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OZNACZANIE I LICZENIE DOMOWYCH PIENIĉDZY* 

Tekst podejmuje problematykĊ oznaczania i liczenia domowych pieniĊdzy przez 
pary prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe. Na podstawie przeprowadzonych 
badaĔ etnografi cznych w 28 domach máodych mieszkaĔców Warszawy oraz opierając 
siĊ na koncepcji earmarkingu – oznaczania pieniĊdzy – Viviany Zelizer (2012) test ten 
ukazuje róĪnicowanie domowych pieniĊdzy w zaleĪnoĞci od Ĩródáa ich pochodzenia, 
formy i przeznaczenia oraz nadawanie im okreĞlonego znaczenia. W celu rekonstruk-
cji tego znaczenia analizujĊ praktyki oznaczania i liczenia domowych pieniĊdzy na 
poziomie mentalnym, materialnym i technologicznym. Analiza uĪyü arkuszy kalkula-
cyjnych w budĪetowaniu domowych pieniĊdzy wykazaáa, Īe badani myĞląc o pienią-
dzach i operując nimi, uruchamiają kategorie nie ĞciĞle matematyczne, lecz kulturowe, 
w tym równieĪ moralne. Przeprowadzone badania empiryczne pokazują, Īe oznacza-
nie domowych pieniĊdzy jest procesem wytwarzania granic wewnątrz gospodarstwa 
domowego oraz obszarem praktykowania zwykáej, potocznej moralnoĞci. 

Gáówne pojĊcia: domowe pieniądze; oznaczanie pieniĊdzy; arkusze kalkulacyjne; 
budĪetowanie; potoczna moralnoĞü.

Wprowadzenie

W jaki sposób ludzie postrzegają pieniądze, którymi posáugują siĊ na co 
dzieĔ? W jakich kategoriach je ujmują? Czemu sáuĪy praktyka prowadzenia do-
mowego budĪetu? Co zmieniają domowe arkusze kalkulacyjne w Īyciu fi nanso-
wym domu?

Ania, lat 28, siedzi przy stole kuchennym i posiákując siĊ dzienniczkiem, 
który prowadziáa przez ostatnie dwa tygodnie, opowiada badaczce, w jaki spo-
sób widzi swoje fi nanse w najbliĪszej przyszáoĞci. WáaĞnie wróciáa do pracy 
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zawodowej po rocznym urlopie macierzyĔskim. Teraz córką opiekowaü bĊ-
dzie siĊ niania, starszy syn chodzi juĪ do przedszkola. Ania zastanawia siĊ, 
jak zorganizowaü budĪet w obliczu nastĊpujących okolicznoĞci. Jej partner, 
35-letni Krzysztof, ze swojej pensji 8 tysiĊcy zá opáaca dwa kredyty mieszka-
niowe (w tym jeden wspólny z Anią), czynsz i wszystkie opáaty oraz reguluje 
wiĊksze wydatki. Ona z kolei odpowiedzialna jest za „Īycie”, czyli zakupy 
jedzeniowe i higieniczne. Jej powrót do pracy oznacza kolejną staáą opáatĊ 
w ich domowym budĪecie – wynagrodzenie opiekunki. Krzysztof oczekuje, Īe 
tym kosztem podzielą siĊ solidarnie, po poáowie. Dla Ani, zarabiającej 2200 
zá podstawowej pensji oznacza to trudnoĞci z domkniĊciem budĪetu. W dzien-
niczku robi symulacjĊ przeksiĊgowywania pieniĊdzy pochodzących z róĪnych 
Ĩródeá (pensji, spodziewanego zwrotu podatku z urzĊdu skarbowego, zmien-
nej prowizji) na róĪne cele: 400 zá to koszty staáe, 850 zá wynagrodzenie opie-
kunki, 600 zá pójdzie do budĪetu domowego, bo jak zaznacza, jest to mini-
mum, którego oczekuje partner. W ten sposób 50% z prowizji przeznaczone 
zostanie na budĪet domowy, 25% na oszczĊdnoĞci, a 25% zostanie jej na wáa-
sne potrzeby (350 zá).

PowyĪszy przykáad pokazuje, jak zwykáe, domowe pieniądze stają siĊ obiek-
tem codziennych kalkulacji. Praktyki kalkulacji, oceniania i wartoĞciowania od 
niedawna stanowią przedmiot zainteresowania „nowej, nowej socjologii ekono-
micznej”, jak nazywają ją Liz McFall i José Ossandón (2014). Jednak dotych-
czas znaczna czĊĞü studiów nad praktykami kalkulacji i wartoĞciowania odnosi-
áa siĊ przede wszystkim do obszaru rynków, fi rm i Ğwiata fi nansów. Tymczasem, 
jak zauwaĪają Liz Moor i Celia Lury (2011), socjologia ekonomiczna w wiĊk-
szym stopniu powinna rozpoznawaü znaczenie zwykáych praktyk kalkulacyj-
nych, mających miejsce w Īyciu codziennym ludzi.

Niniejszy tekst podejmuje problematykĊ oznaczania i liczenia domowych 
pieniĊdzy sytuując ją w kulturowo zorientowanej socjologii pieniądza (Zelizer 
1997, 2010, 2012; Wherry 2012, 2016) skoncentrowanej na wytwarzaniu zna-
czenia przez praktyki pieniĊĪne1. 

Problematyka znaczenia domowych pieniĊdzy wprowadzona zostaáa w ob-
szar socjologii ekonomicznej przez VivianĊ Zelizer, która w serii publikacji 
poĞwiĊconym domowej ekonomii i kategorii „specjalnych pieniĊdzy” (special 
monies) (1989, 1997) w tym równieĪ róĪnicy w znaczeniach przypisywanych 
pieniądzom zarabianym przez mĊĪczyzn i przez kobiety, czy teĪ dopasowywaniu 
odpowiednich rodzajów transakcji i Ğrodków páatniczych do relacji spoáecznych 
w ramach „pracy relacyjnej” (2012), pokazaáa ich kulturowe i spoáeczne zróĪ-
nicowanie. PodejĞcie Zelizer utorowaáo drogĊ dalszym badaniom empirycznym 

1 Bardziej szczegóáowe analizy podejĞcia proponowanego przez kulturowo zorientowaną 
socjologiĊ pieniądza w: OlcoĔ-Kubicka 2015, 2016.
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skoncentrowanym na zasadach budĪetowania domowych pieniĊdzy (Pahl 1989; 
Singh 1997; Vogler 1998; Guseva i Ibragimova 2015). 

Gáówną kategorią analityczną pozwalającą uchwyciü owo róĪnicowanie pie-
niĊdzy jest earmarking, którego idea w ujĊciu Zelizer nawiązuje do spoáecznego 
konstruowania granic relacji spoáecznych (por. Tilly 2005). Earmarking, inaczej 
oznaczanie pieniĊdzy, polega zarówno na mentalnym wytwarzaniu symbolicz-
nych granic miĊdzy róĪnymi rodzajami pieniĊdzy, jak i na praktykach ich kate-
goryzacji i separacji2.

Zelizer wyróĪnia trzy rodzaje technik oznaczania pieniĊdzy. Pierwsza z nich 
obejmuje praktyki spoáeczne polegające na wyodrĊbnianiu róĪnych rodzajów 
pieniĊdzy. Mogą one przybraü formĊ kieszonkowego dla dziecka, mogą byü 
uĪyte w specyfi cznym czasie jak Ğwiąteczny bonus, mogą byü wydane na okre-
Ğloną osobĊ, na przykáad „na dziecko”, czy teĪ uĪyte w okreĞlonym celu, jak na 
przykáad pieniądze wysyáane przez imigrantów do rodzin (por. Thomas i Zna-
niecki 1976) czy stypendium doktoranckie. Drugim przejawem oznaczania pie-
niĊdzy jest tworzenie nowych rodzajów walut, takich jak Īetony, kupony, kar-
ty lunchowe, vouchery czy pieniądze uĪywane w transakcjach internetowych3. 
Z kolei trzeci wymiar obejmuje przeksztaácanie towarów takich jak papierosy, 
bilety do kina, przedmioty kolekcjonerskie w Ğrodki páatnicze, bĊdące przed-
miotem wymiany w sieciach spoáecznych4.

Kategoria earmarkingu nawiązuje wprost do konceptu „mentalnego ksiĊ-
gowania” (mental accounting) stosowanego w ekonomii behawioralnej, któ-
ry to twórca konceptu, Richard Thaler defi niuje nastĊpująco: jest to „zestaw 
operacji poznawczych stosowanych przez jednostki i gospodarstwa domowe 
w celu organizacji, ewaluacji i monitorowania dziaáaĔ fi nansowych” (1999: 
184). Jednak, jak zauwaĪa Zelizer, w odróĪnieniu od mentalnego ksiĊgowa-
nia, który opiera siĊ na operacjach poznawczych dokonywanych indywidualnie 
przez jednostkĊ, earmarking jest procesem relacyjnym, odbywającym siĊ po-
miĊdzy ludĨmi. 

