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Studiowanie jako przekraczanie 
ograniczeń habitusu wynikłe 

z dążeń emancypacyjnych 

Abstract 
Studying as exceeding the limitations of habitus resulted  
from the emancipatory aspirations 

Social phenomena which characterize higher education can be viewed from the 
perspective of social inequality regarding access to education, restrictions on the repro-
duction of cultural and rigidity of social status. Functioning today educational system is 
not alleviate deepening social differences on the contrary, it contributes to deepening 
this process. Credential phenomenon of education policies and restrictions of habitus 
indicate a pressing need for change in higher education. Current password of social 
development called for openness of social structures to accept innovations and other-
ness for transgression and emancipation. 
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Zjawiska społeczne charakteryzujące współczesną edukację na poziomie 
wyższym mogą być rozpatrywane z punktu widzenia nierówności społecznych 
dotyczących dostępu do wykształcenia, ograniczeń dotyczących reprodukcji 
kulturowej oraz sztywności statusu społecznego (dominacji systemu ekono-
micznego nad innymi elementami struktury społecznej). Wszystkie one stano-
wią opisane w teorii mechanizmy podtrzymywania nierówności społecznych. 
Świadomość mechanizmów nimi rządzących oraz wynikających z nich konse-
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kwencji mogłaby być mocnym argumentem przeciwko wszelkim próbom po-
dejmowania kształcenia przez osoby, których habitus, pochodzenie społeczne 
i status ekonomiczny dowodzą braku stosownego zaplecza społecznego. Prze-
prowadzone badania uwidaczniają siłę emancypacyjnego buntu studentów ze 
środowisk defaworyzowanych i zmianę orientacji „na wycofanie” lub tendencji 
do „zachowania status quo” orientacją na „dążenie do”. 

Celem dokonania analizy dążeń edukacyjnych studentów zaocznych posłu-
żono się metodą autobiograficzną. Metoda autobiograficzna dla badaczy jest 
sposobem odkrycia motywów powstania określonego działania, poznania war-
tości zinternalizowanych przez badanego, dzięki którym dokonuje on oceny 
swego życia i dokonuje zmian w jego przebiegu. Badanego autobiograficzna 
metoda skłania do interpretacji swoich działań poprzez podjęcie narracji będą-
cej sposobem organizacji epizodów i działań, łączeniem faktów i tworów wy-
obraźni przy użyciu kategorii czasu. „Pojęcie narracji poszerza zakres rozumie-
nia pojęcia tożsamości. Pozwala na przejście do traktowania tej kategorii jako 
stałej konstytucji jednostki, jej obiektywnej pozycji społecznej czy struktury, 
która wyznacza sposób, w jaki jednostka działa i reaguje na świat, do ujmowania 
jej jako sensownej, świadomej wypowiedzi jednostki na własny temat. Wówczas 
tożsamość ma postać autobiografii”1. Wypowiedzi autobiograficzne charaktery-
zują się tym, że autor mówi o sobie w pierwszej osobie, jednocześnie buduje 
opowieść złożoną z ciągu zdarzeń i argumentów, za które bierze odpowiedzial-
ność w sensie przekazu. Poznanie wypowiedzi autobiograficznych daje podsta-
wę do poznania mechanizmów, które przyczyniły się do pojawienia określonego 
działania. „Jednostkowa biografia jest więc z jednej strony zapisem indywidual-
nego biegu życia, z drugiej zaś strony jak w soczewce skupiają się w niej spo-
łeczne możliwości i bariery, normy i reguły ładu społecznego oraz dostępne 
jednostce sposoby ich przestrzegania i przezwyciężania. W indywidualnej, 
jednostkowej biografii znajdziemy także zapis sposobów strategii i możliwości 
radzenia sobie z barierami, na jakie napotyka, z jakimi musi się zmierzyć, jakim 
musi sprostać”2. Wypowiedzi autobiograficzne dostarczają wiedzy o wypowiada-
jących się osobach w kontekście przebiegu życia w określonych uwarunkowa-
 

 

1 M. Nowak-Dziemianowicz, Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja sensów i zna-
czeń, wyd. II, Wrocław 2006, s. 63. 

2 M. Nowak-Dziemianowicz, Podmiot w narracjach. Narracja, autobiografia, tożsamość, [w:] 
M. Kruszelnicki, W. Kruszelnicki (red.), Forum Oświatowe. Studia z posthumanistycznej filozofii 
podmiotu, Numer specjalny, 2008, s. 182. 
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niach społeczno kulturowych. Historie życia studentów studiujących na tej 
samej uczelni, będących w tej samej grupie studenckiej zróżnicowane są pod 
wieloma względami. Różnice wiekowe studentów niosą w sobie bagaż doświad-
czeń i uwarunkowań historyczno-kulturowych. Duże zróżnicowanie wieku 
studiujących polaryzuje ich poglądy, stosunek do życia, a także motywację do 
studiowania. Różnice wynikłe z miejsca pochodzenia, wychowania, zamieszka-
nia wnoszą zróżnicowanie społeczno-kulturowe. Różnice wynikłe ze statusu 
materialnego (młodzi studenci i ci pracujący wiele lat) rzutują na aktualne 
możliwości studiowania. Dzięki pisaniu autobiograficznemu zyskuje się wgląd 
autorów w motywy ich decyzji życiowych. Samo pisanie o sobie stwarza sytu-
acje, w których autor dokonuje podsumowania swojego życia, odnajduje kontek-
sty, które pozostawały dla niego do tej pory nieuświadomione. Grupie ponad 
70 studentów studiów zaocznych zadano pytanie „Jak studiowanie zmieniło 
twoje życie?”. W otwartych wypowiedziach znajdujemy wzruszającą czasami 
ilustrację ograniczających mechanizmów reprodukcji kultury, sztywności statu-
su społecznego i niesprawiedliwości społecznej. Wypowiedzi te (w wyborze 
zamieszczone na końcu książki) przedstawiają przykłady emancypacyjnej nie-
zgody na uzależnienie od symbolicznej przemocy szkoły i habitusu, dojrzewania 
do podmiotowego dążenia do własnego rozwoju. 

