
wieństwa tego pojęcia z innymi postawami wobec systemu dystrybucji 
dóbr, jak  tolerowana przez jednostkę rozpiętość dochodów czy propo
nowana stopa ich opodatkowania. Podejmowane obecnie analizy zo
staną poprzedzone opisem kontekstu badawczego, w jakim  zostały 
zebrane dane empiryczne. Uwieńczenie tych analiz stanowić będzie 
model zależności orientacji egalitarnych roku 1993, analogiczny do 
skonstruowanego dla roku 1988. Okaże się, że badane zależności 
uległy w latach 1988-1993 wzmocnieniu, zgodnie z przewidywa
niami zawartymi w hipotezach (3) i (6). Zostaną również potwier
dzone pozostałe z hipotez odnoszących się do okresu transformacji 
systemowej.
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3.1. Kontekst i przedmiot badań prowadzonych 
po roku 1988

Po roku 1988 zarówno kontekst, jak  i przedmiot badanych orientacji 
uległ istotnym przeobrażeniom. W opisie tych przeobrażeń, które gene
ralnie można ująć jako przejście od scentralizowanego ładu autorytar
nego do stanu tworzenia podstaw gospodarki rynkowej i warunków 
parlamentarnej demokracji (Morawski, 1990), ograniczymy się do 
zebrania faktów istotnych z punktu widzenia potrzeb analizy zebranych 
danych empirycznych.

Należy stwierdzić, że w okresie transformacji systemowej uległ 
zmianom przedmiot badanych orientacji, tzn. sam system dystrybucji 
dóbr, a także zmienił się ich kontekst ideologiczny. W obu przypad
kach, tak przedmiotu jak  i kontekstu, zmiana nie miała charakteru re
w olucyjnego w tym sensie, że okres „państwowego socjalizmu” 
świadomość społeczną do zmiany tej przygotował. Jak wynika z tabeli 
14 dziedzictwo po tym okresie obejmowało całkiem pokaźny rozmiar 
nierówności ekonomicznych, który stawiał Polskę bliżej niektórych 
krajów kapitalistycznych niż jakiegokolwiek, nawet najbardziej elas
tycznie określonego, wzorca leninowskiego.

Niemniej jednak względnie stabilna -  pod względem generowania 
nierówności ekonomicznych (Beskid, 1990) -  sytuacja z lat osiemdzie
siątych została zastąpiona stanem nowym, charakteryzującym się w y
raźnym przyspieszeniem procesu restrukturalizacji hierarchii bogactwa 
(Sikorska, 1995). W ciągu pięciu lat doszło do rozwarstwienia ekono
micznego społeczeństwa, które przybrało takie rozmiary, że można mó
wić o zmianach nie tylko ilościowych, ale i jakościowych.

Dokonujące się zmiany przedmiotu badanych orientacji, tj. systemu 
dystrybucji dóbr, nie były rewolucyjne również i w tym sensie, że 
osiągnięte przez jednostki pozycje przed rokiem 1988 wyznaczały ich 
przyszłe szanse życiowe w sposób generalnie zgodny z rangą tych po
zycji w starej hierarchii. Powyższe twierdzenie zostanie udowodnione 
empirycznie w dalszych partiach pracy. Obecnie skupimy się na anali
zie zmian, jakie zaszły w systemie dystrybucji dóbr po roku 1988, choć 
zalążek niektórych z nich tkwił w systemie państwowego socjalizmu.
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W dotychczasowych wywodach został wyeksponowany czynnik 
wzrostu nierówności ekonomicznych z uwagi na jego wpływ na per
cepcję społeczną, uchwycony w analizach empirycznych (Beskid i in., 
1995). Należy jednak wyraźnie stwierdzić, że czynnik ten stanowi za
ledwie powierzchowny przejaw głębszych procesów, trudno uchwyt
nych dla potocznej percepcji, lecz na percepcję tę rzutujących -  po
przez czynione skutki. Dlatego też w analizie przedmiotu orientacji 
egalitarnych nie sposób pominąć opisu przekształceń systemu dystry
bucji dóbr, podobnie jak  omawianej później metamorfozy kontekstu 
ideologicznego.

Tabela 14 Stosunek najw yższych do najn iższych dochodów  gospodarstw  dom ow ych 
per capita  w latach 1984-1993

Stosunek dochodów po wykluczeniu z analizy 
przypadków  skrajnych stanowiących:

Rok 1% próby* 2%  próby 10% próby 20%  próby

1984* 19.20 13,33 4,50 3,11
1988" 18,18 13.20 5,00 3,49
1990' 35,42 17,50 6.00 1,20
19924 50,00 35,00 9.90 5,83
1993 62.25 46,69 10.67 5,77

* w  k a ż d y m  p rz y p a d k u  p o d a n e g o  p ro c e n tu  p o ło w a  o d n o s i  s ię  do  d o c h o d ó w  n a jw y ż s z y c h  
a p o to w a  do na jn iż sz ych .

1 Źródło  danych: badan ia  zespołu k ierowanego przez W. A dam skiego w  IFiS PAN (por. 
W. Adamski i in. Raportz badania Polacy'84. Warszawa:  Uniw ersytet Warszawski.  1986).

2 Źród ło  danych: badan ia  zespołu  k ie row anego  przez K .S łom czyńsk iego  w  IFiS PAN (por. 
S łomczyński i in.. Struktura społeczna: schemat teoretyczny i warsztat badawczy. Warszawa: IFiS 
PAN, 1990).

’ Źródło  danych: badania  zespołu  k ie rowanego przez W. A damskiego w IFiS PAN (por. Pola- 
cy'90. Warszawa: IFiS PAN. 1991).

4 Źródło  danych: Polski Generalny Sondaż Społeczny 1992. Zbiór danych. B .C ichomski (kier. 
programu) i Z.Sawiński.  Warszawa: 1992. Instytut Studiów Społecznych. Uniwersytet Warszawski.

K luczow ą dla wspomnianych przekształceń rolę odgrywa proces 
prywatyzacji majątku narodowego. Chodzi nie tylko o to, że pewna 
część tego majątku przechodzi w prywatne ręce, co w sposób oczywi-
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sty i patologiczny wtedy, gdy dobra inwestycyjne są słabo odróżniane 
od konsumpcyjnych, wpływa na podział dóbr, ale także o zmianę rela
cji między dwoma ważnymi parametrami systemu społecznego -  alo
kacją zasobów oraz ich dystrybucją. Dopóty, dopóki niemal wszystkie 
ważne decyzje ekonomiczne pozostawały w ręku państwa, wynik dy
strybucji był wyznaczany przez sposób alokacji zasobów. Tworzyło to 
uwikłany w „błędne koło”, nieelastyczny system, w którym nieracjo
nalna alokacja zasobów godziła w funkcjonalne wymogi systemu dy
strybucji dóbr, co ograniczało sprawność i produktywność systemu, 
a następnie prowadziło do pogorszenia warunków kolejnych decyzji 
alokacyjnych. Aktorzy systemu „ekonomii braku” podejmowali działa
nia obliczone na zwiększenie elastyczności systemu, które składały się 
na system wtórnej dystrybucji dóbr, poważnie modyfikujący wynik 
dystrybucji „pierwszego obiegu”, w sposób trudny do jednoznacznej 
oceny w kategoriach sprawności systemu.

N owa relacja miedzy alokacją zasobów a ich dystrybucją tworzy in
ny wzór regulacji systemu społecznego. Zbyt wcześnie na wydawanie 
sądów o tym, czy przesunięcie części majątku narodowego do sektora 
prywatnego przyniesie oczekiwany skutek w postaci wzrostu ogólnego 
dobrobytu. Na to pytanie nie sposób obecnie odpowiedzieć, gdyż raz 
podjęta decyzja o alokacji zasobów, a ściślej ich realokacji, autonomi- 
zuje sferę ich dystrybucji ze wszystkimi płynącymi z tego korzyściami 
i zagrożeniami.

Banalny skutek pozytywny obecnej relacji między alokacją a dys
trybucją przejawia się w tym, że implementowany system radzi sobie 
lepiej od poprzedniego z zaspokojeniem funkcjonalnych wymogów 
systemu dystrybutywnego, od spełnienia których zależy stan motywacji 
społecznych oraz stopień gotowości aktorów społecznych do podejmo
wania racjonalnych decyzji. Natomiast oczywiste zagrożenie znajduje 
wyraz w tym, że nowy system „radzi sobie” lepiej od poprzedniego 
również z generowaniem kategorii „underclass”, co na stan motywacji 
społecznych i podejmowanie racjonalnych decyzji rzutuje odwrotnie 
niż wcześniej wspomniano, rodząc przy tym dotkliwy koszt społeczny 
dokonujących się przemian. Z kolei wymieniona poprzednio gotowość 
do racjonalnego decydowania -  genaralnie w zmocniona w nowych 
warunkach -  jest narażona na ryzyko zarażenia wirusem racjonalności
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pozornej, nazbyt wąskiej, w ramach której trudno byłoby oszacować 
np. koszt likwidacji szpitala.

Kwestia spełniania przez system dystrybucji dóbr pewnych w ym o
gów została podniesiona nie z powodu przywiązania do funkcjonalnej 
teorii społeczeństwa, lecz z uwagi na jej ścisły związek z problematyką 
orientacji egalitarnych. Związek ten polega na tym, że społeczeństwo 
polskie wykazuje nie tylko silne przywiązanie do hasła egalitaryzacji 
stosunków podziału dóbr, ale także masowo podziela wiarę w koniecz
ność nierównego nagradzania pracy, zgodnie z wykształceniem i kwali
fikacjami zawodowymi (w roku 1988 podzielało taki pogląd 82,1% 
próby, a odmawiało mu racji tylko 8,6%). Ostatnia cecha świadomości 
społecznej skłaniała niektórych jej badaczy (Wesołowski, 1984) do 
przyjęcia koncepcji „socjalistycznej merytokracji” . Zmiana skutków 
działania systemu dystrybucji w tej tak ważnej dla społeczeństwa pol
skiego sferze może oddziaływać -  przypuszczalnie w sposób łagodzący 
-  na orientacje egalitarne.

Mówiąc o zmianie skutków działania systemu dystrybucji dóbr nie 
wskazujemy na przyczyny tych zmian. W szczególności nie mamy żad
nych podstaw, aby twierdzić, że obserwowane ostatnio wzmocnienie 
związku między wykształceniem a dochodami jednostek stanowi wynik 
działania rynku. Być może, ale nawet jeśli stanowi, to niewykluczone, 
że chodzi o działanie okresowe, sprowadzające się do roli korekcyjnej, 
pozwalającej usunąć wbudowane w dawny system mechanizmy anty- 
merytokratyczne. Nie wiadomo jednak, czy na mechanizmy te działają 
reguły rynkowe, czy zreformowany interwencjonizm państwowy. Co 
więcej, należy przypuszczać, że gdyby interwencjonizm ten miał być 
dalej redukowany, to samo działanie rynku rodziłoby skutki antymery- 
tokratyczne. Wynika to zarówno z analizy funkcji rynku, jak  i z roz
ważań nad genezą ekonomicznej potęgi tzw. „nowej klasy średniej” 
w rozwiniętych krajach kapitalistycznych (Bruce-Briggs, 1979).

Sprawa generowania „underclass” pozostaje w jeszcze bardziej ści
słym niż poprzednia kwestia związku z orientacjami egalitarnymi. 
U schyłku okresu państwowego socjalizmu S.Nowak (1989) twierdził 
o społeczeństwie polskim, że jest ono szczególnie wyczulone na pro
blem zapewnienia każdemu pewnego minimum. Zgadzając się z tym 
stanowiskiem postanowiliśmy poświęcić odrębny rozdział pracy dyna
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mice żądań płacowych, koncentrując się niemal całkowicie na postula
tach dotyczących płacy minimalnej.

Zmiana relacji między alokacją zasobów oraz ich dystrybucją działa 
na rzecz autonomizacji tej drugiej sfery, która sama uległa poważnym 
przemianom. Likwidacja systemu monopartyjnego, która skutkowała 
rozproszeniem wpływów poszczególnych ugrupowań oraz wzmocnie
niem sfery ekonomii względem polityki spowodowało, że wymiar po
działu władzy nie pełni już  tak istotnej roli jak w dawnym systemie. 
Różnica jes t  szczególnie wyraźna, gdy spojrzeć na nią oczyma potocz
nych obserwatorów, gdyż zarówno z badań, jak i z niesystematycznej 
obserwacji wynika, że znaczna część społeczeństwa polskiego wie
rzyła, że przywileje dawnej władzy są właściwie nieograniczone oraz 
zdawała się sądzić, że władzę tę cechuje swoista, jednostronna omnipo- 
tencja, skierowana na bezkarne czynienie szkód.

Obraz nowej władzy, wchodzącej na arenę w bardzo korzystnej au
rze legitymizacyjnej, wynikającej z silnie rozpowszechnionego w spo
łeczeństwie przekonania, że czynnik -  kluczowy w dawnym systemie -  
konfliktu wokół władzy przeszedł do historii, różnił się diametralnie. 
Wiązało się to nie tylko z właściwą systemom pluralistycznym możli
w ością  rozproszenia odpowiedzialności za błędy, szczególnie zresztą 
pociągającą, gdy winę można w sposób przekonujący przypisać po
przedniej ekipie rządzącej bądź jej spadkobiercom, ale także z faktem 
odwołania się do innej niż w starym systemie filozofii władzy. Zgodny 
z tą  filozofią nowy wizerunek rządzących odwoływał się do kategorii 
służby społecznej i akcentował ich ograniczone możliwości.

Powyższe zjawiska spowodowały, że w systemie dystrybucji dóbr 
rola wymiaru władzy -  przynajmniej przejściowo -  poważnie spadła, 
podobnie jak  rola prestiżu. W okresie państwowego socjalizmu często 
odwoływano się do antyegalitaryzmu zakodowanego w polskiej trady
cji kulturowej. Tradycja ta została odziedziczona po społeczeństwie 
prekapitalistycznym o strukturze stanowej, z wyraźnym rozróżnieniem 
na niedostatecznie akulturowany, jeszcze nie tak dawno poszukujący 
nawet identyfikacji narodowej lud i ongiś szlachetnie urodzonych, 
a zawsze sprawujących panowanie ideologiczne, określane czasem bar
dziej poetyckim mianem „rządu dusz” .
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Wspomniany rys antyegalitarny w polskiej świadomości działa po 
dziś dzień zarówno na codzienne interakcje ludzi, jak  i na ich sposób 
myślenia o społeczeństwie. Wystarczy zdać sobie sprawę z tego, jak  
duże znaczenie -  w zestawieniu z innymi, bliskimi kulturowo społe
czeństwami -  przywiązujemy do tzw. dobrych manier, sposobu wysła
wiania się czy właściwego zwracania się do innych i, jak  często, 
jesteśmy skłonni analizować świat społeczny w kategoriach etosu, god
ności i imponderabiliów zrozumiałych wyłącznie dla wtajemniczonych. 
W okresie państwowego socjalizmu przedstawiona cecha kulturowa 
bywała wykorzystywana dla bieżących potrzeb politycznych i w kon
sekwencji ulegała wzmocnieniu. Spośród wielu tego przykładów jeden 
wiąże się ściśle z podejmowaną przez nas problematyką. Chodzi o dy
skusje nad tzw. rozbieżnością czynników statusu, która w warunkach 
polskich przybrała nader specyficzny kierunek. Nadawała ona szcze
gólne znaczenie wymiarowi prestiżu, przyznając mu bardzo wysoką 
rangę w systemie dystrybutywnym.

Znawcy kultury polskiej przekonująco twierdzą, że odziedziczony 
po romantykach etos zanika (Janion, 1992). Wydaje się, że w dziedzi
nie percepcji nierówności społecznych obserwujemy analogiczne zja
wisko odchodzenia od zakodowanych w tradycji kulturowej zapa
trywań. Z badań nad identyfikacją klasową jasno wynika, że spada zna
czenie dystynkcji na pracę umysłową i fizyczną, tradycyjnie w Polsce 
bardzo istotnej, choć wcale nie ze względu na popularność koncepcji 
Stalina. Badania nad hierarchiami wartości sugerują odrodzenie sza
cunku dla wykształcenia, lecz nie z powodu jego wartości autotelicz
nych, ale czysto instrumentalnych. Wreszcie rozważania nad zmianami 
w systemie dystrybucyjnym podpowiadają, że stracił na znaczeniu tra
dycyjnie w Polsce ważny czynnik prestiżu.

Należy przewidywać, że w najbliższej przyszłości prestiż będzie 
z czasem coraz silniejszym korelatem bogactwa, zgodnie z koncepcją 
K. Hope'a (1982) i poglądami innych autorów (Lenski, 1966). Dla ja s 
ności warto dodać, że nigdy nie był korelatem słabym (Zaborowski, 
1986a). W społeczeństwie polskim dominuje bowiem wiara w to, że 
stanem naturalnym jest kumulacja nagród społecznych, a nie ich inkon- 
gruencja. Co więcej, z czasem powinien słabnąć znany w różnych 
społeczeństwach stereotyp „podejrzanego bogactwa”, krzewiony nie
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tylko przez reżimy lewicowe (Safilos-Rothschild, 1967), pomimo fak
tu, że w aktualnych przekazach propagandowych bogactwo jest często 
prezentowane w kontekście afery natury kryminalnej. Niewykluczone, 
że w przyszłości opinia publiczna będzie coraz słabiej domagać się, by 
prestiż dawał pieniądze, a coraz częściej dopuszczać odwrotną kombi
nację. Co zaś do okresowego osłabienia roli władzy w systemie dystry
bucji wierzymy, że potoczna świadomość odkryje na nowo, iż władza 
rodzi pieniądze. Nawiasem mówiąc, w starym systemie fakt ten był 
powszechnie znany i nikogo nie dziwił, bowiem po ówczesnej władzy 
nikt się niczego dobrego nie spodziewał. Zachodzi obawa, że w nowym 
systemie redukcja deficytu legitymizacji nierówności społecznych mo
że stać się -  paradoksalnie -  trudnym problemem, który jednakże w y
kracza poza ramy przewidziane dla niniejszego rozdziału.

Analizując zmiany w systemie dystrybucyjnym świadomie przekro
czyliśmy granicę dzielącą realia od ideologii. Uczyniliśmy tak dlatego, 
że celem rozważań jest system dystrybutywny jako przedmiot ludzkiej 
percepcji. Co do realiów, pozostaje zwrócenie uwagi na kilka pow
szechnie znanych spraw. Bezrobocie -  w dawnym systemie z powodów 
doktrynalnych ukryte -  zostało częściowo ujawnione. Trzeba przy tym 
zaznaczyć, że opinia publiczna była do tego przygotowywana właści
wie od końca lat siedemdziesiątych. Nie inaczej rzecz się przedstawiała 
w przypadku niezwykle ważnego dla percepcji społecznej zjawiska 
ostentacyjnej konsumpcji. W tym przypadku element ciągłości między 
starym i nowym systemem jest jeszcze bardziej wyraźny, gdyż przeka
zy propagandowe są tu zadziwiająco zgodne i dość dalekie od chłod
nych, a niekiedy nawet pozytywnych ocen omawianego zjawiska 
sformułowanych kiedyś przez T.Veblena (1971). Widać natomiast 
zmianę w sposobie przedstawiania przeciwnego bieguna hierarchii kon
sumpcji — nowy system przyznaje się otwarcie do istnienia zjawiska 
nędzy, które jes t  jednak składane na karb trudności okresu przejściowe
go. Nie widać jednak przy tym prób tworzenia ani ideologicznych, ani 
teoretycznych uzasadnień tego zjawiska w rodzaju opisanych w kla
sycznej pracy H.Gansa (1973).

Kontekst ideologiczny orientacji egalitarnych uległ ograniczonym 
zmianom nie tylko pod względem sposobu prezentowania systemu 
dystrybucji dóbr, ale także z punktu widzenia sposobu prezentowania
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samej ideologii antyegalitarnej. Inni autorzy dowiedli (Tyszka, 1981; 
Kostowska, 1983; Malanowski, 1981), że ideologia taka była realizo
wana i oficjalnie głoszona w okresie państwowego socjalizmu. Nie by
ła to jednak ideologia liberalna, która to po roku 1988 została przyjęta 
jako doktryna oficjalna, choć pod zawoalowanym -  i dobrze znanym 
z przeszłości -  hasłem reformy gospodarczej. Uderza przy tym fakt, że 
o ile w przypadkach opisywania „terapii szokowej” w ekonomii od
wołania do przesłanek liberalnych są bardzo wyraźne, o tyle w komen
tarzach dotyczących polityki społecznej i dystrybucji dóbr argu
mentacja w duchu liberalnym nie pojawia się często. Dużo natomiast 
mówi się o dążeniu państwa do tworzenia „osłony socjalnej” .

Należy wyraźnie stwierdzić, że ideologicznej hipokryzji okresu 
transformacji systemowej daleko do rozmiarów osiągniętych w warun
kach państwowego socjalizmu, w którym ewidentnie nie-socjalistycz- 
nym stosunkom społecznym towarzyszyła marksistowska retoryka. Nie 
zmienia to jednak faktu, że obecny nie od dzisiaj w polskim życiu pub
licznym rozdźwięk między realiami a ich ideologiczną interpretacją 
(Narojek, 1982) oraz skłonność do popadania w stan dymorfizmu war
tości (W nuk-Lipiński, 1982) dezintegrują świadomość społeczną. 
W przypadku percepcji systemu dystrybucji doszło do stanu kognityw
nej i aksjologicznej dezorientacji, która w pewnym stopniu -  będzie to 
szczegółowo omówione w następnych rozdziałach -  osłabia orientacje 
egalitarne. Fakt ten przeczy ideologii liberalnej, która neguje istnienie 
świadomości fałszywej tam, gdzie w grę wchodzą interesy. Potwierdza 
natomiast tę ideologię fakt, że realia działają w przeciwnym kierunku -  
na rzecz wzmocnienia omawianych orientacji oraz polaryzacji opinii 
w sposób, który łatwo wytłumaczyć w kategoriach różnic pozycji 
społecznej i związanych z tym interesów.

3.2. Podstawowe rezultaty badań 
okresu transformacji systemowej

W kolejnej części pracy przedstawiamy rezultaty badań przeprowa
dzonych po roku 1988, w okresie transformacji systemowej. Główne 
źródło danych stanowią badania panelowe zrealizowane w roku 1993 -
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na podstawie ich wyników zostanie sformułowana większość z prezen
towanych ustaleń. Sporadycznie będziemy odwoływać się też do da
nych zebranych w latach 1990—1992.

3.2.1. Orientacje egalitarne po roku 1988

Wyniki analizy korelacyjnej -  szczegółowo omówione w części 
A Aneksu 3 -  wskazują na występowanie silnej zależności między ska
lami egalitaryzmu dla lat 1988 i 1993. Odpowiedni współczynnik kore
lacji przybrał zaskakująco wysoką wartość (0,330), rzadko osiąganą 
w przypadku pytań o poglądy, zadawanych w odstępie pięciu lat. 
Świadczy to o dużej stabilności orientacji egalitarnych w czasie, ale nie 
oznacza braku istotnych zmian. Prześledzenie tych zmian wymaga wyj
ścia poza analizę korelacyjną syntetycznych skal.

Tabela 15 Procent respondentów  w yrażających zgodę z poglądam i egalitarnym i w la
tach 1988-1993

Procent w yrażających zgodę w roku*
Poglądy
egalitarne 1988 1990 1991 1992 1993

Różnice dochodów 
są zbyt duże 77,0 62.9 75,9 80.8 86,4

Państw o odpow iada 
za redukcję różnic 63,5 — 59,9 — 64,4

Pow inien istnieć 
pułap dochodów 37.3 — 31,4 — 44,0

Dobrobyt nie w ym aga 
dużych różnic dochodów 29,6 26,2 40,2 40,4

(1967) (1620) (1835) (1647) (1098)

* ź ró d ło  d a n y c h  z lat 1988 .19 9 0 .1 9 9 2  w s k a z a n o  pod  p o p rz e d n ią  tabe lą ;  d an e  d la  roku  1991 
p o c h o d z ą  z b a d ań  p rz e p ro w a d z o n y c h  w  IF iS  PAN (p rze z  W. A d a m s k ie g o ,  H. D o m a ń s k ie g o  
i in.).
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W niniejszym rozdziale dokonamy prezentacji wyników uzyska
nych w różnym czasie w sposób bardziej szczegółowy, tzn. analizując 
osobno poszczególne wskaźniki egalitaryzmu. Wymaga tego charakter 
dokonujących się po 1988 roku przekształceń orientacji egalitarnych, 
które generalnie ulegały wzmocnieniu, lecz pod pewnymi względami 
wyraźniej niż pod innymi. Z tabeli 15 wynika, że jedynie w przypadku 
opinii dotyczącej redystrybutywnej roli państwa częstość opinii pro- 
egalitarnych nie wzrosła. Pozostałe opinie proegalitarne uległy w la
tach 1988-1993 popularyzacji, niezależnie od ich natężenia w roku 
1988. Zwraca uwagę wyraźne załamanie się tendencji spadkowej opcji 
proegalitarnych, występujące w przypadku każdej z czterech analizo
wanych opinii, w roku 1990 lub 1991. Widać zatem, że już  dość wczes
ne doświadczenia transformacji systemowej spowodowały zachwianie 
wiary w liberalną koncepcję dystrybucji dochodów. Szczególną wy
mowę ma przyrost zwolenników wprowadzenia pułapu, o którym mo
wa w trzecim wierszu omawianej tabeli, gdyż wielu spośród prze
ciwników tej antyliberalnej zasady proponuje ostrzejszą od stosowanej 
w rzeczywistości progresję podatkową.

T ab e la  16 Procent respondentów  w yrażających zgody z poglądam i egalitarnym i w pró
bie panelowej

Procent w yrażających zgodę:
Poglądy
egalitarne w 1988 i 1993 tylko w 1988 tylko w 1993

Różnice dochodów 
są zbyt duże 69,8 9.4 16,5

Państwo odpow iada 
za redukcję różnic 46.3 22.3 18,0

Pow inien istnieć 
pułap dochodów 23,8 14.3 21,8

D obrobyt nie wym aga 
duż.veh różnic dochodów 14.3 17.3 24,6



Analiza trwałości orientacji egalitarnych w latach 1988-1993 po
twierdza sformułowane dotąd wnioski, z jednym  tylko wyjątkiem. 
Z tabeli 16 wynika, że w przypadku opinii dotyczącej roli państwa 
w dystrybucji dochodów obserwujemy lekki spadek popularności po
glądu proegalitarnego. Najbezpieczniej zatem orzec brak istotnej zmia
ny częstości w ystępowania omawianej postawy przy silnej jed n o 
cześnie fluktuacji nastrojów społecznych. Nietrudno zauważyć, że su
ma „przepływów'’ opinii w drugim wierszu omawianej tabeli jest więk
sza od analogicznych wielkości w wierszach sąsiednich, a podobna do 
ujętej w wierszu ostatnim.

Powyższa obserwacja nasuwa pewien sposób myślenia o możliwej 
ewolucji nastrojów egalitarnych w Polsce. Zgodnie z nim ewentualna 
erozja tych nastrojów dokonywałaby się dzięki słabnięciu postaw ściśle 
z egalitaryzmem związanych bądź umacnianiem się nastawień niespój
nych bądź jawnie sprzecznych. Zapowiedź pojawienia się pierwszego 
ze wspomnianych mechanizmów mogłaby stanowić obserwacja do
tycząca opinii w sprawie dystrybucyjnej roli państwa, gdyby z przy
szłych badań wynikało jasno, że oczekiwania publiczności wobec 
państwa słabną.

Działania drugiego ze wspomnianych m echanizmów należałoby 
szukać przede wszystkim w łagodzącym wpływie, jaki wywiera na ega- 
litaryzm silnie rozpowszechniona w społeczeństwie polskim wiara 
w' słuszność i funkcjonalność (ze względu na tworzenie niezbędnych 
motywacji) reguł merytokratycznych, nakazujących nierówne nagra
dzanie zgodnie z zasługami definiowanymi w kategoriach wykształce
nia i kwalifikacji zawodowych. Dlatego też postanowiono prześledzić 
ewolucję egalitaryzmu w wersji łagodnej, która dopuszcza duże różnice 
dochodów, zawierając jednocześnie nakaz redukcji faktycznie wystę
pujących różnic. Przekonano się, że w latach 1988-1993 dokonał się 
radykalny wzrost popularności omawianej wersji egalitaryzmu, ale tyl
ko jeśli przyjąć, że dobrym wskaźnikiem wiary w merytokrację jest 
przekonanie, że tylko duże różnice w dochodach są w stanie skłonić lu
dzi do ponoszenia nakładów związanych z nabywaniem rzadkich kwa
lifikacji (niezbędnych w przypadku takich zawodów, jak  na przykład 
lekarz czy prawnik). Przyjęcie powyższego założenia pozwalałoby 
orzekać wręcz, że świadomość społeczeństwa polskiego ewoluuje ku
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łagodnej wersji egalitaryzmu, skoro jej częstość wzrosła od roku 1988 
na wszystkich piętrach hierarchii społecznej -  w przypadku skrajnie 
niekorzystnej pozycji rynkowej z 55,9% do 83,1%, a w przypadku 
skrajnie korzystnej z 23,8 % do 47,6%.

Nie ulega wątpliwości, że opisany powyżej stan łagodzi orientacje 
egalitarne. Jednocześnie jednak uświadamia on narastającą wagę kwe
stii redukcji rozmiarów nierówności, co w konsekwencji oznacza re
dystrybucję dochodów. Wolno postawić pytanie, czy może w tym 
przypadku chodzić o redystrybucję prowadzącą do zastąpienia jedno
stek osiągających najwyższe dochody innymi, które -  z takich czy in
nych względów -  bardziej na to zasługują. Chyba nie, skoro wiadomo, 
jak  często formułowany jes t  postulat określenia pułapu dochodów. 
W dalszych partiach tego rozdziału okaże się, jak silne są propozycje 
stosowania ostrej progresji podatkowej i jak  nieznacznie -  w zestawie
niu z faktycznymi zmianami panujących stosunków podziału dóbr -  
wzrasta tolerancja różnic dochodów. Wszystko wskazuje na to, że rów
nież w przypadku łagodnej wersji egalitaryzmu chodzi o redystrybucję 
od bogatych do biednych.

Orientacje egalitarne nie ulegają złagodzeniu, jeśli odwołać się do 
innego wskaźnika, wolnego od skojarzeń z wykształceniem, a odwo
łującego się wyraźnie do czynnika funkcjonalności dużych różnic do
chodów ze względu na cel generowania masowego dobrobytu. W tym 
przypadku istotny wzrost częstości występowania postawy nakazującej 
zarazem redukcję różnic dochodów i zachowanie -  z uwagi na wspom
niany cel -  dużej ich rozpiętości następuje jedynie w przypadku skraj
nie korzystnej pozycji rynkowej (19,0% w roku 1988, 33,3% w 1993). 
Jest przy tym znamienne, że jednostki potencjalnie najsilniej zaintere
sowane uznaniem za w łasną wiary antyegalitarnej chętniej niż przed 
pięciu laty wybierają łagodny egalitaryzm.

Przedstawione obserwacje prowadzą do konkluzji, że erozja orienta
cji egalitarnych postępuje wolno, a zakres jej pozostaje ograniczony. 
Wiara w merytokrację koegzystuje z silną opcją na rzecz redystrybucji 
dochodów. Istota dokonujących się zmian sprowadza się do postępują
cego procesu polaryzacji postaw w sposób zgodny z pozycją społeczną 
jednostek. Omówienie i udokumentowanie tego procesu wymagało 
sporządzenia odrębnego Aneksu (3F). Z przedstawionych tam analiz

101



wynika, że spójna orientacja egalitarna -  problem spójności, a także 
trwałości orientacji egalitarnych omówimy szczegółowo w rozdziale 
3.3 -  umacnia się jedynie wśród osób niezamożnych z wykształceniem 
poniżej średniego, które jednak stanowią większość próby, a to ozna
cza, że proces polaryzacji wzmacnia egalitaryzm. Trzy dalsze przesłan
ki jego  umacniania związane są kolejno: z om awianą w następnym 
rozdziale dynam iką postulatów płacowych, z prezentowaną w kolej
nym problematyką kształtowania się postaw wobec redystrybucji do
chodów oraz z omawianym dalej zjawiskiem narastającej syndroma- 
tyczności postaw prowadzącym do wypierania dwojakiej rewolucyj- 
ności przez jednolitą świadomość radykalną.