Owo skupienie na relacjach spoáecznych zostaáo podjĊte przez Fredericka 
F. Wherry’ego (2016: 2), który nawiązując wprost do koncepcji Zelizer i Tha-
lera zaproponowaá kategoriĊ „relacyjnego ksiĊgowania” (relational accoun-
ting) defi niując ją jako „zestaw kulturowych i spoáecznych procesów stosowa-
nych przez jednostki i gospodarstwa domowe w celu organizacji, ewaluacji, 

2 Oznaczanie pieniĊdzy nie jest praktyką stosowaną wyáącznie na poziomie mikro. Przy-
káadem instytucjonalnego oznaczania pieniĊdzy jest rządowy program „500+”, wokóá którego 
wyáoniáa siĊ dyskusja podejmująca kwestie takie jak, kto powinien byü benefi cjentem pro-
gramu, w jakiej formie powinny byü wypáacane Ğrodki oraz czy i w jaki sposób kontrolowaü 
wydawanie przez rodziców pieniĊdzy przeznaczonych „na dziecko’”.

3 Przykáadem nowego rodzaju pieniĊdzy internetowych jest waluta Bitcoin.
4 Por. analizy uĪycia papierosów jako waluty w obozach jenieckich (Radford 1945).
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uzasadniania i monitorowania fi nansowych dziaáaĔ” káadąc w ten sposób na-
cisk na kulturowy, w tym równieĪ moralny aspekt operacji ksiĊgowania pie-
niĊdzy. 

Celem tego tekstu jest ukazanie róĪnicowania domowych pieniĊdzy, ana-
liza praktyk ich oznaczania i liczenia na poziomie mentalnym, materialnym 
i technologicznym oraz rekonstrukcja przypisanego im znaczenia przez máode 
pary wspólnie prowadzące gospodarstwo domowe. Tym samym artykuá kon-
centruje siĊ na pierwszym wymiarze oznaczania pieniĊdzy wyróĪnionym przez 
Zelizer (2012), czyli na róĪnicowaniu domowych pieniĊdzy w zaleĪnoĞci od 
Ĩródáa ich pochodzenia, formy i przeznaczenia oraz nadawaniu im okreĞlone-
go znaczenia. Tekst ten podąĪa za pragmatycznym postulatem badania uĪycia 
pieniĊdzy (Carruthers i Espeland 1998), by w sposób szczegóáowy, wrĊcz dro-
biazgowy, przyjrzeü siĊ, jak proces ten wygląda w praktyce oraz w jaki sposób 
materialna infrastruktura stanowi dla niego wsparcie. Artykuá ten przyjmuje 
perspektywĊ mikro, by dogáĊbnie zrekonstruowaü sposób, w jaki badani w Īy-
ciu codziennym myĞlą o pieniądzach i posáugują siĊ nimi. JednoczeĞnie wyko-
rzystując kulturowo zorientowaną socjologiĊ pieniądza tekst ten koncentruje 
siĊ na znaczeniu wytwarzanym przez praktyki oznaczania pieniĊdzy, by poka-
zaü, Īe badani myĞląc o pieniądzach i licząc je uruchamiają kategorie nie ĞciĞle 
matematyczne, lecz kulturowe, w tym równieĪ moralne. W tekĞcie uwzglĊdnio-
ny zostaá teĪ wymiar relacyjny oznaczania pieniĊdzy: rekonstrukcja znaczenia 
praktyk pieniĊĪnych oparta byáa na relacjach dwojga ludzi, tym samym anali-
zy prezentują uwspólnione przez pary przekonania i znaczenia. Badania prze-
prowadzone wĞród máodych mieszkaĔców Warszawy ukazują znaczenie tech-
nologicznej infrastruktury procesu oznaczania pieniĊdzy – internetowych kont 
bankowych oraz arkuszy kalkulacyjnych, tym samym koncentrują siĊ na anali-
zie poáączenia aspektu jakoĞciowego (kategoryzacji) i iloĞciowego (kalkulacji) 
(por. Cochoy 2008).

Zasadniczą czĊĞü tekstu stanowi omówienie wyników badaĔ empirycznych 
przeprowadzonych w domach máodych warszawskich par, które poprzedzone 
zostaáo krótkim omówieniem zastosowanej metodologii. W dalszej kolejnoĞci 
omówione zostaáy praktyki kategoryzowania pieniĊdzy ze wzglĊdu na Ĩródáo 
ich pochodzenia, przeznaczenie oraz formĊ. NastĊpnie zaprezentowane zosta-
áy materialne praktyki kategoryzowania i segregowania pieniĊdzy. Kolejna 
czĊĞü artykuáu poĞwiĊcona jest analizie uĪyü arkuszy kalkulacyjnych. W ostat-
niej czĊĞci tekstu proponujĊ dyskusjĊ nad wynikami.
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Metodologia przeprowadzonych badaĔ

Analizy powstaáe na uĪytek tego tekstu oparte są na badaniach jakoĞciowych 
przeprowadzonych w ramach grantu badawczego „Praktyki posáugiwania siĊ 
pieniĊdzmi w bliskich relacjach w máodych gospodarstwach domowych” (2014–
2017)5. Badania etnografi czne przeprowadzone w domach 28 máodych (do 35. 
roku Īycia) warszawskich par mieszkających razem i wspólnie prowadzących 
gospodarstwo domowe oparte byáy na wielogodzinnych i powtarzanych (3–5) 
wizytach dwojga badaczy w domach badanych. Podstawową techniką badaw-
czą byáy wywiady pogáĊbione mające na celu uchwycenie praktyk i zwyczajów 
związanych z uĪywaniem pieniĊdzy w danym domu. Tym samym badania miaáy 
charakter mikro: byáy skoncentrowane na tym, co siĊ dzieje wewnątrz gospodar-
stwa domowego w perspektywie Īycia codziennego. 

Wywiady przeprowadzane byáy w domach, miaáy zarówno formĊ diady, czyli 
rozmowy prowadzonej z dwiema osobami jednoczeĞnie, jak indywidualnych 
wywiadów pogáĊbionych z obiema osobami z pary oddzielnie. Rozmowy w dia-
dach miaáy na celu uchwycenie praktyk pieniĊĪnych we wspólnej perspektywie 
pary. Celem wyboru tej techniki byáo równieĪ zaobserwowanie procesu uzgad-
niania miĊdzy dwoma osobami znaczeĔ związanych z uĪywaniem pieniĊdzy. 
Z kolei uzupeánienie przeprowadzanych w pierwszej kolejnoĞci diad o wywiady 
indywidualne prowadzone równolegle i oddzielnie przez kaĪdego z badaczy po-
zwalaáo na uchwycenie indywidualnego spojrzenia na sposoby posáugiwania siĊ 
pieniĊdzmi w domu, jak i uwzglĊdnienie perspektywy gender6. Ze wzglĊdu na 
obszar badania, jak i koniecznoĞü zapewnienia sobie moĪliwoĞci wnioskowania 
o w miarĊ homogenicznej kategorii spoáecznej dobór przypadków do badania 
byá celowy7. Gáównym kryterium doboru byáo podzielanie tej samej sytuacji 

5 Celem badaĔ prowadzonych w ramach grantu jest: (1) pogáĊbiona eksploracja oraz zrozu-
mienie ksztaátu i dynamiki praktyk posáugiwania siĊ pieniĊdzmi w bliskich relacjach w máodych 
rodzinnych gospodarstwach domowych (18–35 lat), (2) odtworzenie i zrozumienie spoáeczno-
-ekonomicznego oraz kulturowego kontekstu (norm, przekonaĔғ i postaw w stosunku do pie-
niĊdzy) ksztaátującego owe praktyki we wspóáczesnym spoáeczeĔstwie polskim oraz (3) wery-
fi kacja na polskim gruncie spoáecznej teorii pieniĊdzy Zelizer (1997, 2010, 2012), a nastĊpnie 
rozwiniĊcie tej teorii w celu ukazania specyfi ki sytuacji máodych rodzinnych gospodarstw do-
mowych w Polsce.

6 Wywiady w kobietami byáy przeprowadzane przez badaczkĊ: MartĊ OlcoĔ-Kubicką, 
a z mĊĪczyznami przez badacza: Mateusza HalawĊ.

7 Badani rekrutowani byli wedáug nastĊpujących kryteriów: wiek do 35. roku Īycia, za-
mieszkanie lub praca w Warszawie, wyksztaácenie wyĪsze lub przynajmniej ukoĔczone 3 lata 
studiów, aktywnoĞü na rynku pracy (lub urlop macierzyĔski), wspólny dochód miesiĊczny na 
gospodarstwo miĊdzy 5 a 12 tysiĊcy záotych netto. RekrutacjĊ 24 par przeprowadziáa zewnĊtrz-
na fi rma badawcza, 4 pary odpowiedziaáy na apel umieszczony w artykuáach w „Dzienniku 
Gazeta Prawna”, nr 236/2015 oraz w „Newsweeku”, nr 4/2016.
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Īyciowej. Dlatego teĪ badanie zostaáo przeprowadzone wĞród par, które w cią-
gu ostatniego roku doĞwiadczyáy jednego z poniĪszych wydarzeĔ: (1) zamiesz-
kanie ze sobą; (2) wziĊcie wspólnego kredytu hipotecznego; oraz (3) ciąĪa lub 
urodzenie siĊ dziecka. 

DogáĊbne zbadanie sposobów oznaczania i liczenia domowych pieniĊdzy 
byáo moĪliwe dziĊki prowadzeniu badaĔ w formule kilku (3–5) wizyt bada-
czy przy zachowaniu odstĊpu czasowego (od kilku miesiĊcy do roku), co po-
zwoliáo zaobserwowaü zmiany praktyk pieniĊĪnych na bieĪąco. Zmiana ta 
równieĪ uchwycona poprzez narracje par o wspólnej przeszáoĞci oraz poprzez 
indywidualne wywiady biografi czne pozwalające na rekonstrukcjĊ praktyk po-
sáugiwania siĊ pieniĊdzmi w domu rodzinnym oraz w poprzednich związkach.