Kredencjalna teoria kształcenia zakłada, że na rynku pracy bardziej liczy się 
posiadanie dyplomu niż jakość kompetencji i wiedzy, które te dyplomy miałyby 
gwarantować. Koncepcja kredencjalizmu stanowi wyraz krytyki sposobów 
postrzegania edukacji przez teoretyków ludzkiego kapitału i merytokracji3. 
Zgodnie z założeniami tej teorii szkoły wyższe kładą głównie nacisk na wymogi 
formalne, celem uczelni nie jest jakość kształcenia, ilość wydawanych dyplomów. 
Obniża się kryteria dostania się na studia jak również wymagania w trakcie ich 
trwania. Dyplom stał się towarem na rynku pracy. Są to zjawiska będące konse-
kwencją traktowania uniwersytetu jako przedsiębiorstwa, które znajduje się na 
rynku pracy na równi z innymi podmiotami gospodarczymi i tak jak one pod-
lega twardym procesom rynku ekonomicznego. Stąd coraz częstsze zabieganie 
o współpracę z firmami, które wspierają swoimi środkami badania naukowe. 
W zamian za to, wymagają poufności swoich badań, narzucają kierunki rozwoju 
technologii. 
 

 

3 T. Gmerek, Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie Anglii, 
Hiszpanii i Rosji, Kraków 2011, s. 93. 
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Komercjalizacja uniwersytetów daje im możliwość czerpania korzyści mate-
rialnych i prestiżowych. Manifestuje się to wprowadzaniem szczególnych wy-
magań rekrutacji, które to umożliwią studiowanie określonej grupie kandyda-
tów np. wybitnym sportowcom czy podnosi się czesne, ograniczając dostęp do 
studiowania studentom najbiedniejszym. Takie realia charakteryzują szczególnie 
uczelnie zachodnie. Ograniczanie dostępu do określonych grup zawodowych 
(np. prawników) zagwarantowane jest funkcjonowaniem określonych mechani-
zmów systemu kształcenia. „Kredencjały potwierdzają «kulturową władzę», 
która przekłada się na dochód, prestiż i zajmowane stanowiska. Ponadto, jak 
wspomniałam wyżej, ugruntowują wcześniejsze, zastane społeczne nierówności, 
gdyż dostęp do dokumentów potwierdzających kwalifikacje jest różny w zależ-
ności od grupy społecznej, jej kapitału kulturowego, środków ekonomicznych. 
Główną funkcją dyplomów staje się podtrzymywanie istniejącej stratyfikacji 
społecznej oraz, jak wskazuje O. Kivinen, instytucjonalizacja kapitału kulturo-
wego poprzez certyfikaty i stopnie akademickie. Konsekwencją tego jest «repro-
dukcja kredencjałów», dzieci osób z wykształceniem wyższym, również w toku 
edukacji, otrzymują dyplom magistra, natomiast dzieci, których rodzice mają 
wykształcenie zawodowe, powtarzają tą samą ścieżkę edukacyjną. Nadzieja, jaką 
wielu młodych ludzi wiąże z edukacją, może być złudna”4. Funkcjonujący 
współcześnie system edukacyjny nie służy łagodzeniu pogłębiania się różnic 
społecznych a wręcz przeciwnie, przyczynia się do ich pogłębienia. Wiedza staje 
się przedmiotem transakcji handlowej oraz dobrem, za które trzeba płacić. 
Traktowanie uniwersytetu jako jednego z elementów rynku prowadzi do nara-
stania konfliktów pomiędzy nauczycielami akademickimi i osłabienia więzi oraz 
ambicji naukowych. Traktowanie uniwersytetów jak korporacji prowadzić 
będzie coraz bardziej do pogoni za intratnymi kontraktami dającymi wsparcie 
finansowe zostawiając w dalszym planie interes rozwoju nauki. Wraz z ekspansją 
wolnorynkowego systemu wiedza stała się jednym z podstawowych zagadnień 
polityki i ekonomii. Merkantylizacja wiedzy prowadzi do komercjalizacji insty-
tucji wiedzy, wymusza nowy sposób organizacji uczelni wyższych zmierzający 
w stronę menedżeryzmu. Mówimy coraz częściej o zapewnieniu usług eduka-
cyjnych, o kliencie edukacyjnym i jego oczekiwaniach oraz prawach. Komercja-

 

 

4 A.M. Rogaczewska, Wpływ edukacji na strukturę społeczną na podstawie koncepcji Randalla 
Collinsa, „Kultura i Edukacja” 2006, nr 2–3, s. 126. 
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lizacja i komodyfikacja wiedzy (utowarowienie) stanowi czynnik pogłębiania się 
różnic pomiędzy państwami. 