3.2.2. D y n a m ik a  p o s tu la tó w  p łaco w y ch

Z części H Aneksu 3 jasno wynika, że występująca w okresie 
państwowego socjalizmu dysproporcja między oczekiwaniami społecz
nymi a stanami realizowanymi, jaskrawo widoczna w przypadku postu
latów płacy minimalnej, w okresie transformacji nie zanikła, choć 
przybrała nową, jeszcze bardziej wyrazistą postać. Rządziły tym intere
sujące prawidłowości. Pierwsze oczekiwania dały silnie znać o sobie 
w dolnych i górnych partiach hierarchii dochodów, gdzie postulaty 
gwałtownie wzrosły w latach 1988-1991, by potem ulec wyraźnej re
dukcji. Nie nastąpiło to w środkowej części wspomnianej hierarchii, 
gdzie po roku 1991 poprzednio wskazany trend jeszcze osłabł, ale był 
kontynuowany. W konsekwencji postulaty na różnych szczeblach hie
rarchii dochodów z 1993 roku uległy -  w porównaniu ze stanem sprzed 
pięciu lat -  wyrównaniu, a zarazem przesunięciu w górę. Analogicznie 
osłabły związki z innymi wskaźnikami położenia społecznego, co ozna
cza, że w okresie transformacji systemowej postulaty płacowe rosły -  
generalnie -  szybciej w tych środowiskach, w których w roku 1988 nie 
formułowano postulatów szczególnie wygórowanych.

Skrajny przykład wskazanej wyżej prawidłowości stanowi kategoria 
członków PZPR i partii sojuszniczych z 1988 roku. Formułowane w tej 
kategorii postulaty wzrosły w latach 1988-1993 przeciętnie z 2,1 1 me
diany średnich dochodów faktycznych per capita w rodzinie do 2,93 
analogicznej mediany dla roku 1993 (w próbie panelowej -  2,80). Wy
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nik ten kontrastuje z uzyskanym w przypadku jednostek, które wystąpi
ły z PZPR przed rokiem 1988 -  często krytycznie nastawionych wobec 
ówczesnej rzeczywistości i będących zwolennikami zmian systemo
wych: wysokie postulaty zostały zastąpione przez względnie powścią
gliwe (odpowiednie wartości średnich wspomnianej mediany zmieniły 
się z 2,48 na 2,69). Większy umiar zachowała tylko jedna spośród wie
lu innych zbadanych kategorii, a mianowicie mężczyźni o wysokiej po
zycji rynkowej z dużych miast, silnie zainteresowani ekonomicznie 
w dokonujących się zmianach systemowych (wzrost z 2,43 do 2,52).

Przedstawione wyniki pokazują, jak  polityczna ocena systemu spo
łecznego rzutuje na poziom stawianych temu systemowi wymagań, 
w omawianym przypadku dotyczących losu najsłabszych uczestników 
dystrybucji dóbr. W latach 1988-1993 zdecydowanie wzrosły wymaga
nia należących do PZPR w 1988 roku. W ukształtowanym potem syste
mie wielopartyjnym ujawniła się podobna zasada -  jednostki dekla
rujące poparcie dla partii aktualnie rządzących przejawiały żądania re
latywnie niskie, w przeciwieństwie do zwolenników partii opozycyj
nych, niezależnie od tego, czy wywodziły się one z dawnego układu. 
Kwoty istotnie niższe od postulowanych w całej próbie podawali obok 
zw olenników Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokra
tycznego sympatycy wszystkich formacji, w nazwach których znalazł 
się termin „praca” (Unia Pracy, Stronnictwo Pracy, Chrześcijańsko-De- 
mokratyczne Stronnictwo Pracy). Natomiast na przeciwnym biegunie 
znaleźli się -  z relatywnie wysokimi postulatami płacy realnej -  nie 
tylko zwolennicy przyszłej koalicji rządzącej o „komunistycznym” ro
dowodzie, ale również sympatycy KPN, PC oraz ugrupowań wchodzą
cych przedtem w skład Wyborczej Akcji Katolickiej. Przedstawionej 
polaryzacji postulatów płacowych wzdłuż podziałów partyjnych odpo
wiadała istotna statystycznie (0,001) zależność (wartość współczynnika 
eta dla odpowiedniej zmiennej trychotomicznej wyniosła 0,142).

Stwierdzona w 1988 roku zależność między omawianą zm ienną 
a udziałem w zorganizowanych formach protestu zmieniła swój charak
ter. O ile w okresie państwowego socjalizmu udział taki wiązał się ze 
względnie wysokimi oczekiwaniami co do minimum płacowego, o tyle 
uczestników podobnych akcji w latach dziewięćdziesiątych charaktery
zował względnie niski poziom wspomnianych oczekiwań. Wynik ten
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nie zaskakuje, jeśli zważyć, że celem wielu z tych akcji było raczej za
chowanie zatrudnienia niż rewindykacje płacowe.

Kolejna cecha postulatów płacy minimalnej, która w latach 1988— 
-1993  uległa swoistemu uwydatnieniu, znajduje wyraz w umocnieniu 
się związków między wysokością tych postulatów a opiniami o syste
mie dystrybucji dóbr. Wprawdzie korelacja między postulatami płacy 
minimalnej a skalą egalitaryzmu pozostała na podobnie niskim pozio
mie jak  w 1988 roku, ale jednocześnie ujawniła się nowa prawidło
wość, dawniej nieobecna. Stwierdzono bardzo silną różnicę między 
postulatami formułowanymi przez jednostki skrajnie egalitarne (trzy
krotna zdecydowana akceptacja opinii proegalitarnych) a postulatami 
jednostek konsekwentnie antyegalitarnych (spójna reakcja negatywna 
na trzy opinie proegalitarne). Ponadto, wśród pozostałych responden
tów stwierdzono mniejszą, lecz statystycznie istotną (0,001) różnicę 
między wykazującymi tendencję do skrajnej akceptacji opinii proegali
tarnych (jedna lub dwie takie reakcje), a nie spełniającymi wskazanego 
warunku. Powyższe obserwacje wykorzystano do skonstruowania czte- 
rowartościowej zmiennej porządkującej respondentów od skrajnie ega
litarnych do konsekwentnie antyegalitarnych. Stwierdzono następnie, 
że średnie postulatów płacowych rosną systematycznie wraz z narasta
niem egalitaryzmu. Współczynnik eta dla badanej zależności przybrał 
znaczącą wartość 0,178, wyższą w przypadku mężczyzn (0,202).

Opisane powyżej obserwacje wyczerpują listę podobieństw między 
stanem z 1988 roku a uchwyconym pięć lat później. Poważne różnice 
do tyczą generalnie dwóch spraw -  związków postulatów płacowych 
z postawami politycznymi jednostek oraz z ich pozycją społeczną i ce
chami demograficznymi. W roku 1988 stwierdzono -  obok słabych za
leżności omawianej zmiennej z afiliacją polityczną -  silne związki 
z postawami politycznymi, „wiarą w socjalizm” (kobiety i mężczyźni) 
i „racjami Solidarności” (kobiety). Po pięciu latach związki z afiliacją 
polityczną uległy wzmocnieniu, pomimo to, że mapa możliwych afilia
cji uległa poważnemu skomplikowaniu. Jednocześnie jednak wspom
niane wcześniej silne związki z postawami politycznymi nie zostały 
zastąpione przez zależności między postulatami placowymi a zmienny
mi charakteryzującymi percepcję i ocenę zmian systemowych, których 
to zależności wolno było się spodziewać. Pojawiły się natomiast w y
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raźniejsze niż w 1988 roku opisane wcześniej prawidłowości w przy
padku orientacji egalitarnej.

Najpow ażniejsza z omawianych różnic przejawia się w zaniku 
obiektywnych determinant postulatów płacowych. Oczekiwania męż
czyzn przestały istotnie przewyższać oczekiwania formułowane przez 
kobiety. W przypadku tych pierwszych zamieszkiwanie dużego ośrod
ka miejskiego nie powodowało -  jak w 1988 roku -  wzrostu wielkości 
postulowanych kwot. Natomiast w całej próbie mniej lub bardziej wy
raźnemu osłabieniu uległy związki między omawianymi oczekiwania
mi a cechami położenia społecznego badanych. W konsekwencji pre
zentowane poniżej schematy zależności postulatów płacowych kobiet 
i mężczyzn przybrały postać odmienną od tej z 1988 roku, a przy tym 
znacznie mniej złożoną. W ciągu pięciu lat dzielących oba badania moc 
wyjaśniająca obiektywnych cech jednostek znacznie osłabła, oczekiwa
nia płacowe stały się jeszcze bardziej chaotyczne i oderwane od istnie
jącej struktury społeczno-demograficznej.

Z rezultatów analiz omawianych w części H Aneksu 3 wynika, że w 
1988 roku maksymalizacji postulatów mężczyzn szczególnie sprzyjała 
inna niż korzystna pozycja rynkowa w dużych miastach. Pięć lat 
później niemal równie wysokie postulaty pojawiły się poza dużymi 
miastami w przypadku podobnej pozycji rynkowej. Zrozumienie za
leżności między położeniem w społeczeństwie a żądaniami płacowymi 
mężczyzn w 1993 roku wymaga użycia bardziej szczegółowej katego
ryzacji zmiennej „pozycja rynkowa” od zastosowanej w analizach uję
tych we wspom nianym  wcześniej Aneksie. Zmiana względem roku 
1988 polegała bowiem nie tylko na przesunięciu się źródła wysokich 
żądań ku peryferiom systemu, ale także i przede wszystkim na minima
lizacji żądań formułowanych na biegunach hierarchii społecznej, co 
czyni niezbędnym wyodrębnienie przypadków o skrajnie niskiej pozy
cji rynkowej. Nie wymagają tego żądania placowe kobiet, w przypadku 
których zachowana została prawidłowość powodująca narastanie siły 
żądań od peryferii ku centrum systemu społecznego. O ile jednak w 
1988 zdecydowanie najwyższe postulaty formułowały kobiety o wyso
kiej pozycji rynkowej z dużych miast, o tyle w roku 1993 kobiety 
o niskiej pozycji rynkowej spoza dużych miast proponowały kwoty 
znacznie niższe od wszystkich pozostałych.
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W analizie uwarunkowań postulatów mężczyzn sięgnięto najpierw 
po zmienne, których wartości uległy w latach 1988-1993 zmianom mi
nimalnym (poziom wykształcenia, pozycja rynkowa) bądź bardzo ogra
niczonym (klasa konsumpcyjna). Za każdym razem stwierdzano iden
tyczną tendencję -  redukcji wysokości postulatów w przypadku jedno
stek znajdujących się na szczycie odpowiedniej hierarchii w punkcie 
„wyjściowym” (1988), a więc dysponujących wtedy większym od po
zostałych „wstępnym” potencjałem kulturowego i ekonomicznego ka
pitału. Jednakże włączenie wszystkich trzech zmiennych do wspólnego 
schematu wyjaśniającego nie było możliwe z uwagi na ich wzajemne 
skorelowanie. Dlatego też postanowiono użyć kombinacji tych zmien
nych: jednostki o skrajnie uprzywilejowanej pozycji rynkowej, należą
ce zarazem do najwyższej klasy konsumpcyjnej uznano za elitę 
wspomnianego wcześniej potencjału, jednostki posiadające jed n ą  ze 
wspomnianych cech, legitymujące się przy tym wyższym wykształce
niem potraktowano jako swoistą otoczkę takiej elity, a pozostałe zali
czono do rozległej kategorii mas pozbawionych w 1988 roku analo
gicznego potencjału. Użyta kombinacja zmiennych weszła w istotną za
leżność (0,001) o godnej uwagi sile (eta=0,23) z formułowanymi postu
latami płacy minimalnej -  czym większy „wstępny” potencjał, tym 
niższe postulaty płacowe w 1993 roku.

Zanim przystąpiono do sprawdzenia wpływu takich cech położenia 
badanych, które w latach 1988-1993 uległy silniejszym fluktuacjom od 
poprzednio omówionych, stwierdzono zanik znaczenia zmiennej „ro
botnicy” , bardzo ważnej w schemacie wyjaśniającym z 1988 roku. 
Występujące wtedy różnice uległy bowiem zatarciu -  nie dość, że ro
botnicy niewykwalifikowani podnieśli teraz swoje żądania do poziomu 
wykwalifikowanych, to jeszcze postulaty obu tych kategorii przestały 
się różnić od formułowanych przez pracowników umysłowych bez 
wyższego wykształcenia. Poszukując następnie uwarunkowań tych po
stulatów wśród cech, które uległy od 1988 roku pewnym zmianom, 
skoncentrowano się na zmiennych charakteryzujących aktualną sytu
ację finansową jednostek. Nie stwierdzono godnych uwagi zależności 
w przypadku wysokości deklarowanych dochodów (w tym per capita 
w rodzinie). Natomiast cennym elementem konstruowanego schematu 
wyjaśniającego okazała się niekonwencjonalna zmienna „możliwości
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finansowe jednostki” , skonstruowana z odpowiedzi na kilka pytań w y
wiadu (126), która weszła w istotny i dość silny związek (eta=0,26) ze 
zmienną wyjaśnianą.

Dwuelementowy schemat wyjaśniający postulaty mężczyzn nie pa
sował do danych dla kobiet. Zgodnie z wynikami przedstawionymi 
w części H Aneksu 3 obraz tych danych zachował zgodność z matrycą 
centrum -  peryferie systemu społecznego. Nastąpiło jednakże istotne 
przesunięcie akcentów: o ile w 1988 wysokie postulaty kobiet z dużych 
miast o wysokiej pozycji rynkowej kontrastowały z pozostałymi, o tyle 
pięć lat później relatywnie niskie postulaty wystąpiły jedynie w przy
padku niskiej pozycji rynkowej poza dużymi miastami, podczas gdy 
w pozostałej części próby były one względnie wyrównane. W konsek
wencji nie udało się zbudować schematu wyjaśniającego więcej niż 3% 
wariancji postulatów kobiet. W porównaniu z rokiem 1988 nastąpił za
tem znaczny regres możliwości eksplanacyjnych, podobnie jak  w przy
padku mężczyzn, których cechy obiektywnego położenia wyjaśniały w 
1993 niespełna 3,5% wariancji postulatów płacowych. Widać z tego, że 
w badanym okresie oczekiwania płacowe nie tylko wzrosły, ale także 
uległy amorfizacji -  związki między poziomem tych postulatów a po
łożeniem społecznym formułujących je  jednostek uległy rozluźnieniu. 
Zaznaczyło się to wyraźniej wśród kobiet, w przypadku których nie 
wystąpiła redukcja tych oczekiwań na szczycie hierarchii społecznej -  
zjawisko występujące wśród mężczyzn, zgodne z interesami w yni
kającymi z zajmowanej pozycji społecznej. Niewykluczone, że kobie
ty - j a k o  często mające do czynienia z problemem kosztów utrzymania 
-  szacując plącę minimalną odwoływały się nie do rozbieżnych intere
sów, lecz do wyobrażeń o potrzebach.

Na koniec warto poświęcić nieco uwagi postulatom bezrobotnych. 
Przeciętnie postulowali oni -  zgodnie z własnym interesem poprawy 
sytuacji na dole hierarchii dochodów -  nieco wyższe place minimalne 
od pozostałych badanych. Ujawnione przez nich oczekiwania były jed 
nak w charakterystyczny sposób zróżnicowane. Największe oczekiwa
nia przejawiały jednostki, które zaprzeczyły temu, że bezrobocie 
uczyniło ich życie bardziej uciążliwym, a w dalszej kolejności również 
te osoby, które nigdy nie pobierały zasiłku dla bezrobotnych. Na prze
ciwnym biegunie znalazły się jednostki, które utraciły taki zasiłek.
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Obserwacje te można uogólnić następująco: postulaty bezrobotnych są 
tym niższe, im gorsza ich obiektywna sytuacja. Działa tu identyczny 
mechanizm jak w pozostałej części próby, prowadzący do redukcji roz
miarów oczekiwań w przypadku jednostek o najbardziej ograniczonych 
możliwościach.

3.2.3. K sz ta ł to w a n ie  się p o s taw  w o b e c  red y s try b u c j i  d o c h o d ó w

W niniejszym rozdziale dokonamy zasadniczej zmiany perspekty
wy. O ile dotychczasowe rozważania były silnie osadzone w przeszłoś
ci wypełnionej bogatą tradycją wcześniejszych badań, o tyle obecnie 
odwołamy się do danych, które są zbierane od niedawna. Wspomniano 
już  wcześniej, że tradycję badań nad egalitaryzmem cechuje względna 
rzadkość stosowania takiej procedury wnioskowania o postawach bada
nych, która odwołuje się nie do deklarowanych przez nich opinii, lecz 
do dokonywanych przez nich aktów dystrybucyjnych. Obecnie określi
my kolejną właściwość wspomnianej tradycji: nieobecność badań ta
kich aktów dystrybucyjnych, które odnoszą się do naturalnych, a nie 
„sztucznych” -  wymyślonych dla potrzeb eksperymentu -  sytuacji i za
razem mogą być traktowane jako wskaźniki stosunku do redystrybucji 
dochodów w skali całego społeczeństwa. Historię takich badań, prowa
dzonych na próbie ogólnopolskiej, zapoczątkowało studium zainicjo
wane przez K.Słomczyńskiego, zrealizowane w 1987 roku. Dzięki tym 
badaniom zostały opracowane kategorie pojęciowe wykorzystane w ni
niejszym rozdziale (Zaborowski, 1991). Natomiast kluczowe dla analiz 
prezentowanych w niniejszym rozdziale pytania dotyczące kwestii re
dystrybucji dochodów poprzez ich opodatkowanie zadano po raz pierw
szy w badaniach prowadzonych w IFiS PAN w roku 1991. O dpo
wiedzi na podobne pytania z roku 1993 będą podporządkowane 
wspomnianym wcześniej kategoriom pojęciowym. Przedtem jednak do
konamy możliwych porównań -  między badaniami z lat 1991 i 1993.

W roku 1991 zadano pytanie (49) o stosunek do podatku dochodo
wego, którego wprowadzenie było wówczas zapowiadane. Zostało ono 
postawione respondentom w taki sposób, aby możliwe było wyodręb
nienie zwolenników instytucji podatku progresywnego, wymagającej 
od płatnika zwrotu tym większej części uzyskiwanych dochodów, im te
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dochody wyższe. Uzyskane rezultaty, bardziej szczegółowo omówione 
w innej pracy (Zaborowski, 1994), ujawniły zdecydowaną dominację w 
świadomości badanych koncepcji podatku proporcjonalnego, zakła
dającej zwrot przez płatników podatku identycznej części dochodów, 
niezależnie od ich wysokości.

Ograniczone zainteresowanie badanych ideą redystrybucji docho
dów poprzez podatki, choć zaznaczyć należy, że rosło ono wyraźnie 
wraz ze spadkiem dochodów (Zaborowski, 1994), kontrastowało ze 
stw ierdzoną we wcześniejszych badaniach (Zaborowski, 1991) silną 
opcją  na rzecz ograniczania dochodów wysokich i podnoszenia naj
niższych, często -  jak  wynika z poprzedniego rozdziału -  w sposób 
bardzo zdecydowany. Powyższa niespójność nie powtórzyła się w roku 
1993, kiedy pytania o podatki powtórzono w rozbudowanej formie (10- 
-11, 13-15) i w nowym kontekście, w którym badani znali instytucję 
w prow adzonych rok wcześniej podatków. W porównaniu z rokiem 
1991 dokonała się radykalna zmiana reakcji na analogiczne bodźce ba
dawcze (49 i 13-14). Pomimo to że pytania z 1993 roku dotyczyły od
cinka hierarchii dochodów położonego w niej relatywnie niżej od 
analizowanego w 1991 roku, zainteresowanie koncepcją podatku pro
porcjonalnego spadło radykalnie -  z 55,4 do 28,5. Uległy również re
dukcji pomysły podatku regresywnego (czym wyższy dochód, tym 
mniejszą jego część stanowi podatek), w miejsce 13,6% z roku 1991 
(blisko połowę tego stanowiło równe dla wszystkich „pogłówne”) 
uzyskano zaledwie 0,5%.

Nastąpił natomiast zdecydowany wzrost znaczenia koncepcji o cha
rakterze progresywnym, zakładających redystrybucję dochodów. 
W aktach dystrybucyjnych z 1991 roku progresję zastosowało 27% res
pondentów, z czego jedynie 3,8% to przypadki progresji ostrej. Dwa la
ta później koncepcje progresywne stanowiły 70,4% próby, a wśród 
nich blisko połowę cechowała wspomniana wcześniej ostrość. Ponadto, 
w przeciwieństwie do roku 1991, koncepcje te były stosowane z częs
totliwością niezależną od wysokości dochodu respondenta. Zostało to 
spowodowane znacznym wzrostem możliwości osiągania dochodów 
ekstremalnie wysokich. Fakt ten znalazł odbicie w świadomości spo
łecznej, często -  jak  to wcześniej stwierdzono (Zaborowski, 1994) -  
w wyolbrzymionej postaci. W konsekwencji stwierdzona w 1991 roku
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zależność z poziomem dochodów respondentów w 1993 roku wystąpiła 
jedynie w przypadku postulatów opodatkowania dochodów innych niż 
ekstremalnie wysokie. Wysokość postulowanego opodatkowania tych 
ostatnich zależy w dużej mierze od wyobrażeń respondentów o ich wy
sokości. Dlatego też w dalszych analizach reakcje wywołane w y
obrażeniami o dochodach najwyższych będą rozpatrywane odrębnie od 
reakcji na zróżnicowanie dochodów utrzymanych w ramach wyobrażal- 
nych dla przeważającej większości społeczeństwa.

Obecna partia rozważań będzie dotyczyć opodatkowania dochodów 
mieszczących się w przedziale od punktu umieszczonego nieco poniżej 
mediany do wielkości odpowiadającej trzykrotnej medianie dochodów 
faktycznych (pytania 13-15). W rozważaniach tych zostaną wykorzy
stane kategorie pojęciowe stworzone przy innej okazji. Tak się jednak 
składa, że obecnie mogą być one użyte do analizy aktów dystrybucyj
nych wyrażających aprobatę bądź dezaprobatę redystrybucji dochodów 
poprzez podatki. Wspomnianą aprobatę zawiera „egalitarno-opiekuń- 
czy” typ stosunku do polityki podatkowej, jest ona natomiast nieobecna 
w przypadku typów „egalitarno-roszczeniowego” i „nieegalitarno-efek- 
tywnościowego” . Pierwotne zastosowanie wymienionych pojęć objęło 
akty dystrybucyjne o bardziej abstrakcyjnym charakterze -  chodziło
0 redystrybucję dochodów poprzez podnoszenie minimum (płacowego)
1 ograniczanie maksimum (dochodowego). Obecnie dokonane przez 
respondentów akty dystrybucyjne można odnieść do realnie funkcjo
nującej instytucji społecznej -  powszechnego podatku dochodowego. 
Operacjonalizacja typowych orientacji wobec polityki podatkowej zo
stanie przedstawiona poniżej.

Wspomniana instytucja społeczna jest zorganizowana w sposób za
pewniający -  w pewnym zakresie -  redystrybucję dochodów w tym sen
sie. że działający obecnie system opodatkowania dochodów cechuje ła
godna progresja. Określamy j ą  mianem łagodnej z dwóch powodów. Po 
pierwsze, oczekiwania społeczne sugerują stosowanie progresji ostrzej
szej od rzeczywistej. Faktyczne opodatkowanie kwot przychodu będących 
przedmiotem analizy (10 min, 5 min oraz 2,5 min złotych) wynosiłoby 
24,0%, 19,5% oraz 17,0%. Średnie podatków postulowanych różnią się 
od tych wielkości tym bardziej, im niższych dochodów dotyczą. Wy
noszą one -  odpowiednio -  19,3%. 12,0% i 4,8%. W przypadku naj



niższego z uwzględnionych w analizie poziomów dochodu 56,9% pró
by proponowało zaniechanie jego opodatkowania. Po drugie, progresja 
rzeczywista jest de fac to  słabsza od wynikającej z dokonanego wcześ
niej wyliczenia, gdyż prawdopodobieństwo pojawienia się ulg podatko
wych rośnie wraz ze wzrostem dochodu. Dokonane obserwacje zostały 
wykorzystane do budowy typologii stosunku do podatków, a w jej ra
mach do wyodrębnienia typu reprezentowanego przez jednostki skłon
ne do stosowania progresji ostrzejszej od rzeczywistej w sposób, który 
powodowałby redystrybucję dochodów od bogatszych do biednych.

,.Egalitaryzm opiekuńczy" w polityce podatkowej charakteryzuje się 
trzem a właściwościami: (1) opodatkowaniem dochodów niskich (w 
analizowanym przypadku 2,5 min zł miesięcznie) poniżej faktycznego; 
(2) opodatkowaniem dochodów wysokich (10 min zł) powyżej faktycz
nego; (3) opodatkowaniem dochodów ani niskich ani wysokich (5 min 
zł) nie mniejszym od niskich i nie większym od wysokich. Spełnienie 
powyższych warunków doprowadziłoby do zmiany stosunków podziału 
dóbr na korzyść biedniejszych, a kosztem bogatych.

Zdefiniowany powyżej typ nie wyczerpuje wszystkich przypadków 
progresji ostrzejszej od faktycznej. Zdecydowana większość pozosta
łych znajdzie się w typie kolejnym -  „egalitarno-roszczeniowym". Na
łożono nań następujące warunki: (1) opodatkowanie na każdym pozio
mie dochodu jest niższe od faktycznego; (2) redukcja opodatkowania 
względem faktycznego jest większa w przypadku dochodów niskich niż 
w przypadku wysokich; (3) opodatkowanie dochodów ani wysokich, 
ani niskich nie jest większe niż wysokich i nie jest mniejsze niż nis
kich. Realizacja wskazanych postulatów spowodowałaby poprawę losu 
wszystkich niczyim kosztem, przy czym biedni skorzystaliby bardziej 
niż bogaci. Tak więc egalitarno-roszczeniowa koncepcja opodatkowa
nia wymaga -  z. definicji -  wzrostu rozmiarów puli dóbr do podziału, 
podczas gdy koncepcja egalitarno-opiekuńcza pociąga to za sobą 
w wielu jej konkretnych zastosowaniach, jednakże nie z mocy definicji.

Trzeci typ stosunku do opodatkowania dochodów, określony mia
nem „nieegalitarno-efektywnościow ego" dopuszcza progresję łagod
niejszą od rzeczywistej. Jednakże gros jego  reprezentantów stosuje 
koncepcję podatku proporcjonalnego, a niewielka ich liczba -  ideę po
datku o stopie malejącej wraz z dochodem. W przypadku tego typu mu
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szą być spełnione następujące warunki: (1) opodatkowanie dochodów 
niskich większe od faktycznego; (2) opodatkowanie dochodów wyso
kich mniejsze od faktycznego; (3) opodatkowanie pozostałych docho
dów nie mniejsze niż wysokich. Nietrudno zauważyć, że sformułowane 
warunki dopuszczają różne warianty polityki proefektywnościowej. Co 
je łączy, to projekt pogorszenia sytuacji biednych i poprawy bogatych. 
Los kategorii pośrednich może być różny, w tym jeszcze gorszy niż 
biednych, ale i taki jak  bogatych.

Kolejny typ „nieegalitarno-liberalny" oznaczałby, podobnie jak  ega- 
litarno-roszczeniowy, poprawę losu wszystkich uczestników dystrybu
cji, ale w drodze złagodzenia progresji (względem rzeczywistej) w spo
sób zakładający większe korzyści dla bogatych niż dla biednych. Prefe
rowanie interesów tych ostatnich zbliża ten typ do poprzedniego. Ko
nieczne je s t  spełnienie następujących warunków: (1) opodatkowanie 
dochodów każdego poziomu niższe od rzeczywistego; (2) opodatkowa
nie dochodów najniższych większe od zera; (3) redukcja opodatkowa
nia (względem faktycznego) nie mniejsza w przypadku dochodów 
wysokich niż w przypadku niskich; (4) opodatkowanie dochodów ani 
niskich, ani wysokich nie mniejsze niż dochodów wysokich i nie więk
sze niż dochodów niskich.

Sens koncepcji definiujących dotychczas wyodrębnione typy łatwo 
uchwycić obserwując Schemat 1. Uwzględniono na nim 6 typów sto
sunku do polityki podatkowej, wśród których znajdują się i dwa rza
dziej reprezentowane, które zostaną omówione później. Można sobie 
wyobrazić, że schemat został zapełniony tyloma kreskami, ile szcze
gółowych koncepcji opodatkowania przedstawili respondenci. Byłby 
on wtedy adekwatny wobec danych, ale nie miałby walorów ilustracyj
nych dla skonstruowanej typologii. Widząc jego obecną, celowo upro
szczoną postać należy pamiętać o tym, iż poszczególne typy grupują 
wiązki linii o podobnym kształcie. Dopuszczone dla każdego z typów 
kształty zostały określone przez sformułowane wcześniej warunki.

Warunki te obejmują przedział dochodów od 2,5 do 10 min zł. Po
stulowane przez reprezentantów poszczególnych typów opodatkowanie 
dochodów wykraczających poza ten przedział określono na podstawie 
danych o postrzeganym przez respondenta maksimum dochodów i pro
ponowanym przezeń podatku od tego maksimum. Analizą tego frag



mentu schematu zajmiemy się w dalszych rozważaniach. Pominiemy 
natomiast kwestię opodatkowania dochodów skrajnie niskich stwier
dzając jedynie , że przeważająca większość próby proponuje w tym 
przypadku podatek bliski zeru.

W typologii pominięto kilka możliwych koncepcji opodatkowania, 
które są rzadko reprezentowane w próbie. Uczyniono tak w przypadku 
koncepcji likwidacji podatków w całym analizowanym przedziale do
chodów, przedstawionej przez 2,4% próby. Do typologii postanowiono 
dołączyć dwa rzadko reprezentowane w próbie typy o „ascetycznym” 
stosunku do kwestii podatków (opodatkowanie wszystkich dochodów 
wyższe od faktycznego): w wariancie egalitarnym (progresja mniej ła
godna od faktycznej -  2,6% próby) oraz nieegalitarnym (pozostałe 
przypadki -  3,9% próby). Definicja koncepcji „ascetycznej” wymaga 
od jej zwolenników stosowania w każdym przypadku stopy opodatko
wania przewyższającej faktyczną. Odróżnienie typów egalitarnego od 
nieegalitarnego staje się możliwe dzięki znajomości rzeczywistej pro
gresji. Warunkiem zaliczenia danego przypadku do pierwszego z tych 
typów pozostaje -  oprócz wymogu stosowania odpowiednio wysokiej 
stopy opodatkowania -  proponowanie progresji ostrzejszej od faktycz
nej. Do drugiego z omawianych typów trafiły pozostałe przypadki kon
cepcji ascetycznych.

Stwierdzono następnie, że innym nie zaliczonym do żadnego z wy
odrębnionych typów przypadkom -  poza pozbawionymi kompletnych 
danych -  odpowiadają zwykle linie o kształcie zbliżonym do wcześniej 
ju ż  wytyczonych. Dlatego też postanowiono dokonać korekty typolo
gii, uzupełniając zbiory przypadków „czystych” o minimalnie zdefor
mowane. Postąpiono tak w przypadku trzech typów.

Do typów „nieegalitarno-liberalnego” i „niegalitarno-efektywnoś- 
ciowego” dołączono przypadki lekkiej (nie przekraczającej 5%) progre
sji, w pierwszym przypadku pod warunkiem, że podatek dla dochodów 
wysokich nie osiąga poziomu 15%, a w drugim, jeśli podatek dla do
chodów niskich nie schodzi poniżej tego poziomu. Dla każdego z tych 
typów zachowały moc dwa ze sformułowanych wcześniej warunków, 
natomiast pozostałe zostały rozluźnione. Dzięki tym zabiegom częstość 
występowania pierwszego wzrosła z 3,1% do 7,9%, a drugiego z 3,8% 
do 4,3%.
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Sc h e m a t  1 Typy stosunku do polityki podatkowej

Średnia stopa opodatkow ania (%)

Dochód do opodatkow ania (m in z\)

(0 )  -  o p o d a tk o w a n i e  fak ty c zn e
(1) -  typ egalitarno-opiekuńczy
(2 )  -  typ  e g a l i t a r n o - ro s z c z e n io w y
(3)  -  typ  n ie e g a l i t a r n o -e fe k ty w n o śc io w y
(4 )  -  typ  n iceg a l i t a rn o - l ib e ra ln y
(5 )  -  typ  e g a l i ta rn o -a sc e ty c zn y
(6)  -  typ  n ieegal i tarno-asce tycz .ny
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Operacja  uzupełnienia typu „egalitarno-opiekuńczego” doprowa
dziła do wzrostu częstości jego  występowania z 26,0% do 31,7, co 
uczyniło go niemal tak sarno popularnym jak  „czysty” typ „egalitarno- 
-roszczeniowy” (34,3%). Dopuszczono sytuację, w której respondent 
postuluje poważne ograniczenie podatku dla dochodów najniższych 
(przynajmniej do 10%) proponując zarazem minimalną redukcję -  
względem opodatkowania faktycznego -  dla dochodów wysokich (do 
poziomu nie niższego od 20%) oraz lekką zwyżkę (maksimum do 20%) 
w środku. Jeden ze sformułowanych wcześniej warunków został więc 
zliberalizowany. Omówione typy objęły -  po dokonaniu uzupełnień -  
84,6% próby. W pozostałej jej części dla 7,8% przypadków wykreśle
nie linii nie było możliwe ze względu na brak kompletu danych, a resz
ta z wykreślonych linii (7,6% próby) odpowiadała koncepcjom trud
nym do interpretacji.