Uzupeániającą techniką badawczą byáy dzienniczki przepáywów pieniĊĪnych 
prowadzone przez badanych przez dwa tygodnie. Dzienniczki te pozwoliáy nie 
tylko zaobserwowaü codzienne ruchy pieniĊĪne związane z zakupami, páace-
niem rachunków i rozliczaniem siĊ partnerem, ale wywoáanie u badanych za-
stanowienia nad owymi praktykami, które jako codzienne, banalne i oczywiste, 
rzadko poddawane są pogáĊbionej refl eksji. 

W trakcie prowadzenia badaĔ empirycznych okazaáo siĊ, Īe czĊĞü badanych 
prowadzi zawansowane systemy budĪetowania pieniĊdzy za pomocą arkuszy 
kalkulacyjnych. Podczas kolejnych wizyt badacze zaczĊli dokumentowaü te ar-
kusze w postaci zdjĊü, a nastĊpnie przeprowadzili wywiady skoncentrowane na 
obiekcie (object-centered interview), polegające na rozmowie i obserwowaniu 
badanych w trakcie uĪywania tych arkuszy. Tak zaprojektowane badania pozwo-
liáy na dogáĊbną eksploracjĊ praktyk pieniĊĪnych w gospodarstwach domowych, 
w tym zwáaszcza oznaczania i liczenia domowych pieniĊdzy. 

Wszystkie wywiady nagrywane byáy w wersji audio, a nastĊpnie transkrybo-
wane. Prezentowane poniĪej analizy oparte są na kodowaniu rĊcznym8.

ħródáa domowych pieniĊdzy

Pieniądze, które krąĪą w badanych gospodarstwach domowych, są zróĪni-
cowane i dawane są im róĪne znaczenia w zaleĪnoĞci od Ĩródáa ich pochodze-
nia, formy oraz przeznaczenia. Podstawowym kryterium podziaáu jest Ĩródáo 
ich pochodzenia, które decyduje o tym, czy pieniądze mają charakter „codzien-
ny”, zwykáy”, „bieĪący” czy teĪ formĊ „ekstra”, dodatkową. Pary oddzielają 
pieniądze otrzymywane regularnie w ramach comiesiĊcznej pensji od tych, któ-
re wpáywają do budĪetu sporadycznie. Pensja jest najwaĪniejszym elementem 

8 Kategorie, jakimi posáugiwali siĊ badani, oznaczone są w tekĞcie cudzysáowem, a dosáow-
ne cytaty z wypowiedzi kursywą. 
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budĪetowania, jest staáa i regularna, i dziĊki temu moĪe byü przeznaczona na 
staáe wydatki, typu rachunki czy zakupy spoĪywcze. Jej stabilnoĞü i przewidy-
walnoĞü stanowi bazĊ gospodarstwa domowego i podstawĊ wszelkich kalkula-
cji. Natomiast mniej regularne wpáywy, takie jak premia uznaniowa, zwrot po-
datku dochodowego, dochody z pracy dodatkowej traktowane są jako „bonusy” 
i nie są uwzglĊdniane w miesiĊcznym budĪecie. Mają one specjalny status i za-
zwyczaj wydawane są na przyjemnoĞci, wakacje czy rozrywkĊ. Przykáadowo 
Ania i Antoni pieniądze otrzymane z wypáat przeznaczają na bieĪące wydat-
ki oraz oszczĊdzanie. Natomiast wszelkie inne pieniądze otrzymane z dyĪurów, 
premii i nagród nazywają „gratisami” i przeznaczają na przyjemnoĞci i okazjo-
nalne szaleĔstwa. Krzysztof na co dzieĔ trzymający reĪim w bieĪących wydat-
kach i systematycznym oszczĊdzaniu w momencie, gdy dostaje premiĊ w pracy, 
jest skáonny jednorazowo zaszaleü i kupiü Ani, swojej partnerce, trzy sukien-
ki podczas spaceru po centrum miasta. Inna para, Marta i Mikoáaj od czasu do 
czasu wynajmuje swoje mieszkanie turystom, a pieniądze uzyskane z wynajmu 
przeznacza na wáasne podróĪe. Z kolei Piotr i Daria wyodrĊbniają pieniądze 
uzyskane ze sprzedaĪy róĪnych przedmiotów przez Internet nazywając je „le-
wymi” i nie biorą ich pod uwagĊ w codziennym budĪetowaniu.

Poza pensją podstawowym Ĩródáem dochodu jest prowadzenie dziaáalnoĞci 
gospodarczej. WĞród badanych 28 par 10 osób prowadziáo taką dziaáalnoĞü. Na-
wet jeĞli polega ona na samozatrudnieniu i wystawianiu jednej faktury jednemu 
klientowi miesiĊcznie (czyli de facto pracodawcy), to wprowadza ona do domu 
pewien stopieĔ záoĪonoĞci i komplikacji. Po pierwsze, pieniądze wypracowy-
wane w ramach dziaáalnoĞci gospodarczej wprowadzają komplikacjĊ przy wyli-
czaniu miesiĊcznego dochodu, koniecznego do oszacowania i podania w rozma-
itych wnioskach urzĊdowych. Z tego wzglĊdu Edyta i Aleksander zrezygnowali 
z „becikowego”, a obecnie zamierzają zrezygnowaü z ubiegania siĊ o 500 zá 
w ramach rządowego programu „500+” na najstarsze dziecko, wystąpią jedy-
nie z wnioskami na drugie i trzecie dziecko, w przypadku których kryterium 
dochodowe nie jest wymagane. Po drugie, wymaga ona wydzielania pieniĊdzy 
fi rmowych od pieniĊdzy domowych, którymi moĪna swobodnie dysponowaü. 
Dlatego teĪ wiĊkszoĞü badanych przedsiĊbiorców poza kontem fi rmowym ma 
oddzielne konta na ZUS i VAT, na które przelewa odpowiednie kwoty, które są 
niewidoczne w budĪecie domowym. Jak podkreĞla Maja: zawsze muszĊ mieü 
plus tysiąc záotych, Īeby zapáaciü sobie ZUS, wiĊc bardzo nie lubiĊ ruszaü tych 
pieniĊdzy. Niemniej w sytuacji nieprzewidzianych wydatków badani niechĊtnie, 
ale siĊgają po zgromadzone na tych kontach Ğrodki, starając siĊ jednak na bie-
Īąco je spáacaü. W przypadku Uli, która wykorzystywaáa fi rmowe pieniądze do 
áatania licznych dziur w budĪecie domowym, sytuacja wymknĊáa siĊ spod kon-
troli i jak mówi: „zadáuĪyáa siĊ sama u siebie” tworząc zalegáoĞü trzech kwarta-
áów w opáacaniu podatków. Po trzecie, gdy w ramach dziaáalnoĞci wystawia siĊ 
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kilka lub kilkanaĞcie faktur miesiĊcznie, pieniądze spáywają z nieregularnoĞcią, 
co wprowadza poczucie chaosu i káopoty z budĪetowaniem pieniĊdzy. Piotro-
wi, który otrzymuje jedną pensjĊ od pracodawcy na początku miesiąca, áatwiej 
jest wykonaü przelew na wspólne konto niĪ jego partnerce Uli, która prowadząc 
dziaáalnoĞü gospodarczą wystawia kilka faktur róĪnym pracodawcom, przele-
wa na to konto mniejsze kwoty z wiĊkszą nieregularnoĞcią. Jan prowadzi ro-
dzinną fi rmĊ wspólnie z ojcem, realizując duĪe zamówienia kilka razy w roku. 
Dla domu Jana i Justyny oznacza to, Īe w jednym miesiącu na konto trafi a 45 
tysiĊcy záotych, a przez nastĊpne póá roku nic. Tym samym Jan nie potrafi  osza-
cowaü, jaki jest jego miesiĊczny dochód. Mimo dobrej sytuacji fi nansowej Jana 
dla Justyny kwestia ta jest problematyczna, wolaáaby, by jej partner miaá regu-
larne dochody otrzymywane miesiĊcznie. Z jej perspektywy pieniądze z dziaáal-
noĞci gospodarczej naznaczone są nieregularnoĞcią, są chaotyczne, nie moĪna 
przewidzieü ich wysokoĞci ani zaplanowaü wiĊkszych wydatków domowych. 
Z jednej strony, pieniądze z dziaáalnoĞci gospodarczej traktowane są jak „pen-
sja”, z drugiej, stanowią one odrĊbny, specyfi czny rodzaj domowych pieniĊdzy.