Zjawiska te w głównej mierze opisują realia uniwersytetów amerykańskich. 
W celu zbudowania konkurencyjności gospodarki europejskiej kraje członkow-
skie Unii Europejskiej przystąpiły do Strategii Lizbońskiej, w której zagadnienia 
przedsiębiorczości są traktowane jako odpowiedź na wyzwania epoki. Członko-
wie Unii Europejskiej zobowiązani są do budowy gospodarek zdolnych do 
konkurowania zarówno na jednolitym rynku europejskim, jak również na 
rynku globalnym. „Strategia Lizbońska ściśle określała działania mające służyć 
realizacji celu strategicznego jakim jest stworzenie z Unii Europejskiej najbar-
dziej konkurencyjnej gospodarki świata opartej na wiedzy zdolnej rozwijać się 
w sposób zrównoważony zapewniający więcej miejsc pracy oraz spójność spo-
łeczną. Rada Europy w roku 2003 za priorytety związane z realizacją strategii 
uznała innowacyjność i przedsiębiorczość traktując te dwa elementy łącznie 
ponieważ (jak to ujęto) istotą przedsiębiorczości jest zapewnienie stałego kon-
taktu między przemysłem a sferą nauki. Strategia opierała się przede wszystkim 
na założeniu, że motorem rozwoju gospodarek krajów europejskich będzie 
innowacyjność oparta na szeroko zakrojonych badaniach naukowych, zwłaszcza 
w nowoczesnych dziedzinach wiedzy. Strategia Lizbońska zakładała osiągniecie 
celu poprzez rozwój przedsiębiorczości a służyć temu miały następujące działa-
nia systemowo-regulacyjne”5. Projekt integracji działań państw Europy w obsza-
rze edukacji i nauki znalazł swoją konceptualizację w powstaniu Procesu Boloń-
skiego. Jest to program zmian w europejskim szkolnictwie wyższym mający na 
celu stworzenie wspólnej płaszczyzny funkcjonowania szkolnictwa wyższego 
w Europie. Zapoczątkowany w 1999 roku proces ma na celu przyjęcie przejrzys-
tych zasad uzyskiwania dyplomów w krajach europejskich, wprowadzenie 
trójstopniowej edukacji na poziomie wyższym, rozwój mobilności studentów 
i pracowników naukowych, wprowadzenie punktowego systemu zaliczania 
osiągnięć studentów, rozwój międzynarodowej współpracy naukowej. „Być może 
stanowi także najlepszy wybór odnośnie i tak nieuniknionych zmian zasad życia 
akademickiego i poszukiwania ‘nie-amerykańskiego’ modelu uczelni wyższej, 
która byłaby ‘inną jakością’ niż korporacja walcząca o klientów na rynku usług. 
 

 

5 E. Kalfas, Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej, V Krakowska konfe-
rencja młodych uczonych, Kraków 2012, http://www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/Referaty_V_
KKMU/NE/r467–474_Kalfas.pdf, dostęp 2.05.2012. 
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Zasadnicze cele zawarte w deklaracjach i komunikatach pokonferencyjnych 
wymagają wszakże jak najszybszego wdrożenia nowoczesnych technologii 
komunikacji i zmiany w ‘zewnętrznej polityce’ uczelni, zwłaszcza w kontekście 
jej relacji z podmiotami gospodarczymi”6. Proces Boloński jest próbą takiego 
zorganizowania systemu szkolnictwa wyższego w Europie, który stanowi urze-
czywistnienie szerszego kontekstu społeczno-politycznego. Kluczową dla niego 
jest liberalizacja rynku pracy oraz rozwój edukacji wyższej i technologii komu-
nikacyjnych, podniesienie konkurencyjności uniwersytetów europejskich na 
arenie międzynarodowej. W dokumentach Procesu podkreśla się zachowanie 
odrębności i autonomii poszczególnych państw i uczelni, a uczynienie zasad 
funkcjonowania uczelni zrozumiałymi i godnymi zaufania nie powinno wpły-
nąć na ujednolicenie tych systemów prowadząc do tego, że system szkolnictwa 
wyższego w Europie pozostanie zróżnicowany, czy wręcz szczycący się swą 
różnorodnością7. W konsekwencji w praktyce społecznej dyplom pozostaje 
istotnym wyznacznikiem statusu społecznego jak i ekonomicznego, co czyni go 
jednocześnie elementem stratyfikacji społecznej. „Niemal we wszystkich wysoko 
rozwiniętych krajach istnieje wyraźna, realizowana w praktyce tendencja do 
upowszechnienia edukacji uniwersyteckiej wśród jak największej liczby obywa-
teli oraz do zwiększenia przeciętnego poziomu wykształcenia. Z drugiej strony 
procesy umasowienia edukacji wyższej powodują zjawiska inflacji dyplomu 
i przeedukowania”8. W sytuacji nadprodukcji dyplomów następuje zmniejszenie 
ich rangi i znaczenia. Absolwenci nie znajdują zatrudnienia zgodnego ze swym 
wykształceniem, a dyplom nie zapewnia sukcesu życiowego. Zjawisko przeedu-
kowania implikuje tendencję do przesunięcia wyborów kierunków studiów 
w stronę określonych kierunków studiów oraz wyboru określonych uczelni, 
takich które zapewniają najlepszą edukację. 