Uzupełnienie zawartości typów o przypadki graniczne umożliwiło 
wyodrębnienie podtypów w dwóch -  po dokonaniu uzupełnień znacz
nie liczniej reprezentowanych od pozostałych -  typach czystych: egali- 
tarno-opiekuńczym oraz egalitarno-roszczeniowym. Wyodrębniono 
podtypy o istotnych liczebnościach różniące się poziomem progresji 
postulowanych podatków. W prezentowanej poniżej tabeli zostały ujęte 
wszystkie wspomniane wcześniej typy i podtypy stosunku do polityki 
podatkowej. Obok każdego z nich podano informację o częstości jego 
występowania w próbie oraz wśród respondentów o korzystnym i nie
korzystnym położeniu materialnym. Charakterystykę każdego z typów 
uzupełniają odpowiadające im średnie progresji podatku (dla dochodów 
2,5 min, 5 min i 10 min zł) oraz skali orientacji egalitarnych. Spraw
dzamy w ten sposób, czy akty dystrybucyjne odpowiadające względnie 
nowej instytucji społecznej powszechnego opodatkowania dochodów 
wykazują oczekiwane prawidłowości, czy pozostają w zgodzie z opi
niami o systemie dystrybucji dóbr oraz z interesami wynikającymi 
z osiągniętej pozycji ekonomicznej.

Uzyskane rezultaty prowadzą do wniosku, że oczekiwany proces 
krystalizacji świadomości jeszcze się nie dokonał. Istotny związek 
z położeniem materialnym wystąpił jedynie w przypadku wersji skraj
nej typu egalitarno-opiekuńczego. Wersji tej unikali ludzie zamożni, 
ale w obu skrajnych kategoriach poziomu zamożności dominowali li
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czebnie zwolennicy polityki podatkowej, jaka wynika z obu wersji typu 
egalitarno-roszczeniowego. Znacznie ostrzej rysują się prawidłowości 
świadczące o stopniu konsystencji aktów dystrybucyjnych i opinii
0 pożądanym podziale dóbr. Zależności między pozycją na skali orien
tacji egalitarnych a proponow aną progresją podatkow ą są dość w y
raźne, jednakże i ich obraz nie zawsze jest klarowny (zaskakująco niska 
średnia wartości skali w przypadku typu nieegalitarno-liberalnego, 
podobieństwo średnich dla typu nieegalitarno-efektywnościowego
1 egalitarno-opiekuńczego w wersji niepełnej). Bardzo wyraźnie nato
miast widać przejawy przeplatających się tendencji -  do wzmocnienia 
progresji oraz do osłabienia obciążeń podatkowych, przy czym pierw
sza jest znacznie silniejsza od drugiej.

Tabela  17 Typy stosunku  do po lityk i podatkow ej: częstość  w ystępow ania, średnie 
progresji podatkow ej i skali orientacji egalitarnych

Typy stosunku Procent ___________________ Średnie________

do polityki w próbie* wśród progresji*** egalitaryzmu
podatkow ej biednych bogatych**

K gali tam o -o p iek u ń czy
skra jny 9,0 10,0 1,6 33,14 -0 .47
u m ia rk o w a n y 16,9 15,4 17,2 21.40 0,09
n iepe łny 5,7 5,1 12,5 15,90 0,31

kga l i ta rn o -
- ro sz c ze n io w y

skra jny 18,2 19,0 21,9 17,95 -0,05
u m ia rk o w a n y 16.1 16,7 18,8 9,80 -0,11

K ga l i tam o-a sce tyczny 2.6 2,3 3.1 11,58 -0 ,04

N ic ega l i ta rno -
-asce ty c zn y 3.9 2,3 4,7 4,19 0,65

Nie ega l i ta rno - l ibe ra lny 7.9 7,4 9,4 1,69 -0 ,10

N ieeg a l i ta rn o -
-e fe k ty w n o ś c io w y 4,3 3,9 3.1 -1 ,62 0,32

* panelowej (N=720); do ż adnego z typów nie włączono 72 przypadków.
** kategorie „b iednych” i „bogatych" pokryw ają  się ze skra jnymi klasami konsum pcyjnym i (dla  

danych  z  roku 1993).
*** w  przedziale  doch o d ó w  od 2.5 do  10 min  zt.
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Wynik skomplikowanego zabiegu analitycznego, jakim jest sprowa
dzenie słusznych -  zdaniem respondentów -  podatków dla dochodów 
o różnej wysokości do określonej polityki podatkowej pozostaje zatem 
w dość luźnym związku z wziętymi pod uwagę charakterystykami ba
danych. Fakt ten nie zaskakuje, gdyż oczekując od respondentów zna
jomości konsekwencji dokonanych przez nich operacji arytmetycznych 
stawialiśmy im trudne zadanie. Punkt odniesienia tych operacji stano
wiła wszak względnie nowa instytucja społeczna, a dokonujący ich re
spondenci mogli mieć na uwadze niezbieżne cele, takie jak  wspom 
niana minimalizacja obciążeń podatkowych i redystrybucja dochodów.

Prezentowana wcześniej typologia stanowi narzędzie analizy przy
gotowane głównie z myślą o przyszłości. Oczekiwane związki nie ule
gły jeszcze krystalizacji, co wszakże nie oznacza braku spodziewanych 
prawidłowości na poziomie elementarnych aktów dystrybucyjnych. 
Dwie takie prawidłowości wskażemy obecnie. Do definicji om awia
nych typów nie zostały -  jak  pamiętamy -  użyte informacje o postrze
ganych dochodach skrajnie wysokich i ich postulowanym opodat
kowaniu. Okazuje się jednak, że nie było to konieczne. Prześledzenie 
prawej części Schematu 1 pozwala zaobserwować, że linie odpowia
dające poszczególnym typom układają się w sposób zgodny z intuicja
mi, jakie  znalazły się u podstaw definicji każdego z tych typów. Ozna
cza to, że akty dystrybucyjne w postaci postulatów opodatkowania do
chodów umiarkowanych nie są dokonywane w oderwaniu od tych, któ
re dotyczą sytuacji skrajnych. Mamy na myśli oba ekstrema, gdyż jak 
się za chwilę okaże typy stosunku do polityki finansowej nie pozostają 
bez związku z omawianymi w poprzednim rozdziale postulatami płacy 
minimalnej. Wszystko to potwierdza zdolność badanych do sporządza
nia ocen systemu dystrybucji dóbr w sposób całościowy.

W kolejnej tabeli prezentujemy średnie wartości zmiennych będą
cych korelatami skonstruowanych typów stosunku do polityki podatko
wej wobec dochodów umiarkowanych: postrzeganego maksimum do
chodów, proponowanej progresji podatkowej w przedziale dochodów 
od 2,5 min do maksimum oraz postulowanych miesięcznych zarobków 
minimalnych. Obok tej ostatniej zmiennej umieszczono (w kolumnie 2 
tabeli) estymację średniej postulowanej przez reprezentantów każdego 
z typów stopy opodatkowania zarobków minimalnych. W typach uzna
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nych za egalitarne średnie minimum płacowego są wyższe niż w pozo
stałych. Po zastosowaniu odpowiedniej stopy procentowej wzrosną 
różnice wspomnianych średnich dla typów opiekuńczego i roszczenio
wego z jednej strony oraz efektywnościowego i ascetycznego w wersji 
nieegalitarnej z drugiej strony.

Tabela  18 Typy stosunku do polityki podatkow ej: średnie postu low anego m inim um  
dochodów  (m lu zl w skali m iesięcznej), proponow anej stopy ich opodatkow ania (%), 
postrzeganego dochodu m aksym alnego oraz progresji podatkow ej (w przedziale docho
du od 2.5 min do m aksim um )*

T ypy stosunku 
do polityki 
podatkowej

Postulowane
dochody
m inim alne

Stopa 
podatku 
od dochodu

Postrzegany
dochód
m aksym alny

Progresja
podatku**

Kgalilarno-
-opiekuńezy

skrajny
um iarkow any
niepełny

F.galitarno-
-roszezeniow y

skrajny
um iarkow any

3.758
3,749
3,782

4.077
4,239

7
11
12

232.3 
278.9
286.3

277.9
250.2

45,24
37.91
30.52

40.18
35.29

Fgalilarno-
-ascetyczny

N ieegalitam o-
-ascetyczny

N ieegalitarno-
-liberalny

N ieegalilarno- 
-cl'eklv w nościowy

3.916

3.462

3.305

3.473

20

21

18

1 15.3 

261.3

203.1

222.2

19.75

9,49

25.88

9.72

* ze  względu  na brak kom ple tu  d a n y c h  do na js i ln ie jsze j  redukcji  l iczebnośc i  próby (N --472) 
d o s z ło  w  p rz y p a d k u  /m ie rn ie j  . .p rogres ja  po d a tk o w a" .

** d la  d o c h o d ó w  od 2.5 min  do  p os t rzegane go  m ak s im u m .
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Z omawianej tabeli wynika, że wszystkie typy i ich warianty speł
niają -  przynajmniej na poziomie średnich -  warunek dotyczący pro
gresji podatku: dla typów egalitarnych jest ona wyższa od faktycznej, 
dla pozostałych niższa. Świadczy to o spójności dokonywanych ocen. 
Jednocześnie występują różnice między typami bądź ich wariantami, 
w zbogacające ich charakterystykę. Warto zwrócić uwagę na różnicę 
między dwiema odmianami „ascetów” -  ci, których na podstawie in
nych danych uznano za proegalitarnych są  skłonni stosować ponad 
dwukrotnie większą progresję do przeszło dwa razy mniejszych docho
dów. Istotnie wzbogacają opis typologii różnice między egalitarystami 
zaliczonymi do typu „opiekuńczego” . Im postać tego typu bardziej 
„czysta” , tym częściej stosowana jest wyższa progresja do niższych do
chodów. Oznacza to, że warianty tego typu układają się w porządek ze 
względu na siłę dążeń do redystrybucji dochodów. Wspomniana różni
ca nie występuje w ramach typu „egalitarno-roszczeniowego”, gdzie 
efekt redystrybucji byłby podobny dla obu wariantów tego typu.

Ostatnia i bodaj najważniejsza obserwacja dotycząca pierwszej z oma
wianych prawidłowości potwierdza słuszność decyzji o pominięciu w 
definicji typów informacji o postulowanym opodatkowaniu postrzega
nych dochodów maksymalnych. Otóż okazuje się, że różnice stosunku 
do polityki podatkowej wobec dochodów umiarkowanych nie korelują się 
z opiniami o dopuszczalnych dochodach najwyższych. Reprezentanci ty
pów umieszczonych w dwóch ostatnich wierszach omawianej tabeli stosu
ją  niewielką progresję wobec relatywnie niskich maksimów. W konsek
wencji średnie maksymalnego dochodu, ich zdaniem, dopuszczalnego, nie 
różnią się istotnie od wyznaczanego przez większość ega li tary stów. Nieco 
niższe maksimum proponują reprezentanci „czystego” typu „egalitarno- 
-opiekuńczego”, a zdecydowanie niższe jedynie proegalitarni „asceci”. Na 
przeciwnym biegunie lokują się pozostali zwolennicy ascezy, z dopusz
czalnym maksimum blisko pięciokrotnie większym. Zachodzi pytanie, 
czy świadczy to o braku zdolności badanych do oceniania systemu dystry
bucji dóbr w sposób koherentny i całościowy. Udzielenie rzetelnej od
powiedzi na to pytanie musi poprzedzić kolejna partia analiz.

W analizach tych uwzględnimy akty dystrybucyjne nie związane 
z instytucją podatków. Wiadomo już, że akty z instytucją tą  związane 
cechuje poważna niekonsystencja: obok wielu wskazanych wcześniej 
przejawów spójności tych aktów występuje wyraźne zakłócenie oma
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wianej prawidłowości, którego źródłem jest  oddziaływanie czynnika 
percepcji dochodów maksymalnych na postulaty ich opodatkowania. 
Nieegalitaryści proponują umiarkowaną stopę opodatkowania mając na 
uwadze stosunkowo niskie maksima dochodów. Natomiast egalitaryści, 
by osiągnąć stosowny efekt redystrybucyjny, musieliby stosować iście 
skandynawską stopę opodatkowania postrzeganych, często wygórowa
nych, maksimów. Akt taki z trudem mieści się w wyobraźni wielu res
pondentów, dlatego też trudno wykluczyć, że odkrycie ich faktycz
nych preferencji wymaga odwołania się do innych wskaźników. Uczy
nimy to po omówieniu drugiej z oczekiwanych prawidłowości, włącza
jąc  do analizy zmienną „pułap dopuszczalnych dochodów” (Ola).

Druga ze wspomnianych wcześniej prawidłowości odnosi się do 
związków między położeniem materialnym jednostek a dokonywanymi 
przez nie aktami dystrybucyjnymi w postaci postulatów progresji po
datkowej. Prawidłowość tę ilustruje Schemat 2, który dowodzi obec
ności oczekiwanego związku, czego -  przypomnijmy -  nie udało się 
stwierdzić w analizie związków między położeniem materialnym jed 
nostek a ich typologicznie ujętym stosunkiem do polityki podatkowej. 
Prezentowany schemat nasuwa wnioski orzekające o występowaniu 
wyraźnej prawidłowości: ostrość progresji opodatkowania dochodów 
o różnej wysokości w skrajnych decylach dochodu per capita jes t  
w sposób wyraźny zróżnicowana.

Progresja opodatkowania w najwyższym decylu jest zdecydowanie 
mniej ostra od stosowanej przez badanych z najniższego decyla docho
dów per capita. Ostatni z wymienionych stosują niższą stopę opodatko
w ania dochodów bardzo niskich (2,5 min zł miesięcznie), a wyższą 
dochodów skrajnie wysokich, pomimo że postrzegane przez nich mak
simum jest prawie dwa razy niższe od właściwego dla najwyższego de
cyla dochodów  per capita. Symptom atyczne jes t  przy tym to, że 
w skrajnych decylach dochodów faktycznych widać gest opiekuńczy 
wobec zarabiających do 10 min zł (stopa opodatkowania w obu decy
lach poniżej faktycznej) oraz intencję silnego opodatkowania docho
dów skrajnie wysokich. Wskazane tendencje są tym bardziej 
zdecydowane, im niższy dochód per capita w rodzinie respondenta 
(sprawdzono, że krzywe dla decyli nie uwzględnionych na schemacie 
układają się w sposób systematyczny w polu wytyczonym przez krzy
we ujęte schematem).
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Schem at 2 Średn ia  stopa op ro cen to w an ia  dochodów  różnej w ielkości w skrajnych 
decylach per capita  w rodzinie

Średnia stopa oprocentow ania

Dochód do opodatkow ania  (m in zl)

(0 )  -  o p o d a tk o w a n i e  t a k ty czn e
( 1) -  o p o d a tk o w a n i e  w  n a jn iż szy m  decy lu
(2)  -  o p o d a tk o w a n i e  w n a jw y ż s z y m  d ecy lu
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W dalszej partii analiz skoncentrujemy się na zmiennych utworzo
nych na podstawie postrzeganego przez respondentów maksimum do
chodów. Po omówieniu własności tej podstawy wprowadzimy nowe 
narzędzia analizy, stworzone na podstawie danych o dokonywanych 
przez jednostki aktach dystrybucyjnych. Wspomniany wcześniej kon- 
strukt, który charakteryzował w sposób nieeadekwatny poziom tolero
wanego przez respondentów dochodu maksymalnego zastąpimy kon- 
struktem uwzględniającym oprócz postulowanego opodatkowania do
chodów skrajnie wysokich (11) wyobrażenia o pułapie dopuszczalnych 
dochodów (la ) .  Następnie użyjemy tego ostatniego konstruktu do bu
dowy kolejnego, określającego -  dzięki uwzględnieniu informacji 
o proponowanej przez badanych wysokości zarobków minimalnych 
(16) -  dopuszczaną przez nich rozpiętość dochodów. Oczekiwane 
związki (położenie materialne-opinie-akty dystrybucyjne) ujawnią się 
wtedy w sposób jeszcze bardziej wyraźny niż w przypadku prawidło
wości odnoszącej się do progresji podatkowej. Jednocześnie prezento
wane obecnie analizy umożliwią rozwinięcie sformułowanej wcześniej 
tezy o stanie kognitywnej i aksjologicznej dezorientacji społeczeństwa 
polskiego w sprawach podstawowych dla kształtowania systemu 
dystrybucji dóbr (Zaborowski, 1993).

O dezorientacji poznawczej świadczy już sama liczba odmów odpo
wiedzi. Wysokości uzyskiwanych aktualnie w Polsce dochodów mak
symalnych nie potrafiło oszacować 19,3% respondentów. W przypadku 
najbardziej złożonych aktów dystrybucyjnych niezbędnego kompletu 
danych brakuje nawet dla co trzeciego przypadku. Fakt ten poważnie 
utrudnia prowadzenie znaczących analiz, gdyż brak umiejętności w y
rażania poglądów dotyczących podziału dóbr w języku aktów dystrybu
cyjnych nie jes t  przypadkowy. Pomimo to, analizy takie warto pro
wadzić już  choćby w celu ustalenia zakresu upowszechnienia się wska
zanej wcześniej umiejętności. Ponadto wolno sądzić, że w najbliższych 
latach będzie się ona rozszerzać i pogłębiać. Wprawdzie dwa lata 
wcześniej wysokości dochodów maksymalnych nie potrafiło oszaco
wać jedynie 4,5% respondentów, ale należy się spodziewać, że stan na
rastającej w ostatnich latach dezorientacji kognitywnej ustąpi w przy
szłości miejsca społecznie uzgodnionej wiedzy o rozmiarach skrajnie 
wysokich dochodów.
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N a razie jednak znajdujemy dowody narastania dezorientacji po
znawczej. Świadczy o tym porównanie dyspersji oszacowań dochodów 
najwyższych w roku 1993 z występującą dwa lata wcześniej. W pierw
szym ze wskazanych momentów można ją  określić jako bardzo dużą, 
a brak elementarnej zgody społecznej co do faktycznych rozmiarów 
najwyższych dochodów ilustruje następujące zestawienie: około 1/4 
próby podawało kwoty do 35 min zł, kolejna jej ćwiartka -  kwoty od 
35 do 100 min, a następna od 100 do 300 min. Dalszy trzykrotny przy
rost stawki szacowanej w skali miesięcznej -  do sumy 1 mld zł -  two
rzył przedział, w którym zmieściła się połowa ostatniej ćwiartki próby. 
Pozostała je j  część szacowała maksymalne dochody miesięczne na 
przeszło miliardowe.

Powyższy rezultat oznacza gwałtowne zaostrzenie rysującej się 
wcześniej tendencji. W roku 1991 stwierdzono rozrzut analogicznych 
oszacowań znaczny, ale nie monstrualny: kwoty przekraczające miliard 
złotych podało mniej niż 1% badanych, a 90% wszystkich oszacowań 
mieściło się w przedziale do 100 min. Połowie próby wystarczył prze
dział pięciokrotnie krótszy (do 20 min zł) niż próbie z roku 1993. Po 
dwóch latach wydłużeniu uległa część rozkładu bezpośrednio powyżej 
mediany -  ulokowaną tam ćwiartkę próby charakteryzował trzykrotny 
rozrzut oszacowań zamiast 2,5-krotnego. Wyraźnej redukcji uległa pro
porcja kwot znacznie zaniżonych.

Z powyższych rozważań wynika, że omawiana dezorientacja pogłę
bia się, o czym świadczy coraz większy rozrzut oszacowań. Jedno
cześnie jednak imaginacja społeczna podąża za stanem faktycznym -  
do kolejnych odłamów społeczeństwa dociera wiedza o tym stanie, 
choć niejednokrotnie w postaci wyolbrzymionej. Może to być czynnik, 
który w przyszłości spowoduje wzmocnienie postulatów redystrybucji 
dochodów.

Związek między postrzeganym maksimum dochodów a postulowaną 
progresją podatkową (współczynnik korelacji o wartości 0,169) współ- 
występował z pozytywną zależnością oszacowań tego maksimum od 
dochodów faktycznych. Powodowało to sztuczne osłabienie związku 
tej ostatniej zmiennej z postulowaną progresją. Wolno się bowiem spo
dziewać, że jednostki o niskich dochodach stosowałyby do większego 
maksimum wyższą stopę opodatkowania, co z kolei oznaczałoby
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wzrost presji na rzecz redystrybucji dochodów oraz wyostrzenie związ
ków między ekonomicznymi interesami a stosunkiem do polityki po
datkowej.

Działanie interesów ekonomicznych zaznacza się już  obecnie w spo
sób wyraźny w przypadku zmiennej „tolerowane maksimum dochodów 
opodatkow anych” (maksimum postrzegane minus postulowane jego 
opodatkowanie), tej samej, która okazała małą przydatność do wzboga
cenia opisu typologii. Korelacja dochodu per capita z tą  zmienną osiąga 
istotną wartość dodatnią (0,190), co świadczy o tym, że wysokość tole
rowanego maksimum rośnie wraz ze wzrostem faktycznego dochodu 
(per capita). Godny odnotowania jest również fakt wystąpienia zgod
ności omawianego aktu dystrybucyjnego z poglądami jednostek -  war
tości analizowanej zmiennej rosną wraz ze wzrostem pozycji jednostki 
na odwróconej skali orientacji egalitarnych (w spółczynnik korelacji 
0,159). Wiadomo przy tym, że interesy i poglądy działają w istotnym 
zakresie niezależnie od siebie (współczynniki korelacji częściowej -  
odpowiednio -  0,152 i 0,108).

Siła oczekiwanych zależności ulega wzmocnieniu po zastąpieniu 
zmiennej zależnej bardziej rozbudowanym konstruktem, przed utwo
rzeniem którego porównywano wartości zmiennej „tolerowane maksi
mum dochodów opodatkowanych” ze zmienną „pułap dopuszczalnych 
dochodów” . W przypadkach, w których respondent pułap taki wyzna
czył, do tw orzenia nowego konstruktu używano wartości mniejszej 
z porównywanych. Po dokonaniu tych zabiegów wartość korelacji 
z dochodem per capita wzrosła do 0,230, a z egalitaryzmem aż do 
0,312. Odpowiednie współczynniki korelacji częściowej wyniosły na
tomiast 0,152 i 0,248. Widać z tego, że obecny konstrukt -  będzie on 
dalej określany mianem „tolerowane maksimum dochodów (bezwzględ
nych)” -  jes t  bardzo użyteczny do prezentacji przejawów spójności 
między aktami dystrybucyjnymi i opiniami o pożądanym podziale 
dóbr. Potwierdza to prześledzenie krzywych przedstawionych na Sche
macie 3. Widać, że linia odpowiadająca zmiennej uwzględniającej in
formacje o wyznaczanym przez część respondentów pułapie dopusz
czalnych dochodów przebiega w sposób świadczący o występowaniu 
wyraźnej prawidłowości: im silniejszy anty egalitaryzm, tym większa 
część dochodów maksymalnych jest uważana za uzasadnioną. Skrajni
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Schem at 3 Średnie postrzeganego m aksim um  dochodów , to lerow anego m aksim um  do
chodów  opodatkow anych oraz to lerow anego m aksim um  dochodów  bezw zględnych dla 
decyli skali orientacji egalitarnych

W ysokość dochodu (m in zl)

D ecyle skali orientacji egalitarnych

  _  ś red n ie  p o s t rz eg a n e g o  m a k s im u m  d o c h o d ó w
  — śre d n ie  to le ro w a n e g o  m a k s i m u m  d o c h o d ó w  ( o p o d a tk o w a n y c h )

»  -  ś redn ie  t o le ro w a n e g o  m a k s im u m  d o c h o d ó w  (b e z w zg lę d n y c h )

z uw zględnieniem  przekonań respondentów  o dopuszczalnym  pułapie dochodów .

125



egalitaryści (pierwszy decyl skali orientacji egalitarnych) są skłonni 
pozostawić z dochodów maksymalnych niespełna 10% (średnio 20 min 
z 242 min zł postrzeganego maksimum), podczas gdy najbardziej zde
cydowani anty egal itary ści (dziesiąty decyl skali) uważają za uprawnio
ne prawie 50% tych dochodów (średnio 195 min zł z 402 postrzega
nego maksimum). W pozostałej części próby mamy do czynienia ze 
stopniowym przyrostem -  wraz z narastaniem antyegalitaryzmu -  
w spom nianego wcześniej procentu maksimum (od niecałych 30% 
w drugim decylu do sięgających 40% powyżej decyla czwartego). Jed
nocześnie różnice percepcji maksimum sprawiają, że najostrzejsza re
dystrybucja w wartościach bezwzględnych byłaby dokonanana w decy
lach skrajnych: na biegunie egalitarnym (średnio 222 min zł) oraz na 
antyegalitarnym (średnio 207 min zł). W pozostałej części próby analo
giczne kwoty wahają się od 128 do 163 min zł.

Uchwycona zależność jest znacznie mniej wyraźna, gdy wziąć pod 
uwagę zmienną „tolerowane maksimum dochodów opodatkowanych'’. 
Świadczy to o tym, że instrumenty z dziedziny polityki podatkowej nie 
są dla egalitarystów tak skutecznym narzędziem redystrybucji docho
dów skrajnie wysokich, jak urzędowy zakaz ich osiągania, zrealizowa
ny poprzez wytyczenie dopuszczalnego ich pułapu. Jak wynika ze 
Schematu 3, rozstęp między odpowiednimi krzywymi jes t  tym więk
szy, im silniejszy egalitaryzm, a w skrajnym decylu na biegunie anty
egalitarnym wspomniane krzywe zbiegają się: tu pułap dochodów nie 
wnosi do redystrybucji niczego ponad to, co czynią instrumenty podat
kowe. Opisana prawidłowość znajduje odzwierciedlenie w wartości od
powiednich współczynników eta. Uwzględnienie w analizie informacji 
o dopuszczalnym pułapie dochodów powoduje wzrost wspomnianej 
wartości z 0,192 do 0,329 (dla związków między odpowiednimi zmien
nymi zależnymi a skalą egalitaryzmu).

Wskazane powyżej korzyści płynące z uwzględnienia w analizach 
danych o dopuszczalnym -  zdaniem respondentów -  pułapie dochodów 
są znacznie mniejsze w przypadku kolejnej z badanych zależności, za
chodzącej między aktami dystrybucyjnymi a zmienną charakteryzującą 
położenie materialne respondentów. Świadczy o tym zarówno mniejsza 
niż poprzednio różnica współczynników eta (wzrost z 0,185 do 0,229), 
jak  i porównanie Schematu 3 z następnym, na którym wykreślono linie
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S ch em a t 4 Średnie postrzeganego m aksim um  dochodów, to lerow anego m aksim um  do
chodów  opodatkow anych oraz to lerow anego m aksim um  dochodów  bezw zględnych dla 
decyli dochodu per capita  w rodzinie respondenta

W ysokość dochodu (m in zł)

D ecyle dochodu per capita

  _  ś redn ie  p o s t r z eg a n e g o  m a k s i m u m  d o c h o d ó w
  -  .średnie t o le ro w a n e g o  m a k s i m u m  d o c h o d ó w  (o p o d a tk o w a n y c h )
— -  ś redn ie  to le ro w a n e g o  m a k s im u m  d o c h o d ó w  (b e z w z g lę d n y c h )

z uwzględn ien iem  przekonań respondenta  o  dopuszczalnym pułapie  dochodów.
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analogiczne do poprzednich, lecz dla decyli dochodu per capita w ro
dzinach osób badanych. Ze Schematu 4 wynika, że tolerowane maksi
mum dochodów (zarówno opodatkowanych, jak  i bezwzględnych) 
wzrasta wraz z poziomem zamożności, lecz nie aż tak ostro, szczegól
nie w przypadku maksimum dochodów bezwzględnych, jak  to miało 
miejsce w przypadku skali egalitaryzmu. Jednocześnie, im wyższy wspom
niany poziom, tym większy nie tylko procent postrzeganego maksimum 
uznany za dopuszczalny (nieco ponad 25 w pierwszym decylu i blisko 45 
w dziesiątym decylu), ale także kwota „odebrana” (131 min zł w pier
wszym decylu wobec 205 min w dziesiątym decylu). Ta ostatnia, po
zornie paradoksalna prawidłowość stanowi konsekwencję zależności 
między dochodem per capita a postrzeganym maksimum dochodów. 
Jednostki legitymujące się najwyższymi dochodami per capita są 
wprawdzie skłonne najwięcej zabierać, ale także najwięcej pozostawić 
osobom osiągającym najwyższe dochody. Widać jednak, że nawet 
wśród najzamożniejszych respondentów -  podobnie zresztą jak  i wśród 
nastawionych antyegalitarnie -  tolerancja dla dochodów silnie odbie
gających od typowo osiąganych pozostaje silnie ograniczona. Ograni
czenie to jes t  wyraźnie związane z postrzeganiem wierzchołka 
hierarchii dochodów. Wśród respondentów szacujących wspomniane 
dochody na przekraczające 100 min zł miesięcznie (29% próby) nawet 
co trzeci nie zdecydował się na pozostawienie beneficjentom choćby 
połowy z przypisywanych im kwot. Fakt ten świadczy dobitnie o wy
stępowaniu pozytywnej zależności między rozprzestrzenianiem się 
w społeczeństwie wiedzy o rosnących możliwościach zarobkowych 
nielicznych, a nabieraniem przez licznych przekonania o potrzebie do
konania silnej redystrybucji dochodów.

Wprowadzenie do analizy kolejnego konstruktu, charakteryzującego 
tolerowane rozmiary nierówności dochodu, równe ilorazowi tolerowa
nego maksimum dochodów (bezwzględnych) i postulowanych zarob
ków minimalnych, pozwala stwierdzić, że istotna moc eksplanacyjna 
skali egalitaryzmu i zmiennej „dochód per capita” nie ogranicza się do 
jednego aktu dystrybucyjnego. Korelacja dwuzmiennowa dla egalita
ryzmu (0,309) utrzymuje się na poziomie niemal identycznym ze 
stwierdzonym poprzednio, a w przypadku dochodu per capita wartość 
korelacji tylko nieznacznie spada (z 0,230 do 0,218). Natomiast korela
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cja om awianego obecnie aktu dystrybucyjnego z egalitaryzmem, po 
wyłączeniu wpływu dochodu, nieco wzrasta (do wartości 0,258), z do
chodem natomiast, po wyeliminowaniu działania egalitaryzmu, mini
malnie spada (0,138, wobec 0,152 dla poprzednio analizowanego aktu 
dystrybucyjnego).

Omawiana powyżej miara tolerancji nierówności przynosi znacznie 
lepsze efekty w analizie korelacyjnej z egalitaryzmem niż inny jej w a
riant, stworzony z pominięciem informacji o dopuszczalnym pułapie 
dochodów (iloraz tolerowanego maksimum dochodów opodatkowa
nych i postulowanych zarobków minimalnych). Zarówno wartości 
współczynników korelacji całkowitej, jak  i częściowej są w przypadku 
drugiej z wymienionych miar ponad dwukrotnie niższe. Inaczej rzecz 
się ma z dochodem per capita. Zastąpienie miar tolerancji nierówności 
przynosi bardzo niewielki spadek wartości odpowiednich współczynni
ków korelacji. Obserwacja ta potwierdza sformułowany wcześniej 
wniosek, przypisujący egalitarystom nieumiejętność wyrażenia swoich 
preferencji za pomocą aktów dystrybucyjnych odnoszących się do poli
tyki podatkowej. Uchwycenie tych preferencji wymaga odwołania się do 
aktów z polityką taką nie związanych (pułap dopuszczalnych dochodów).