Istotnym Ĩródáem pieniĊdzy w máodych gospodarstwach domowych są 
pieniądze pochodzące od rodziców. Máodzi ludzie, którzy rozpoczynają swo-
je Īycie na swoim, w wielu przypadkach mogą liczyü na wsparcie fi nansowe, 
zarówno w formie wiĊkszych transferów, jak i doraĨnej pomocy w Īyciu co-
dziennym. NajczĊstszą okazją do przekazania znaczącej sumy pieniĊdzy jest 
Ğlub lub zakup pierwszego mieszkania. Są to pieniądze, o których w rodzinnym 
domu siĊ rozmawiaáo, nawet jeĞli nie o konkretnych kwotach, to máodzi i ro-
dzice podzielali przekonanie, Īe transfer tych pieniĊdzy nastąpi. W relacjach 
dotyczących procesu przekazywania tych pieniĊdzy powtarzaáa siĊ deklaracja: 
wiedzieliĞmy, Īe rodzice mają jakieĞ pieniądze odáoĪone na tĊ okazjĊ, ale nie 
spodziewaliĞmy siĊ aĪ tyle. W przypadku Ğlubu pieniądze trafi ają do máodych 
w formie prezentu gotówkowego w kopercie, rodzice teĪ partycypują lub w nie-
których wypadkach przejmują na siebie caákowicie koszty organizacji wesela. 
Natomiast w sytuacji, gdy to zakup mieszkania wywoáuje transfer pieniĊĪny, 
rodzice wytwarzają specjalną okazjĊ i odpowiedni moment na przekazanie pie-
niĊdzy. Przykáadowo, kiedy Ania i Antoni jesienią kupili swoje mieszkanie, ro-
dzice poczekali do Ğwiąt BoĪego Narodzenia, by przekazaü im 13 tysiĊcy na 
remont w uroczysty sposób w eleganckiej kopercie z zachowaniem caáego ce-
remoniaáu. Oprawa przekazania tych pieniĊdzy sprawiáa, Īe zostaáy one potrak-
towane jako dar. Inną formą przekazania daru jest formalna darowizna u nota-
riusza, z której rodziny czĊsto korzystają (darowizny w krĊgu najbliĪej rodziny 
nie podlegają opodatkowaniu).

Sytuacje, w których nastĊpuje przekazanie znacznych kwot pieniĊdzy, zwią-
zane są ze swoistym rytuaáem przejĞcia, którego reguáy są jasne dla wszystkich, 
a transfer pieniĊdzy w formie daru moment ten dodatkowo podkreĞla. Pieniądze 
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te i konkretne kwoty zostają w pamiĊci, poniewaĪ stanowią one jedną z podstaw 
powstania nowego gospodarstwa domowego. Natomiast w codziennym Īyciu 
nadal dochodzi do przepáywów pieniĊĪnych miĊdzy domem rodziców a máo-
dych, przy czym status tych pieniĊdzy nie ma juĪ tak wyrazistego charakteru, 
wrĊcz przeciwnie, jest on nieokreĞlony i rozmyty. Pieniądze te przekazywane 
są mimochodem, czĊsto w Īartobliwej formie, jak w przypadku Janusza, któ-
ry wracając z odwiedzin w domu rodzinnym zorientowaá siĊ, Īe w jego port-
felu znalazáo siĊ dodatkowe 200 zá. Gotówka ta miaáa dla niego status miáego 
prezentu, dodatkowych, „ekstra” pieniĊdzy, które moĪna wydaü na swoje przy-
jemnoĞci. Z kolei Ania i Kamil po kupieniu mieszkania przy okazji odwiedzin 
rodziców otrzymali koádrĊ, w której znalazáa siĊ koperta zawierająca kilkaset 
záotych. 

PieniĊdzy otrzymywanych przy okazji spotkaĔ rodzinnych nie zauwaĪa siĊ 
tak do koĔca ani nie liczy jako dochód. FormĊ nieregularnych przepáywów 
o niewielkich kwotach nazywa siĊ „pomaganiem”, tym bardziej Īe bardzo czĊ-
sto do gospodarstwa domowego trafi a nie tylko gotówka, ale pieniądze zamie-
niane na towary w postaci sprzĊtów domowych, mebli, produktów dzieciĊcych. 
Zwáaszcza pojawienie siĊ dziecka w rodzinie uruchamia dodatkowe transfery, 
zarówno gotówkowe, w formie przelewów i towarów. MiesiĊczna suma pieniĊ-
dzy, która trafi a w towarach do domu Nataszy i Igora, rodziców dwójki maáych 
dzieci, to okoáo 1000 zá, natomiast nie jest ona zupeánie zauwaĪana w domo-
wym budĪecie. Krysia, która regularnie otrzymuje pieniądze od swoich rodzi-
ców, jako jedyna wĞród naszych badanych nazywa je nie tylko „pomaganiem”, 
ale teĪ wprost „utrzymywaniem”. Jednak, co istotne, do otrzymywania przele-
wów uĪywa innego konta, niĪ tego, na które spáywaáa jej pensja, a póĨniej zasi-
áek macierzyĔski. Dla banku by to wyglądaáo niepowaĪnie, táumaczy. Wszystko 
przez tytuáy przelewów: „dla Krysi i Leona na lody” czy „walentynkowy pre-
zent”. 

W trakcie badaĔ moĪna byáo zaobserwowaü staáe krąĪenie pieniĊdzy miĊ-
dzy domem máodych a ich rodziców, zarówno wiĊkszych kwot oznaczanych 
jako symboliczny prezent, jak i tych mniejszych, nie do koĔca zauwaĪanych, 
nie do koĔca liczonych, których status jest nieokreĞlony, przekazywanych 
w rozmytej formie, tak by obie strony mogáy pozostaü w strefi e nieoznaczo-
noĞci. Niemniej, pieniądze od rodziców mają status takich, na które máodzi 
mogą liczyü w trudnej sytuacji, nawet jeĞli nie mówi siĊ wprost o konkretnych 
kwotach. 

Wspomniane wyĪej Ğluby są okazją, w ramach której máodzi otrzymują 
jednorazowo znaczną kwotĊ pieniĊdzy. Wynika to ze zwyczaju w Polsce da-
wania pieniĊdzy w kopertach w prezencie Ğlubnym. Jest on oparty na wiedzy 
potocznej, wszyscy uczestnicy uroczystoĞci wiedzą, Īe takie jest oczekiwanie 
pary máodej i w danym Ğrodowisku mniej wiĊcej wiadomo, jaką kwotĊ wypada 
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wáoĪyü do koperty9. WĞród badanych maáĪeĔstw pieniądze otrzymane na Ğlubie 
wiĊkszoĞü przeznaczyáa na wydatki związane z zakupem wáasnego mieszkania. 
To byáy pieniądze nie do ruszenia, przeznaczone tylko i wyáącznie na wyposa-
Īenie mieszkania, wspomina Ania o gotówce otrzymanej w prezencie Ğlubnym. 
Wkáad wáasny przy zakupie mieszkania na kredyt, remont lub wyposaĪenie – ta-
kie przeznaczenie pieniĊdzy budzi zrozumienie i aprobatĊ wĞród rodziny. Na-
tomiast gdy jedna z par za pieniądze Ğlubne postanowiáa udaü siĊ na wakacje, 
spotkaáo siĊ to wyrzutami ze strony rodziców, który spodziewali siĊ innego spo-
Īytkowania tak duĪej kwoty pieniĊdzy. 

Dla Edyty, która wczeĞniej byáa juĪ mĊĪatką, pieniądze otrzymane w pre-
zencie od rodziny z okazji Ğlubu z Aleksandrem miaáy bardzo duĪe znaczenie, 
poniewaĪ stanowiáy sygnaá, Īe rodzina zaakceptowaáa jej drugi związek. Zna-
czenie miaáa teĪ i wysokoĞü otrzymanej kwoty, która znacznie przekroczyáa jej 
oczekiwania, poniewaĪ spodziewaáa siĊ, Īe skoro jest to drugi Ğlub, cywilna ce-
remonia o skromnym charakterze, rodzina poczuje siĊ zwolniona z obowiązku 
udzielenia wsparcia fi nansowego. PoniewaĪ staáo siĊ inaczej, w odczuciu Edyty 
pieniądze te posáuĪyáy jako narzĊdzie legitymizacji i aprobaty nowego związku. 
Z kolei Ola i àukasz pieniądze otrzymane na Ğlubie przeznaczyli na spáatĊ za-
dáuĪenia na karcie kredytowej àukasza. Tym samym symbolicznie wyczyĞcili 
zobowiązania fi nansowe z przeszáoĞci i rozpoczĊli swoje maáĪeĔstwo z czystą 
kartą.

Przeznaczenie domowych pieniĊdzy

Drugim wymiarem oznaczania pieniĊdzy jest ich róĪnicowanie w zaleĪno-
Ğci od przypisywanego im przeznaczenia. Podstawowym typem pieniĊdzy, któ-
ry wyraĨnie róĪni siĊ ze wzglĊdu na przeznaczenie od pieniĊdzy codziennych, 
„bieĪących”, są oszczĊdnoĞci. OszczĊdnoĞci te mogą byü przeznaczone na bar-
dzo konkretny i okreĞlony cel, jakim najczĊĞciej jest wydarzenie lub inwesty-
cja wymagająca duĪych nakáadów fi nansowych, jak wesele, wakacje czy wkáad 
wáasny na mieszkanie kupowane na kredyt. RównieĪ planowane wyjazdy wa-
kacyjne wymagają kilkumiesiĊcznych przygotowaĔ i uruchamiają u badanych 
praktykĊ odkáadania co miesiąc okreĞlonych kwot. Przykáadowo Mikoáaj kaĪde-
go miesiąca odkáada ze swojej pensji 30% na konto oszczĊdnoĞciowe, poniewaĪ 
zaplanowaá sobie kupno mieszkania za gotówkĊ posiákując siĊ dodatkowo po-
Īyczką z pracy. Z kolei gdy dostanie kwartalną premiĊ w caáoĞci przeznacza ją 

9 Podstawą wyliczeĔ jest „talerzyk”, czyli koszt posiáku weselnego dla jednej osoby. Osoby 
bliĪsze, takie jak rodzice, rodzice chrzestni czy bliscy przyjaciele zobowiązani są wáoĪyü do 
koperty wiĊkszą kwotĊ pieniĊdzy. 
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na oszczĊdnoĞci. Kiedy jednak w poáowie miesiąca pieniądze na wspólnym kon-
cie Marty i Mikoáaja siĊ koĔczą, i zaczynają pokrywaü wydatki z prywatnych 
Ğrodków, to Mikoáaj trzyma siĊ Ğcisáej zasady nienaruszania swoich oszczĊdno-
Ğci, dlatego, Īeby zmieĞciü siĊ w budĪecie, ogranicza swoją konsumpcjĊ rezy-
gnując z dodatkowego treningu czy zakupu ubraĔ.