Umasowienie edukacji na poziomie średnim i niespotykane jak dotąd zwięk-
szenie ilości osób studiujących w naszym kraju przyniosło w konsekwencji zmia-
nę statusu studiowania w opiniach wielu studentów studiów dziennych. Studio-
wanie staje się w obecnych czasach kolejnym etapem edukacji, koleją szkołą, którą 
trzeba skończyć. „Postępującemu umasowieniu kształcenia towarzyszą więc kry-

 

 

6 E. Solska, Proces Boloński: co dalej za przełęczą?, „Kultura i Historia” 2006, nr 10. 
7 A. Kraśniewski, Proces Boloński. To już 10 lat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 

2009, s. 7. 
8 T. Gmerek, op. cit., s. 99. 
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tyczne opinie, w których zaznacza się fakt urynkowienia edukacji, uruchamiania 
usług kształceniowych zamieniających w formalność pracę nad rozwojem intelek-
tualno-społecznym młodych ludzi, przybieraniu przez dyplomy wartości handlo-
wej, działania marketingu szkolnego”9. Znamienną jest powszechna opinia matu-
rzystów, że na studia iść wypada, bo każdy gdzieś studiuje. Umasowienie kształce-
nia na poziomie wyższym doprowadziło do inflacji jego znaczenia. Zjawisko to 
ma swe drugie oblicze. Uczelnie zarabiają na studiach zaocznych, które nie przy-
noszą uczelniom prestiżu naukowego, rzadko przyczyniają się one także do pod-
niesienia wyników naukowych uczelni. Z powodu mechanizmów finansowania 
uczelni z jednej strony stanowią nierzadko istotny element funkcjonowania/ 
finansowania wydziału, z drugiej strony studia zaoczne traktowane są przez 
uczelnie jako balast obniżający naukowy status. 

Inaczej do studiowania podchodzą ci studenci, który decyzję o podjęciu stu-
diów podejmują po wielu latach od ukończenia szkoły średniej10. Całkowicie 
odmienne mechanizmy kryją się za decyzjami o podjęciu studiów osób, które 
uległy mechanizmom stratyfikacji społecznej i zaniechały podjęcia kształcenia 
wyższego w latach swojej młodości. Zarówno doświadczenie nauczyciela aka-
demickiego wykładającego na studiach zaocznych, jak i choćby pobieżna obser-
wacja pozwalają dostrzec niejednorodną wiekowo strukturę tych grup studenc-
kich. Studenci studiów zaocznych to osoby bardzo młode, które zdały maturę, 
ale nie zakwalifikowały się na studia dzienne oraz osoby, które często mają 
ustabilizowaną sytuację rodzinną, wieloletni staż pracy bądź lata jej poszukiwań. 
Dla tych drugich podjęcie studiów wynika z innych pobudek niż u osób po 
maturze. Często ich biografie opowiadają o zawiłościach losów, o zmaganiu się 
z przeciwnościami i odnajdywaniu własnej podmiotowości. 

Dla większości studentów podjęcie studiów jest sposobem na zapewnienie 
sobie szans na zdobycie pracy. „W dzisiejszych czasach człowiek bez studiów nie 
ma wielkich szans, by zdobyć dobrą pracę. Chcę zostać nauczycielką, aby wyko-
nywać ten zawód niezbędne są studia, najlepiej magisterskie. Podjęłam studia 
 

 

9 J. Rutkowiak, Neoliberalny kontekst rozwoju szkolnictwa wyższego we współczesnej Polsce, [w:] 
M. Szczepańska-Pustkowska, M. Lewartowska-Zychowicz, A. Kożyczkowska (red.), Przestrzenie 
teraźniejszości i ich społeczno-edukacyjne sensy, Toruń 2010, s. 111. 

10 D. Ciechanowska, Wartościowanie wykształcenia przez dorosłych w różnych okresach życia jako 
auksologiczny wymiar samokierowanego uczenia się, [w:] J. Półturzycki i in., Rocznik Andrago-
giczny 2010, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu 
Warszawskiego, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Warszawa–Płock 2010. 
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również by czuć się lepiej, wykształcenie wyższe bardziej pozytywnie brzmi niż 
średnie”11. Dla studentów podejmujących studia zaraz po maturze kontynuowa-
nie nauki na studiach jest przedłużeniem sobie lat beztroski i swoistym przymu-
sem społecznym. Nie zawsze decyzje o studiowaniu są do końca przemyślane, 
a wybory związane z zainteresowaniami i planami życiowymi. „Istnieje wiele 
czynników, które wpłynęły na decyzje podjęcia przez mnie studiów. Decyzja ta 
nie była jednak dostatecznie przemyślana, bardziej spontaniczna, o czym świad-
czy choćby fakt, że bez większego zastanowienia wybrałam specjalność, którą 
następnie w trakcie nauki zmieniłam”12. Czasami na podjęcie studiów ma wpływ 
oczekiwanie najbliższych. Istnieje zapewne rodzaj presji społecznej, wymagań co 
do poziomu wykształcenia, niekoniecznie związanych z określoną dziedziną. 
„Do podjęcia studiów namówił mnie mój mąż i w tej chwili jestem mu za to 
bardzo wdzięczna. Jego przekonywanie trochę trwało co prawda, ale jak widać 
skutecznie. Nie wiedziałam co chcę studiować, wybór kierunku był raczej spon-
taniczny, lecz wiedziałam, że na pewno kierunek humanistyczny”13. Istnieje 
przekonanie, że zdobycie dyplomu gwarantuje awans zawodowy i społeczny. 
Te przesłanki dominują w wyborach edukacyjnych. „Wybór studiów zaocznych 
był świadomym wyborem, gdyż chciałam zarabiać już na siebie. Po prawie 
trzech latach studiowania i pracowania jednocześnie widzę, przez jaki «tor 
przeszkód» musiałam przejść, żeby sobie poradzić”14. Dla części studentów 
studiowanie to obowiązek traktowany bardzo poważnie, to zobowiązanie wobec 
siebie i szczere zainteresowanie dziedziną naukową. „…moi bliscy bardzo cieszą 
się z moich sukcesów i dopingują do dalszej pracy. Ważne jest także to, że sami 
prezentowali podobny model studiowania, studia były (i są) dla nich przede 
wszystkim drogą do wiedzy i satysfakcji, możliwością rozwoju. Daleko odmien-
ny był odbiór mojego środowiska pracy. Zarówno współpracowniczki, jak 
i przełożona poczuły się zagrożone, atmosfera była nieprzyjemna, ostatecznie 
otrzymałam wypowiedzenie z pracy. Wiem jednak, że idę słuszną drogą i nie 
zamierzam z niej zbaczać. Mam także nadzieję, że zdobyta wiedza i dyplom 
otworzą przede mną nowe perspektywy rozwoju i pracy. Oczywiście nie zamie-
rzam poprzestać na studiach licencjackich i mam pełną świadomość, że to 