Uchwycenie silnej zależności między skalą orientacji egalitarnych 
a całym ciągiem omawianych aktów dystrybucyjnych można uznać za 
dowód konsystencji myślenia jednostek o systemie dystrybucji. Pozo
staje jednak faktem, że wspomniana konsystencja ma wyraźne granice. 
Poniższa tabela zawiera średnie wartości obu par omawianych miar to
lerancji (maksymalnych dochodów i rozmiarów nierówności) dla ty 
pów stosunku do polityki podatkowej. Z ujętych w tej tabeli rezultatów 
jasno wynikają ograniczenia wniosku dotyczącego konsystentnego my
ślenia o systemie dystrybucji dóbr. Miary uwzględniające wyznaczany 
przez respondentów pułap dopuszczalnych dochodów zachowują ele
mentarną efektywność -  ich rozkłady w ramach typów były szczegóło
wo analizowane -  jedynie w przypadku skrajnej wersji typu opiekuń
czego, obu wariantów typu ascetycznego oraz typu nieegalitarno-efek- 
tywnościowego (kolumny 2 i 4). W przypadku pozostałych miar ogra
niczenia efektywności są jeszcze bardziej poważne, szczególnie silne 
dla tolerowanej rozpiętości dochodów opodatkowanych (kolumna 3). 
Biorąc pod uwagę niezbyt imponującą rozmiarem sumę liczebności ty 
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pów wrażliwych na analizowane miary tolerancji, a także ogrom przy
padków pozbawionych kompletu danych, należy stwierdzić charaktery
zujący przeważającą większość próby brak konsystencji w  myśleniu o pro
gresji podatkowej dla dochodów umiarkowanych z jednej strony a oce
nami globalnego układu nierówności z drugiej. Okazuje się zatem, że trud
niej o spójność między dwiema odmianami aktów dystrybucyjnych, niż 
między ostatnim z wymienionych wcześniej ich rodzajów a poglądami 
o słusznym podziale dóbr, ujętymi w skalę orientacji egalitarnych.

Tabela  19 T ypy stosunku do polityki podatkow ej: średnie to lerow anego  m aksim um  
dochodów  opodatkow anych (m in zl w skali m iesięcznej), to lerow anego m aksim um  do
chodów  (m in zl w skali m iesięcznej), to lerow anego rozm iaru nierów ności dochodów  
opodatkow anych oraz to lerow anego rozm iaru nierów ności*

t y p y  s to sunku 
d o  poli tyki 
p od a tk o w ej

t o l e r o w a n e  
m a k s im u m  d o 
c h o d ó w  o p o 
d a tk o w an y ch

t o l e r o w a n e  
m a k s im u m  d o 
c h o d ó w  b ez 
w z g lęd n y c h

t o l e r o w a n y  
ro zm ia r  n ie 
rów nośc i  d o 
c h o d ó w  o p o 
d a tk o w a n y c h

t o l e r o w a n y  
ro z m ia r  n i e 
ró w n o śc i  d o 
c h o d ó w  b ez 
w z g lę d n y c h

H ga li tam o-
-o p iek u ń c zy

skra jny 88,63 55,21 27.81 19.31
u m ia rk o w a n y 99,44 71,67 28,97 23,21
n iepe łny 160,6? 131,03 54.05 4 5 ,89

E g a l i tam o -
- ro sz c ze n io w y

skra jny 1 14.52 82 ,46 29,35 22 ,00
u m ia rk o w a n y 117.85 81 ,80 27,18 20,35

H ga li tam o-
-a s ce ty czn y 38,47 30.13 11,91 10,21

N ie ega l i ta rno -
-asce ty cz n y 190.64 164,84 76,20 64 ,30

N ie ega l i ta rno -
- l ibera lny 121,57 93,55 34,07 24,71

N ie eg a l i ta rn o -
- e f e k ty w n o ś c io w y 141,04 126,71 36.14 33,04

O gó łem 113,53 84,37 32,73 25 ,58

* ze względu na  brak komple tu  danych do najsi lniejszej redukcji liczebności próby (N =500) doszło 
w  przypadku zmiennej „ to le rowany rozmia r nierówności dochodów opoda tkow anych’'
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O m aw ianą  wcześniej dezorientację poznawczą co do obrazu pa
nujących nierówności i uchwycone potem przejawy chaotycznego 
m yślenia o tym, czy i jak  nierówności te powinny być redukowane, 
uzupełnimy obecnie o jeszcze jedną, generalną charakterystykę świado
mości badanych, którą określamy mianem dezorientacji aksjologicznej. 
Stan takiej dezorientacji został zarejestrowany w 1991 roku (Zaborow
ski, 1993), obecnie możemy przyjrzeć się jego dynamice.

Lata 1991-1993 przyniosły pogłębienie się -  zgodnie ze sformuło
waną na wstępie hipotezą (5) -  omawianego stanu w dwojakim, co naj
mniej, sensie. Po pierwsze, podstawę uchwyconej wcześniej prawid
łowości dla danych z roku 1993, odnoszącej się do zależności między 
położeniem ekonomicznym jednostek a dokonywanymi przez nie akta
mi dystrybucyjnymi w postaci tolerowanego rozmiaru nierówności do
chodów, stanowił związek między analizowanymi zmiennymi istotnie 
słabszy od stwierdzonego dwa lata wcześniej (0,218 wobec 0,313). 
Podobny spadek zarejestrowano w przypadku korelacji częściowych, 
z wyłączonym wpływem egalitaryzmu. Oznacza to, że oszacowania do
puszczalnej rozpiętości dochodów w roku 1991 były mniej chaotyczne, 
łatwiejsze do przewidzenia na podstawie informacji o położeniu mate
rialnym badanych. Po drugie, w analizowanym okresie zaszły charakte
rystyczne zmiany rozkładu odpowiednich zmiennych, co obecnie 
omówimy.

Mediana postulowanej stopy opodatkowania postrzeganych docho
dów najwyższych wzrosła w latach 1991-1993 z 16,667 do 40% 
(w przypadku średnich -  odpowiednio -  19,26 i 41,09). Świadczy to 
o upowszechnianiu się -  zgodnie z hipotezą (7) -  idei redystrybucji do
chodów poprzez ograniczanie zasobów gromadzonych przez najbogat
szych. Jednocześnie jednak  opinie uległy większemu zróżnicowaniu. 
Stopę opodatkowania skrajnie niską (nie więcej niż 1/10 postrzeganych 
dochodów maksymalnych) proponuje co dwudziesty badany, podobnie 
jak  stopę opodatkowania skrajnie wysoką (nie mniej niż 2/3 postrzega
nych dochodów maksymalnych). Opodatkowanie wyraźnie niższe od 
faktycznie stosowanego zaleca w sumie 47% badanych, podczas gdy 
kwoty wyraźnie wyższe zaleca 35,7%.

Brakowi zgody społecznej co do opodatkowania najbogatszych to
warzyszy silne zróżnicowanie poglądów na temat dopuszczalnych roz



miarów nierówności. O ile w poprzedniej sprawie ewolucja poglądów 
społecznych polegała na upowszechnieniu się idei redystrybucji docho
dów, o tyle opinie społeczne w drugiej kwestii zmieniły się (w latach 
1991-1993) w sposób oznaczający wzrost tolerancji dla nierówności 
dochodów. Wynika to wyraźnie z porównania mediany dla odpowied
nich rozkładów zmiennej „tolerowany rozmiar nierówności dochodów” 
(wzrost wartości z 5,833 do 8,0), mniej wyraźnie z porównania śred
nich wspomnianej zmiennej (25,03 i 25,94).

Wzrost tolerancji dla nierówności dochodów dokonuje się jednakże 
stosunkowo wolno, podczas gdy zmiany nierówności faktycznych nastę
powały w ostatnich latach dość szybko. Procent respondentów skłon
nych do tolerowania nierówności dochodów większej od dziesięcio
krotnej wzrósł w latach 1991-1993 z 35,6% do 40,2%. Jednocześnie wzro
stowi tolerancji nierówności towarzyszy polaryzacja opinii. Procent 
respondentów skłonnych do tolerowania nierówności nie większej od 
dwukrotnej również wzrósł (z 13,4% do 16,0%), podobnie jak  procent 
ich skrajnych oponentów, przejawiających tolerancję nierówności więk
szej od pięćdziesięciokrotnej (z 9,4% do 13,6%). Wzrost liczby tych 
ostatnich był jednak minimalny, co oznacza, że wielkość frakcji zw o
lenników akceptujących faktyczne stosunki podziału dóbr ulega reduk
cji. Rośnie natomiast proporcja najostrzejszych przeciwników tych sto
sunków. W 1993 roku najlepiej uzgodniony rozmiar nierówności stano
wiły dwukrotne nierówności dochodów (13% respondentów), podczas 
gdy dwa lata wcześniej dominantę stanowiła wartość odpowiadająca 
nierównościom 2,5-krotnym. Wzrósł też odsetek zwolenników absolut
nej równości (z 1,6% do 3,0%). Przedstawione obserwacje świadczą o słu
szności hipotezy (7). Jednocześnie -  w świetle przedstawionych rezulta
tów -  staje się jasne, że przejawom wzrostu tolerancji nierówności do
chodów mogą towarzyszyć oznaki egalitaryzacji nastrojów społecznych.

3.3. Spójność i trwałość orientacji egalitarnych

W kolejnym rozdziale będziemy kontynuować rozważania nad 
problem atyką konsystencji sądów jednostek o pożądanej dystrybucji 
dochodów, w innej jednak niż dotychczas perspektywie. W centrum
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uwagi zna jdą się ponownie deklarowane poglądy -  ich wewnętrzna 
spójność w obu analizowanych momentach oraz ich pięcioletnia trwa
łość. W części F Aneksu 3 przedstawiono zależności między niektóry
mi charakterystykami położenia jednostki w strukturze społecznej 
a przejawianiem spójnej orientacji egalitarnej incydentalnie bądź 
w sposób względnie trwały (tzn. zarówno w 1993 roku, jak  i przed pię
ciu laty).

Spójną orientację egalitarną zdefiniowano wstępnie jako  właściwą 
jednostkom, które nie wyraziły poglądu nieegalitarnego w przypadku 
żadnego z czterech elementów modelu pomiarowego orientacji egali
tarnej, przejawiając jednocześnie opcję egalitarną w przypadku oceny 
rozpiętości dochodów (02), a zarazem dostrzegały potrzebę dokonania 
ich redystrybucji (w 01 lub 03). Definicja taka okazała się jednak dość 
restryktywna, skoro procent spójnych egalitarystów dla roku 1993 tyl
ko nieznacznie przekroczył 30. Zdecydowano się na definicję bardziej 
liberalną, która nie uwzględniała reakcji respondenta na problem ujęty 
w pytaniu (04), powiązany tematycznie z zespołem postaw określanym 
niekiedy mianem „funkcjonalnego nieegalitaryzmu” (Zagórski, 1994), 
w niniejszej pracy mierzonym za pomocą skali „bodźce ekonomiczne” . 
Po tym zabiegu frakcja egalitarystów spójnych przekroczyła w obu ba
danych momentach 40% próby, natomiast spójnych w sposób względ
nie trwały osiągnęła 25%. Spójny egalitaryzm nie jest zatem postawą, 
która dominowałaby w świadomości zbiorowej. Nawet w środowiskach 
na postawę taką najbardziej podatnych, charakteryzujących się niskim 
poziomem kapitału kulturowego i wolnych od poważniejszych zaso
bów finansowych, stabilny w czasie spójny egalitaryzm pozostaje ideo
logią zdecydowanej mniejszości. Natomiast w środowiskach dysponu
jących skumulowanym kapitałem obu rodzajów trwałe wyznawanie ta
kiej ideologii jest zjawiskiem marginalnym.

Podatność na spójny egalitaryzm uległa w latach 1988-1993 do
strzegalnej polaryzacji -  z przyrostem częstości jego  występowania 
mamy do czynienia jedynie na najniższych piętrach hierarchii społecz
nej. N a pozostałych jej piętrach natężenie spójnego egalitaryzmu słab
nie, nawet w przypadku pozycji zdekomponowanych w taki sposób, że 
względnie wysokiemu poziomowi edukacji (co najmniej szkoła śred
nia) towarzyszy niska pozycja ekonomiczna. Zachowanie jednostek
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niezamożnych, które legitymują się pewnym poziomem wykształcenia 
pozostaje w zgodzie z interpretacją zawartą w koncepcji znanej w lite
raturze pod nazwą metafory „tunelu” (Zagórski, 1994). Niewykluczo
ne, że to właśnie nadzieja na rychłe dokonanie korzystnej transakcji 
w postaci sprzedaży posiadanych zasobów edukacyjnych skłania do po
rzucania spójnej orientacji egalitarnej. Z danych zawartych w kolejnej 
tabeli wynika, że wykształcenie sprzyja oczekiwaniom osiągania ko
rzyści w wyniku wzrostu nierówności ekonomicznych, niezależnie od 
oceny rozmiaru tych nierówności. Jednakże tylko w przypadku ocen 
wyrażających nastawienie nieegalitarne nadzieja na korzyści wyraźnie 
-  nie mniej niż dwukrotnie, a przy wysokim poziomie wykształcenia 
prawie pięciokrotnie -  przeważa nad obawą przed stratami.

Tabela 20 O rientacje egalitarne, poziom  w ykształcenia, percepcja ..interesu dystrybu
cyjnego" (1992)*

Różnice dochodów  Poziom  Respondenci przew idujący w
ludzi w Polsce są: w ykształcenia wyniku wzrostu nierów ności (%):

korzyści stratę

Z a duże W ysoki 38,4 21,6
Niski 25,4 28,9

Za male, w sam raz W ysoki 48,9 9.0
_________________________ Niski_________________ 3R5______________ 14,3

* obl iczeń dokonano na danych 7. następującego źródła: Cichomski Bogdan i Zbigniew  Sawiński,  
Polski Generalny Sondaż Społeczny, Skumulowany komputerowy zbiór danych 1992 1993. Ins tytut 
Studiów Społecznych,  Uniw ersytet Warszawski,  W arszaw a 1993.

Generalnie w omawianej tabeli uderza optymizm co do osobistych 
konsekwencji wzrostu nierówności. Jedynie respondenci o niskim po
ziomie wykształcenia, dostrzegający nadmierne różnice dochodów 
(wiersz drugi tabeli) przewidują konsekwencje niekorzystne częściej 
niż korzystne. W pozostałych kategoriach przeważa optymizm, najsil
niej wtedy, kiedy wysoki poziom wykształcenia zbiega się z wyznawa
niem poglądu antyegalitarnego (wiersz trzeci tabeli). Czterech z każ
dych dziesięciu zwolenników tego poglądu wierzy, że jes t  on instru
mentalny wobec ich indywidualnych interesów. Jednakże wiarę taką
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przejawia również czterech z każdych dziesięciu przeciwników om a
wianego poglądu o wysokim poziomie wykształcenia (pierwszy wiersz 
tabeli). Trudno zatem mówić o występowaniu jakiegokolwiek wyraź
nego związku między percepcją własnego „interesu dystrybucyjnego” 
a deklarowaniem poglądu uważanego za jądro orientacji egalitarnych.

Iluzoryczność wspomnianego wcześniej związku stanie się oczywi
sta po omówieniu kolejnej partii danych. Niekorzystnych dla siebie 
skutków redukcji nierówności obawia się zaledwie 3,4% respondentów, 
podczas gdy konsekwencje korzystne przewiduje aż 60,9%. Uderza 
przy tym kompletny brak zróżnicowania częstości tej ostatniej reakcji 
ze względu na pozycję społeczną respondenta oraz nikły związek 
z przyjmowaniem orientacji egalitarnej -  wśród przekonanych o tym, 
że różnice dochodów w Polsce nie są zbyt duże procent przewidują
cych korzystne dla siebie skutki egal itaryzacji osiąga wartość 54, wy
raźnie wyższą od ujętych w pierwszej kolumnie tabeli wartości od
powiadających spodziewanym korzyściom w wyniku wzrostu nierów
ności. Jednocześnie zdecydowana mniejszość omawianej kategorii re
spondentów obawia się niekorzystnych skutków redukcji nierówności.

Z przedstawionych powyżej obserwacji wynika, że egalitaryzacja 
stosunków podziału dóbr nie jest postrzegana w kategoriach redystry
bucji - j a k o  potencjalnie godząca w czyjekolwiek interesy. Natomiast 
przez większość społeczeństwa jest ona uważana za politykę korzystną. 
Jednocześnie wizja łącząca obawę przed wzrostem nierówności z nad
zieją na korzyści w wyniku ich redukcji występuje wielokrotnie częś
ciej od kombinacji przeciwstawnych poglądów -  zaledwie 2% bada
nych liczy na korzyści ze wzrostu nierówności, obawiając się zarazem 
skutków ich redukcji, podczas gdy procent zwolenników wizji wspom
nianej wcześniej przekracza 20. Widać z tego, że podłoże mentalne 
orientacji egalitarnych jest bardziej nasycone nadzieją na zrealizowanie 
własnych interesów niż to się dzieje w przypadku antyegalitaryzmu. 
Nie zmienia to jednak faktu, że zjawiskiem dominującym pozostaje sła
ba świadomość związku między polityką dystrybucyjną a indywidualną 
sytuacją, niewiedza o ewentualnych skutkach redystrybucyjnych takiej 
polityki.

Brak stosownych danych uniemożliwia sprawdzenie, czy sytuacja 
zarejestrowana w połowie 1992 roku ulega zmianom. Wykluczyć tego
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nie sposób, jednakże nie wydaje się prawdopodobne, by zanik podob
nych do omawianych tu meandrów świadomości społecznej mógł na
stąpić szybciej niż w ciągu kilku lat. Świadomość przeważającej części 
społeczeństwa polskiego pozostaje proegalitarna, w czym niemały 
udział mają nieracjonalne kalkulacje własnego interesu dystrybucyjne
go. Anty egalitaryzm stanowi ideologię zdecydowanej mniejszości, któ
ra -  co więcej -  w polityce redukcji nierówności nie dostrzega -  
w znacznej swej części -  zagrożenia własnych interesów.

Tabela  21 Spójność i trw ałość orientacji egalitarnych a skłonność do zalecan ia  re
dystrybucji dochodów

Orientacje
egalitarne

Tolerowane

dochody rozpiętości 
m aksym alne dochodów

Proponow ana 
stopa opodat
kow ania docho
dów średnich*

Spójne i stabilne 8.97 30,82 11,41

Spójne tylko w 1993 10,81 35,00 10,12

Spójne tylko w 1988 35,49 119,28 12,72

Pozostałe 41,08 136,23 13.01

ETA: 0,303 0,343 0,149

* p y tan o  o d o ch o d y  5 min  zł m ies ięczn ie ,  o s iąg a n e  w  ok res ie  badań  p rze z  n iew ie le  ponad  1/3 
p ra c u ją cy ch .

Zaskakująco słaby jest również wpływ spójnego i trwałego egalita
ryzmu na formowanie się poparcia dla redystrybutywnej polityki po
datkowej. Z tabeli 21 wynika, że egalitaryzm spójny i trwały bardzo 
silnie, aktualnie spójny dość silnie, a ongiś spójny umiarkowanie sprzy
ja  nietolerancji dla uzyskiwania dochodów skrajnie wysokich oraz dla 
dużych rozpiętości dochodowych. Żadna z wymienionych form egalita
ryzmu nie przyczynia się natomiast w poważniejszym stopniu do two
rzenia społecznego poparcia dla progresywnej polityki podatkowej.
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Jedynie w przypadku poziomu dochodów ujętego w ostatniej kolumnie 
omawianej tabeli udało się uchwycić istotną, choć niezbyt silną za
leżność. Stanowi to kolejne potwierdzenie faktu, że postawy wobec 
względnie nowej instytucji powszechnego opodatkowania dochodów 
nie zdążyły się jeszcze wykrystalizować.

3.4. Orientacje egalitarne 1993: model wyjaśniający

Wracamy obecnie do głównego nurtu naszych rozważań. W centrum 
uwagi znajdzie się ponownie skala orientacji egalitarnych, zastosowana 
po pięciu-latach do 720 przypadków badanych w roku 1988. Przedmio
tem analiz będą determinanty postaw mierzonych za pomocą wspom
nianej skali. Pamiętać należy o zestawie zmiennych uznanych za pre- 
dyktory analogicznych postaw w roku 1988, ponieważ części tych 
zmiennych dotyczy pierwsza z hipotez weryfikowanych w niniejszej 
partii analiz, orzekająca o przejawianiu się dużej mocy eksplanacyjnej 
niektórych informacji uzyskanych w* 1988 roku dla predykcji postaw 
mierzonych pięć lat później. Pokażemy najpierw, że cechy stabilne 
w analizowanym  okresie, charakteryzujące badanych pod względem 
płci, wieku oraz miejsca zamieszkania umożliwiają lepsze przewidywa
nia postaw z roku 1993 niż z 1988. Następnie -  co ważniejsze -  udo
wodnimy to samo w odniesieniu do pozycji społecznej mierzonej 
w roku 1988.

Pozycję społeczną z 1988 roku reprezentują wprowadzone wcześ
niej zmienne charakteryzujące szanse rynkowe jednostek oraz ich przy
należność do klas konsumpcyjnych. Pierwsza z tych zmiennych będzie 
pełnić rolę kluczową w prezentowanych analizach. Wprowadzenie do 
tych analiz rezultatów pomiaru orientacji egalitarnych z 1988 roku po
zwoli na sformułowanie wniosku, że znajomość tych rezultatów jest 
istotna jedynie w perspektywie dwuzmiennowej. W modelach wielo- 
zmiennowych bardziej korzystne dla czynionych predykcji jes t  od
woływanie się do innych zmiennych.

Po rozpatrzeniu hipotezy dotyczącej siły związków stabilnych 
w okresie pięcioletnim przejdziemy do kolejnej, w myśl której zarówno 
realizacja indywidualnych interesów w okresie zmian systemowych,
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jak  i percepcja tych zmian w arunkują orientacje egalitarne. Zostanie 
ujawniony, w dużej mierze wzajemnie niezależny, silny wpływ każde
go ze wspomnianych czynników na orientacje egalitarne mierzone 
w roku 1993, wnoszący do ich predykcji wiele ponad to, co mogło być 
wyjaśnione na podstawie informacji zebranych pięć lat wcześniej. 
Okaże się ponadto, że dodatkowy „czysty” wkład do czynionych prze
widywań pochodzi od korelatów czynnika percepcji zmian systemo
wych, o którym orzeka omawiana hipoteza, korelatów ewaluatywnych 
(,structural blame) oraz behawioralnych (partycypacja polityczna).

Stworzony aparat wyjaśniający umożliwia jeszcze lepsze przewidy
wanie badanych postaw niż w roku 1988. Okazuje się bowiem, że 
w warunkach transformacji systemowej zarówno zasada determinacji 
postaw przez interesy, jak  i reguła syndromatyczności postaw społecz
nych działają na tyle silnie, że proporcja wyjaśnionej wariancji osiąga 
rozmiar rzadko rejestrowany w wyjaśnieniach zmiennych psycholo
gicznych -  zdecydowanie przekraczający 1/3 wariancji całkowitej. 
Oznacza to bardzo wyraźny postęp w porównaniu z rokiem 1988: w y
jaśniona wariancja wzrasta blisko dwukrotnie, a w przypadku modeli 
eksplanacyjnych złożonych wyłącznie z predyktorów o charakterze 
obiektywnym ponad dwukrotnie. Powyższe ustalenia zaprezentujemy 
obecnie w sposób systematyczny. Posłużymy się ujętymi w tabeli 22 
wynikami analizy wariancji orientacji egalitarnych dla różnych zesta
wów zmiennych wyjaśniających. Wyniki te będą porównywane z re
zultatami analogicznych analiz dla roku 1988, omówionych w roz
dziale 2. Prezentowany w tabeli 3 dziewięciozmiennowy schemat wy
jaśniający tłumaczy nieco ponad 20% wariancji zmiennej zależnej, 
z czego połowa przypada na predyktory charakteryzujące postawy 
i wartości badanych. W roku 1993 wspomniana ostatnio proporcja ule
ga pewnemu zachwianiu. Zmienne świadomościowe, pozostając najsil
niejszymi korelatami egalitaryzmu, wprowadzone do analizy po 
zmiennych obiektywnych, z którymi są na ogół silniej skorelowane niż 
przed pięciu laty, powodują mniejszy przyrost wyjaśnionej wariancji 
w sensie względnym (tzn. w stosunku do pozostałych zmiennych), lecz 
wyraźnie większy w kategoriach bezwzględnych. Świadczy to o słusz
ności hipotezy (6), orzekającej o wzmocnieniu -  w badanym okresie -  
zw iązków między orientacją egalitarną a innymi zmiennymi świado
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mościowymi. Cały model wyjaśniający, do prezentacji którego obecnie 
przystępujemy, umożliwi wyjaśnienie znacznie większej niż w 1988 
roku wariancji zmiennej zależnej.

3.4.1. Rola zmiennych demograficznych -  płci, wieku 
i miejsca zamieszkania

W porównaniu z rokiem 1988 wpływ płci na orientacje egalitarne 
utrzymał się na zbliżonym poziomem, choć w roku 1993 więcej -  
z lekko podwyższonym poziomu egalitaryzmu kobiet -  można w y
jaśnić za pom ocą ich pozycji społecznej. Podobieństwo zaznacza się 
również w przypadku miejsca zamieszkania -  w obu badanych okre
sach wartość współczynnika beta utrzymuje się na nie zmienionym po
ziomie pomimo wprowadzenia do analizy zmiennych określających 
położenie społeczne, po czym wyraźnie spada po dołączeniu kolejnych 
zmiennych. W roku 1988 nie działo się tak w przypadku wieku, który 
wpływał na egalitaryzm niezależnie od działania innych zmiennych. Po 
pięciu latach stan ten uległ zmianie, jednakże pomimo to, „czysty” 
wpływ wieku wyraźnie wzrósł, dzięki bardzo wyraźnemu wzmocnieniu 
związku dwuzmiennowego.

Z prezentowanych rezultatów wynika, że egalitaryzm jest w jeszcze 
mniejszym -  niż w 1988 roku -  zakresie ideologią osób stosunkowo 
młodych, lecz. dobór ideologii zaczął zależeć od innych ich cech. Nie 
zaszła natomiast istotna zmiana w układzie duże ośrodki miejskie -  po
zostałe miejscowości: słabsze natężenie orientacji egalitarnych w tych 
pierwszych można w nieco tylko większym niż przed pięciu laty stop
niu wyjaśnić za pomocą ich składu społecznego. Zmienne demograficz
ne działają -  podobnie jak w roku 1988 -  niezależnie od siebie. Naj
ważniejsza różnica sprowadza się do tego, że ich łączny wpływ na 
orientacje egalitarne wyraźnie wzrósł, dzięki działaniu zmiennej 
„wiek” . Chodzi o wzrost dwukrotny, co ma duże znaczenie dla efek
tywności całej tej części modelu wyjaśniającego, która zawiera obiek
tywne charakterystyki badanych. Nasuw a się przy tym wniosek, że 
egalitaryzm zależy coraz silniej od takich cech, na które jednostka nie 
ma wpływu, choć -  jak  się za chwilę okaże -  można jednocześnie mó
wić o relatywnym spadku znaczenia tych cech na tle innych, związa
nych z zajmowaną pozycją społeczną.
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Tabela 22 D eterm inanty orientacji egalitarnej dla roku 1993: wyniki analizy w ariancji 
skali egalitaryzm u (1993) ze względu na zm ienne m ierzone w dwóch m om entach (1988  
i 1993) na próbie panelow ej

Determinanty W a r t o ś c i  w s p ó ł c z y n n i k ó w

onentacji ^  BETA, dla różnych kombinacji zmiennych wyjaśniających
egalitarnych

Pleć
W iek
M ias to  (88 .93)

0.08
0,21
0,14

0,08
0.21
0.1?

0,06
0,19
0,06

0.1? 0,1? 0 .1? 0,14 0,12 0.12

P o zy c ja  t y n k o w a  (88)  
K lasa  konsum pc .  (88)

0,36
0.21

- 0 ,29
0,13

0 .27 0,23 0,21 0 ,20 0 ,19 0,19

E g a l i ta ry zm  (88) 0.33 - . . . — . . . . . . 0,21 0,18 . . .

P e rc e p c ja  zm ian  (93) 0.37 - . . . . . . . . . 0.23 0,28 0.15 0,14

M o żl iw o śc i  fin. (9.3) 0,34 -- . . . 0,26 0,2? 0 ,20 0,20 0 .19 0.19

W ia ra  w  system  (93) 0.42 -- . . . . . . . . . . . . . . . 0,26 0,28

P a r ty c y p a c ja  (93) 0,27 - . . . . . . 0,17 0,12 . . . 0 ,10 0,11

W sp ó łc z y n n ik i  R: 0 ,266 0.430 0,462 0.492 0,532 0,559 0,613 0,590

3.4.2. Wpływ położenia w społeczeństwie roku 1988 
-  ultrastabilnej pozycji rynkowej i względnie 
trwałego poziomu konsumpcji

Spodziewano się, że cechy pozycji społecznej zajmowanej przez ba
danych w roku 1988 będą pozostawać w silnych związkach z orienta
cjami egalitarnymi w roku 1993. Wprowadzenie do modelu wyjaśnia
jącego zmiennych charakteryzujących wspomniane cechy poprzedziły 
analizy, których celem była selekcja wskaźników. Podobnie jak  przed 
pięciu laty okazało się, że pozycja rynkowa jest lepszym predyktorem 
analizowanych postaw niż zawód, wykształcenie, czy dystynkcje klaso
we. Wśród tych ostatnich znowu wyróżniała się klasa konsumpcyjna, 
która ułatwiała przewidywania postaw bardziej niż inne konstrukcje 
klasowe dla danych z roku 1993 (i tylko nieistotnie mniej ułatwiała niż 
klasa konsumpcyjna dla tego roku, która jednak utraciła prymat wśród 
zmiennych określających położenie ekonomiczne jednostek).
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Przekonano się, że zmienną „pozycja rynkowa” cechuje ultrastabil- 
ność -  w świetle przyjętych definicji niewiele jednostek zmieniło tę po
zycję. W konsekwencji zmienna dla 1993 roku nie może być istotnie 
lepszym predyktorem postaw z tego roku niż niewiele różniąca się kon
strukcja sprzed pięciu lat (pewien postęp można osiągnąć jedynie 
w drodze zwiększenia precyzji pomiaru, co jednak utrudnia formułowa
nie wniosków natury substantywnej). Nie to jest jednak najważniejsze, 
skoro odwołanie się do pozycji rynkowej sprzed pięciu lat przyniosło 
wynik iście rewelacyjny: wspomniana pozycja jest lepszym predykto
rem postaw w roku 1993 niż w roku 1988. Wynik ten sugeruje, że oma
wiana zm ienna charakteryzowała pewien potencjał, który jednostki 
gromadziły do 1988 roku i wykorzystały w następnych latach, co nie 
pozostawało bez wpływu na ich orientacje.

Mówiąc o ultrastabilności pozycji rynkowej chcemy podkreślić, że 
dokonujące się w badanym okresie procesy, takie jak  prywatyzacja, 
czy generująca wysokie bezrobocie modernizacja gospodarki, nie naru
szyły ukształtowanego wcześniej układu pozycji rynkowych. Można 
rzecz jasna mówić o wzroście różnic szans, czy skutków ich realizacji, 
otwieraniu się -  przynajmniej potencjalnie -  nowych możliwości dla 
wcześniej ich pozbawionych, ale nie ma żadnych podstaw, aby twier
dzić, że wynik gry w 1993 roku nie jest silnie uzależniony od punktu 
startu z roku 1988.