Poza oszczĊdzaniem na konkretny cel badani dąĪą do wypracowania w so-
bie praktyki oszczĊdzania. Odkáadanie pieniĊdzy ma zapewniü bezpieczeĔstwo 
w bliĪej nieokreĞlonej przyszáoĞci, a zgromadzone Ğrodki nazywane są „zabez-
pieczeniem” czy „poduszką fi nansową”. Badani widzą sens takiego oszczĊdza-
nia, jednak sama ta praktyka dla wielu jest czymĞ, o czym myĞlą, Īe warto jest 
siĊ tego nauczyü. CzĊsto punktem odniesienia dla nich są inni znajomi, którzy 
mając zbliĪony lub mniejszy dochód są w stanie zaoszczĊdziü pieniądze na wy-
posaĪenie mieszkania czy nowy samochód. ZdolnoĞü znajomych do oszczĊdza-
nia jest w ten sposób uwidoczniona, a jej namacalnym dowodem są dobra ma-
terialne. 

PoniewaĪ jednak jest to praktyka, której niektórzy badani muszą siĊ nauczyü, 
potrzebują przy tym wsparcia w utrzymywaniu dyscypliny. Maksowi i Kasi 
w utrzymaniu reĪimu oszczĊdzania pomaga system wewnątrzdomowego opo-
datkowania: 20% z kaĪdej wystawionej klientowi faktury automatycznie przele-
wane jest na konto oszczĊdnoĞciowe. Piotr i Ula postanowili sprawdziü, czy staü 
ich bĊdzie na wynajem wiĊkszego, ale teĪ droĪszego mieszkania, dlatego kilka 
miesiĊcy wczeĞniej zaczĊli przelewaü 20% ze swoich pensji na osobne konto. 
Inni wymyĞlają z góry okreĞlone kwoty: 1000, 1500 lub 2 tysiące záotych, które 
przelewają na konto oszczĊdnoĞciowe na początku miesiąca i wyáączają z bie-
Īącego budĪetowania. Ci, którym ze wzglĊdu na skalĊ miesiĊcznych obciąĪeĔ 
nie udaje siĊ zwiĊkszaü oszczĊdnoĞci, starają siĊ nie uszczuplaü zasobów, które 
juĪ zgromadzili. Przykáadowo Antoni ma wyznaczony puáap 10 tysiĊcy wolnych 
Ğrodków. Razem z Blanką starają siĊ tak budĪetowaü, Īeby, jak mówi Antoni, 
nigdy nie wyjĞü poniĪej jakiegoĞ tam wyznaczonego przeze mnie progu. Mini-
malnie musi by 10 tysiĊcy na koncie. Jak widzimy, Īe ten puáap zaczyna spadaü, 
to trzeba zrobiü reformĊ. W sytuacji, gdy limit ten jest zagroĪony, para zaczyna 
gromadziü paragony, by skontrolowaü, na co wydają pieniądze, z czego moĪna 
zrezygnowaü. Taki audyt, automatycznie po miesiącu. JeĪeli widzĊ, Īe jednak to 
siĊ nie skleja, to wiadomo, Īe gdzieĞ tu trzeba coĞ uciąü.

Niektórym pomaga w tym technologia i rozwiązania proponowane przez in-
stytucje fi nansowe. Badani korzystający z kont oszczĊdnoĞciowych chwalą so-
bie ograniczenia, jakie narzucają banki. Przykáadowo James uwaĪa za plus to, Īe 
z tego typu konta moĪna zrobiü tylko jeden przelew w miesiącu. Z kolei Alek-
sander korzysta z polisolokaty, z której w ogóle nie moĪna wypáacaü pieniĊ-
dzy. Obaj doceniają ten reĪim, który pozwala systematycznie odkáadaü pienią-
dze w budĪecie. Inni próbują sobie narzuciü samodyscyplinĊ w oszczĊdzaniu 
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przelewając na konto od razu z góry zaáoĪoną kwotĊ, o której natychmiast zapo-
minają. Pieniądze te nabierają charakteru „nienaruszalnych”, nie moĪna z nich 
korzystaü na pokrycie wydatków związanych z bieĪącą konsumpcją, poniewaĪ 
Ğwiadczyáoby to o sáaboĞci, niemoĪnoĞci utrzymania dyscypliny i poraĪce ca-
áego projektu oszczĊdnoĞciowego. Dlatego wáaĞnie koniecznie jest ich wyraĨ-
ne odseparowanie od bieĪącego konta. Wynika to ze staáego napiĊcia miĊdzy 
oszczĊdzaniem na przyszáoĞü, która jest w dalszym horyzoncie, a bieĪącą kon-
sumpcją, która jest tu i teraz. Strach przed „przejedzeniem” czy teĪ „rozpusz-
czeniem” pieniĊdzy jest na tyle silny, Īe potrzebne są Ğrodki wyraĨnego wy-
dzielenia od bieĪących pieniĊdzy pewnej kwoty, najlepiej od razu na początku 
miesiąca. 

OszczĊdnoĞci są tym rodzajem pieniĊdzy, które są widoczne, namacalne 
i dokáadnie liczone. Artur, który kiedyĞ skrupulatnie prowadziá budĪet, po roku 
z satysfakcją obserwowaá w arkuszu kalkulacyjnym sukcesywny miesiĊczny 
przyrost oszczĊdnoĞci (liczony równieĪ w procentach). Natomiast gdy straciá 
pracĊ i musiaá przez rok korzystaü ze zgromadzonych oszczĊdnoĞci, przestaá ko-
rzystaü z arkusza, Īeby nie widzieü i nie liczyü straty. 

O ile pieniądze, które siĊ kumulują, są namacalne, liczone i patrzy siĊ na ich 
przyrost, a straty strategicznie nie chce siĊ zauwaĪaü, o tyle podobny sposób 
niedostrzegania wiąĪe siĊ z pieniĊdzmi rynkowymi, jakim są inwestycje i pie-
niądze „kredytowe”. Po wpáyniĊciu pensji na konto lub otrzymaniu przelewu za 
fakturĊ w przypadku osób prowadzących dziaáalnoĞü gospodarczą, to wáaĞnie 
rata kredytu jest spáacana w pierwszej kolejnoĞci. Przepáyw pieniĊĪny dokonuje 
siĊ szybko, u niektórych tak szybko, Īe nie uwzglĊdniają tych pieniĊdzy w do-
mowym budĪecie. Tak bardzo chcą spáaciü ratĊ kredytu, Īe postanawiają ich nie 
wiedzieü, pieniądze wypáywają z konta w krótkim odstĊpie czasowym od wpáy-
niĊcia, Īe nie zostają wczeĞniej mentalnie zaksiĊgowane jako wpáyw. Stają siĊ 
tym samym do pewnego stopnia niewidzialne i nieodczuwalne. Te pieniądze nie 
istnieją táumaczy Krysia. Brak myĞlenia o pieniądzach kredytowych dotyczy za-
równo miesiĊcznej raty, jak i caáoĞci kosztów kredytu, w tym odsetek. Nawet ci, 
którzy prowadzą arkusze kalkulacyjne i uwzglĊdniają w nich miesiĊczne koszty 
kredytu, czy nawet mają rozpisane raty na 30 lat, jak Ania i Kamil, to pieniądze 
te postrzegają jako liczby w arkuszu. Mają one charakter abstrakcyjny, traktuje 
siĊ je zupeánie inaczej niĪ bieĪące pieniądze. Z kolei pieniądze przeznaczane na 
inwestycje w akcje czy fundusze inwestycyjne równieĪ znikają z obecnego ho-
ryzontu, przenosząc siĊ w przyszáoĞü. Na początku miesiąca wyodrĊbnia siĊ je 
ze staáego dochodu, przelewa na odpowiednie konta i zapomina o nich. Lepiej 
jest ich nie widzieü, nie myĞleü o nich ani ich nie liczyü10.

10 Por. analizy Caitlin Zaloom (2006) sposobów, w jaki inwestorzy fi nansowi mentalnie 
oddzielają pieniądze rynkowe, którymi obracają w pracy, od swoich wáasnych prywatnych.
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Inną, specyfi czną formą pieniĊdzy, które wysyáane są w przyszáoĞü, są pienią-
dze „dla dzieci”. W relacjach badanych par pojawiáy siĊ przykáady specjalnych 
kont, na których planuje siĊ gromadziü Ğrodki na przyszáoĞü dzieci z przezna-
czeniem na zakup mieszkania dla nich czy opáacenie studiów na amerykaĔskiej 
prestiĪowej uczelni. Pieniądze te w intencji wyodrĊbniane są z domowego bu-
dĪetu, ale albo na kontach zgromadzone są niewielkie kwoty: od kilkuset záo-
tych do tysiąca i wtedy rzeczywiĞcie są one „nie do ruszenia”, albo regularne 
odkáadanie wiĊkszych kwot pozostaje na razie na poziomie deklaracji. Obecnie 
pieniądze te traktowane są jako Ĩródáo pieniĊdzy awaryjnych, z których moĪna 
skorzystaü, by zaáataü dziurĊ w domowym budĪecie. Przykáadowo Konstanty 
i Alicja wspominali, Īe musieli siĊ „zapoĪyczyü” u swego rocznego syna, biorąc 
na bieĪące wydatki 1,5 tysiąca záotych, które otrzymaá od rodziny na chrzcie. 
Ciekawą kategorią pieniĊdzy „na dziecko” są spodziewane Ğrodki z rządowego 
programu „500+”, które juĪ w badanych domach uwzglĊdniane są w budĪecie 
domowym. Te pary, które siĊ spodziewają pieniĊdzy z tego programu, planu-
ją przeznaczyü je raczej na bieĪące potrzeby dzieci niĪ na inwestowanie w ich 
przyszáoĞü. 