 

 

11 Esej P. Dąbrowskiej, niepubl. 
12 Zob. esej K. Celoch w rozdziale „Eseje studentów”. 
13 Esej N. Dybicz, niepubl. 
14 Zob. esej M. Kuszewicz w rozdziale „Eseje studentów”. 
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dopiero początek mojej długiej wędrówki”15. W edukacji i możliwościach, jakie 
stwarza dyplom pokładane są duże nadzieje. W sytuacji realnego przeedukowa-
nia w niektórych dziedzinach gospodarki istnieje realne zagrożenie, że absol-
wenci nie znajdą pracy w studiowanych dziedzinach. 

Edukacja i systemy ją organizujące od zawsze były uwikłane w funkcjonowa-
nie systemu społecznego. Współczesne społeczeństwo dynamicznie się rozwija. 
Rosnąca ilość ludzi, miejsc pracy, profesji i możliwości rozwoju wymusza two-
rzenie się mechanizmów uzyskiwania wysokich pozycji w społeczeństwie. 
Wszystkie one związane są ze szczególną rolą edukacji. Przemiany ekonomiczne, 
które dotyczą każdego wymiaru życia społecznego nie ominęły także kształcenia 
akademickiego. 

Pierre Bourdieu twierdził, że edukacja nie zmienia zastanej struktury spo-
łecznej. Wywiódł on swoją teorię z badań nad gustem przedstawicieli francu-
skiego społeczeństwa. Ponad dwudziestotysięczna reprezentacja mieszkańców 
Paryża, miast prowincjonalnych i kilku małych miasteczek podzielona została 
przez badacza na 18 kategorii społeczno-zawodowych, przedstawicieli wolnych 
zawodów, profesorów, właścicieli przedsiębiorstw. Odpowiedzi w badaniu 
ankietowym traktowano jako wskaźniki gustu kulturalnego. Oceniając wybory 
respondentów kwalifikował je jako wskaźniki kultury wyższej bądź średniego 
poziomu wedle subiektywnych ocen. Gusty dotyczące kultury wyższej wska-
zywały treści przekazywane przez instytucje kształcenia uznawane we Francji 
za sferę wiedzy obowiązującej członków elity intelektualnej. Kryteria przyjęte 
przez badacza budzą wątpliwości. Bourdieu uważa, że zróżnicowane warunki 
życia społecznego tworzą różne habitusy. Habitus danej osoby jest wytworem 
oddziaływań socjalizacyjnych jakim ona podlega współdziałających razem 
z normami i zasadami, które ta jednostka interioryzuje w trakcie życia funk-
cjonując w określonych warunkach materialnych. „Podstawowa socjologiczna 
zasada Bourdieu głosi, że różne warunki życia społecznego tworzą różne 
habitusy. Rozszerzanie się ich zastosowania na nowe sfery życia stwarza konfi-
guracje kulturowe. Te układy, uświadomione i postrzegane przez samych 
działających, funkcjonują jako style życia”16. Habitus dla autora jest strategią, 

 

 

15 Zob. esej D. Ptak-Falkowskiej w rozdziale „Eseje studentów”. 
16 A. Kłoskowska, Społeczna dystrybucja kulturowego kapitału, [w:] Teoria socjologiczna Pierre’a 

Bourdieu. Wstęp do wydania polskiego, [w:] P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Reprodukcja, Warszawa 
2006, s. 35. 
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która warunkuje przystosowanie się do obiektywnych okoliczności. Na habitus 
składają się wszelkie elementy otoczenia określonej osoby, zasoby materialne, 
sposoby podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, wierzenia tworząc 
utrwalone dyspozycje do postrzegania świata. Teoria habitusu zakłada, że 
działania danej osoby są zdeterminowane nawykami nabytymi w toku egzy-
stencji zdeterminowanej określoną kulturą społeczną. Jednostka poddana 
mechanizmom przemocy symbolicznej w domu i najbliższym środowisku 
nabywa kulturę otoczenia i uwewnętrznia ja jako swój habitus pierwotny. 
Kolejne przejawy przemocy symbolicznej mają miejsce w szkole, gdzie oddzia-
ływania pedagogiczne stanowią rodzaj przemocy poprzez narzucanie odpo-
wiedniej kultury. Kultura, która uznana jest za godną powielania i odtwarzania 
wpajana jest przez nauczycieli dotąd, dopóki uczeń nie uzyska trwałego wy-
kształcenia. Teoria reprodukcji społecznej Bourdieu zakłada, że człowiek nie 
kieruje się wolną wolą, gdyż w typowych sytuacjach społecznych jednostka 
polega na nabytym wachlarzu zachowań i decyzji. Tak zwany racjonalny 
habitus wg Bourdieu jest utworzony poprzez określone warunki ekonomiczne 
i doświadczenia z nimi związane. 