W spom nianą zależność obrazuje poniższe zestawienie. Dowodzi 
ono, że szanse jednostek w nowej rzeczywistości były silnie uzależnio
ne od osiągniętej w starym systemie pozycji rynkowej. Prawdopodo
bieństwo podjęcia działalności zarobkowej na własny rachunek rosło 
wraz ze wzrostem tej pozycji, z wyjątkiem sytuacji skrajnego uprzywi
lejowania, ale tylko dlatego, że skrajnie uprzywilejowani w większości 
podjęli taką  działalność przed rokiem 1988. Z kolei prawdopodo
bieństwo utraty pracy, wystąpienia obaw o jej utrzymanie, a także 
przekonania o nikłej szansie na znalezienie nowej pracy w razie utraty 
starej wzrasta wraz ze spadkiem pozycji rynkowej z 1988 roku. Spo
dziewano się, że w wyniku występowania powyższych prawidłowości 
nia będzie można oddzielić wpływu sytuacji rynkowej z 1988 roku na 
orientacje egalitarne w roku 1993 od działania zmian, jak ie  zaszły 
w sytuacji rynkowej jednostek po roku 1988. Rzeczywistość okazała
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się jednak bogatsza od przypuszczeń. Pomimo silnej korelacji pomię
dzy pozycją  rynkow ą i jej zmianami, te ostatnie wywierały istotny, 
choć stosunkowo słaby -  w porównaniu z pozycją rynkową w punkcie 
startu -  wpływ na orientacje egalitarne (eta=0,15, wobec 0,37; 
b e ta= 0 ,l l ,  wobec 0,35). Wpływ ten zaznaczył się, pomimo występo
w ania wspomnianego wcześniej układu prawdopodobieństw, które 
przedstawiają się następująco:

Pozycja rynkow a 1988 P r a w d o p o d o b i e ń s t w o  p ó ź n i e j s z e g o :  

bezrobocia podzielania obaw  o:

utrzym anie znalezienie
podjęcia 
działalności na 
własny rachunek wykonywanej

pracy
nowej
pracy

U przyw ilejow ana 0,13
pozytyw nie, skrajnie

U przyw ilejow ana
pozytyw nie, um iarkow. 0,16

Neutralna 0,14

U przyw ilejow ana
negatyw nie, skrajnie 0,12

U przyw ilejow ana
negatyw nie, umiarkow. 0,04

0,06 0,00 0.20

0,06 0,06 0,52

0,06 0,09 0,67

0.11 0.09 0,68

0,22 0,15 0.87

Pomimo wystąpienia istotnego wpływu korzystnych (za zmianę ko
rzystną uznano podjęcie działalności zarobkowej na własny rachunek, 
znalezienie pracy w firmie z udziałem kapitału zagranicznego oraz zys
kanie pewności znalezienia nowej pracy w razie utraty starej) oraz nie
korzystnych (poszukiwanie pracy, przekonanie o nieuchronności utraty 
pracy oraz brak wiary w możliwość znalezienia nowej w razie utraty 
starej) zmian pozycji rynkowej na orientacje egalitarne, nowej zmien
nej nie opłaciło się wprowadzać do modelu wyjaśniającego. Jej wpływ 
przestawał bowiem być istotny po uwzględnieniu w analizie jakiejkol
wiek zmiennej charakteryzującej położenie materialne jednostek w ro
ku 1988. Łączny wpływ pozycji rynkowej i jej zmian pozwalał jednak
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na wyjaśnienie ponad 15% wariancji zmiennej zależnej. Wynik znacz
nie gorszy (o przeszło 5%) uzyskano badając łączny wpływ klasy kon
sumpcyjnej i późniejszych zmian pozycji materialnej (nb. okazało się, 
że wskaźnik subiektywny był bardziej efektywny od zastosowanych 
wskaźników obiektywnych), co zapowiadało, że położenie materialne 
w roku 1993 będzie wymagało nowej konceptualizacji.

Swoistego drogowskazu dla takiej konceptualizacji dostarczył rezul
tat kontrastujący z uzyskanym w przypadku pozycji rynkowej. Tym ra
zem zmiana pozycji, a nie charakterystyka punktu startu silniej od
działywała na orientacje egalitarne (eta=0,25, wobec 0,21; beta=0,23, 
wobec 0,19), przy czym wspomnianą zmianę charakteryzowała zmien
na subiektywna (poczucie poprawy/pogorszenia sytuacji materialnej 
respondentów w okresie pięciu lat). Po dołączeniu do analizy zmiennej 
„pozycja rynkowa”, wpływ klasy konsumpcyjnej przestawał być istot
ny, natomiast zastąpienie tej zmiennej charakterystyką zmian pozycji 
rynkowej dawało nader ograniczony efekt eksplanacyjny (łącznie mniej 
niż 10% wariancji). Okazało się zatem, że zmiennych charaktery
zujących zmiany nie warto -  z różnych powodów -  czynić elementem 
schematu wyjaśniającego. Silny predyktor określający zmianę położe
nia materialnego udało się zastąpić jeszcze lepszym, choć obejmującym 
również charakterystyki tego położenia w roku 1993, który z kolei ni
welował działanie zmian pozycji rynkowej. W tej sytuacji zdecydowa
no, że problem wpływu zmian na orientacje egalitarne zostanie 
omówiony osobno, w rozdziale 3.4.5.

Powyższe obserwacje nie zmieniają faktu, że wyraźne elementy cią
głości -  między dawnym i obecnym porządkiem społecznym -  zazna
czyły się również w omawianej obecnie dziedzinie położenia mate
rialnego. Podobnie jak  w przypadku wyjaśnień postaw z roku 1988 
okazało się, że po dołączeniu do pozycji rynkowej zmiennej określają
cej wspomniane położenie w kategoriach przynależności jednostki do 
klasy konsumpcyjnej uwzględnianie w analizie wielozmiennowej j a 
kiejkolwiek innej zmiennej dotyczącej pozycji społecznej, w tym 
położenia materialnego, czy to w 1988 czy w 1993 roku, mija się z ce
lem (poprawy predykcji postaw). Korelacja przynależności do klasy 
konsumpcyjnej w 1988 roku z dochodem per capita w gospodarstwie 
domowym respondenta pięć lat później osiągała wartość bliską stwier
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dzonej synchronicznie (eta=0,382). Nieco słabsze korelacje uzyskano 
w przypadku zmiennych charakteryzujących deprywację -  w 1993 roku 
-  podstawowych potrzeb respondenta (eta=0,304) i jego zdolności ze
brania gotówki na zakupy (eta=0,282). Pozostaje przy tym rzeczą zna
mienną, że do w yraźnych sym ptomów ciągłości zaliczyć wypada 
występowanie szczególnej wersji „efektu Mateusza” -  czym lepsza po
zycja materialna w punkcie startu, tym większe prawdopodobieństwo 
pojawienia się poczucia poprawy tego położenia w okresie 5 lat 
(eta=0,150).

Okazało się również, że klasa konsumpcyjna z 1988 roku jes t  nie 
tylko silnym korelatem zmiennych charakteryzujących położenie mate
rialne roku 1993, ale także całkiem niezłym predyktorem występują
cych wtedy orientacji egalitarnych (choć jej rola w modelu wyjaśnia
jącym  jest  bez porównania mniejsza niż pięć lat temu, kiedy to była 
ona predyktorem najważniejszym -  po „lewicowym radykalizmie”). 
Dzieje się tak pomimo dość ograniczonej ruchliwości pomiędzy klasa
mi konsumpcyjnymi w analizowanym okresie, co oznacza że aktualiza
cja informacji o przynależności jednostek  do klas konsumpcyjnych 
niewiele mogła poprawić predykcję postaw.

Zaskakujący w pierwszym momencie paradoksalny spadek znacze
nia czynnika posiadania dóbr w okresie przyspieszonej ich akumulacji 
zostanie wyjaśniony po omówieniu znaczenia zmiennych subiektyw
nych. Porządek ten znajduje uzasadnienie. Okaże się bowiem, że zrozu
mienie roli płaszczyzny realizacji interesów ekonomicznych wymaga 
odwołania się do czynnika subiektywnego, bez czego wymowa samych 
suchych faktów jes t  myląca. Należy wyraźnie podkreślić, że wspom
niana wcześniej „ograniczona ruchliwość” nie oznacza braku zmian -  
ani samego układu klas konsumpcyjnych, ani też społecznego znacze
nia poszczególnych pozycji. Co więcej, nie oznacza braku zmian 
w bliskiej przyszłości. Członkowie klas konsumpcyjnych mają wiele 
danych, aby zmiany takie antycypować, skutkiem czego stworzone 
agregaty mogą być mniej niż w 1988 roku homogeniczne pod wzglę
dem mentalności włączonych do nich jednostek. Kluczowe znaczenie 
ma tu fakt, że klasy konsumpcyjne podzieliły się wewnętrznie ze 
względu na formułowaną przez ich członków ocenę zmian własnego 
położenia materialnego.
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3.4.3. Znaczenie czynników subiektywnych 
-  nastawień, postrzeżeń i ocen

Z analizowanej tabeli 22 wynika, że dołączenie do modelu w y
jaśniającego zmiennych charakteryzujących afiliacje polityczne jedno
stek oraz ich oceny dokonujących się w kraju zmian wywołuje istotny 
przyrost wartości współczynnika R (kolumny 3-5). Zarówno predylek- 
cje dla ugrupowań o nastawieniu populistycznym, jak  i negatywna oce
na wspomnianych zmian sprzyjają przyjmowaniu orientacji egalitarnej. 
Kolejny krok w analizie wariancji dowodzi, że zastąpienie pierwszej ze 
wspomnianych zmiennych egalitaryzmem z roku 1988 przynosi jeszcze 
lepszy skutek eksplanacyjny. Oznacza to, że nabyte wcześniej przeko
nania działają silniej niż późniejsze wystawienie na indoktrynację. Naj
większy postęp w wyjaśnianiu egalitaryzmu przynosi dołączenie do 
analizy zmiennej „wiara w system” -  po jej wprowadzeniu skok war
tości współczynnika R jest największy.

Do ostatniego wyniku przywiązujemy duże znaczenie, pomimo 
problemów metodologicznych otnówionych w rozdziale 1.5.5. W mo
delu z 1988 roku wspomniana zmienna nie należała do najsilniejszych 
predyktorów, obecnie zastąpiła ona lewicowy radykalizm na szczycie 
ich hierarchii. Egalitaryzmowi towarzyszy potępianie działania syste
mu społecznego, zaciera się zatem -  omawiana wcześniej -  dwojaka 
rewolucyjność, wyostrzeniu ulega -  zgodnie z hipotezą (4) -  syndrom 
radykalnej świadomości wymierzonej w konstruowany porządek 
społeczny. Do sprawy tej powrócimy w Zakończeniu.

Z ostatniej kolumny omawianej tabeli wynika, że mając informacje 
o położeniu społecznym jednostek oraz stanie ich świadomości w roku 
1993, możemy zrezygnować z wiedzy o postawach przejawianych 
przez nie pięć lat wcześniej, gdyż nie osłabia to w sposób istotny czy
nionych predykcji. Podobnie rzecz się przedstawia w przypadku (nie 
ujętego w tabeli) uzupełnienia o wspomnianą wiedzę pozostałych infor
macji z 1988 roku, ponieważ niewiele wniosłoby to do wyjaśnienia 
postaw z roku 1993. Gdyby to jednak uczynić, czterozmiennowy model 
złożony wyłącznie z przestarzałych informacji wyjaśniałby nieco wię
cej z postaw 1993 roku niż model dziewięciozmiennowy dla roku 1988, 
zawierający wyłącznie dane aktualne. Bez egalitaryzmu 1988 w y
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jaśnienie postaw późniejszych jes t  tylko minimalnie gorsze od uzyska
nego dzięki prezentowanemu w rozdziale 2 modelowi dziewięcio- 
zmiennowemu.

3.4.4. Wpływ położenia w społeczeństwie roku 1993: 
interpretacja w kategoriach poczucia realizacji 
indywidualnych interesów

Zmienna określająca przynależność jednostek do klas konsumpcyj
nych, niezwykle przydatna do analizy orientacji egalitarnych z roku 
1988, w okresie transformacji utraciła część swojej mocy wyjaśniają
cej. Zatarły się bowiem różnice natężenia postaw egalitarnych między 
kategoriami sąsiadującymi na biegunach hierarchii klas. Wynik ten nie 
zaskakuje w zestawieniu z wiedzą o dokonującej się polaryzacji spo
łecznej -  rozszerzaniu się strefy ubóstwa i różnicowaniu się szans eko
nomicznych względnie zamożnej części społeczeństwa. W konsek
wencji tego ostatniego członkowie wyższych klas konsumpcyjnych 
mogli zostać podzieleni na kategorie według kryterium antycypowane
go prawdopodobieństwa zachowania wysokiej pozycji ekonomicznej.

Spodziewamy się, że klasa konsumpcyjna odzyska wkrótce utraconą 
część swojej mocy wyjaśniającej. Dopóki jednak „gra” o najwyższe po
zycje, a nowy układ klas konsumpcyjnych dopiero się kształtuje, lepiej 
odwołać się do wskaźników silniej obciążonych takimi subiektywizma- 
mi, jak  definicja aktualnej sytuacji czy antycypacja stanów przyszłych, 
niż brutalne dane, świadczące wprawdzie o przynależności jednostki do 
kategorii charakteryzujących się zbliżonym poziomem konsumpcji, 
lecz tworzące układ nadmiernie statyczny, nie dopasowany do rzeczy
wistości, w której ważniejsze od tego, kim jednostka jeszcze jest, staje 
się to, jak  sobie ona w nowych warunkach radzi.

Odwołując się do powyższego sposobu myślenia łatwiej zrozumieć, 
dlaczego fenomen klasy konsumpcyjnej silniej rzutował na ludzką 
świadomość w systemie mniej merkantylnym od obecnego, w którym 
dystanse między klasami konsumpcji z pewnością nie zanikają, a skład 
tych klas ulega i będzie ulegał zmianom. Wskazana sytuacja rodzi pa
radoks towarzyszący wszak próbie zestawienia systemu kompletnie 
ukształtowanego -  aż do granic swoich możliwości -  z układem for
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mującym się w nową jakość, a zatem ulegającym poważnym modyfi
kacjom. Z powodu tych ostatnich dla układu tego należało znaleźć 
zmienną określającą, jak  jednostki radzą sobie w nowej rzeczywistości. 
Zbudowano konstrukt charakteryzujący ich możliwości finansowe, sil
nie skorelowany z przynależnością do klasy konsumpcyjnej, a zarazem 
pozwalający lepiej od tej ostatniej przewidywać orientacje jednostek. 
Sposób budowy tego konstruktu przedstawiono w rozdziale 1. Wymie
nione tam cztery jego składniki wchodziły w istotne korelacje z egalita
ryzmem, rzędu 0,2-0,3. W perspektywie dwuzmiennowej nowy indeks 
osiągnął moc bliską, a w wielozmiennowej rów ną pozycji rynkowej 
jednostek z roku 1988, umożliwiającą wyjaśnienie przeszło 10% w a
riancji zmiennej charakteryzującej orientacje egalitarne.

3.4.5. Rola zmian pozycji rynkowej i położenia materialnego 
w latach 1988-1993

W prezentowanej wcześniej analizie wariancji udało się oddzielić 
wpływ, jaki wywierała na orientacje egalitarne 1993 roku pozycja ryn
kowa w roku 1988 -  z jednej strony -  oraz położenie materialne w roku 
1988 -  z drugiej strony -  od wpływu zmiennych charakteryzujących 
zmianę każdego z tych czynników w latach 1988-1993. Nie udało się 
natomiast oddzielić wpływu wywieranego przez zmianę pozycji rynko
wej od wpływu położenia materialnego w 1993 roku, ani też wpływu 
położenia z 1988 roku od ówczesnej pozycji rynkowej. W pierwszym 
przypadku, po dołączeniu do analizy zmiennej „możliwości finansowe” 
(w 1993 roku) nieistotnym stawało się oddziaływanie na zmienną zależ
ną zmian pozycji rynkowej, zaś w drugim przypadku przestawało być 
istotne działanie położenia materialnego w 1988 roku, osłabione przez 
silnie z nim skorelowane zmiany tego położenia, po wprowadzeniu do 
analizy kolejnego silnego korelatu -  pozycji rynkowej w 1988 roku.

Przekonaliśmy się zatem, że zmiana zarówno pozycji rynkowej, jak  
i położenia materialnego działają na orientacje egalitarne niezależnie 
od działania zmiennych charakteryzujących „punkt startowy” (w roku 
1988) dla każdej z tych zmiennych. Obecnie sprawdzimy w sposób 
systematyczny, czy zmiany pozycji rynkowej i położenia materialnego 
w latach 1988-1993 działały na orientacje egalitarne w roku 1993 nie
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zależnie od wpływu cech pozycji społecznej z roku 1988. Zajmiemy się 
teraz nie tylko postrzeganiem ewolucji wspomnianego położenia, ale 
także jej aspektem obiektywnym. Ponadto zbadamy działanie różnych 
zmiennych charakteryzujących punkt startu jednostek w 1988 roku, nie 
tylko pozycji rynkowej, preferowanej dotąd ze względu na jej szczegól
nie dużą moc predyktywną. Ulega bowiem zmianie charakter zadania -  
chodzi teraz nie tyle o maksymalizację siły zależności, ile o wyodręb
nienie w pływów silnie skorelowanych, wzajemnie sobie przeszka
dzających czynników.

Do obecnych analiz wprowadzamy zmienną „zmiany dochodu per 
capita w gospodarstwie domowym” . W analizie statystycznej dla 1993 
roku lepiej było korzystać z konstruktu, w którym czynniki subiektyw
ne i obiektywne zostały wymieszane. Teraz chcemy szczegółowo okre
ślić rolę zmian sytuacji materialnej w badanym okresie. Dlatego też 
kolejny krok w analizie wariancji egalitaryzmu 1993 obejmie wskazane 
wcześniej rozróżnienie. Aspekt obiektywny zmian położenia material
nego jednostek był operacjonalizowany jako różnica dochodów per ca
pita (sprowadzonych do Z-scores) w 1993 i 1988 roku. Omawiane 
poniżej wyniki przeprowadzonych analiz doprowadzą do konkluzji, że 
obiektywne zmiany położenia jednostek w latach 1988-1993 oddziały
wały na orientacje egalitarne w stopniu umiarkowanym i ich wpływ nie 
był niezależny od pozycji społecznej z 1988 roku.

W czterozmiennowym modelu wyjaśniającym, który objął pozycję 
rynkową i jej zmiany z jednej strony oraz klasę konsumpcyjną w 1988 
roku i zmiany dochodu per capita z drugiej strony, wpływ każdej ze 
zm iennych jes t  statystycznie istotny (wartości współczynników beta 
wyniosły -  odpowiednio -  0,32, 0,15, 0,09 oraz 0,15, R=0,433). Można 
zatem rozwinąć sformułowany wcześniej wniosek. Okazuje się bo
wiem, że zmiany zarówno pozycji rynkowej, jak i obiektywnego poło
żenia wywierały wpływ niezależnie od łącznego działania obu punktów 
startowych (pozycja rynkowa i klasa konsumpcyjna w 1988 roku).

Nie oznacza to jednak, że wspomniane charakterystyki zmian dzia
łały niezależnie od pozycji zajmowanej przez jednostki w 1988 roku. 
Zastąpienie w modelu wyjaśniającym pozycji rynkowej zawodem czy
ni nieistotnym wpływ zmian pozycji rynkowej, a zastąpienie jej w y
kształceniem -  wpływ obu analizowanych rodzajów zmian. Co więcej,
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poprzednio wspomniany rodzaj tych zmian nie wnosi do wyjaśnień 
egalitaryzmu 1993 niczego istotnego, jeśli należna część jego wariancji 
zostanie przypisana działaniu zmiennej „wiek” .

Do radykalnie różnych wniosków prowadzi uwzględnienie w anali
zie zmiennej charakteryzującej czysto subiektywną ocenę zmian poło
żenia materialnego jednostek w latach 1988-1993. Wypiera ona dzia
łanie nie tylko wcześniej omawianych obiektywnych charakterystyk 
zmian, ale także bardzo osłabia wpływ położenia materialnego jedno
stek w 1988 roku (ujętego w kategoriach przynależności do klas kon
sumpcyjnych). Wynik ten świadczy o fundamentalnym znaczeniu 
dwóch czynników: powiązanego z wykształceniem i wykonywanym 
zawodem potencjału, jaki zgromadziły jednostki do 1988 roku (co zo
stało ujęte w kategoriach pozycji rynkowej) oraz zmian położenia ma
terialnego rozpatrywanego łącznie z oceną tych zmian. Waga subiek
tyw nych odczuć związanych z realizacją indywidualnych interesów, 
a prawdopodobnie także z antycypacją ich realizacji w przyszłości 
sprawia, że czynnik położenia materialnego w 1988 roku zostaje usu
nięty w cień. Wpływ klasy konsumpcyjnej przestaje być istotny po 
wprowadzeniu do analizy subiektywno-obiektywnego indeksu zmian 
położenia materialnego.

Z analizy zmiennych ujmujących orientacje egalitarne w języku 
aktów dystrybucyjnych wynika obraz generalnie spójny z wyżej przed
stawionym, zgodnym z przewidywaniami ujętymi w sformułowanej na 
wstępie hipotezie (3). Zmiana pozycji społecznej nie wpływa na tolero
wane maksimum dochodów w sposób niezależny od pozycji zajmowa
nej w roku 1988, natomiast w przypadku tolerowanej rozpiętości 
dochodów wpływ taki zachodzi, jeśli zmiany pozycji społecznej ujęte 
są jako zmiany dochodu per capita. Jednocześnie jednak wspomniany 
wskaźnik zmian położenia ekonomicznego nie działa na egalitaryzm 
niezależnie od subiektywnej charakterystyki tych zmian, choć w per
spektywie dwuzmiennowej jes t  on nieco lepszym predyktorem bada
nych orientacji.

Interpretacja uzyskanych rezultatów w kategoriach indywidualnych 
interesów zyskuje -  pośrednio -  dodatkowe potwierdzenie po dokona
niu zmiany perspektywy analitycznej na taką, która uwzględnia działa
nie czynnika nadziei jednostek na to, że ich sytuacja materialna ulegnie
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rychłej poprawie, co postuluje tzw. teoria tunelu (Zagórski, 1994). 
Uchwycenie wpływu tego czynnika na orientacje egalitarne wymaga 
dokonania na nowo konceptualizacji modelu zależności w taki sposób, 
aby czynnik nadziei był wyraźnie wyodrębniony z zestawu wskaźni
ków charakteryzujących ocenę zmian systemowych. Konceptualizacji 
takiej dokonano, dzięki czemu udowodniono, że czynnik nadziei działa 
w Polsce, jednakże w bardzo ograniczonym stopniu.

Uznano, że tok wywodu uległby nadmiernej komplikacji, gdyby 
wyniki stosownych analiz nie zostały przedstawione w odrębnym 
Aneksie (3 1). Z analiz tych wynika, że -  zależnie od przyjętej koncep
cji kierunku wpływów -  działaniu czynnika nadziei można zasadnie 
przypisać od 1,7% do 2,8% przyrostu wyjaśnionej wariancji egalitaryz
mu. Źródeł tej orientacji należy zatem poszukiwać w układzie nierów
ności społecznych i powiązanych z nimi rozbieżnych interesach. 
Natomiast świadomościowe korzenie omawianej orientacji są znacznie 
słabsze w przypadku czynnika nadziei niż czynnika percepcji pa
nujących stosunków społecznych.



4. Zakończenie

Omówione w niniejszej pracy rezultaty dowodzą, że w okresie prze
mian systemowych natężenie orientacji egalitarnych nie ulega redukcji. 
Należy wprawdzie wziąć pod uwagę charakter próby z 1993 roku, z jej 
wyższą -  o kilka lat względem próby 1988 -  średnią wieku responden
tów. Uwzględnienie tego faktu nie zmienia jednakże sformułowanej 
konkluzji, bowiem stwierdzony wówczas lekki spadek natężenia orien
tacji egalitarnych mieściłby się w granicach błędu statystycznego, 
a także w ramach wahań wspomnianego natężenia, jakie miały miejsce 
w okresie państwowego socjalizmu. Jeśli wziąć dodatkowo pod uwagę 
fakt, że w ostatnich latach silnie eksponowano ideologię anty egalitarną, 
która nb. wcześniej była również wyraźnie obecna w przekazach propa
gandowych (Kostowska, 1980), nastroje egalitarne należy uznać za 
uporczywie trwały element świadomości społeczeństwa polskiego.

Stabilność egalitaryzmu w skali próby jest w dużej mierze efektem 
zjawisk występujących na poziomie indywidualnym. Trwałą ocenę 
istniejących różnic dochodów jako  nadmiernych podtrzymuje ponad 
połowa badanych. Poglądy pozostałych w kwestii tych różnic uległy 
w latach 1988-1993 ewolucji, częściej proegalitarnej. Przepływy opinii 
działają generalnie na korzyść wzmacniania egalitaryzmu, gdyż „na
pływ” przeważa nad „odpływem” w przypadku poglądów należącach 
do jądra orientacji egalitarnej (różnice dochodów oraz ich dopuszczal
ny pułap). Osłabieniu ulegają natomiast peryferie omawianej ideologii 
(„odpływ” przeważa nad „przypływem” w przypadku postulatu reduko
wania różnic przez państwo oraz opinii o instrumentalności różnic dla 
osiągnięcia dobrobytu).

Oznaki umacniania się ideologii egalitarnej wystąpiły również 
w przypadku percepcji systemu podatkowego. Generalnie słaba w spo
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łeczeństwie polskim świadomość skutków redystrybucji dochodów na
rasta, szczególnie wtedy, gdy chodzi o odbieranie skrajnie bogatym 
(częsty postulat wprowadzenia pułapu dopuszczalnych dochodów, sła
bo związane z położeniem społecznym propozycje wysokiego opodat
kowania najbogatszych). Wprawdzie jednocześnie wzrasta tolerancja 
dla rozpiętości dochodów, tzn. z czasem coraz większe różnice uważa
ne są  za dopuszczalne, ale wzrost ten jes t  minimalny w zestawieniu 
z rozpiętościami faktycznymi i postrzeganymi. Oznacza to spadek akcep
tacji panujących stosunków podziału dóbr. Można się spodziewać, że 
w niedalekiej przyszłości świadomość skutków redystrybucji będzie się 
pogłębiać. Zapowiedź tego stanowi wyraźnie powiązany z interesami 
stosunek do opodatkowania dochodów niskich i umiarkowanych, kontra
stujący ze stwierdzonym rok wcześniej chaotycznym stanem wyobra
żeń o indywidualnych skutkach zmian stopnia nierówności społecznych.

Stwierdzono jednocześnie, że podatność na poglądy egalitarne ulega 
polaryzacji, zgodnie z logiką układu panujących, a i pogłębiających się 
nierówności społecznych. Krystalizacji ulega zatem nie tylko sama ide
ologia egalitarna (pogłębianie się wiedzy o potrzebie redystrybucji 
dóbr odgrywa tu rolę kluczową), ale także jej społeczna baza. Z analizy 
wpływu zmian położenia jednostek w latach 1988-1993 na ich orienta
cje wynika, że wspomniana baza została ukształtowana w warunkach 
państwowego socjalizmu. Stworzony wówczas układ sił w dużym stop
niu wyznaczał szanse jednostek w nowej rzeczywistości. Dzięki temu 
późniejsze modyfikacje wspomnianego układu nie w ywoływały po
ważniejszych zmian orientacji wobec zasad dystrybucji dóbr, których 
nie można by wytłum aczyć pozycją zajm owaną przez jednostki 
w punkcie startu. Oznacza to jednak, że analizowane orientacje są co
raz silniej powiązane z indywidualnymi interesami, co nie może osła
biać żywotności tych orientacji, bowiem rzeczywiste powody do wspie
rania przedsięwzięć antyegalitarnych długo jeszcze będzie miała tylko 
zdecydowana mniejszość społeczeństwa.

Świadomość własnych interesów stanowi najlepszy z możliwych 
bodźców do redukowania przez jednostki wielokrotnie wspominanej 
.w tej pracy dezorientacji -  kognitywnej i aksjologicznej. Należy się 
spodziewać, że panujący jeszcze w 1993 roku daleko posunięty chaos 
opinii i ocen w sprawach dotyczących dystrybucji dóbr będzie zastępo
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wany przez porządek, którego kształtowanie się badania z 1993 roku 
wyraźnie sygnalizują. Z analizowanych danych wynika bowiem, że 
krystalizacji ulega nie tylko sama ideologia egalitarna, ale także jej 
zaplecze w postaci jednolitej świadomości radykalnej. Po roku 1988 
zlikwidowano podstawy zjawiska typowego dla państwowego socjaliz
mu, określanego mianem dwojakiej rewolucyjności. Płaszczyzna poli
tyczna konfliktu społecznego straciła autonomię, przestała się odróż
niać od aspektu dystrybucyjnego tego konfliktu i poważnie straciła na 
znaczeniu, które jednakże odzyskuje wraz z wyczerpywaniem się kre
dytu legitymizacji z roku 1989. W konsekwencji miejsce dwojakiej re
wolucyjności zajmuje syndrom radykalnej świadomości, którego ele
mentem jest  orientacja egalitarna, teraz ju ż  -  w przeciwieństwie do 
czasów państwowego socjalizmu -  jednoznacznie skierowana przeciw 
panującym porządkom. Egalitaryzm odzyskuje zatem swoją tradycyjną, 
a zdeformowaną w okresie minionym rolę ideologii rewolucyjnej, w y
raźnie powiązanej z potępieniem zasad działania systemu społecznego. 
Ideologia egalitarna okrzepła, utrzymując postać specyficzną, bardzo 
odległą od wzorca egalitaryzmu absolutnego, zakładającego równość 
kompletną (która nb. nigdy nie była przedmiotem marzeń jakiejkolwiek 
znaczącej części społeczeństwa polskiego) i koegzystującą z wyraźnym 
szacunkiem dla zasad sprawiedliwości społecznej rozumianej w duchu 
ideologii merytokratycznych. Wspomniana koegzystencja może być 
myląca, prowadzić do wniosku o słabości bądź słabnięciu orientacji 
egalitarnej, wynikającego jednakże z pomieszania pojęć.

W świetle powyższego odpowiedź na pytanie, czy uformowany 
w okresie państwowego socjalizmu, i zapewne pod jego wpływem, ega
litaryzm stanowi przeszkodę na drodze polskich przemian, jako jeszcze 
jeden utrudniający ich realizację element „pokomunistycznej” schedy, 
wydaje się oczywista. Warto jednak pytanie to postawić, ponieważ od
powiedź na nie jes t  zaskakująca, gdyż jes t  jednoznacznie negatywna. 
Wyniki analiz, które na koniec przedstawimy dowodzą, że orientacje 
egalitarne z 1988 roku nie wywierają bezpośredniego wpływu na apro
batę zmiany systemowej. Oddziaływanie tych orientacji, nikłe zresztą, 
dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem innych zmiennych.

Charakter niezbędnych do przeprowadzenia odpowiedniej analizy 
zmiennych umożliwiał zastosowanie metod regresyjnych. W pierw
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szym kroku potwierdzono fakt występowania wyraźnego związku mię
dzy aprobatą zmian systemowych a egalitaryzmem 1993 (beta=0,268), 
silniejszego niż w przypadku takich zmiennych, jak  możliwości finan
sowe i wykształcenie. Zastąpienie egalitaryzmu 1993 informacją o nim 
z 1988 roku dowiodło występowania istotnego związku (na poziomie 
0,02) z aprobatą zmian systemowych po pięciu latach, jednakże stosun
kowo słabego. Dalsze kroki w analizie regresji jasno pokazują, że w y
jaśnienie aprobaty zmian systemowych nie wymaga odwoływania się 
do egalitaryzmu z 1988 roku. Omówimy poczynione kroki po kolei.

Po uwzględnieniu w analizie kolejnego predyktora aprobaty zmian 
systemowych, odzwierciedlającego różnicę dochodu per capita w roku 
1993 i 1988, wpływ egalitaryzmu z 1988 roku na zm ienną zależną 
osłabł do granic istotności (poziom 0,05). Jednocześnie dwa pozostałe 
z użytych w tej fazie analizy predyktorów wchodziły w wyraźne związ
ki ze wspomnianą zmienną: wykształceniu (nb. silniejszy korelat wy
jaśnianej zmiennej niż pozycja rynkowa z 1988 roku) odpowiadał 
współczynnik be ta= 0 ,195, a dla zmian dochodu analogiczny współ
czynnik przybrał wartość 0,172 (R=0,329 w modelu trójzmiennowym). 
Następnie okazało się, że wpływ egalitaryzmu przestaje być istotny sta
tystycznie po wykonaniu jednego z następujących zabiegów: dodaniu 
do poprzedniego modelu zmiennej charakteryzującej zmiany pozycji 
rynkowej jednostek w latach 1988-1993 bądź zastąpieniu w tym mode
lu zmian dochodu konstruktem charakteryzującym możliwości finanso
we jednostek (wartości R równe -  odpowiednio -  0,343 i 0,363).

Uzyskany wynik powinien stanowić przestrogę przed formuło
waniem interpretacji eksponujących niszczący wpływ mentalności 
ukształtowanej w starym systemie na przebieg procesu przemian 
społecznych. W przypadku egalitaryzmu homo sovieticus okazał się 
bezsilny. Nfie mógł niczego zniweczyć, skoro przyczyn postępującego 
spadku aprobaty przemian systemowych (Zaborowski, 1994; Słom
czyński i in., 1994) można się doszukać niemal wyłącznie w czynni
kach obiektywnych -  w układzie nierówności ukształtowanym przed 
rokiem 1988, który rzutował na szanse jednostek w nowej rzeczywi
stości w sposób zgodny z pozycją w hierarchii.