Formy domowych pieniĊdzy

Kolejnym kryterium kategoryzacji domowych pieniĊdzy jest ich forma. 
W zaleĪnoĞci od tego, czy pieniądze są dostĊpne w konkretnej i namacalnej for-
mie, jaką jest gotówka, czy teĪ w postaci liczb na internetowych kontach banko-
wych, stosuje siĊ róĪne systemy oznaczania i kategoryzacji. 

Pieniądze, które Edyta otrzymuje ze sprzedaĪy swoich wyrobów, są dzielone 
na dwie kategorie. Te, które dostaje od swoich klientów w gotówce, trafi ają do 
koperty przechowywanej w domu. W kopercie tej znajduje siĊ gotówka prze-
znaczona na wszelki wypadek, gdy trzeba nagle zapáaciü za jakąĞ usáugĊ, lub 
nieprzewidziany wydatek, na przykáad gdy córce przypomni siĊ, Īe potrzebne 
są pieniądze w szkole na jakieĞ wyjĞcie. Wtedy pieniądze ze sprzedaĪy mieszają 
siĊ z pieniĊdzmi domowymi przechowywanymi w kopercie i nabierają takiego 
samego charakteru. Natomiast jeĞli klienci páacą przelewem, to pieniądze te tra-
fi ają na specjalne subkonto, z którego pokrywane są wydatki inwestycyjne zwią-
zane z produkcją. Mogą byü wykorzystane tylko na zakup materiaáów, nie mogą 
natomiast byü „przejedzone” czy spoĪytkowane na bieĪące domowe wydatki, 
poniewaĪ oznaczaáoby to swoistą poraĪkĊ w prowadzeniu dziaáalnoĞci gospo-
darczej, która dopiero siĊ rozkrĊca i wymaga staáego inwestowania. WyraĨne 
jest zatem rozgraniczenie miĊdzy gotówką, pieniĊdzmi „niepowaĪnymi”, a tymi 
otrzymywanymi elektronicznie na konto bankowe, które zostawiają za sobą Ğlad 
na wyciągu bankowym i traktowane są z wiĊkszą powagą. 
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Máodzi ludzie przechowują w domach gotówkĊ w róĪnych kwotach: od 
drobnych monet trzymanych w sáoiku do duĪych rezerw gotówkowych groma-
dzonych w szkatuákach. Gotówka trzymana w domu peáni szereg funkcji. Dla 
jednych jest to forma domowego, podrĊcznego bankomatu, gromadzi siĊ tam 
pieniądze na wszelki wypadek: gdy przyjdzie fachowiec naprawiü zmywarkĊ 
i przyjmie páatnoĞü w gotówce, gdy trzeba zamówiü jedzenie na wynos, zapáa-
ciü kurierowi lub wyskoczyü po zakupy spoĪywcze do pobliskiego sklepu lub 
warzywniaka, który nie przyjmuje páatnoĞci kartą. Z podrĊcznego domowego 
bankomatu bierze siĊ teĪ rano pieniądze, by móc sobie kupiü jakąĞ przekąskĊ 
w pracy. Gotówka przechowywana jest we wszystkim wiadomym, jednocze-
Ğnie áatwo dostĊpnym miejscu: sáoik w kuchni z drobnymi, przez którego prze-
zroczyste Ğciany áatwo oceniü, jaka kwota jest do dyspozycji. Inne, wiĊksze 
kwoty, przechowywane są w róĪnego rodzaju skrzynkach, pudeákach i szkatuá-
kach. Te z reguáy są schowane przed wzrokiem postronnych osób i przechowy-
wane są w okreĞlonym miejscu: w prywatnej przestrzeni, na przykáad w nocnej 
szafce w sypialni lub w szufl adzie. Inni wybierają niepozorne, zlewające siĊ 
z otoczeniem kuchennym naczynia, jak jeden z marokaĔskich taĪinów stojący 
na póáce w kuchni Alicji i Konstantego. Oboje mają tam zgromadzone w tej 
chwili kilkaset záotych, a docelowo chcieliby, by znalazáa siĊ tam kwota 1000 
zá, która bĊdzie stanowiü dowód na to, Īe gospodarstwo osiągnĊáo codzien-
ną páynnoĞü fi nansową. Zupeánie odwrotnie jest w przypadku Mai i Romana, 
którzy po przekroczeniu zgromadzonej z wynagrodzenia za lekcje udzielane 
przez MajĊ kwoty 1000 zá decydują siĊ wpáaciü ją do banku, by nie przecho-
wywaü w domu zbyt duĪej iloĞci gotówki. W domu Basi i Kuby równieĪ jest 
staáy obieg gotówki związany z otrzymywaniem przez KubĊ wynagrodzeniem 
od pacjentów. PoniewaĪ Kuba prowadzi swoją praktykĊ w wydzielonej czĊĞci 
domu, gotówka, którą otrzymuje w gabinecie, umieszcza w róĪnych, umówio-
nych z Basią miejscach. Dom dla Basi i Kuby stanowi centrum ich Īycia, po-
niewaĪ áączy w sobie ich Īycie rodzinne oraz zawodowe, jest teĪ Ĩródáem co-
dziennie dopáywających pieniĊdzy z pracy, dlatego nie ma potrzeby korzystaü 
z bankomatu: pieniądze na bieĪące potrzeby trzymane są w domu. Innym uza-
sadnieniem tej sytuacji jest niechĊü do banków. Poza koniecznoĞcią posiada-
nia fi rmowego konta bankowego związanego z prowadzoną dziaáalnoĞcią go-
spodarczą w domu Basi i Kuby rządzi gotówka. RównieĪ ich 9-letnia córka 
otrzymująca pieniądze z róĪnych okazji od krewnych przechowuje pieniądze 
w skarbonce, w której zgromadziáa okoáo 1200 zá. Niemniej jednak zgromadzo-
ne wiĊksze oszczĊdnoĞci przechowywane są na koncie bankowym, mimo de-
klarowanej niechĊci do instytucji fi nansowych. NiechĊü do banków podzielają 
równieĪ àucja i Marian, którzy caáoĞü posiadanych pieniĊdzy trzymają w domu 
w specjalnej szkatuáce. Znajduje siĊ w niej okoáo 23 tysiĊcy záotych, są tam 
przechowywane teĪ oszczĊdnoĞci w euro i dolarach.
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PodrĊczna gotówka w domu, uĪywana do bieĪącej konsumpcji jest áatwo do-
stĊpna, a jednoczeĞnie trzymana w wyraĨnie oddzielonym miejscu, specjalnej 
nieprzypadkowej przestrzeni. Jest trzymana w zamkniĊtych, przykrywanych po-
jemnikach, ukrytych przed okiem postronnego obserwatora. Poza przechowaną 
podrĊczną gotówką badani kumulują drobne lub okazjonalne pieniądze w skar-
bonkach, czĊsto o Īartobliwych ksztaátach. Skarbonka jednej z par ma ksztaát sa-
mochodu, na którego numerze rejestracyjnym widnieje data ich Ğlubu. Pieniądze 
wrzucane do skarbonek nie mają zazwyczaj wyraĨnego przeznaczenia, trudno 
oszacowaü, jaka kwota znajduje siĊ w Ğrodku. Pieniądze te w Īaden sposób nie 
są wliczane do budĪetu, wrzuca siĊ je do skarbonki i zapomina o nich. 

Materialne systemy oznaczania i segregowania pieniĊdzy

Poza zwykáym przechowywaniem gotówki, która obsáuguje realizacjĊ bieĪą-
cych potrzeb i traktowana jest jako jedno Ĩródáo, badani stosują równieĪ syste-
my oznaczania i segregowania pieniĊdzy w zaleĪnoĞci od celu, na jakie są prze-
znaczone. Oznacza to podziaá pieniĊdzy na okreĞlone pule, uĪywając do tego 
róĪnych materialnych sposobów dzielenia gotówki, jak w przypadku Marioli 
i Bartka. Mariola uĪywa do tego kopert, na kaĪdej z nich widnieje opis, na co 
pieniądze są przeznaczone: „Opáaty”, „Samochód” „Prezenty”. To, co robi Ma-
riola, to uĪywanie kopert jako materialnych noĞników do kategoryzacji wydat-
ków w ramach mentalnego ksiĊgowania wraz z pisemnym oznaczeniem katego-
rii. PoniewaĪ wobec Bartka prowadzona byáa egzekucja komornicza, pieniądze 
z jego wynagrodzenia przelewane są na konto Marioli, by uchroniü je przed 
zajĊciem komorniczym. Dlatego teĪ w szufl adzie Marioli znajduje siĊ koperta 
z napisem „Bartek”, w której znajduje siĊ pensja Bartka wypáacona z banko-
matu. W ciągu miesiąca Mariola wyciąga z niej potrzebne Bartkowi kwoty jed-
noczeĞnie informując go, ile mu zostaáo do dyspozycji. Bartek z kolei odkáada 
z dodatkowo zarobionych pieniĊdzy gotówkĊ do skrzynki na spáatĊ dáugu. 