Próba zastosowania teorii społecznej dystrybucji kulturowego kapitału do 
analizy wypowiedzi studentów pozwala znaleźć argumenty potwierdzające tezy 
teorii, jak i takie, które jej zaprzeczają dowodząc, że dążenia emancypacyjne są 
wystarczająco silnymi regulatywami podmiotu, które są ukierunkowane na 
osiąganie nowych jakościowo przestrzeni aktywności17. Umiejętność pokonania 
ograniczeń stanowi zespół cech składających się na kompetencję emancypacyj-
ną. „Kompetencja emancypacyjna jest wyuczoną i dynamiczną sprawnością 
podmiotu (indywidualnego-zbiorowego) wyrażającą się w dostrzeganiu i rozu-
mieniu podmiotowych ograniczeń i deprywacji, świadomym wyrażaniu niezgo-
dy na nie, obieraniu dróg do ich pokonania i osiągnięcia nowych praw i pól 
wolności oraz odpowiedzialnego korzystania z nich w celu doskonalenia siebie 
i otoczenia”18. Przejawienie dążeń podmiotowych wyrażających się w zmierzaniu 
do osobistej wolności i samodzielności działania jest zachowaniem emancypa-
cyjnym. Dążenia emancypacyjne jednostek, które umożliwiają im przełamanie 
ograniczenia pierwotnego habitusu i przemocy symbolicznej szkoły. Warunki 
 

 

17 M. Czerepaniak-Walczak, Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii 
edukacji, Szczecin 1994, s. 102. 

18 Ibidem, s. 138. 
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funkcjonowania edukacji i gospodarki w paradygmacie filozofii neoliberalnej 
prowadzą do ukonstytuowania się trzech grup obywateli – pracowników – ludzi 
– producentów, którzy są wysoko wyspecjalizowani, pracują wydajnie dla kor-
poracji aczkolwiek towarzyszy im stale strach przed utratą pracy, który zmusza 
ich do wytężonego wysiłku; ludzi-konsumentów, którzy korzystają z efektów 
pracy tych pierwszych, oraz ludzi-odpadu, ludzi biedy, będący tolerowani przez 
system, ale nie należący do systemu. Szacuje się, że grupa pracowników będzie 
osiągać jedynie 5% populacji, znakomita większość należeć będzie do grupy 
konsumentów. „Jeśli praca zawodowa, do której uczelnia przygotowuje młodego 
człowieka, jest przez niego traktowana instrumentalnie, głównie jako źródło 
zysków umożliwiających nabywanie, to uczelnia przekształca się w wylęgarnię 
potencjalnych konsumentów, gotowiących się tutaj do aktywności rynkowej”19. 
Kompetencje emancypacyjne pozwolą studentowi dostrzec ograniczające go 
mechanizmy i skutecznie im się przeciwstawić. Z radością dostrzegają nowości, 
odmienności kultury dzięki wejściu w grono studentów: „Na uczelni poczułam 
się jak w innym świecie. Tyle nowych, przydatnych w codziennym życiu infor-
macji dowiedziałam się właśnie na studiach. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że 
w ciągu pierwszych miesięcy przeżyłam szok kulturowy. Możliwość słuchania 
naukowców, którzy z pasją mówią o swoich zainteresowaniach potraktowałam 
jak szczególny dar. Czułam, że jest to wyjątkowe środowisko i byłam szczęśliwa, 
że i ja także się w nim znalazłam”20, „Będąc studentami mamy możliwość kon-
taktów z ludźmi, których inni darzą wielkim szacunkiem, są to słynni profeso-
rzy, doktorzy oraz ludzie znani nam z mediów. Często osobistości te prowadzą 
na naszej uczelni zajęcia, w których mamy szczęście uczestniczyć. Poznajemy ich 
poglądy, myślenie, spojrzenie na świat, przekazują nam wiedzę, swoje mądrości, 
ukierunkowują na życie, pozwalają zrozumieć niezrozumiałe. Cieszę się, że mam 
okazję poznać takich ludzi”21. „Dzięki podjętym studiom czuję się zmotywowana 
do dalszych działań, bardziej pewna siebie. Podniosła się moja samoocena. 
Zmieniło się myślenie, postawa, odczuwanie i osobiste doświadczenie. Wiem, że 
warto inwestować w siebie. Ukończenie studiów daje dużo możliwości. Studia 
nauczyły mnie na nowo ciekawości świata, rozumienia pewnych mechanizmów, 
 

 

19 J. Rutkowiak, Neoliberalny kontekst rozwoju szkolnictwa wyższego we współczesnej Polsce, [w:] 
M. Szczepańska-Pustkowska, M. Lewartowska-Zychowicz, A. Kożyczkowska (red.), Przestrzenie 
teraźniejszości i ich społeczno-edukacyjne sensy, Toruń 2010, s. 116. 