Jedyną zmienną subiektywną z 1988 roku, której wpływ na aprobatę 
zmian systemowych w 1993 roku przetrwał pomimo kontroli wpływu

154



zmiennych obiektywnych, jest skala demokratyzmu, jednakże i w tym 
przypadku porcja wariancji, której nie można przypisać innym czynni
kom, pozostaje nikła. Stanowi to kolejny dowód tego, że dawne uprze
dzenia ideologiczne znaczą niewiele w porównaniu ze sprzecznościami 
interesów wbudowanymi w układ nierówności społecznych, który nie 
jest produktem wyłącznie ostatnich lat. Jednocześnie wspomniane 
sprzeczności narastają skutkiem intensyfikacji zapoczątkowanych 
w starym systemie procesów pogłębiania się nierówności społecznych, 
co umacnia strukturalne podłoże konfliktu dystrybucyjnego, szczegól
nie groźnego w obliczu wzrostu deficytu legitymizacji politycznej oraz 
zjawiska ustępowania dwojakiej rewolucyjności przed naporem jedno
litej świadomości radykalnej.



Aneks 1: dane i użyte w analizie pytania 
kwestionariuszowe

Analizowane w niniejszej pracy dane pochodzą z badań nad struktu
rą społeczną i świadomością prowadzonych w IFiS PAN przez ośmio
osobową grupę badaczy. Pracą nad przygotowaniem i realizacją projek
tu badawczego kierował K.M.Słomczyński, a w skład zespołu badaw
czego wchodzili ponadto: I.Białecki, H.Domański, K.Janicka, B.Mach, 
Z.Sawiński, J.Sikorska oraz autor niniejszej pracy. Gruntowne om ó
wienie tego projektu znajdzie Czytelnik w przygotowanej przez ten 
zespół pracy (Słomczyński i in., 1989).

Dane zebrane w latach 1987-1988 zostały istotnie wzbogacone 
dzięki przeprowadzeniu po pięciu latach badań panelowych na losowo 
dobranej części badanej wcześniej próby. Badaniami tymi kierował 
H.Domański, a w skład zespołu badawczego weszli: K.Janicka, B.Mach, 
K.M.Słomczyński i autor niniejszej pracy. Wspomniane badania stano
wią główne źródło wykorzystanych w niniejszej pracy danych. Do in
nych źródeł sięgano incydentalnie, co sygnalizują referencje w odpo
wiednich miejscach pracy.

Poniższe zestawienie zawiera treść tych pytań kwestionariuszy oraz 
przedłożonych respondentom stwierdzeń (mogli się oni z nimi zgadzać 
lub nie zgadzać), które zostały wykorzystane do prezentowanych w ni
niejszej pracy analiz. Pytania i stwierdzenia przedstawione s^expressis 
verbis, pominięto jednak wprowadzenie do niektórych z nich oraz więk
szość kafeterii (czasami podano jedynie liczbę składających się na nie 
punktów wyrażających stopień zgody/niezgody respondenta z danym 
twierdzeniem). Pełny tekst kwestionariusza zastosowanego w 1988 ro
ku został opublikowany w innej pracy (Słomczyński i in., 1989). Kwe
stionariusz ten, po niezbędnych modyfikacjach, wykorzystano w bada
niach panelowych przeprowadzonych w 1993 roku. Przygotowując li
stę przytoczonych poniżej pytań przyjęto następujące zasady: numery 
poniżej 100 przypisano pytaniom o poglądy i opinie, a numery wyższe, 
lecz nie sięgające 200 pozostałym; numer 200 zarezerwowano dla całe
go bloku pytań z kwestionariusza 1993 poświęconego karierze zawodo
wej respondenta w latach 1988-1993; pytania z 1988 roku wycofane
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w roku 1993 oznaczono symbolem A, pytania wprowadzone w drugiej 
fazie badań symbolem #, a wykorzystane do analiz pytania z innych 
badań symbolem @ ; wreszcie tam, gdzie to niezbędne dla zrozumienia 
opisanego w Aneksie 2 sposobu transformacji zmiennej, jej numer 
w zbiorze danych, zawsze poprzedzony literą v, znalazł się obok nume
ru odpowiedniego pytania, po którym z kolei umieszczono symbole ko
du odpowiedzi.

(01) Porozmawiajmy teraz o dochodach ludzi w naszym kraju. Czy -  P. 
zdaniem -  powinna być ustalona kwota najwyższych dochodów, której 
nikomu nie wolno byłoby przekraczać?

(Ola) Ile powinna wynosić miesięczna kwota najwyższych dochodów?

(02) Różnice dochodów ludzi w Polsce są zbyt duże (5).

(03) Państwo jest odpowiedzialne za to, aby zmniejszać różnice w do
chodach ludzi (5).

(04) Duże różnice w dochodach są niezbędne do zapewnienia naszemu 
krajowi dobrobytu (5).

(05) Bez dodatkowego wynagrodzenia ludzie nie są gotowi podejmo
wać się w pracy dodatkowej odpowiedzialności (5).

(06) Nikt nie studiowałby całymi latami, aby zostać lekarzem lub 
prawnikiem, gdyby nie oczekiwał, że będzie zarabiał więcej niż zwykły 
robotnik (5).

(07) Robotnicy nie są zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji, gdy 
nie otrzymują za to dodatkowego wynagrodzenia (5).

(08)A Czy -  P. zdaniem -  aby skłonić ludzi do wydajnej pracy, duże 
różnice w zarobkach są: bezwzględnie konieczne, raczej konieczne, ra
czej niepotrzebne czy całkowicie niepotrzebne?
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(09) Proszę określić kwotę najwyższych, dopuszczalnych P. zdaniem 
dochodów na miesiąc. Chodzi nam o całość dochodów, jakie jednostka 
może uzyskać z różnych źródeł.

(10)# Proszę teraz pomyśleć o osiągających najwyższe dochody w Pol
sce. Jak P. sądzi, ile -  w przybliżeniu -  ludzie tacy zarabiają miesięcz
nie?

(11)# Ile powinien wynosić podatek od takich dochodów?

(12)A Czy ludzie osiągający najwyższe dochody powinni płacić poda
tek od tych dochodów? Jeśli tak -  ile powinien wynosić podatek od do
chodów około 200 tysięcy miesięcznie?

(13)# Ile powinien wynosić podatek od zarobków 5 min złotych?

(14)# A ile powinien wynosić podatek od zarobków 10 min zł?

(15)# Ile powinien wynosić podatek od zarobków w wysokości 2 i pół 
min złotych?

(16) Ile złotych powinna -  P. zdaniem -  wynosić obecnie w naszym 
kraju najniższa płaca miesięczna za pracę w pełnym wymiarze godzin?

(17)A Byłoby z korzyścią dla produkcji, gdyby samorząd pracowniczy 
silnie kontrolował dyrekcję i administrację zakładu pracy (5).

(18)A W naszym kraju zbyt dużo ludzi doznaje różnych krzywd w pra
cy zawodowej (5).

(19) Nierówności społeczne utrzymują się, ponieważ zwykli ludzie nie 
łączą się, by te nierówności zlikwidować (5).

(20)A Nierówności społeczne utrzym ują się, ponieważ korzystają na 
tym ludzie bogaci i wpływowi (5).
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(21) Czy w Polsce konflikty między bogatymi a biednymi są: bardzo 
silne, silne, raczej słabe czy w ogóle nie ma konfliktów?

(22) Czy w Polsce konflikty między robotnikami a pracownikami 
umysłowymi są: bardzo silne, silne, raczej słabe czy w ogóle nie ma 
konfliktów?

(23) Czy w Polsce konflikty między kadrą kierowniczą a zwykłymi 
pracownikami są: bardzo silne, silne, raczej słabe czy w ogóle nie ma 
konfliktów?

(24) Czy w Polsce konflikty między rządzącymi a resztą społeczeństwa 
są: bardzo silne, silne, raczej słabe czy w ogóle nie ma konfliktów?

(25)# Czy w Polsce konflikty między właścicielami firm a pracownika
mi najemnymi są: bardzo silne, silne, raczej słabe czy w ogóle nie ma 
konfliktów?

(26)A Prawo do strajku jest ważnym prawem każdego pracownika (5).

(27)A Jeżeli pracownicy tego chcą, w zakładzie pracy powinien istnieć 
w ięcej niż jeden związek zawodowy (5).

(28)A Bez silnej władzy z kierowniczą rolą PZPR Polacy będą zawsze 
przysparzać kłopotów sobie i innym (5).

(29) Który z warunków jest P. zdaniem ważniejszy dla uniknięcia trud
ności ekonomicznych: władza nie powinna tracić kontroli nad społe
czeństwem, społeczeństwo nie powinno tracić kontroli nad władzą, czy 
oba są tak samo ważne?

(30) Czy uważa P., że ustrój socjalistyczny przyniósł większości ludzi 
w Polsce: same korzyści, więcej korzyści niż strat, tyle samo korzyści 
co strat, więcej strat niż korzyści, czy same straty?
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(31)# Czy P. zdaniem zmiany wprowadzone w Polsce w ciągu ostat
nich czterech lat przynoszą większości ludzi: same korzyści, więcej ko
rzyści niż strat, tyle samo korzyści co strat, więcej strat niż korzyści, 
czy same straty?

(32) Jak P. ocenia sytuację m ateria lną P. gospodarstwa domowego? 
Czy jako bardzo dobrą, raczej dobrą, taką sobie, raczej złą, czy bardzo 
złą?

(33)# Czy w ciągu ostatnich pięciu lat P. sytuacja materialna: znacznie 
się poprawiła, trochę się poprawiła, ani się nie poprawiła, ani nie po
gorszyła, trochę się pogorszyła, czy znacznie się pogorszyła?

(34) Porównując różne grupy społeczne w naszym kraju ludzie uważają 
niektóre z nich za położone wyżej, a inne niżej. Na tej podziałce naj
wyższy punkt -  jedynka, oznacza grupy położone najwyżej, a najniższy 
punkt -  dziesiątka, oznacza grupy położone najniżej. Proszę powie
dzieć, gdzie na tej podziałce umieściłby P. siebie. Wskazując swoje 
miejsce na podziałce, co P. przede wszystkim brał pod uwagę?

(35)A Gdy porównuje P. swoją pozycję zawodową z pozycją zawodową 
ojca, to czy wydaje się P., że -  ogólnie biorąc -  P. obecna pozycja za
wodowa jest: o wiele wyższa, wyższa, mniej więcej taka sama, niższa, 
czy o wiele niższa od pozycji ojca?

(36) Chcielibyśmy dowiedzieć się, w jakim stopniu -  P. zdaniem -  
pewne rzeczy są ważne dla osiągnięcia powodzenia w życiu. Czy dla 
osiągnięcia powodzenia w życiu jest bezwzględnie konieczne, bardzo 
ważne, dość ważne, niezbyt ważne, czy bez znaczenia:
znajomość właściwych ludzi
kontakty z ludźmi mającymi wpływ polityczny
pochodzenie z bogatej rodziny
(36a) wykształcenie
(36b) ciężka praca
(36c) wrodzone zdolności i talenty?
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(37)# Proszę powiedzieć, czy dla ludzi takich jak P. krajem lepszym do 
życia była Polska sprzed 4-5  lat, czy jest Polska obecna?

(38)# A jak  P. sądzi, czy krajem lepszym do życia jest Polska obecna, 
czy będzie Polska za 4-5  lat?

(39)# Zmiany w naszym kraju przynoszą ze sobą zarówno nowe możli
wości, jak  i zagrożenia. Czy ludziom takim jak  P. zmiany te przynoszą 
więcej nowych możliwości ( - > 40), czy też więcej zagrożeń ( - > 41)?

(40)# Wiele osób spodziewa się, że otwierające się obecnie możliwości 
pozwolą im na szybką realizację ich planów i zamierzeń. Czy P. zalicza 
się do takich osób?

(41)# Wiele osób obawia się, że z zagrożeniami nie będzie w stanie so
bie poradzić. Czy P. zalicza się do takich osób?

(42)# Polska jest krajem, w którym jedni bogacą się kosztem dru
gich (5).

(43)# Polityków mało obchodzi dobro obywateli (5).

(44)# Prawie wszyscy coraz bardziej biednieją (5).

(45)# Dokonują się zmiany, które w przyszłości przyniosą wiele dobre
go (5).

(46)# Uczciwi, zdolni ludzie mają dobre perspektywy na przy
szłość (5).

(47) Państwo powinno wydatniej pomagać dzieciom z ubogich rodzin 
w podejmowaniu nauki w szkołach wyższych (5).

(48) Państwo powinno zapewnić miejsce pracy każdemu, kto chce pra
cować (5).
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(49)@ Proszę sobie wyobrazić, że ktoś, kto zarabia 2 min złotych mie
sięcznie płaci od tego 200 tys. zł podatku. Ile P. zdaniem powinna pła
cić podatku osoba zarabiająca 4 min zł miesięcznie?

(50)# Za 5-10  lat większość mieszkańców naszego kraju będzie żyła 
w dobrobycie (5).

(100/v7) Czy obecnie ma P. stałą pracę zarobkow ą dającą stały do
chód? (l=tak, 0=nie; patrz punkt 200. zawierający opis bloku „Praca” 
w badaniach panelow'ych)

(101/v8) Jeśli nie ma P. stałej pracy, co P. robi, z czego się P. utrzymuje?

( 102/v22) Czy P. zakład pracy to zakład ajencyjny, spółka lub inny za
kład dopuszczający prywatny kapitał? (l=tak, 0=nie)

(K)3/v23) Jeśli poprzednio tak: a czy P. w tym zakładzie jes t  ajentem, 
właścicielem lub udziałowcem? (l-3=tak, 0=nie)

( 104/v 12) Proszę podać pełną nazwę wykonywanego przez P. zajęcia 
lub zawodu. (Zawód kodowano wg SKZ, Słomczyński, Kacprowicz, 
LI 979])

( 105/v28) Jeśli R. nie jest ajentem/współwłaścicielem: czy pełni P. 
funkcję kierowniczą? ( l= tak , 0=nie)

( 106/v 133) Poziom wykształcenia R. ustalono na podstawie odpowie
dzi na serię szczegółowych pytań dotyczących jego „drogi szkolnej” .

(107/v 138) Jakie wykształcenie uzyska! P. ojciec? (R. przedstawiono 
listę ujmującą 9 poziomów wykształcenia: nieukończone podstawowe, 
podstawowe, zasadnicze zawodowe, nieukończone średnie, średnie za
wodowe, średnie ogólne, pomaturalne, nieukończone wyższe, wyższe).

(108/v418) Ile wynosi łączny miesięczny dochód w P. gospodarstwie 
domowym?
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(109/v342) Kto -  jakie osoby -  mieszkają razem z P. i tworzą jedno 
gospodarstwo domowe, tzn. wspólnie gospodarują pieniędzmi, korzysta
ją  z jednej kasy. Proszę wymienić wszystkie osoby, włączając dzieci.

(1 10/v389) Ile łącznie metrów kwadratowych mają wszystkie pomiesz
czenia, o których mówiliśmy -  mieszkalne i użytkowe?

( 11 l/v429) A jaką  kwotę pieniędzy wydaje się w P. gospodarstwie do
mowym na zakup codziennych gazet i tygodników, książek, płyt 
i taśm, biletów do kina, teatru i na inne imprezy kulturalne w ciągu 
miesiąca?

(1 12/v434) Jak P. ocenia wartość mebli w P. mieszkaniu?

Czy w P. gospodarstwie domowym jest:
(l= tak , 0=nie)

(113/v483) telewizor kolorowy?
( 1 14/v486) magnetowid?
(1 15/v492) komputer?
(I 16/v493) telefon?

Czy P. lub ktoś w P. gospodarstwie domowym posiada:
(l=tak, 0=n ie)

(1 I 7/v495) samochód?
( I I 8/v498) drugi samochód?
(1 19 /v 5 10) dom całoroczny?
( 120/v51 1) dom letniskowy?

(121) Czy obecnie należy P. lub należał do PZPR, ZSL lub SD?
Proszę podać nazwę partii i okres przynależności.

(122) Czy obecnie pełni P. tam jakąś funkcję?

(123) Czy należał P. w przeszłości lub teraz należy do związków zawo
dowych? Proszę powiedzieć, do jakich — od kiedy i do kiedy?
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(124) Czy należy P. obecnie do jakichś innych organizacji? Do jakich?

(125)A Co robił P. ojciec, gdy był w wieku, w którym P. jest obecnie? 
(Jeżeli ojciec nie żył lub nie pracował, zapytać o ostatnią pracę) W j a 
kim pracował zawodzie, na jakim stanowisku? (Zawód kodowano wg 
SKZ, Słomczyński, Kacprowicz, [1979])

(126)# Proszę sobie wyobrazić, że musi P. zapłacić za coś, na czym P. 
bardzo zależy, kwotę 2 min zł. Czy miałby P. możliwość wyłożenia ta
kiej kwoty przed upływem tygodnia?

tak —> A kwoty 16 min zł? tak —> A 64 min zł? 
nie —> A 4 min zł?

nie —> A 1 min zł? tak
nie —» A pół min zł?

(127)# Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy były w P. gospodarstwie do
mowym takie kłopoty, że nie starczało na:
-  żywność?
-  świadczenia: mieszkanie, prąd i inne?
-  kulturę: prasę, książki, kino?
-  wypoczynek, włączając w to urlop?



Aneks 2: sposób konstrukcji zmiennych

A. Cztero wskaźnikowy konstrukt egalitaryzmu 
-  modele pomiarowe w programie Lisrel

Wartości parametrów lambda, testu T i wag czynnikowych dla 
cztero wskaźnikowego modelu pomiarowego egalitaryzmu w roku 1988 
i 1993

Parametry lambda Wartości testu T Wagi czynnikowe
Rok 1988 1993 1988 1993 1988 1993
Wskaźnik

(02) 0,598 0,572 0,000 0,000 0,181 0,166
(01) 0,361 0,382 11,599 7,306 0,089 0,086
(03) 0,755 0,744 11,032 7,533 0,302 0,250
(04) 0,189 0,309 6,615 6,180 0,032 0,052

W przedstawionym powyżej modelu dla roku 1988 uzyskano war
tość chi-kwadrat 2,91, dla 2 stopni swobody. Po otwarciu jednego z pa
rametrów korelacji reszt (między wskaźnikiem 04 i 03) zredukowano 
wartość chi-kwadrat do bliskiej zeru (0,2), zwiększając przy tym war
tość najniższego z parametrów lambda bez poważniejszej zmiany po
zostałych. Model z roku 1993 nie wymagał podobnego zabiegu -  test 
chi-kwadrat przybrał wartość 0,02 (dla 2 stopni swobody), a wszystkie 
parametry lambda przekroczyły wartość 0,3. Jak wynika z wartości 
wag czynnikowych, spośród użytych wskaźników najsilniej skorelowa
ny ze skaląjest ten, który charakteryzuje stosunek badanych do reduko
wania nierówności przez państwo, zarówno w roku 1988, jak  i w 1993. 
Odgrywa on kluczową rolę integrującą każdy z konceptów, gdyż wcho
dzi w relatywnie silne korelacje z pozostałymi wskaźnikami. Struktura 
wewnętrzna obu modeli jest bardzo podobna, przy czym konstrukt z ro
ku 1993 jes t  jeszcze bardziej koherentny niż uzyskany w roku 1988. 
W konsekwencji nie wymagał on żadnych modyfikacji w rodzaju kore
lacji reszt, dokonanej dla konstruktu z roku 1988.
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Wartości parametrów lambda, testu T i współczynników czynniko
wych dla czterowskaźnikowego konstruktu egalitaryzmu w modelu po
miarowym dla roku 1988 z otwartym parametrem korelacji reszt

Wskaźnik Parametr lambda Wartość testu T Waga czynnikowa
(02) 0,578 0,000 0,151
(01) 0,354 11,682 0,077
(03) 0,782 9,702 0,315
(04) 0,227 5,438 0,050

W przypadku modelu pomiarowego dla roku 1988 próbowano rów
nież innych dróg modyfikacji. W celu porównania konsekwencji dobo
ru modelu dla skali czynnikowej stworzono w sumie cztery wersje 
takich skal. Pomimo, że wersje te wyraźnie różniły się układem wag 
czynnikowych, korelacje między tymi skalami były bardzo wysokie -  
wartość najniższej z nich wyniosła 0,957. Przekonano się potem, że 
w ybór innej skali nie powodowałby zmiany wyniku w modelu wy
jaśniającym orientacje egalitarne.

Zainteresowano się ponadto możliwością dopasowania modelu po
miarowego dla dwóch grup -  mężczyzn i kobiet. Okazało się, że z pun
ktu widzenia dokładności dopasowania model taki jes t  w przypadku 
roku 1988 równie udany, jak model dla całości próby; w teście chi-kwa
drat uzyskano wartość 4,88 dla 4 stopni swobody. Jednakże pod innym, 
istotnym względem model ten był znacznie gorszy od wcześniej 
wspomnianego: w przypadku kobiet parametr lambda dla wskaźnika
(04) osiągnął niską, znajdującą się na granicy istotności statystycznej 
wartość 0,07. Wynik ten sugerował ograniczenie modelu pomiarowego 
dla kobiet do 3 wskaźników. Spróbowano jednak  innej drogi, pole
gającej na otwarciu jednej z korelacji reszt najsłabszego wskaźnika. 
Uzyskano model, w którym wartość analogicznego parametru lambda 
istotnie wzrosła -  do wartości 0,137, a zarówno wynik testu T dla tego 
parametru, jak  i wielkość otworzonej korelacji (co oceniono na podsta
wie wartości współczynnika theta epsylon) były całkowicie zadowa
lające. Co więcej, okazało się, że model ograniczony założeniem 
o równowartości parametrów lambda w populacjach kobiet i mężczyzn 
nie różni się istotnie od modelu podstawowgo (różnica wartości chi-
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-kwadrat dla tych modeli wyniosła 4,34 dla 3 stopni swobody). Przeko
nano się ponadto, że utworzona na podstawie modelu dla dwóch grup 
skala egalitaryzmu wchodzi w korelację ze skalą stosowaną w naszych 
analizach. Korelacja ta osiągnęła w grupie kobiet wartość 0,947, czyli 
niewiele mniejszą od wspomnianej wcześniej korelacji między różnymi 
wersjami skali dla całej próby (0,957). Opisane obserwacje upo
ważniały do poczynienia wyboru drogi dalszych analiz, którego traf
ność można ocenić po zapoznaniu się z rozdziałem 2 niniejszej pracy. 
W zawartych tam analizach posługujemy się czterowskaźnikową skalą 
z identycznymi wagami czynnikowymi dla kobiet i mężczyzn, pomimo 
że w przypadku tych pierwszych koherencja konstruktu jest mniejsza. 
Fakt ten, który celowo został pominięty w fazie tworzenia modelu po
miarowego, znajdzie wyraźne odbicie w schematach wyjaśniających, 
ostatecznie różnych dla kobiet i mężczyzn.

Omawiane powyżej problemy znacznie straciły na ostrości w roku 
1993. Egalitaryzm kobiet pozostał wprawdzie mniej spójny, ale różnice 
między modelami dla kobiet i mężczyzn uległy redukcji. Tym razem 
wartość najniższego współczynnika lambda w grupie kobiet wyniosła 
0,228 (wobec 0,389 w przypadku mężczyzn). Uległo poprawie dopaso
wanie modelu do danych -  wartość chi-kwadrat wyniosła 3,16 (uprzed
nio 4,88). Wyniki te dostarczają dodatkowego uzasadnienia podjętej 
wcześniej decyzji o stosowaniu wspólnego dla obu płci konstruktu 
czterowskaźn i kowego.

B. Konstrukt lewicowego radykalizmu -  model pomiarowy 
w programie Lisrel (1988)

Wskaźnik Parametr lambda Wartość testu T Waga czynnikowa
(18) 0,400 0,000 0,098
(17) 0,515 8,383 0,159
(19) 0,417 8,299 0,116
(20) 0,390 8,122 0,100

Powyższy model dopasowano z niepokojąco wysoką wartością testu
chi-kw adrat (55,53, dla 2 stopni swobody). Dlatego też próbowano 
wartość tę zmniejszyć otwierając wpółczynniki korelacji reszt. W efek-
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cie uzyskano jej redukcję do 14,21, ale kosztem niekorzystnych zmian 
w wielkościach współczynników lambda i wag czynnikowych. Ponie
waż współczynnik dopasowania w modelu podstawowym był zadowa
lający i wynosił 0,93 (po zmodyfikowaniu modelu wzrastał do 0,96), 
postanowiono przy modelu tym pozostać.

C. Konstrukt świadomości konfliktów społecznych -  modele 
pomiarowe w programie Lisrel dla roku 1988 i 1993

Parametry lambda Wartości testu T Wagi czynnikowe
Rok 1988 1993 1988 1993 1988 1993
Wskaźnik

(23) 0,694 0,634 0,000 0,000 0,254 0.193
(22) 0,701 0,620 20,017 11,242 0,261 0,198
(21) 0,555 0,563 18,324 10,670 0,146 0,112
(24) 0,491 0,465 16,739 9,336 0,122 0,064
(25) — 0,555 — 10,573 —  0,131

Wartość testu chi-kwadrat w modelu z 1988 roku wyniosła 24,42 
(dla 2 stopni swobody). Rozwiązanie uzyskane w modelu podstawo
wym dla roku 1993 daje więcej satysfakcji. Przy 3 stopniach swobody 
uzyskano wartość chi-kwadrat wynoszącą 39,3, co oznacza spadek -  
w porównaniu z rokiem 1988 -  współczynnika charakteryzującego traf
ność dopasowania modelu z 12,21 do 7,86. Po otwarciu korelacji reszt 
między wskaźnikami (21) i (23) analogiczne wartości spadły -  odpo
wiednio -  do 3,1 1 i 1,49. Pomimo to, nie zdecydowano się na kon
strukcję skali na podstawie modeli zmodyfikowanych. Przemawiała za 
tym wartość parametrów lambda -  niezmiennie wysoka i względnie 
wyrównana dla poszczególnych wskaźników.
Następnie sprawdzono konsekwencje dodania w 1993 roku wskaźnika 
charakteryzującego konflikt między pracodawcami i pracobiorcami. 
Okazało się, że korelacja między skalą replikowaną z 1988 roku a skalą 
pięciowskaźnikową wynosi 0,91 1.
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D. Konstrukt demokratyzmu -  model pomiarowy w programie 
Lisrel dla roku 1988

Wskaźnik Parametr lambda Wartość testu T Waga czynnikowa
(25) 0,596 0,000 0,249
(26) 0,559 9,155 0,214
(27) 0,311 8,277 0,096
(28) 0,303 8,142 0,204

Wartość testu chi-kwadrat wyniosła 17,93 (dla 2 stopni swobody). 
Po otwarciu współczynnika korelacji reszt między najsilniej skorelowa
nymi wskaźnikami zaszła radykalna zmiana układu wag czynnikowych, 
znacznie zwiększająca rolę wskaźnika użytego w badaniach powtór
nych. Jednocześnie wartość chi-kwadrat spadła do bliskiej zeru.

L. Sposób konstrukcji zmiennej „pozycja rynkowa” -  transfor
macje zmiennych oryginalnych w programie SPSS

if (v550 eq 9 & V28 eq 1) pv2=5.
if (V7 eq 0 & v 138 ge 8) pv2=5.
if (missing (pv2)) pv2=pv 1.
if (pv2 eq 3 & v550 eq 9) pv3=4.
if (pv2 eq 3 & v7 eq 0 & v l3 8  ge 4 & v l3 8  le 6) pv3=4.
if (pv2 eq 3 & v550 eq 8 & v28 eq 1) pv3=4.
if (pv2 eq 3 & V22 eq 1 & V23 eq 0) pv3=4.
if (missing (pv3)) pv3=pv2.
if (pv3 eq 3 & v l2  ne 63 1 1 & kzaw l4  eq 12) p v 4 = l .
if (pv3 eq 3 & v l2  ne 6232 & v l2  ne 6261 & kzaw l4 eq I 1 & v7 eq 1)
pv4= 1.
if (pv3 eq 3 & v l2  ne 6232 & v l2  ne 6261 & kzaw l4  eq 11 & v8 eq 2) 
p v 4 = I .
if (pv3 eq 3 & v7 eq 0 & v l3 8  le 2 & (v8 eq 2 or v8 eq 12)) pv4=l. 
if (missing (pv4)) pv4=pv3.
if (pv4 eq 3 & v7 eq 1 & kzaw l4  gt 4 & kzaw l4  It 1 1) pozry=2. 
if (missing (pozry)) pozry=pv4.
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if (pozry eq 3 & v550 eq 1) pvv=2.
if (pozry eq 3 & v!38  eq I) pvv=2.
if (pozry eq 3 & (v8 eq I or v8 eq 3 or v8 eq 4)) pvv=2.
if  (missing (pvv)) pvv=pozry.
if (pvv eq 3 & kzaw l4  eq 14) pozryn=4.
if (missing (pozryn)) pozryn=pvv.
if  (pozryn It 3 & kzaw l4  eq 14) weber=3.
if (missing (weber)) weber=pozryn.

F. S po só b  konstrukcji  zm ien n y c h  ch a rak te ry zu jący c h  p o z io m  
k o n su m p c ji  je d n o s te k  -  p o s iad an ie  d óbr  (CLECI) oraz  
p rzy n a leżn o ść  do  k las  k o n su m p cy jn y ch  (KLAK.ON), określonej 
z  u w z g lę d n ie n iem  d o ch o d u  p er  cap ita  w  g o sp o d ars tw ie  
d o m o w y m  -  t ran sp o zy c je  z m ien n y c h  w  p ro g ram ie  SPSS

if (v434 eq 6) cl 1 = 1. 
if (missing (c li))  c 11 =0. 
if (v486 eq 1) cl2 =2. 
if  (missing (cl2)) cl2=0. 
if(v500 ge 83) c l3 = l . 
if  (missing (cI3)) cl3=0. 
if (local ge 99) c l4 = l . 
if (missing (cl4)) cl4=0. 
if  (v429 ge 250) cl5=l. 
if  (missing (cl5)) cl5=0.
if (ell eq 1 or cl2 eq 1 or cl3 eq 1 or cl4 eq 1 or cl5 eq 1) cl=3. 
if (missing (cl)) cl=2.
if (((v434 le 3 & v483 eq 0 & v486 eq 0 & v492 eq 0 & local It 12.6) 
or v429 le 12) & cl eq 2) clec=1. 
if (missing (ciec)) clec=cl.
comp dobra=v483+v486+v492+v493+v495+v498+v510+v511. 
if  (dobra eq 0) ciec 1=0. 
if  (missing (c ieci))  clecl=clec.

if  (cieci eq 0 & prck4 eq 1) klakon=l. 
if (cieci eq 1 & prck4 eq 1) klakon=2.
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f (cieci eq O & prck4 eq 2) klakon=2. 
f  (cieci eq 2 & prck4 eq 1) klakon=3. 
f  (cieci eq 1 & prck4 eq 2) klakon=3. 
f (cieci eq 2 & prck4 eq 2) klakon=4. 
f  (cieci eq 2 & prck4 ge 3) klakon=5. 
f  (cieci eq 3 & prck4 eq 2) klakon=5. 
f  (cieci eq 3 & prck4 ge 3) klakon=6. 
f  (missing (klakon)) klakon=4.



Aneks 3: dokumentacja wybranych analiz

A. Związki między skalami psychologicznymi w 1988 i w 1993
roku

Poniższe zestawienie obrazuje związki między skalami psycholo
gicznymi (mierzone współczynnikiem korelacji Pearsona, po określe
niu liczby przypadków i podstawowych statystyk tych skal -  średnie 
równe zeru, odchylenia standardowe równe jedności) utworzonymi na 
podstawie reprezentatywnych danych ogólnopolskich z 1988 roku. Ze
staw ten pokrywa się tylko częściowo z analogicznym inwentarzem dla 
roku 1993, czego powody omawiamy dalej w tej części Aneksu.