System segregowania pieniĊdzy w kopertach stosują równieĪ Jagna i James 
w celu utrzymania dyscypliny w codziennych wydatkach. W ich przypadku nie 
oznacza to jednak dzielenia pieniĊdzy na kategorie, ale sáuĪy wydzieleniu bu-
dĪetu jedzeniowego. Jagna i James dzielą miesiĊczny budĪet przeznaczony na 
jedzenie na tygodnie i umieszczają w odpowiednich kopertach pilnując, by nie 
wydawaü wiĊcej niĪ zaplanowali. Koperty te sáuĪą im jako narzĊdzie trzyma-
nia tygodniowej dyscypliny w wydatkach. JednoczeĞnie peánią rolĊ wydzielenia 
pieniĊdzy „domowych” od osobistych i prywatnych. Jagna i James przestrze-
gają systemu kopertowego do tego stopnia, Īe gdy James ma ochotĊ kupiü so-
bie niezdrową przekąskĊ typu colĊ lub czipsy, to uĪywa do tego specjalnie za-
oszczĊdzonych „osobistych” pieniĊdzy odseparowanych fi zycznie w portfelu od 
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pieniĊdzy kopertowych, które wydawane mogą byü tylko na zdrowe i poĪywne 
jedzenie do domu. 

Wydzielanie puli pieniĊdzy przeznaczonej za codzienne zakupy, gáównie 
spoĪywcze stanowi teĪ odzwierciedlenie podziaáu ról miĊdzy kobietą a mĊĪczy-
zną. W domu Krzysztofa i Ani on reguluje wydatki związane z kredytami hi-
potecznymi, staáymi opáatami i wiĊkszymi zakupami. Ania natomiast ze swojej 
pensji opáaca tzw. „Īycie”, czyli codzienne zakupy spoĪywcze oraz „chemiĊ”. 
PoniewaĪ jednak istnieje miĊdzy nimi dysproporcja dochodów (80:20) pod ko-
niec miesiąca Ani brakuje pieniĊdzy na zakupy. W tej sytuacji Krzysztof „dorzu-
ca” ze swojego budĪetu kwoty rzĊdu 50–70 zá, wrzuca je do sáoika mówiąc: to 
powinno starczyü do Ğrody. 

Takie wydzielanie pieniĊdzy podzielone na mniejsze kwoty stanowi Ĩródáo 
napiĊü miĊdzy kobietami a mĊĪczyznami, poniewaĪ moĪe byü traktowane jako 
oznaka dominacji jednej osoby nad drugą i chĊci kontroli nad jej wydatkami. 
To nie jest tak, Īe ja Romanowi wydzielam pieniądze, wyjaĞnia Maja wskazu-
jąc, Īe po prostu w ich domu to ona otrzymuje czĊĞü wynagrodzenia w gotówce 
i te pieniądze muszą przez nią przepáynąü. Z kolei sytuacje, gdy rzeczywiĞcie 
jeden partner wydzielaá drugiemu pieniądze, budzą niepokój. W przypadku Ani, 
która przez pewien czas chorowaáa i pozostawaáa bez pracy, sytuacja, w której 
Antoni zostawiaá jej przed wyjĞciem rano z domu na szafce gotówkĊ na zakupy, 
byáa upokarzająca. Ta sama sytuacja dla Blanki, która ze swym mĊĪem stwo-
rzyáa maáĪeĔstwo oparte na tradycyjnym podziale ról páciowych, byáa Ĩródáem 
zadowolenia. To, Īe partner wychodząc do pracy lub wyjeĪdĪając w kilkudnio-
wy wyjazd sáuĪbowy zostawia pieniądze na stoliku, byáo dla niej oznaką troski 
i chĊci zabezpieczenia jej bytu.

Materialne praktyki oznaczania pieniĊdzy speániają dwie funkcje. Pierwszą 
z nich jest zapewnienie bezpieczeĔstwa poprzez bycie przygotowanym na róĪ-
ne sytuacje i wygody poprzez zagwarantowanie sobie staáego dostĊpu gotówki. 
Pieniądze trzymane w tym celu są pieniĊdzmi podrĊcznymi. Drugą funkcją jest 
oznaczanie i segregowanie pieniĊdzy odpowiadające na potrzebĊ kontroli, trzy-
mania dyscypliny i porządku. Podziaá pieniĊdzy pozwala na uporządkowanie 
ich i wpisanie w tygodniową lub miesiĊczną rutynĊ przydatną w sytuacji, gdy 
para decyduje siĊ na prowadzenie Ğcisáego budĪetu. Ci, którzy rozpoczĊli budĪe-
towanie, wczeĞniej mieli poczucie braku kontroli nad pieniĊdzmi. Jagna i James 
przed wziĊciem kredytu hipotecznego Īyli chwilą i nie kontrolowali wydatków. 
Decyzja o kupnie mieszkania na kredyt, koniecznoĞü wyposaĪenia oraz chĊü 
prowadzenia dobrego jakoĞciowo Īycia wymusiáa u nich pilnowanie budĪetu. 
U Jagny i Jamesa koperty są materialnym odpowiednikiem wczeĞniejszego bu-
dĪetowania w arkuszu kalkulacyjnym. O ile Excel jest pewnym planem na mie-
siąc, to system kopertowy stanowi narzĊdzie jego realizacji. DziĊki temu para 
ta na bieĪąco monitoruje narzucony sobie reĪim. Z kolei kiedy àucja i Marian 



OZNACZANIE I LICZENIE DOMOWYCH PIENIĉDZY 67

oglądają zgromadzoną przez siebie gotówkĊ, która odzwierciedla w caáoĞci ich 
sytuacjĊ fi nansową, mają poczucie kontroli nad swoim Īyciem. Rosnąca kupka 
napawa ich przyjemnoĞcią, czĊsto zaglądają do skrzynki, przeliczają pieniądze 
i odnotowują sumĊ. PoniewaĪ ich Īycie zorganizowane jest wokóá uzbierania 
pieniĊdzy na wymagany wkáad wáasny przy zakupie na kredyt wymarzonego 
mieszkania, otwieranie skrzynki, oglądanie i przeliczanie gotówki jest dla nich 
czynnoĞcią, która daje im poczucie zbliĪania siĊ do upragnionego celu. Stanowi 
teĪ dowód na trzymanie dyscypliny. 

Udomowione arkusze kalkulacyjne

Omówione wczeĞniej praktyki wskazywaáy na sytuacje, kiedy w ramach pra-
cy relacyjnej strategicznie unika siĊ dokáadnych kalkulacji przepáywów pieniĊĪ-
nych miĊdzy partnerami, a takĪe miĊdzy domami máodych a ich rodziców. Jed-
nak w ramach gospodarstwa domowego pieniądze czĊsto są starannie liczone, 
a niektóre z badanych par prowadzą zaawansowane systemy budĪetowania do-
mowych pieniĊdzy. 

BezpoĞrednim impulsem do prowadzenia budĪetu jest koniecznoĞü wiąza-
nia koĔca z koĔcem, najczĊĞciej jest to sytuacja, w jakiej znajduje siĊ para po 
wziĊciu kredytu hipotecznego. Inne pary antycypują przyszáe wydarzenia, takie 
jak koĔczący siĊ zasiáek macierzyĔski czy prowadzony w pracy projekt, przy-
gotowując siĊ na spadek dochodów w najbliĪej przyszáoĞci. Z kolei te pary, któ-
rych sytuacja fi nansowo chwilowo jest stabilna, budĪetują pieniądze przygoto-
wując siĊ na bliĪej nieokreĞlone ryzyko i niepewnoĞü. BudĪetowanie domowych 
pieniĊdzy wynika z chĊci kontroli nad pieniĊdzmi i poczucia strachu przed ich 
„przejedzeniem”.

Pary budĪetują domowe pieniądze posáugując siĊ wsparciem technologicz-
nym, takimi jak funkcjonalnoĞci w kontach bankowych czy towarzyszącymi im 
aplikacjami bankowymi na telefony komórkowe, jednak podstawowym narzĊ-
dziem opracowywania domowego budĪetu są komputerowe arkusze kalkulacyj-
ne. W badaniu zaobserwowaü moĪna byáo pojedyncze uĪycia takich arkuszy, 
gdy w Īyciu domu miaáo miejsce wydarzenie na tyle záoĪone, Īe wymagaáo roz-
áoĪenia kosztów operacji na czynniki pierwsze. Takim wydarzeniem na pewno 
jest organizacja wesela, remont domu czy teĪ przygotowanie siĊ do wziĊcia kre-
dytu mieszkaniowego. Stosowane w tych sytuacjach arkusze kalkulacyjne miaáy 
jednak charakter jednorazowy, ich zastosowanie byáo doraĨne, podporządkowa-
ne tym projektom11.