20 Zob. esej A. Ośmiańskiej w rozdziale „Eseje studentów”. 
21 Esej P. Dąbrowskiej, niepubl. 
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z którymi stykam się na co dzień. Nauczyły sztuki kompromisu i empatii. Efek-
tywniej zaczęłam wykorzystywać czas. Poszerzyłam swoje wiadomości. Zdoby-
łam nowe umiejętności, które wykorzystuję w pracy zawodowej. Rozwinęłam się 
i planuję dalej kształcić się”22. 

Kolejny czynnik ograniczeń dotyczących studiowania dotyczy mechanizmów 
stratyfikacji społecznej23. Wyjaśnia go między innymi kategoria E. Hoppera – 
sztywność statusu społecznego. Podstawowym jej założeniem jest istnienie hierar-
chicznej struktury statusów społecznych. W społeczeństwach o przejrzystej 
strukturze klasowej spójność statusu jest bardziej zdecydowana. Im większa jest 
sztywność statusu, tym większe jest prawdopodobieństwo, że jednostka o okre-
ślonym statusie we wszystkich rolach społecznych jakie przyjmuje w danym 
społeczeństwie będzie znajdowała się w grupie o podobnym statusie społecz-
nym. Sztywność statusu wyznacza możliwości zmiany stylu życia związanego 
z pozycją, jaką się zajmuje w hierarchii społecznej na styl życia grupy będącej 
wyżej w strukturze społecznej. Niska sztywność statusu umożliwia łatwe prze-
mieszczanie się pomiędzy grupami o określonym statusie społecznym, podczas 
gdy wysoka sztywność uniemożliwia pokonanie społecznych różnic. Nowo 
zdobyta pozycja społeczna – na przykład wzbogacenie się może przynieść 
korzyści materialne i możliwość przynależności do elity jedynie w społeczeń-
stwach, w których istnieje niska sztywność statusu społecznego. Pewne znaczące 
społecznie profesje stanowią wyznacznik statusu społecznego. Sztywność statusu 
społecznego wyznacza poziom utrudnienia możliwości znalezienia się w grupie 
osób uprawiających dany zawód spośród tych, które nie wywodzą się z grupy 
z tym zawodem związanym np. z rodziny zajmującej się daną profesją od poko-
leń. System edukacyjny może regulować dostęp do grup posiadających wyższy 
status społeczny. W przypadku sztywnego statusu społecznego możliwość ukoń-
czenia edukacji akademickiej dostępna jest jedynie dla jednostek o wysokim 
statusie. Na straży tego stanu rzeczy stoi wczesna selekcja często o charakterze 
nieodwołalnym24. Jak widać z analizy cech spójności statusu społecznego 
w naszym kraju status społeczny nie ma charakteru sztywnego. Niespójność 
 

 

22 Zob. esej K. Laskowskiej w rozdziale „Eseje studentów”. 
23 A. Gromkowska-Melosik, Stratyfikacja, ruchliwość społeczna i edukacja, [w:] A. Gromkowska-

Melosik, T. Gmerek, Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej, Oficyna 
Wydawnicza IMPULS, Kraków 2008. 

24 A. Gromkowska-Melosik, Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej, 
Wydawnicza IMPULS, Kraków 2008. 
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statusu oznacza sytuację, w której jednostka w różnych rolach społecznych 
zajmuje różne pozycje w hierarchiach. W wielu zakresach są możliwe „przejścia” 
z grupy o niższym statusie do grupy o statusie wyższym. Pozostaje zawsze 
niebywale istotne zagadnienie kultury jednostki i stylu jej życia. Należy zadać 
sobie pytanie, czy edukacja umożliwiająca zdobywanie wykształcenia zapewnia 
jednocześnie zmianę statusu społecznego. Edukacja stwarza warunki rozwoju. 
Otwiera możliwości, ukazuje drogi rozwoju. To od studentów zależy, czy potra-
fią skorzystać z otwierających się przed nimi możliwości. Podejście do studio-
wania jak do „zdobycia” kolejnego dyplomu w niewielkim stopniu mobilizuje 
studiującego do rozwoju. Jego nauka jest powierzchowna, skoncentrowana na 
uzyskaniu zaliczeń traktowanych jak swoistego rodzaju „zwolnienie” z obowiąz-
ku pamiętania faktów, których studiujący nie potrzebuje i nie rozumie. „Zdobyta 
w czasie studiów wiedza nie zawsze jest nam potrzebna w pracy, nie zawsze też 
ją wykorzystujemy w życiu codziennym, ale daje nam możliwość innego spoj-
rzenia na świat, na ludzi, na otaczającą nas rzeczywistość. Poznając światopogląd 
innych ludzi, zarówno tych nam współczesnych, jak i tych dalekich widzimy 
zmiany jakie zachodzą w społeczeństwie na przestrzeni wieków”. „Studia poma-
gają zdobywać nasze życiowe cele. Nie po zakończeniu edukacji, ale jeszcze 
podczas jej trwania. Zawiązują się trwałe znajomości, przyjaźnie, nie tylko 
między studentami, ale i wykładowcami, którzy w najmniej spodziewanych 
momentach pokazują nam drugą stronę lustra, gdzie jak Alicja z chęcią wskaku-
jemy do dziury za króliczkiem naszych marzeń. Bo czy spełnianie marzeń nie 
jest jak gwiazda z nieba, która oświetla naszą przyszłą drogę? Chociaż rzec by 
można: «Po co łapać króliczka skoro tak wspaniale się go goni?». Odpowiedź 
jest nader prosta: Po to, żeby spotkać na swojej drodze królika (tego większego), 
pogonić i złapać, a potem następnego i jeszcze jednego”25. Studia to możliwość 
odkrycia swoich możliwości. Przekroczenie ograniczeń statusu społecznego 
okazuje się nie być barierą nie do pokonania: „Czas płynął nieubłaganie, a ja 
ciągle byłam w domu, bez pracy, szkoły z dwójką dzieci, i tak przez czternaście 
lat. Wychowałam dwoje wspaniałych dzieci, które mają pasje, zainteresowania 
i marzenia. Dziś z perspektywy czasu nie żałuję ani jednego roku, dnia, godziny 
jaki wtedy z nimi spędziłam. Wiem, że to był najlepiej zainwestowany czas. Ale 
i dla mnie los też okazał się łaskawy, dostałam pracę w przedszkolu po czterna-
stu latach w domu. Nie przypuszczałam, że znajdę pracę bez doświadczenia, bez 
 