Skala/zmienna Liczba przypadków Średnia Odchylenie standardowe

EGAL88 1944 0,0007 1,0008
LEW R A D 88 1954 -0,0007 0,9997
KONKL88 1932 -0,0009 1,0006
DEM OK 88 1951 0,0003 0,9999
B O D ŹC E 88 1961 -0,0007 1,0003

Należy przypomnieć, że prezentowanym skalom -  z wyjątkiem 
ostatniej -  nadano taki kierunek, że wartości najniższe otrzymały jed 
nostki popierające poglądy ujęte w nazwach skal, a wartości najwyższe 
jednostki odporne na te poglądy. Oznacza to, iż odporność na egalita
ryzm sprzyjała postawie prodemokratycznej, która z kolei wiązała się -  
choć niezbyt silnie -  ze świadomością konfliktów społecznych i lewi
cowym radykalizmem. Egalitaryzm w roku 1988 nie był zatem postawą 
rewolucyjną w sensie negowania reguł panującego porządku politycz
nego, choć godził w zasady podziału bogactwa. Była taką  natomiast 
postawa prowadząca do maksymalizacji roszczeń płacowych. Korelacja 
tej ostatniej (88) ze skalą odporności na egalitaryzm (E G A L 8 8 )  jest bli
ska zeru, a jej korelacja ze skalą niechęci do przemian demokratycz
nych (D E M O K 8 8 )  wynosi -0,129 i jes t  statystycznie istotna. Znak 
ujemny świadczy o tym, że nastawieni prodemokratycznie przeciwnicy
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ówczesnego systemu formułowali dalej idące żądania płacowe (do
tyczące wysokości płacy realnej) niż pozostali. Fakt ten był szczegóło
wo analizowany w innej pracy (Zaborowski, 1991). Nie można powie
dzieć tego samego o egal itary stach: ani nie formułowali oni wyższych 
niż inni żądań płacowych, ani też nie przejawili szczególnie silnych 
predylekcji do zmiany systemu (korelacja egalitaryzmu z demokra- 
lyzmem ujemna, co oznacza zmianę w porównaniu z latami siedem
dziesiątymi, kiedy to analogiczna korelacja miała znak dodatni).

S k a l a :  EGAL88 L EW R A D 88 K O NFL88 D E M O K 88

L EW R A D 88 0,3059
(1934)
P=0,000

KO NFL88 0,0468 0,1251
(1912) (1922)
P=0,020 P=0,000

DKMOK.88 -0,1028 0,1005 0,1891
(1931) (1942) (1917)
P=0,000 P=0,000 P=0,000

B OD ŹCE88 -0,0803 -0,2458 -0,0454 -0,0751
(1941) (1951) (1927) (1947)
P=0,000 P=0,000 P=0,023 P=0,000

W prezentowanym zestawieniu zaskakuje ujemna korelacja między 
skalami EGAL88 i BODŹCE88. Przecież to antyegalitaryści powinni 
wierzyć w skuteczność polityki bodźców ekonomicznych, co prowa
dziłoby do zależności dodatniej. W ynik ten potwierdza jedynie 
wcześniejsze obawy, że powtórzone za badaniami zachodnimi wskaźni
ki mierzyły w rzeczywistości polskiej 1988 co innego, niż miały mie
rzyć. W roku 1993 spodziewano się wystąpienia zależności dodatniej. 
Oczekiwanie to nie spełniło się -  omawiana korelacja osiągnęła war
tość ujem ną wyższą niż w 1988 roku (-0,102). Oznacza to odkrycie
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względnie trwałej cechy egalitaryzmu mierzonego w sposób zastoso
wany w niniejszej pracy. Zamiar redukcji nierówności nie stoi w sprze
czności z akceptacją polityki bodźców ekonomicznych polegającej na 
stosowaniu dopłat za takie nakłady jednostek, jak  uzupełnianie kwalifi
kacji czy dodatkowy wysiłek. Wniosek ten pomaga uzmysłowić sobie 
konsekwencje stosowania określonej definicji orientacji egalitarnej. 
Definicja taka ma zawsze charakter cząstkowy, jej wybór może rzuto
wać na konkluzje. Warto zaznaczyć, że wspomniany wcześniej wnio
sek jest zbieżny z wynikami analiz innych danych polskich. W jednej 
z takich analiz odkryta została dwuczynnikowa struktura omawianych 
orientacji, złożona z dwóch elementów: „postawy egalitarnej” i „funk
cjonalnego non-egalitaryzmu” (Zagórski, 1994). Elementy te wykazują 
wyraźne analogie z omawianymi konstruktami.

Związki między skalami odnoszącymi się do postaw politycznych 
są bardzo klarowne. Postawa antydemokratyczna, implikująca podtrzy
manie systemu z 1988 roku, wiąże się z odpornością na radykalne po
glądy lewicowe i z osłabioną świadomością konfliktów, o czym 
świadczą dodatnie korelacje między skalami KO N FL88 i LEW R A D 88 

a DEM O K88. Zgodnie z oczekiwaniami, między KONI-L88 i LI-WRAD88 

zachodzi istotna korelacja dodatnia, choć jej siła jes t  umiarkowana. 
W kolejnym zestawieniu prezentujemy korelacje między tymi skalami, 
które posłużyły do stworzenia konstruktów drugiego rzędu -  obywatel
skiego nieposłuszeństwa (demokratyzm + konflikty) i populizmu (lewi
cowy radykalizm + egalitaryzm). Związki między tymi konstruktami 
i składającymi się na nie elementami mają charakter definicyjny. Tym 
razem obliczeń dokonano na 720 przypadkach włączonych do próby 
panelowej. Dzięki temu można się przekonać, że w próbie tej struktura 
zależności między konstruktami pierwszego rzędu jest bardzo podobna 
do przedstawionej poprzednio. Widać ponadto, że związki między ska
lami użytymi do budowy każdego z konstruktów drugiego rzędu uległy 
wzmocnieniu, natomiast pozostałe nie zmieniły się bądź nieznacznie 
osłabły. Konstrukt populizmu je s t  bardziej koherentny niż łączący 
świadomość konfliktów z demokratyzmem. Dzieje się tak z powodu, 
o którym już  mówiliśmy: postulaty demokratyczne często współwystę- 
powały z postrzeganiem konfliktu wokół władzy, rzadziej ze świado
mością innych konfliktów. Gdyby konflikty te nie zostały wzięte pod
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uwagę, odpowiedni konstrukt byłby bardziej spójny. Warto zwrócić 
uwagę na brak korelacji między „w iarą w system” a „obywatelskim 
nieposłuszeństwem”. Stanowi to jeden z przejawów „pęknięcia” świa
domości społecznej: krytyka stosunków podziału władzy nie szła w pa
rze z wyczuleniem na działanie mechanizmów dystrybucji dóbr ekono
micznych.

S k a l a :  EGAL88 L EW R A D 88

Konstrukt 
2-go rzędu:

BLAM E88 0,122 0,112

EGAL88 0,345
L EW R A D 88 

POPUL

KO NFL88 

DKMOK88

» KO N FL88 D E M O K 88

POPUL CIVDIS

0,094 0,034 0,055 0,000

0,574 0,042 -0,132 -0,085
0,264 0,077 0,046 0,090

0,032 -0,132 -0,641

0,218 0,376
0,323

Przedstawiony powyżej, fragmentami paradoksalny układ zależnoś
ci między zmiennymi psychologicznymi uważamy za produkt stosun
ków społecznych z roku 1988. Badania 1993 wymagały wprowadzenia 
nowego porządku pojęciowego, który obecnie omówimy. Przystępując 
do tych badań przewidywano zanik podstawowej anomalii w powiąza
niach egalitaryzmu z innymi zmiennymi psychologicznymi, wyrażają
cej się w braku wyraźnej korelacji między skalami orientacji egalitar
nej i świadomości konfliktów. Występowanie tej anomalii tłumaczymy 
w rozdziale 2.2.10 za pom ocą koncepcji „dwojakiej rewolucyjności” 
społeczeństwa polskiego przed okresem przemian, eksponującej albo 
konflikt dystrybucyjny, albo polityczny. O egal itary stach wiadomo, że 
w 1988 roku przejawiali tendencję do lokowania się w skrajnych kate
goriach zmiennej „stosunek do socjalizmu” , co dobitnie świadczy 
o zróżnicowaniu ich postaw politycznych (średnie wartości skali egali
taryzmu we wspomnianych kategoriach wynosiły -0,22 i -0,20, podczas 
gdy w pozostałych kategoriach najniższa ze średnich tej skali przybrała
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wartość -0,02). Jednocześnie egalitaryzm nie wchodził w związek ze 
świadomością konfliktów. Świadomość ta natomiast weszła w związek 
z demokratyzmem, tworząc dziwną kombinację postaw, którą można 
uznać za hybrydę typową dla późnego socjalizmu. Spodziewano się, że 
pojedyncze wskaźniki tych postaw użyte w 1993 roku będą silnymi ko- 
relatami świadomości konfliktów społecznych. W przypadku wskaźni
ka postawy prodemokratycznej (29) oznaczałoby to zmianę w porów
naniu z rokiem 1988 i powrót do stanu z końca lat siedemdziesiątych. 
Z kolei w przypadku lewicowego radykalizmu oczekiwano kontynuacji 
stanu zarejestrowanego w roku 1988. Jedyny wskaźnik (19) tej posta
wy, którego sens nie uległ zmianie w nowej rzeczywistości społecznej, 
był w 1988 roku silniej skorelowany ze świadomością konfliktów niż 
wskaźniki pominięte w roku 1993.

Powyższe oczekiwania sprawdziły się w drugiej ich części. Pozosta
wało to w zgodzie z nadzieją, że w okresie transformacji systemowej 
pytania o konflikty społeczne odzyskają swój dosłowny sens, wolny 
od doraźnych uwikłań politycznych i bliski problematyce rozbieżnych 
interesów, objętej w 1988 roku konstruktem lewicowego radykalizmu. 
Przewidując, że do 1993 roku świadomość konfliktów społecznych, 
w tym nieobecnego w 1988 konfliktu między kapitałem a pracą, zroś
nie się z problematyką dystrybucji dóbr, spodziewano się w istocie sil
nie skrystalizowanego układu kilku elementów, w którym lewicowy 
radykalizm zostanie zastąpiony przez jego ekwiwalent -  reakcję na 
zmianę systemową, wynikającą wszak z oceny realizacji interesów 
przez różnych uczestników tej zmiany. Poniższe zestawienie obrazuje 
zjawisko silnej krystalizacji różnych elementów świadomości 1993 ro
ku. Układ tych elementów różni się zasadniczo od dualnej konfiguracji 
par konstruktów pojęciowych zarejestrowanej w roku 1988. W ostat-

Skala: BLAME93 ZM IANY93 KONFL93 SPR93 REVOL93

FG AL93 0,4286 0,3712 0,1863 0,2400 0,7134
BLA M F93 0,3588 0,2373 0,2790 0,7574
ZM IAN Y93 0,1189 0,1767 0,7146
KONFL93 0,1518 0,5220
SPR93 0,3442
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niej kolumnie zestawienia umieszczono skalę stanowiącą kombinację 
pozostałych. Pozycja jednostki na skali charakteryzuje w sposób glo
balny stosunek tej jednostki do kształtującego się po roku 1993 porząd
ku społecznego. Z kolejnego zestawienia wynika, że wspomniane 
niezadowolenie jest tym wyższe, im silniejsze skłonności do przejawia
nia w 1988 roku orientacji egalitarnych i związanych z nimi nastawień 
lewicowo-radykalnych i populistycznych. Odmienny kierunek za
leżności występuje w przypadku „obywatelskiego nieposłuszeństwa” 
i stanowiącej jego  aspekt postawy prodemokratycznej. Przejawianie 
tych orientacji w roku 1988 sprzyja unikaniu kryty ki systemu społecz
nego po pięciu latach. Nie można natomiast powiedzieć tego samego 
o stanowiącym podłoże nieposłuszeństwa w 1988 roku poczuciu zdo
minowania panującego porządku społecznego stosunkami o charakterze 
konfliktowym. Współczynniki korelacji w piątym wierszu tabeli są 
bliskie zeru. Wyjątek stanowi jedynie współczynnik w czwartej kolum
nie, charakteryzujący stabilność omawianej postawy. W zestawieniu 
nie uwzględniono zmiennej „wiara w system” ze względu na brak istot
nych korelacji, nawet w przypadku pomiaru stabilności. Rezultat ten 
nie zaskakuje, gdyż dokonujące się zmiany systemu społecznego mu
siały skłonić niektóre jednostki do rewizji ocen tego systemu.

Skala: HGAF93 ZM IANY93 SPR93

BLAME93 KONFL93 REVOL93

FG AL88 0,3301 0,2339 0,1351 0,1419 0,1240 0,3035
1 FW R A D 88 0,1328 0,1546 0,0303 0,1016 0,0856 0,1608
POPIJL88 0,2340 0,1203 0,1533 0,1539 0,0719 0,2376
DF.M088 -0,1545 -0,0612 -0,1668 0,0548 0,0049 -0,1126
KONFL88 0,041 1 0,0263 -0,0413 0,1292 0,0472 0,0502
CIVDIS88 -0,0982 -0,0240 -0,1498 -0,0650 0,0313 -0,1202

Z przedstawionych w niniejszym Aneksie zestawień wynika, że da
leka początkowo od rewolucyjności w sensie politycznym orientacja 
egalitarna stała się w okresie przekształceń systemowych elementem 
rozbudowanej konstelacji postaw wyrażających zgeneralizowaną kry
tykę nowego porządku. Natomiast rewolucyjna w 1988 roku postawa
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prodemokratyczna, korespondująca z dążeniami do zmiany panujących 
wówczas stosunków politycznych, sprzyja zgeneralizowanej akceptacji 
dokonywanych przekształceń systemowych. Jednak pod wpływem za
grożonych interesów potencjał tej akceptacji ulega erozji: okazuje się, 
że wśród ekonomicznie zdeprywowanych (w 1993 roku) współczynnik 
korelacji między postawą prodemokratyczną (w 1988 roku) a oceną 
zmian systemowych (w 1993 roku) wynosi -0,125, podczas gdy dla 
pozostałych respondentów wartość tego współczynnika jest znacznie 
wyższa (-0,224). Analogiczna różnica współczynników urasta do roz
miarów dramatycznych po wyodrębnieniu przypadków skrajnego uprzy
wilejowania ekonomicznego. W najwyższym decylu zmiennej „dochód 
per capita w rodzinie respondenta” omawiany współczynnik osiąga 
wartość -0,489, w kolejnym decylu -0,264, a w pozosta łych-0,071.

Zaskakujące rezultaty przyniosło sprawdzenie współczynników ko
relacji między egalitaryzmem w 1988 roku a stosunkiem do zmian sys
temowych w roku 1993. Okazuje się, że powodzenie finansowe sprzyja 
wzmocnieniu pozytywnego związku między w yznaw aną wcześniej 
ideologią równościową a potępieniem antyrównościowej transformacji 
systemu. W najwyższym decylu dochodu per capita odpowiedni współ
czynnik korelacji osiągnął wartość 0,411, w pozostałych 0,093, a wśród 
zdeprywowanych i pozostałych -  odpowiednio -0,084 i 0,254. Stwier
dzono jednocześnie, że do podobnych wniosków prowadzi zastąpienie 
zmiennej charakteryzującej położenie ekonomiczne w 1993 roku poło
żeniem rynkowym w roku 1988. W przypadku egalitaryzmu 1988 kore
lacja z oceną zmian 1993 wynosi dla najwyższej kategorii pozycji 
rynkowej (z roku 1988) 0,214, dla kolejnej 0,161, a dla pozostałych ka
tegorii 0,067. Natomiast w przypadku postawy prodemokratycznej 
współczynnik korelacji wśród skrajnie uprzywilejowanych pod wzglę
dem pozycji rynkowej w 1988 roku przewyższa nawet wartością uzy
skany wśród uprzywilejowanych ekonomicznie w 1993 roku. Dla skraj
nie uprzywilejowanych wartość tego współczynnika wynosi -0,510, dla 
pozostałych o uprzywilejowanej pozycji rynkowej -0,204, a dla reszty 
respondentów -0,1 13.

Przedstawione obserwacje dobitnie świadczą o tym, że wzór za
leżności postaw radykalnych prezentowanych przed okresem transfor
macji i w czasie jej trwania pozostaje pod silnym wpływem elit
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wyznających konkurencyjne ideologie. Jednostki nastawione w 1988 
roku rewolucyjnie w sensie politycznym są skłonne akceptować nowy 
porządek pod warunkiem powodzenia finansowego. Gdy warunek ten 
nie je s t  spełniony, prawdopodobieństwo pojawienia się dezaprobaty 
znacznie wzrasta. Z kolei jednostki zorientowane w 1988 roku rewolu
cyjnie w sensie ekonomicznym są skłonne do dezawuowania nowego 
porządku, pomimo powodzenia ekonomicznego.

B. Alternatywny model wyjaśniający orientacji egalitarnych

Stwierdzono, że procent wyjaśnionej wariancji skali orientacji egali
tarnych jest większy, gdy zmienną wyjaśniającą stanowi 5 kategorii po
zycji rynkowej niż w przypadku zastąpienia tej zmiennej przez w sumie 
21 kategorii zawodu i wykształcenia. Co więcej, zmienne te -  jako sil
ne korelaty -  nie m ogą być użyte w jednym modelu wyjaśniającym. 
Wpływ zmiennej „zawód” na kluczową dla niniejszej pracy zmienną 
zależną (skala egalitaryzmu) zbadano w sposób szczegółowy. W anali
zie wariancji okazało się, że dla zmiennej dychotomicznej odzwiercied
lającej podstawowe z punktu widzenia potrzeby określenia determinant 
orientacji egalitarnych rozróżnienie na właścicieli poza rolnictwem 
i pozostałych współczynnik eta wynosi 0,13. Po wprowadzeniu kolej
nej istotnej dystynkcji, tj. po wyodrębnieniu inteligencji, wartość ana
logicznego współczynnika wzrasta do 0,17, natomiast rozwinięcie 
klasyfikacji zawodów do 7 kategorii sprawia, że jej wpływ na zmienną 
zależną odzwierciedla współczynnik eta o wartości 0,18. Wprowadze
nie kolejnych rozróżnień aż do uzyskania 14 kategorii zawodowych po
woduje wzrost współczynnika eta do wartości 0,20. Tymczasem współ
czynnik eta dla 3 kategorii pozycji rynkowej wynosi 0,26. Stwierdzono 
ponadto, że wartość współczynnika beta dla zawodu ulega znacznej re
dukcji (do 0,08) po wprowadzeniu do analizy zmiennej „pozycja ryn
kowa”, podczas gdy wartość tego samego współczynnika dla nowo 
wprowadzonej zmiennej wynosi 0,23.

Próbowano następnie stworzyć szerszy schemat wyjaśniający orien
tacje egalitarne. Do modelu tego włączono 4 z 8 zmiennych wykorzy
stanych do konstrukcji zmiennej „pozycja rynkowa” (piąta z nich -  
posiadanie prywatnego przedsiębiorstwa -  wchodziła w zakres zawo
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du). Zmienne te składały się w sumie z 25 kategorii i wyjaśniały nie
mal dokładnie tyle samo wariancji zmiennej zależnej co pięciowartoś- 
ciowa zmienna „pozycja rynkowa” . Jednakże samodzielny wpływ czte
rech z tych zmiennych był, ze względu na silne korelacje między nimi, 
statystycznie nieistotny. Jedynie zmienna „zatrudnienie w sektorze pry
w atnym” zachowała istotny wpływ. Uzyskany wynik potwierdza celo
wość konstruowania zmiennej syntetycznej, takiej jak  „pozycja rynko
w a” , która pozwala na uchwycenie zróżnicowania wartości zmiennej 
zależnej za pomocą niewielkiej liczby kategorii wyjaśniających.

Dokonano wreszcie analizy polegającej na zastąpieniu zmiennej 
„pozycja rynkowa” -  kolejno -  zawodem i wykształceniem w modelach 
wyjaśniających prezentowanych w tabeli 2 (rozdział 2.2). Zmienną „za
wód” zmodyfikowano przedtem w sposób opisany w rozdziale 1.6.2, dzię
ki czemu wzmocniono jej wpływ. Wyniki tej analizy dowodzą, że uży
teczność zawodu i wykształcenia do wyjaśniania orientacji egalitarnych 
wzrasta po zastąpieniu perspektywy dwuzmiennowej wielozmiennową. 
Dzieje się tak ze względu na układ korelacji z innymi zmiennymi wy
jaśniającym i, słabszy niż w przypadku pozycji rynkowej. Jednakże 
żadna z tych zmiennych nie tworzy bardziej satysfakcjonującej podsta
wy modelu wyjaśniającego orientacje egalitarne niż pozycja rynkowa. 
Stosowne analizy zostały szczegółowo opisane w rozdziale 2.2.6.

C. Średnie wartości skali orientacji egalitarnej (EGAL) 
w 1988 i w 1993 roku dla wybranych kategorii zmiennych 
charakteryzujących obiektywne cechy położenia jednostek

Średnie wartości skali EGAL 
kobiety mężczyźni ogółem (N)

Klasa konsumpcyjna
„underclass” -0,19 -0,21 -0,205 (418)
klasa niższa -0,16 -0,06 -0,117 (780)
niższa klasa średnia -0,05 0,22 0,075 (460)
wyższa klasa średnia 0,26 0,46 0,357 (198)
niższa klasa wyższa 0,68 0,62 0,645 (72)
wyższa klasa wyższa 1,38 1,73 1,640 (16)
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Pozycja rynkowa 
skrajnie niekorzystna -0,37
umiarkowanie niekorzystna -0,1 1
neutralna -0,08
umiarkowanie korzystna 0,32
skrajnie korzystna 0,31

Pozycja zawodowa 
robotnicy rolni i niewykwa
lifikowani robotnicy poza 
produkcją -0,32

pozostali niewykwalifi
kowani pracownicy -0,05

pracownicy wykwalifikowani 
bez wyższego wykształcenia -0,12

pracownicy z wykształceniem
wyższym 0,21

rolnicy indywidualni 
i chłopi-robotnicy -0,06

pracownicy w sektorze 
prywatnym 0,27

właściciele przedsiębiorstw 
poza rolnictwem oraz gospo
darstw ogrodniczych i ho
dowlanych 0,71

-0,44
-0,08
0,31
0,57
0,95

-0,391
-0,105
0,120
0,428
0,679

(163)
(1261)
(257)
(186)
(122)

-0,33 -0,324 (131)

-0,12 -0,087 (318)

0,00 -0,065 (814)

0,74 0,497 (158)

0,00 -0,031 (432)

0,57 0,441 (29)

0,76 0,749 (62)

Wartości testu T są istotne na poziomie co najmniej 0,05 dla każdej 
z par kategorii poszczególnych zmiennych, z wyjątkiem 2 i 3 kategorii 
zawodu.
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D. Stan posiadania i bieżące dochody, klasy konsumpcyjne i klasy
społeczne: wpływ na orientacje egalitarne w analizie wariancji

Z poniższego zestawienia wynika, że sześć kategorii klas konsump
cyjnych wyjaśnia niemal dokładnie taką samą część wariancji zmiennej 
zależnej, co w sumie dziewięć kategorii bieżących dochodów i stanu 
posiadania (przedostatnia kolumna zestawienia). Okazuje się zatem, że 
wspomniana para zmiennych, między którymi zachodzi słaba, lecz sta
tystycznie istotna interakcja, może być bez szkody zredukowana do 
jednego wymiaru -  przynależności jednostek do klas konsumpcyjnych. 
Widać również, że po wprowadzeniu do analizy zmiennej „pozycja 
rynkowa” wyjaśniona część wariancji (ostatnia kolumna zestawienia) 
jest nawet nieco większa w modelu dwuzmiennowym niż w trójzmien- 
nowym. Przemawia to wszystko za przydatnością pojęcia klas kon
sumpcyjnych do analizy zróżnicowania orientacji egalitarnych.

Zmienne W s p ó ł c z y n n i k i
wyjaśniające ETA BIZ TAI BIZTA2 Rl R2

Dochód (per capita) 0,17 0,12 0,09
Stan posiadania 0,23 0,20 0,15 0,258
Pozycja rynkowa 0,26 0,19 0,315

Klasa konsumpcyjna 0,26 0,26 0,19 0,257
Pozycja rynkowa 0,26 0,20 0,317

Uwaga: index 1 przy nazwach współczy nników informuje, że chodzi
o ich wartość przed wprowadzeniem do analizy zmiennej „pozycja ryn
kowa”, a index 2, że chodzi o wartość po jej wprowadzeniu.

Postanowiono jednak  sprawdzić, jak  przedstawiałby się schemat 
wyjaśniający egalitaryzm, gdyby położenie jednostki w społeczeństwie 
było konceptualizowane inaczej, w sposób bliższy zwykle stosowanym 
(Kolrn i in., 1990). Z dokonanych analiz wynika, że odwołanie się do 
klasycznych koncepcji klas społecznych pozwoliłoby na uchwycenie
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zróżnicowania orientacji egalitarnych w stopniu mniejszym niż to moż
liwe dzięki stworzeniu takich narzędzi analitycznych jak  pozycja ryn
kowa i klasa konsumpcyjna. Wynik ten nie zaskakuje w świetle ustaleń 
wynikających z wcześniejszych badań (Zaborowski, 1992), klasy spo
łeczne są bowiem silnie zróżnicowane wewnętrznie pod względem po
staw wobec systemu dystrybucji dóbr. Wśród robotników 
wykwalifikowanych korelacja między poziomem możliwości finanso
wych jednostek a egalitaryzmem wyniosła w 1993 roku -0,201, a wśród 
robotników niewykwalifikowanych -0,430 (-0,276 dla całej klasy ro
botniczej). W pozostałych klasach również stwierdzono występowanie 
silnych zależności (od -0,480 dla rolników do -0,224 w przypadku inte
ligencji). Opisywany stan ulega pogłębieniu. Szczególne znaczenie 
przypisujemy przypadkowi klasy robotniczej, której położenie trady
cyjnie uważano za sprzyjające egalitaryzmowi. W 1988 roku korelacje 
między dochodem per capita a skalą antyegalitaryzmu wśród robotni
ków wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych wynosiły -  odpo
wiednio -  0,104 i 0,061. Pięć lat później analogiczna korelacja dla 
wszystkich robotników wyniosła 0,156 (silniejszy wzrost wystąpił 
wśród niewykwalifikowanych).

E. Zmienne demograficzne a egalitaryzm w roku 1988 i 1993

W poniższym zestawieniu ujęto średnie skali egalitaryzmu dla oś
miu kategorii respondentów o różnych cechach demograficznych. 
Zestawienie to odzwierciedla addytywny -  zasadniczo -  charakter od
działywania uwzględnionych zmiennych: płci, wieku i miejsca za
mieszkania na orientacje egalitarne. W przypadku 1988 roku zaznacza 
się jednak  istotna statystycznie interakcja -  płci i miejsca zamieszka
nia. Płeć działa wyraźnie silniej w dużych miastach niż w pozostałych 
miejscowościach, natomiast działanie wieku jes t  w tych pierwszych sil
niejsze tylko nieznacznie.

Warto zwrócić uwagę na liczebności dla próby z 1988 roku. Zazna
cza się pewne „niedoreprezentowanie” kategorii bardziej podatnych na 
poglądy nieegalitarne (mężczyźni, szczególnie młodzi, tzn. urodzeni po 
roku 1950, z dużych miast, czyli powyżej 300 000 mieszkańców). Wol
no się zatem spodziewać, że w 1988 roku natężenie orientacji egalitar
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nych było w badanej populacji mniejsze niż w próbie. Proces selekcji 
próby panelowej działał w identycznym kierunku. Do próby tej egalita- 
ryści trafiali częściej niż pozostali. W konsekwencji średnia skali egali
taryzmu standaryzowanej dla całości próby, a liczonej w próbie pane
lowej była niższa od zera o 0,06. Z kolei z porównania liczebności 
uwzględnionych w zestawieniu subkategorii prób ogólnopolskiej i pa
nelowej wynika, że subkategorie te nie są w próbach tych jednakowo 
reprezentowane. Problemy związane z doborem próby omawiamy w 
Aneksie 4. Natomiast obecnie zwrócimy uwagę na to, że relatywne na
tężenie sentymentów egalitarnych jest w próbie panelowej z 1993 roku

Kategoria społeczno-demo- Średnie skali egalitaryzmu
graficzna  w próbie/w roku:____

ogólnopolskiej panelowej

1988 (N) 1988 1993 (N)

Młodzi mężczyźni z dużych miast 
Pozostali mężczyźni z dużych miast

0,75
0,34

(54)
(129)

0,37
0,35

0,79
0,35

(22)
(54)

Mężczyźni z dużych miast ogółem 0,46 (183) 0,36 0,47 (76)

Młode kobiety z dużych miast 
Pozostałe kobiety z dużych miast

0,20
0,00

(92)
(147)

0,20
-0,23

0,22
-0,06

(42)
(46)

Kobiety z dużych miast ogółem 0,08 (239) -0,02 0,08 (88)

Młodzi mężczyźni z małych 
ośrodków
Inni mężczyźni z małych ośrodków

0,12
-0,07

(263)
(453)

0,14
-0,18

0,18
-0,20

(115)
(150)

Mężczyźni z małych ośrodków 
ogółem 0,00 (716) -0,04 -0,03 (265)

Młode kobiety z małych ośrodków 
Inne kobiety z małych ośrodków

-0,05
-0,17

(304)
(502)

0,01
-0,36

0,12
-0,27

(113)
(176)

Kobiety z małych ośrodków ogółem -0,12 (806) -0,22 -0,12 (289)
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bardzo podobne do stwierdzonego pięć lat wcześniej w próbie ogólno
polskiej. Jedyna istotna różnica dotyczy małych ośrodków, w przypad
ku których uległy wyraźnemu zaostrzeniu różnice natężenia orientacji 
egalitarnych ze względu na wiek, zarówno w przypadku mężczyzn, jak 
i kobiet. Nie należy jednak wyciągać z tej obserwacji zbyt daleko idą
cych wniosków, a to ze względu na wspomniane wcześniej działanie 
procesu selekcji próby panelowej. Pomimo stwierdzonych zakłóceń, 
utrzymała się stwierdzona w 1988 roku interakcja -  zmienna „płeć” 
działa silniej w dużych miastach niż w pozostałych ośrodkach.