 

25 Zob. esej A. Dec i M. Mikołajek w rozdziale „Eseje studentów”. 
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polecenia znajomych. Na początku nie było mi łatwo przystosować się do nowej 
sytuacji, ale miałam szczęście spotkać na swojej drodze wspaniałą kobietę, 
cudownego człowieka, i perfekcyjnego nauczyciela w jednej osobie, która «zmu-
siła» mnie do myślenia o sobie. Zadała mi kiedyś jedno pytanie «Pani Agatko 
czy Pani chce zawsze sprzątać przedszkole, czy nie stać Panią na nic więcej?» 
Ciągle słyszałam, to pytanie, przez które długo nie mogłam normalnie funkcjo-
nować. Wiedziałam, że muszę coś zmienić w moim życiu bo nie będę mogła 
dalej odnaleźć się w tej pracy”26. Poszerzenie środowiska kulturowego o osoby 
z grona studentów kształtuje i gwarantuje utrwalenie przynależności do nowej 
grupy społecznej. „Studia to nie tylko wyrzeczenia i nauka, ale również możli-
wość wyjścia poza wąskie grono znajomych, wśród których się obracałam zanim 
podjęłam studia. Obecnie nawiązałam znajomości z osobami, z którymi na 
pewno będę utrzymywała kontakt po zakończeniu studiów”27. Podjęcie studiów 
dla części studiujących zaocznie stanowi wyzwanie, sprostanie któremu daje im 
poczucie siły, spełnienia i dużej satysfakcji życiowej. „Studia w moim życiu 
zmieniły bardzo wiele. Podczas nich na pewno bardzo dojrzałam psychicznie. 
Pokazały mi nowe spojrzenie na otaczający mnie świat i społeczeństwo. Lecz 
oczywiście studia i to zwłaszcza zaoczne niosą za sobą wiele wyrzeczeń i na-
prawdę dużo poświęcenia, samokontroli i samozaparcia”28. „Zauważyłam, że 
dojrzały człowiek inaczej podchodzi do studiowania. Nie uczy się dla ocen, ale 
dla siebie. Nie bałam się prowadzących zajęcia, nie traktowałam jak nadludzi. 
Jeśli czegoś nie wiedziałam lub nie rozumiałam to nie bałam się zapytać. Dzięki 
studiom czuję się dowartościowana”29. „Studia wpłynęły na poczucie mojej 
wartości, czuję się dowartościowana, ludzie bardziej poważnie mnie traktują. 
Myślę, że studia zmieniają człowieka, nieraz bardziej, nieraz trochę mniej, jed-
nak zawsze mają na niego wpływ. Studia przyniosły mi wiele wiedzy, nie tylko 
dotyczącej kierunku studiów, lecz także życia codziennego, dzięki tej wiedzy 
patrzę na wiele rzeczy z innej perspektywy, potrafię postawić się w różnych 
sytuacjach, rozumiem je”30. 

Transgresje dokonujące się w życiu studentów mają charakter dalece wykra-
czający poza przyrost wiedzy. W toku pokonywania trudności związanych ze 
 

 

26 Esej A. Draszkiewicz, niepubl. 
27 Zob. esej B. Pytlińska w rozdziale „Eseje studentów”. 
28 Zob. esej E. Mielewczyk w rozdziale „Eseje studentów”. 
29 Zob. esej A. Ośmiańskiej w rozdziale „Eseje studentów”. 
30 Zob. esej P. Dąbrowskiej w rozdziale „Eseje studentów”. 
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studiowaniem, wkraczaniem w nowe środowisko, dokonują się przemiany 
osobowości studiujących wpływające na ich kulturę, poczucie samorealizacji 
i dążenia. Przeszkody występujące w dostępie do edukacji na poziomie wyższym 
oraz mechanizmy ograniczające wykraczanie studenta poza status społeczny 
i habitus rodziny pochodzenia stają się wyzwaniem dla równie silnych dążeń 
emancypacyjnych. Budowanie wspólnoty w Unii Europejskiej, budzenie świa-
domości globalnej i skoncentrowanie na samorozwoju i samorealizacji wszyst-
kich ludzi jest hasłem, którego Bourdieu nie mógł znać, gdy pracował nad teorią 
reprodukcji kultury. Współczesne hasła rozwoju społecznego nawołują do 
otwartości struktur społecznych do akceptowania nowości i inności, do trans-
gresji i emancypacji. Z różnym skutkiem udaje się wprowadzać je w życie – 
w mniejszym stopniu przez same instytucje kształcenia, jednak podmiotowe 
dążenia do odkrywania nowych obszarów samorealizacji w toku całożyciowego 
uczenia się pozwalają pokonywać stereotypy i ograniczenia społeczne. 
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