F. Orientacje egalitarne: ich spójność i trwałość

Poniższe zestawienie charakteryzuje stabilność spójnych (w latach 
1988-1993) orientacji egalitarnych, zdefiniowanych w sposób wyłożo
ny na wstępie rozdziału 3.3, ujętych według poziomu wykształcenia (w 
roku 1993; próba panelowa, N=720). Wypada przede wszystkim zau
ważyć, że o ile w*kategorii najwyższej konsekwentnie unika orientacji 
egalitarnej ponad dwie trzecie respondentów, o tyle w kategoriach naj
niższych orientację egalitarną przejawia w sposób trwały niespełna jed 
na trzecia respondentów. Analogiczna prawidłowość przejawia się 
w sposób jeszcze bardziej wyraźny po zastąpieniu wykształcenia 
zmienną charakteryzującą sytuację materialną badanych. Z kolejnego 
zestawienia, prezentującego stabilność spójnych orientacji egalitarnych 
w latach 1988-1993 według poziomu możliwości finansowych respon
denta w roku 1993 (w próbie panelowej, N=720) wynika, że frakcja 
konsekwentnych egalitarystów wśród jednostek o najniższym poziomie 
możliwości finansowych nieznacznie przekracza jedną  trzecią, podczas 
gdy na poziomie najwyższym wspomnianych możliwości frakcja kon
sekwentnie unikających egalitaryzmu zbliża się do trzech czwartych. 
Wielkość tej ostatniej wzrasta do ponad czterech piątych po skumulo
waniu obu cech położenia społecznego -  poziomu edukacji oraz możli
wości finansowych jednostek. Widać to w pierwszym wierszu kolej
nego zestawienia. Natomiast z jego ostatniego wiersza wynika, że w 
kategorii charakteryzującej się zarazem niskim poziomem wykształce
nia i najmniejszymi możliwościami finansowymi, frakcja konsekwent
nych i spójnych egalitarystów nadal nieznacznie przekracza jed n ą  trze-
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Poziom Spójna orientacja egalitarna (%):
wykształcenia ani w 1988 

ani w 1993
tylko 

w 1988
tylko 
w 1993

w 1988 
i w 1993

(N)

Wyższe, niepełne 
wyższe, pomaturalne 68,2 12,7 7,3 11,8 (110)

Średnie, niepełne 
średnie 44,0 19,3 14,2 22,5 (218)

Zasadnicze
zawodowe 33,9 14,2 23,5 28,4 (183)

Podstawowe 25,4 17,9 24,3 32,4 (173)

Niepełne
podstawowe 13,9 19,4 36,1 30,6 (36)

Ogółem 39,2 16,7 19,0 25,1 (720)

cią. Wynika z tego, że spójne i trwałe orientacje egalitarne (jedna
czwarta próby) nie są zjawiskiem zbyt częstym. Podlegają one znacz
nym fluktuacjom -  ponad jedną  trzecią próby stanowią jednostki, które 
w analizowanym okresie przyjęły bądź porzuciły spójną orientację ega
litarną. Blisko 40% badanych konsekwentnie unikało spójnej orientacji 
egalitarnej, z czego zdecydowana mniejszość przejawiała względnie 
spójną orientację anty egalitarną, występującą wielokrotnie rzadziej od 
spójnej orientacji egalitarnej. Orientacje spójne i trwałe obu przeciw
stawnych rodzajów stanowiły w sumie mniej niż 40% próby panelowej. 
Działają zatem trzy czynniki erozji stabilnych orientacji: (i) silnie ogra
niczona popularność w każdym z badanych momentów spójnych po
staw antyegalitarnych; (ii) znaczne natężenie postaw indyferentnych 
bądź mieszanych, zarówno w roku 1988 jak  i w 1993; (iii) w sumie nie 
mniej liczne przypadki porzucania spójnych postaw egalitarnych po ro
ku 1988 bądź ich przyjmowania -  w miejsce innych -  przed rokiem 
1993.
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Poziom
wykształcenia

Spójna orientacja egalitarna (%):
ani w 1988 
ani w 1993

tylko 
w 1988

tylko 
w 1993

w 1988 
i w  1993

(N)

(6-najwyższy) 72,7 13,6 9,1 4,4 (22)
(5) 63,3 16,3 8,2 12,2 (49)
(4) 52,7 16,7 15,3 15,3 (150)
(3) 49,3 16,9 15,5 18,3 (71)
(2) 30,2 20,1 22,8 26,8 (149)
(1-najniższy) 27,4 15,3 21,9 35,4 (274)

Dane zawarte w zestawieniu charakteryzującym stabilność spójnych 
orientacji egalitarnych w latach 1988-1993 ze względu na poziom 
wykształcenia i możliwości finansowych w roku 1993, umożliwiają 
poczynienie dalszych obserwacji. Z zestawienia tego wynika, że wśród 
inteligencji (poziom wykształcenia powyżej średniego) spójny i stabil
ny egalitaryzm jest  zjawiskiem stosunkowo rzadkim niezależnie od po
ziomu możliwości finansowych. Ulega mu co szósty inteligent o ni
skich możliwościach i co dwunasty z pozostałych. Co więcej, natężenie

Poziom: Spójna orientacja egalitarna (%):
wykształcenia możliwości nigdy w 1988 w 1993 zawsze

finansowych (N)

powyżej wysoki (6-5) 81,5 7,4 3,7 7,4 (27)
średniego średni (4) 70,6 11,8 8,8 8,8 (34)

niski (1-3 59,2 16,3 8,2 16,3 (49)

wysoki (6-5) 58,6 17,2 10,3 13,8 (29)
średni średni (4-3) 54,5 16,9 13,0 15,6 (77)

niski (1-2) 31,2 22,6 15,1 31,2 (93)

poniżej wysoki (6-4) 46,2 19,2 17,9 16,7 (78)
średniego średni (3-2) 25,6 17,6 28,0 28,8 (125)

niski (1) 24,6 14,3 25,1 36,0 (203)
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egalitaryzmu spójnego słabnie w czasie (między rokiem 1988 a 1993) 
tym silniej, im mniejsze możliwości finansowe. Podobnie dzieje się 
w przypadku osób z wykształceniem średnim oraz wśród tych osób 
z wykształceniem niższym od średniego, które cechuje wysoki poziom 
możliwości finansowych. W siedmiu kolejnych wierszach tabeli war
tość procentów charakteryzujących „odpływ” z kategorii „spójnych 
egalitarystów” (kolumna 2) przewyższa wartość procentów charaktery
zujących „napływ” do tej kategorii (kolumna 3). Odwrotnie rzecz się 
przedstawia w stanowiących z górą 40% próby kategoriach ujętych 
w dwóch ostatnich wierszach tabeli, gdzie można zaobserwować ponad 
dziesięcioprocentowe przyrosty spójnych egalitarystów.

Z powyższych obserwacji wynika, że natężenie spójnego egalitaryz
mu okresu przemian systemowych nie jes t  słabsze od rejestrowanego 
w czasach „państwowego socjalizmu” dzięki jednostkom o najmniej
szych zasobach edukacyjnych, które nie dysponują dużymi zasobami 
finansowymi. W kategoriach tych jest więcej jednostek na egalitaryzm 
podatnych niż odpornych. Natomiast duże możliwości finansowe i co 
najmniej średni poziom wykształcenia ułatwiają odchodzenie od spój
nej orientacji egalitarnej. Oznacza to pewien spadek -  w latach 1988- 
-1993 -  siły związków między możliwościami finansowymi a spójnym 
egalitaryzmem w obu wyższych kategoriach wykształcenia i wyraźny 
wzrost w kategorii najniższej. Generalnie wzrosła siła zależności egali
taryzmu spójnego od poziomu wykształcenia -  w badanym okresie ce
chy niemal idealnie stabilnej. Wśród jednostek z wykształceniem 
powyżej zasadniczego zawodowego natężenie takiego egalitaryzmu 
spadło o ponad 5%, a wśród pozostałych wzrosło o blisko 10%. W kon
sekwencji wystąpił lekki wzrost natężenia egalitaryzmu w całej próbie 
panelowej, który jednakże może być przypisany zmianie w tej próbie 
średniej parametru „wiek” (przyrost jego  wartości o 3,5).

W kolejnym zestawieniu pokażemy, że w latach 1988-1993 nie do
szło -  w skali próby -  do wyostrzenia orientacji egalitarnych. Egalita
ryzm skrajny, zdefiniowany bardzo restryktywnie w sposób określony 
na wstępie Rozdziału 3.3, nieco przybrał na sile, ale wzrost częstotli
wości jego  występowania był częściowo rekompensowany spadkiem 
znaczenia egalitaryzmu umiarkowanego. Pozostaje jednak faktem, że 
skrajny egalitaryzm był jed y n ą  z ujętych w omawianym zestawieniu
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postaw, której znaczenie w badanym okresie wzrosło. Największy, 
czteroprocentowy spadek wystąpił w przypadku nastawień indyfe- 
rentnych, natomiast antyegalitaryzm pozostał na niezmiennie niskim 
poziomie. Kierunek trendu jest zatem jasny -  ku egalitaryzmowi, i to 
w wydaniu skrajnym. Natężenie tego trendu pozostaje umiarkowane, 
choć pamiętać należy o tym, że duża siła postaw egalitarnych w punk
cie wyjściow ym  analiz czyni poważniejszy przyrost natężenia tych 
postaw zdarzeniem mało prawdopodobnym.

Orientacje 1993: 

1988

Egalitarne

skrajne umiarko
wane

Indyfe-
rentne

Antyega
litarne

% (N)

Egal itarne 
skrajne 31,9 37,2 27,7 3,2 26,1 (188)

Egalitarne
umiarkowane 31,9 43,7 21,5 2,9 38,8 (279)

lndyferentne 33,5 34,4 24,4 7,7 29,0 (209)

Antyegalitarne 20,5 13,6 38,6 27,3 6,1 (44)

Ogółem 31,7 37,5 25,0 5,8 100,0 (720)

Powyższe obserwacje korespondują z w yłożoną wcześniej tezą 
o polaryzacji poglądów, choć tym razem chodziło nie o dystrybucję 
tych poglądów w społeczeństwie, lecz o ich ewolucję na poziomie jed 
nostek. Okazało się przy tym, że narasta tylko jeden biegun badanych 
orientacji (skrajnie egalitarny), podczas gdy drugi pozostaje bez zmian. 
W następnej części tego Aneksu pokażemy, że podatność na egalita
ryzm ulegała w latach 1988-1993 polaryzacji nie tylko ze względu na 
rozkład zasobów finansowych i edukacyjnych. Wprowadzenie innej niż 
poprzednio definicji ulokowania jednostki w systemie społecznym nie 
zmienia generalnego wniosku o postępującej polaryzacji poglądów, na
wet pomimo użycia odmiennej od wcześniej stosowanej miary egalita
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ryzmu (znacznie mniej restryktywnej -  generującej przyrost frakcji 
egalitarystów w roku 1993 z 44,1 do 69,2%, a w roku 1988 z 41,8 do 
64,9%). Wniosku o polaryzacji nie formułujemy zatem polegając na 
specyfice określonego pomiaru, odnosimy go natomiast zarówno do 
spójnych orientacji egalitarnych, jak  i do poglądów wyrażających jedy 
nie aprobatę egalitaryzacji stosunków podziału dóbr, niezależnie od te
go, czy towarzyszą im pozostałe elementy zespołu postaw egalitarnych.

G. Centralne vs. peryferyjne ulokowanie jednostki w systemie 
społecznym, podatność na egalitaryzm, stosunek do zmian 
systemowych

Prezentowany w tabeli 10 rozkład zwolenników egalitaryzacji sto
sunków podziału (określonych tym razem w sposób mniej restryktyw
ny niż poprzednio) wśród zdecydowanie aprobujących demokratyzację 
ilustruje silny, kumulujący się wpływ pozycji rynkowej, wielkości za
mieszkiwanej miejscowości oraz płci na zm ienną zależną. Siłę tego 
w pływu odzw ierciedla bardzo w ysoka wartość współczynnika phi 
(0,302). Dla porównania warto wspomnieć, że wśród umiarkowanych 
zwolenników demokratyzacji i jednostek o nastawieniu indyferentnym 
analogiczny w spółczynnik przybrał wartość 0,170, a wśród propo
nujących konserwowanie panującego systemu 0,125. Widać z tego, że 
przejawianie postawy prodemokratycznej w 1988 roku sprzyjało pola
ryzacji społeczeństwa wokół kwestii podziału dóbr. Obecnie pokaże
my, że sprzyjał temu również upływ czasu. Współczynnik dla roku 
1993, odzwierciedlający zróżnicowanie orientacji egalitarnych prezen
towane w poniższym zestawieniu, wzrósł -  w porównaniu z rokiem 
1988 -  istotnie, z 0,326 do 0,431. Podobnie jak  w przypadku egalita
ryzmu zdefiniowanego bardziej restryktywnie, jego natężenie lekko 
wzrosło, jednakże w analizowanych kategoriach dokonały się zmiany 
zgodne z tezą o polaryzacji. Natężenie orientacji egalitarnych wzrosło 
jedynie poza dużymi miastami, silnie w przypadku niskiej pozycji ryn
kowej i nieznacznie w przypadku mężczyzn o wysokiej pozycji. Nato
miast wśród kobiet o takiej pozycji dokonała się zmiana w kierunku 
przeciwnym, która zaznacza się ostrzej niż w przypadku mężczyzn
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o niskiej pozycji z dużych miast. Widać z tego, że ubytki egalitaryzmu 
w kategoriach ulokowanych relatywnie blisko centrum systemu spo
łecznego (w tym wielkomiejskiej klasy robotniczej) są z nawiązką re
kompensowane na peryferiach systemu.

Pozycja
rynkowa

Miejsce
zamieszkania

Płeć Aprobata 
egalitaryzacji (%)

1988 1993

Wartości
ETA*

Korzystna duże ośrodki M 40,7 40,7 0,297
duże ośrodki K 34,8 30,4 **
pozostałe M 37,5 41,7 **
pozostałe K 61,0 39,0 0,431

Neutralna,
niekorzystna duże ośrodki M 63,3 51,0 0,506

duże ośrodki K 75,8 74,2 0,264
pozostałe M 66,0 75,1 0,310
pozostałe K 69,9 79,9 0,189

Ogółem 64,9 69,2 0,308

* dla średnich zmiennej ..potępienie systemu’' obliczonych dla zwolenników i przeciwników
egalitaryzacji w roku 1993 

*’ obliczeń nie dokonano ze względu na zbyt małe liczebności

Ostatnia kolumna omawianego zestawienia obrazuje rolę, ja k ą  
orientacje egalitarne pełnią w generowaniu niechętnych nastawień do 
całościowego systemu nierówności społecznych (ujętych w zm ienną 
„potępienie systemu”, pozostającą definicyjnym korelatem dezaprobaty 
zmian systemowych). Można zaobserwować, że w przypadku niskiej 
pozycji rynkowej egalitaryzm silniej sprzyja „potępieniu system u” 
wśród mężczyzn niż wśród kobiet, a najsilniej wśród tych pierwszych 
w dużych miastach. Wynik ten stanowi element bardziej ogólnej obser
wacji: w 1993 miejsce dwojakiej rewolucyjności zajmuje jednolita  
świadomość radykalna, choć niejednakowo wyraźnie w różnych środo
wiskach. Podobnie jak  w przypadku omawianej dalej dynamiki oczeki
wań płacowych przodują w tym procesie środowiska ulokowane na 
średnich szczeblach hierarchii społecznej. O ile w roku 1988 egalita
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ryzm nie szedł w parze z krytyką systemu (operacjonalizowaną w kate
goriach nastawień prodemokratycznych), o tyle w roku 1993 sytuacja 
uległa radykalnej zmianie.

H. Dynamika oczekiwań płacowych w latach 1988-1993

Cechą społeczeństwa polskiego okresu państwowego socjalizmu był 
wysoki poziom oczekiwań płacowych, silnie przewyższający poziom 
płac faktycznych. W roku 1988 średnia oczekiwanej płacy realnej wy
nosiła 1,45 mediany faktycznej płacy przeciętnej. W latach 1988-1991 
oczekiwania rosły szybciej niż faktyczne wynagrodzenia -  oczekiwania 
osiągnęły 1,9 wspomnianej wcześniej mediany. Potem trend ten uległ 
odwróceniu, lecz oczekiwania społeczne nie zeszły do poziomu sprzed 
okresu transformacji systemu. Dynamika oczekiwań płacowych rysuje 
się jeszcze wyraźniej, gdy zamiast mediany zarobków użyć mediany 
dochodów per capita w rodzinach. W 1988 roku oczekiwano, że płaca 
minimalna powinna wynosić -  przeciętnie -  2,2 mediany faktycznych 
dochodów per capita, podczas gdy w roku 1991 analogiczne oczekiwa
nia wzrosły do poziomu 3,1. Dwa lata później były one niższe, ale do
chodziły do poziomu 2,8.

Poniższe zestawienie charakteryzuje dynamikę oczekiwanej wiel
kości płacy minimalnej, wyrażonej w postaci ilorazu postulowanych 
kwot i mediany faktycznego -  w danym roku -  dochodu per capita. 
Obliczono średnie tego ilorazu dla trzech kategorii faktycznego docho
du per capita, grupujących po 1/3 próby według wielkości tego docho
du. Można zaobserwować, że pierwszy okres transformacji przyniósł 
bardzo ostry wzrost oczekiwań na skrajnych szczeblach hierarchii do
chodów i dość wyraźny wzrost na szczeblu średnim. W kolejnym jej 
okresie oczekiwania na szczeblach skrajnych spadły do poziomu bli
skiego zarejestrowanemu w 1991 roku dla kategorii środkowej, oczeki
w ania której nie uległy w następnych latach redukcji. W każdym 
z badanych momentów badana zależność przedstawiała się inaczej -  
słaba zależność prostoliniowa ustąpiła z czasem miejsca nieco silniej
szej zależności krzywoliniowej, a ta z kolei ustąpiła miejsca sytuacji 
braku zależności.
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Faktyczne Iloraz oczekiwanej płacy minimalnej i mediany
dochody faktycznych dochodów per capita w roku:______
per capita 
w rodzinie 1988 1991 1993

Wysokie 2,32 3,27 2,84
Średnie 2,17 2,77 2,83
Niskie 2,16 3,38 2,76

Kolejne dwa zestawienia pozwalają prześledzić dynamikę oczeki
wań płacowych w kategoriach wyróżnionych ze względu na poziom 
wykształcenia i centralne vs. peryferyjne ulokowanie w systemie spo
łecznym (zdefiniowane na podstawie pozycji rynkowej oraz wielkości 
zamieszkiwanej przez respondenta miejscowości, uzupełnione o po
dział ze względu na płeć). Rezultaty zawarte we wszystkich omawia
nych w tej części Aneksu zestawieniach prow adzą do jednolitej 
konkluzji: w okresie transformacji systemu oczekiwania płacowe rosły 
najsilniej tam, gdzie dawniej występowały w stosunkowo mniejszym 
nasileniu. W konsekwencji wartości umieszczonych pod omawianymi 
zestawieniami współczynników eta maleją, co oznacza, że różnice po
stulatów formułowanych przez analizowane kategorie respondentów 
zacierają się. Największe przyrosty tych postulatów wystąpiły w naj-

lloraz oczekiwanej płacy minimalnej i mediany 
Poziom faktycznych dochodów per capita w roku:
wykształcenia

1988 1993
Niepełne podstawowe 1,68 2,46
Podstawowe 2,11 2,67
Zasadnicze zawodowe

i niepełne średnie 2,27 2,93
Średnie 2,22 2,92
Wyższe, niepełne

wyższe, pomaturalne 2,12 2,64
ETA: 0,154 0,148
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niższej kategorii wykształcenia, wśród kobiet i poza dużymi miastami. 
W wyniku tych zmian uległa pewnej modyfikacji lokalizacja źródeł 
wysokich postulatów płacowych. W przypadku kobiet do deklarują
cych w 1988 roku najwyższe kwoty respondentek o korzystnej pozycji 
rynkowej dołączyła kategoria o niskiej pozycji z dużych miast. W przy
padku mężczyzn uległo krystalizacji źródło ulokowane poza korzystną 
pozycją rynkową. W 1993 roku daleko idące postulaty formułowali już 
nie tylko mieszkańcy dużych miast, lecz także pozostali.

Iloraz oczekiwanej płacy mini- 
Pozycja Miejsce Płeć malnej i mediany faktycznych
rynkowa zamieszkania dochodów per capita w roku:

Korzystna duże ośrodki 
duże ośrodki 
pozostałe 
pozostałe

Neutralna,
niekorzystna duże ośrodki 

duże ośrodki 
pozostałe 
pozostałe

ETA:

1988 1993

M 2,43 2,52
K 2,44 2,94
M 1,74 2,49
K 2,12 2,93

M 2,63 2,97
K 2,07 2,91
M 2,25 2,90
K 2,01 2,68

0,227 0,138

I. Poparcie społeczne „w tunelu”? O roli czynnika nadziei 
jednostek na poprawę położenia materialnego

Stworzony w niniejszej pracy aparat pojęciowy nie pozwala na w y
odrębnienie czynnika nadziei jednostek na poprawę ich położenia ma
terialnego, a w konsekwencji zbadania wpływu, jaki w ywiera ten
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czynnik zarówno na aprobatę zmian systemowych, jak  i na formowanie 
się nieinstrumentalnych wobec celów tych zmian postaw społecznych, 
takich jak  orientacje proegalitarne. Dlatego też dokonano powtórnej 
konceptualizacji użytych zmiennych. Stworzono nową skalę aprobaty 
zmian systemowych, wolną od omawianego czynnika nadziei. Z pre
zentowanego poniżej zestawienia jasno wynika, że wspomniany czyn
nik działa, jednakże jego  rola w kształtowaniu postaw przychylnych 
transformacji systemowej pozostaje nikła.

Predyktory aprobaty Wartości współczynników:
zmian systemowych eta beta

Wykształcenie 0,29
Możliwości finansowe 0,36
Szanse 0,41
Nadzieja 0,27
Optymizm 0,20
Wiara w system 0,34

Wartości R:

0,15 0,13 0,13 0,13
0,22 0,22 0,23 0,22
0,26 0,23 0,25 0,27
0,15 0,15 — —

0,13 0,10 0,11 —

— 0,24 0,24 0,24

0,535 0,576 0,559 0,548

W przypadku zmiennej charakteryzującej aprobatę zmian systemo
wych wykształcenie oraz możliwości finansowe jednostki umożliwiają 
wyjaśnienie 16,5% wariancji (dwa pierwsze wiersze w poniższym ze
stawieniu). Wprowadzenie trzech zmiennych (ujętych w kolejnych 
wierszach zestawienia) charakteryzujących stany świadomości uczest
ników procesu przemian społecznych powoduje, że procent wyjaśnio
nej wariancji wzrasta do 28,6. Zastanówmy się nad sensem tych 
zmiennych. Pierwsza z nich -  „szanse”, stanowiąca najlepszy z możli
wych predyktorów aprobaty zmian systemowych, odzwierciedla su
biektywne poczucie realizowania przez jednostkę jej indywidualnych 
interesów (39). Wpływ postulowanego w tzw. teoriach tunelu (Zagór-
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ski, 1994) czynnika nadziei ujmuje zmienna o tej samej nazwie. Wpływ 
ten jest nieznacznie silniejszy od wywieranego przez kolejną zmienną, 
charakteryzującą czynnik optymizmu wywołanego wiarą w rychłe na
dejście ery dobrobytu (50).

Po uzupełnieniu modelu zależności o kolejny ważny predyktor 
świadomościowy -  wielokrotnie używaną w analizach zmienną „wiara 
w system” -  przekonano się, że wyłączenie z tego modelu zmiennej 
charakteryzującej nadzieję (kolumna 3 zestawienia) powoduje spadek 
procentu wyjaśnionej wariancji o 2%, podczas gdy wspomniane po
przednio uzupełnienie modelu wywołuje wzrost o 4,2%. Poczynione 
dotąd obserwacje dowodzą dużego znaczenia czynnika percepcji doko
nujących się zmian systemowych dla aprobaty tych zmian. Znajduje to 
wyraz w bardzo silnym działaniu postrzegania realizacji własnych inte
resów oraz w dość silnym wpływie percepcji zmian własnego położe
nia materialnego w okresie transformacji systemowej (jedna ze 
zmiennych użytych do budowy konstruktu „możliwości finansowe jed 
nostki”) i reguł działania systemu społecznego (zmienna „wiara w sy
stem”).

Czyniąc powyższe obserwacje stwierdzono jednocześnie, że działa
nie percepcji szans jest tak silne, że powoduje bardzo poważne osłabie
nie związku między aprobatą a wykształceniem. Oznacza to, że jed 
nostki o wyższym poziomie wykształcenia pozostają sojusznikami poli
tyki promowania zmian społecznych jedynie dlatego, że zyskują na niej 
i -  niezależnie od tego -  uważają j ą  za zgodną z własnymi interesami. 
Poczyniono również dwa inne, ważne ustalenia. Okazało się, że stano
wiące bardzo silny korelat aprobaty zmian orientacje egalitarne 
(eta=0,35) niczego istotnego nie wnoszą do wyjaśnień możliwych dzię
ki wpływom ujętym w kolumnie 3 powyższego zestawienia. Stwierdzo
no ponadto, że zmienna charakteryzująca dezorientację poznawczą (10) 
nie działa na aprobatę zmian niezależnie od położenia materialnego 
jednostki, pozostając jednak względnie silnym jej korelatem (w ukła
dzie dwuzmiennowym eta=0,16).

Rezultat ujęty w kolumnie 4 powyższego zestawienia dowodzi je d 
nostronności interpretacji aprobaty zmian w kategoriach nadziei. Oka
zuje się bowiem, że czynnik optymizmu, który odnosi się do anty
cypacji nie związanych w sposób bezpośredni z własną sytuacją mate
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rialną jednostki, działa niewiele słabiej niż nadzieja (spadek wariancji o 
1,2%). Nawet gdyby czynnik ten uznać za pośrednio odzwierciedlający 
własne nadzieje to i tak stanowiąca w sumie 3,2% część analizowanej 
wariancji jest znacznie mniejsza od tej, którą można przypisać czy to 
pozycji społecznej, czy też czynnikowi percepcji -  tak własnych intere
sów, jak  i reguł działania systemu społecznego.

Wniosek orzekający o umiarkowanej roli czynnika nadziei w kształ
towaniu postaw przychylnych zmianom społecznym nie ulega zmianie 
po zastąpieniu testu konserwatywnego maksymalnie liberalnym. W ko
lejnym modelu zależności zmienną „możliwości finansowe” zmodyfi
kowano tak, aby charakteryzowała ona wyłącznie stan obiektywny 
(pominięto oceny zmian położenia jednostki w okresie transformacji 
systemowej), a wszystkie inne zmienne świadomościowe poza nadzieją 
i optymizmem pominięto. Po wykluczeniu z takiego modelu opty
mizmu procent wyjaśnionej wariancji spadł o 2,7%, a po wykluczeniu 
także i nadziei o dalsze 5%, ale dwie pozostałe zmienne wyjaśniały 
13,6%. Z kolei po dołączeniu do tego modelu optymizmu wystąpił 
wzrost o 4%. Tymczasem dołączenie do niego trzeciej zmiennej spo
śród charakteryzujących percepcję powoduje następujący przyrost w y
jaśnionej wariancji aprobaty zmian systemowych: o 10,2% w przy
padku zmiennej „szanse” , dla zmiennej „wiara w system” o 8%, dla 
egalitaryzmu o 6,1%, dla dezorientacji poznawczej o 1,7%.

Prymat takich czynników jak zajmowana pozycja społeczna, poczu
cie realizacji interesów oraz percepcja rzeczywistości społecznej nad 
zmiennymi charakteryzującymi stany antycypowane jest jeszcze bar
dziej widoczny w przypadku determinant egalitaryzmu. W zależności 
od przyjętego kryterium czysty wpływ nadziei wynosi od 1,7 do 2,8% 
wyjaśnionej wariancji, podczas gdy analogicznego wpływu zmiennej 
„wiara w system ” nie sposób ocenić na mniej niż 9%. Wartości 
współczynników eta wynoszą 0,22 dla nadziei oraz 0,16 dla opty
mizmu, co stanowi niewiele w porównaniu ze zmienną „wiara w sy
stem” (0,42), „aprobata zmian” (0,35) czy „egalitaryzm 1988” (0,34). 
W przypadku „dezorientacji poznawczej” wartość eta jes t  podobna 
(0,18). Silniej natomiast działają zmienne charakteryzujące położenie 
jednostki w społeczeństwie -  wiek, pozycja rynkowa oraz możliwości 
finansowe jednostki, nawet bez uwzględnienia percepcji zmian położe
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nia jednostki w ostatnich latach, wyjaśniają łącznie 21,0% wariancji 
zmiennej zależnej. Nie należy zatem przeceniać roli, j a k ą  odgrywa 
czynnik nadziei w procesie formowania się postaw przychylnych zmia
nom systemowym. W pływ bezpośredni tego czynnika na aprobatę 
wspomnianych zmian pozostaje umiarkowany, a wpływ pośredni -  
poprzez orientacje egalitarne -  właściwie nie występuje.



Aneks 4: opis prób respondentów 
-  oryginalnej i panelowej

Do badań 1987-1988 pobrano reprezentatywną próbę ogólnopolską 
6000 osób (w wieku od 21 do 65 lat) stosując złożoną procedurę, której 
opis został opublikowany w pracy zawierającej założenia teoretyczne 
i szczegóły warsztatowe omawianych badań (Słomczyński i in., 1989). 
Zastosowany w tych badaniach kwestionariusz wywiadu składał się 
z części wspólnej, przeznaczonej dla wszystkich respondentów (5888 
faktycznie przeprowadzonych wywiadów) oraz z fragmentu opracowa
nego w trzech wersjach, z których każda zawierała pytania dla innej, 
losowo dobranej części próby. Jedną z takich części próby (1969 fak
tycznie zrealizowanych w ywiadów) poddano indagacji na tematy 
związane z problem atyką podziału dóbr. Prezentowane w niniejszej 
pracy rezultaty analiz dla roku 1988 dotyczą tej właśnie podpróby.

Do badań panelowych 1993 wylosowano 2300 osób, które zostały 
podzielone na dwie podpróby. W jednej z nich wyodrębniono 720 
przypadki, dla których w 1988 zebrano dane niezbędne do naszych 
analiz. Poświęcono wiele uwagi identyfikacji tych przypadków, z kil
kunastu wątpliwych zrezygnowano. Dzięki starannej selekcji mamy 
pewność, że wzięte pod uwagę pary wywiadów pochodzą od tych sa
mych respondentów. Dokonane zabiegi nie wywołały istotnej deforma
cji analizowanej w 1993 podpróby panelowej, o czym świadczą 
poniższe zestawienia.

Płeć Próba Podpróba Próba Podpróba
1988 1988 panelowa panelowa

1993 1993
(N=5888) (N=1969) (N=2268) (N=720)

Kobiety 53,8 53,8 51,1 52,5
Mężczyźni 46,2 46,2 48,9 47,5

Udział mężczyzn w próbie panelowej 1993 wzrósł -  w porównaniu 
z próbą oryginalną -  o 1,3%. Nie jest to zmiana, która mogłaby budzić 
niepokój, ani ze względu na rozmiar, ani z uwagi na kierunek. Warto
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zauważyć, że rozkład dla podpróby panelowej z roku 1993 odbiega od 
układu odpowiednich parametrów dla populacji w stopniu nieco niniej
szym niż miało to miejsce pięć lat wcześniej.

W spomniano ju ż  wcześniej, że próbę z 1988 roku cechował zbyt 
niski udział osób młodych, w szczególności mężczyzn. Pominięto za
tem jednostki z kategorii nieco mniej podatnej od innych na orientacje 
proegalitarne. W podpróbie panelowej tendencja ta osłabła w przypad
ku płci i uległa wzmocnieniu w przypadku wieku. Z prezentowanego 
poniżej zestawienia wynika, że wyższy od przeciętnej ubytek respon
dentów wystąpił w rocznikach najmłodszych oraz w kohorcie najstar
szych. Ostatnie ze wspomnianych zdarzeń -  podobnie jak  wzrost 
udziału w próbie mężczyzn -  przeciwdziała zniekształceniom wzmac
niającym manifestowanie się orientacji proegalitarnych. Należy jednak 
wyraźnie podkreślić, że mowa o zniekształceniach minimalnych, które 
nie mogły spowodować istotnej zmiany uchwyconego w naszych bada
niach obrazu. Najprawdopodobniej faktyczne natężenie orientacji ega
litarnych było -  zarówno w roku 1988, jak  i w 1993 -  tylko nieco 
słabsze od zarejestrowanego. Przypuszczenie takie nie jes t  sprzeczne 
z wnioskiem orzekającym o lekkim wzroście -  z i tak już  wysokiego 
poziomu -  natężenia nastawień egalitarnych w badanym okresie. Wnio
sek ten wytrzymuje również próbę korekty rozkładu wieku, polegającej 
na pominięciu w analizie roczników najstarszych i dodaniu najmłod
szych, choć pamiętać należy, że w ostatnim przypadku możliwa była 
jedynie bardzo niedoskonała estymacja.

Wiek* Próba 1988 Podpróba 1988 Podpróba panelowa 1993
(N=5888) (N=1969) (N=720)

22-31 19,5 19,8 18,1
32-41 18,5 19,4 17,6
42-51 24,8 23,4 25,5
52-61 28,0 27,4 30,5
62—66 9,2 10,0 8,3

* w 1988 roku
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Z kolejnego zestawienia wynika spostrzeżenie najbardziej istotne 
dla oceny jakości omawianej podpróby. Okazuje się bowiem, że roz
kład poziomu wykształcenia -  zmiennej silnie skorelowanej z determi
nantami orientacji egalitarnych -  dla 720 przypadków panelowych 
wiernie odzwierciedla uzyskany w kilkutysięcznej próbie z roku 1988. 
Inna sytuacja byłaby groźna dla niektórych ze sformułowanych w ni
niejszej pracy wniosków, gdyż stwierdzone wówczas zmiany postaw 
wobec systemu dystrybucji dóbr na poziomie próby mogłyby stanowić 
efekt różnic dystrybucji wykształcenia i jego korelatów. Natomiast lek
ki przyrost udziału -  względem próby oryginalnej -  jednostek 
z wykształceniem co najmniej średnim stanowi okoliczność sprzy
jającą, ponieważ przeciwdziała niekorzystnym tendencjom wyni
kającym z deformacji struktury próby ze względu na wiek.

Dokonane obserwacje pozwalają na stwierdzenie, że jakość analizo
wanej podpróby panelowej nie odbiega od przyjętych standardów. Ba
dając właściwości tej podpróby nie stwierdziliśmy niczego, co poda
wałoby w wątpliwość poczynione ustalenia empiryczne. Fakt ten 
umacnia zaufanie do sformułowanych na podstawie wspomnianych 
ustaleń wniosków, interpretacji i uogólnień.

Wykształ
cenie

Próba 1988 
(N=5888)

Podpróba 1988 
(N=1969)

Próba panelowa 1993 
(N=720)

Niepełne
podstawowe 5,5 5,4 5,0

Podstawowe 28,7 28,4 29,0
Zasadnicze

zawodowe 29,2 28,7 27,8
Średnie 21,8 21,6 22,9
Powyżej

średniego 14,8 15,9 15,3
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