11 Jednym z eksponatów wystawy „Wesela 21” w Muzeum Etnografi cznym w Krakowie 
(06.02.2016 – 02.10.2016) jest „Excel Panny Máodej”. 
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Natomiast osiem z badanych par uĪywaáo arkuszy kalkulacyjnych (w formie 
Excela, dokumentu Google czy Kontomierza12) w sposób regularny, posiada-
jąc w archiwum wielomiesiĊczne zapiski domowych wydatków. Sposób patrze-
nia na domowe pieniądze przez arkusze kalkulacyjne to praktyka, którą badani 
przenoszą do domu z pracy, gdzie na co dzieĔ pracują z tego typu dokumenta-
mi. Excele, narzĊdzia pracy biurowej, zostają udomowione i jednoczeĞnie sper-
sonalizowane, bo jak podkreĞlają badani, są one „nasze” czy teĪ „autorskie”. 
JednoczeĞnie personalizacja arkuszy kalkulacyjnych oraz system zastosowa-
nych w nich formuá powoduje, Īe wytwarzają one swoistą rzeczywistoĞü, czĊsto 
o charakterze fi kcyjnym, zrozumiaáą tylko dla uĪytkowników arkusza. Liczby 
widniejące w arkuszu nie stanowią bowiem dokáadnej reprezentacji rzeczywi-
stej sytuacji fi nansowej domu, a ich analiza matematyczna czy ekonomiczna 
z góry skazana byáaby na niepowodzenie. 

W Excelu Mai i Romana nie ma Īadnej wzmianki o dochodach, nie są 
uwzglĊdniane staáe wydatki, takie jak rata kredytu, czynsz, a takĪe wydatki Mai 
opáacane z prowadzonej przez nią dziaáalnoĞci gospodarczej. ĝwiadomie nie 
wpisują tam teĪ wiĊkszych, niestandardowych zakupów, by „nie psuü statystyk”. 
Ich Excel sáuĪy rejestrowaniu codziennych, gáównie gotówkowych wydatków. 
W arkuszu Aleksandra i Edyty nie są uwzglĊdniane dochody z dziaáalnoĞci go-
spodarczej Edyty, poniewaĪ są one nieprzewidywalne. Podobnie dochód z wy-
najmowanego mieszkania nie jest wliczany do budĪetu, oboje nie chcą za bar-
dzo polegaü na tych pieniądzach, traktując je jako niestaáe i niepewne. Pensje 
Oli i àukasza wpáywają w róĪnych dnia miesiąca, w związku z czym w Excelu 
wykonywane są operacje na pieniądzach, które dopiero bĊdą, a których faktycz-
nie w danym momencie na ich kontach nie ma. 

NarzĊdzie uĪywane przez Piotra i UlĊ to Kontomierz pobierający dane z kon-
ta bankowego. Istotne jest jednak to, Īe uwzglĊdnia on tylko ruchy wykonywane 
na wspólnym koncie, podczas gdy ignoruje wszelkie transfery na kontach oso-
bistych oraz na koncie fi rmowym Uli. Przelewy, które kaĪde z nich dokonuje 
z konta osobistego na konto wspólne, traktowane są jako wpáaty gotówkowe. 
Kontomierz zarejestrowaá w ten sposób, Īe w ciągu czterech lat Ula wpáaciáa 
na ich konto o 50 tysiĊcy wiĊcej niĪ Piotr. Kwota ta defi niowana przez Piotra 
jako swoisty „dáug” wobec Uli, jest stale przez niego monitorowana, jednak dla 
czytelnoĞci wewnątrz systemu manewruje fi kcyjnymi wpáatami i wypáatami, jak 
mówi: chociaĪ teoretycznie byáo po równo. Niemniej, gdyby któregoĞ dnia on 
mógá wpáaciü te 50 tysiĊcy, to nastąpiáo by wyrównanie i w systemie pojawi-
áoby siĊ prawdziwe zero.   Z kolei Ula przejmując zarządzanie Kontomierzem 
od Piotra postanowiáa wprowadziü praktykĊ budĪetowania znaną jej z obsáugi 

12 Kontomierz jest narzĊdziem importującym i analizującym dane z przypisanych mu inter-
netowych kont bankowych: http://kontomierz.pl (data dostĊpu: 31.05.2016).
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wspólnot mieszkaniowych. W celu zaprojektowania modelowej miesiĊcznej 
struktury wydatków przeanalizowaáa w Kontomierzu ich wydatki poniesione 
w poprzednim roku w rozbiciu na poszczególne kategorie, a nastĊpnie wycią-
gnĊáa miesiĊczną Ğrednią dzieląc kwotĊ przez 12. Kiedy w poáowie miesiąca 
zorientowaáa siĊ, Īe nie wydadzą zaplanowanych 200 zá na ubrania, postano-
wiáa jednak dla zachowania dyscypliny utrzymaü tĊ kwotĊ w planowanym bu-
dĪecie na ubrania, mimo ĞwiadomoĞci jej fi kcji. Wszystko po to, by nie robiü 
sobie zbĊdnych nadziei i nie przeĪyü rozczarowania związanego z nieutrzyma-
niem dyscypliny.

Excele nie uwzglĊdniają wszystkich pieniĊdzy, które przepáywają przez go-
spodarstwo domowe, niektóre z nich są Ğwiadomie i strategicznie pomijane. Ar-
kusze wytwarzają transparentnoĞü i wiedzĊ związaną z domowymi fi nansami, 
ale nie jest to wiedza oddająca rzeczywistoĞü, lecz kreująca pewną fi kcjĊ. WaĪ-
ne jest jednak to, Īe fi kcja ta jest umówiona arbitralnie i podzielana przez oboje 
partnerów. Pracując z arkuszem kalkulacyjnym para wytwarza swój wáasny jĊ-
zyk komunikacji oparty zarówno na komponencie iloĞciowym („ile”), jak i jako-
Ğciowym („na co?”, „dlaczego tyle?). JĊzyk ten sáuĪy im do wytwarzania pew-
nego modelu gospodarstwa domowego, który staje siĊ obiektem zewnĊtrznym, 
moĪna o nim dyskutowaü, moĪna siĊ w nim przeglądaü jak w lustrze, moĪna teĪ 
modyfi kowaü swoje praktyki tak, by pasowaáy to tego modelu. Tym samym ar-
kusze kalkulacyjne peánią przede wszystkim funkcjĊ pragmatyczną – pozwalają 
tak dziaáaü, by osiągaü zamierzone efekty.

Cele uĪywania arkuszy kalkulacyjnych

Cele, dla których pary uĪywają w praktyce Īycia codziennego arkuszy kal-
kulacyjnych, na pierwszy rzut oka są zróĪnicowane. Ania i Kamil początkowo 
traktowali Excel przede wszystkim jak kalkulator, w który wpisywali poniesio-
ne wydatki zaznaczając, kto za co páaciá, monitorując wzajemne zobowiąza-
nia wobec siebie i sprawdzając, czy udaje im siĊ zachowaü odpowiedni balans. 
Ich Excel osadzony byá tu i teraz. Jednak w momencie gdy zdecydowali siĊ 
wspólnie wziąü kredyt hipoteczny, ich arkusz poszerzyá siĊ nie tylko o ponie-
sione wydatki związane z wyposaĪeniem mieszkania, ale równieĪ wybiegá 30 
lat do przodu pokazując symulacjĊ planowanej spáaty rat kredytowych. Takie 
wybieganie w przyszáoĞü widaü równieĪ w Excelach innych par, które uĪywa-
ją ich jak kalendarzy. Widaü w nich plany wakacyjne, inwestycje remontowe, 
uroczystoĞci rodzinne i wydatki towarzyskie związane z zakupem prezentów, 
jak w przypadku Jagny i Jamesa, którzy kaĪdy miesiąc rozpoczynają od zapla-
nowania z wyprzedzeniem wszelkich wydatków. Jednak w wiĊkszoĞci arkuszy 
kalkulacyjnych planowanie przyszáoĞci zazwyczaj odbywa siĊ w skali mikro, 
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dotyczy wydarzeĔ, które związane są z Īyciem domu. WĞród naszych badanych 
tylko Konstanty i Alicja planując przyszáoĞü myĞlą o czynnikach makroekono-
micznych takich jak infl acja zaznaczając w arkuszu planowaną miesiĊczną kwo-
tĊ 305 zá zamiast 300 zá przeznaczonych na oszczĊdnoĞci dla syna. Liczą siĊ teĪ 
z ryzykiem inwestycyjnym związanym ze spadkiem kursu posiadanych przez 
nich akcji. Zdarza im siĊ jednak nie doszacowaü ryzyka – planując dáugie waka-
cje w Azji wziĊli pod uwagĊ przyszáe pieniądze Konstantego, które ostatecznie 
nie zostaáy mu wypáacone. W konsekwencji przez nastĊpnych kilka miesiĊcy 
musieli znacząco ograniczyü konsumpcjĊ. Arkusz kalkulacyjny jest miejscem, 
gdzie nastĊpuje konfrontacja planu z rzeczywistoĞcią. Prognozowana i wpisana 
do arkusza pensja Konstantego musi zostaü urealniona po jej faktycznym wpáy-
niĊciu na konto, gdyĪ w kaĪdym miesiącu jej wysokoĞü siĊ waha ze wzglĊdu na 
nadgodziny i premie.   Alicja i Konstanty wyznaczają sobie caáy szereg celów in-
westycyjnych i oszczĊdnoĞciowych, a patrząc w arkusz mówią sobie: jesteĞmy 
odpowiedzialni, radzimy sobie.

Z kolei Ola i àukasz uĪywają Excela, by analizowaü swój styl konsumpcji 
post factum. Po upáywie kaĪdego miesiąca analizują wydatki w poszczególnych 
kategoriach zastanawiając siĊ, które z nich są uzasadnione, a z których naleĪa-
áoby zrezygnowaü, Īeby móc w koĔcu coĞ zaoszczĊdziü. Pomagają im w tym 
wykresy obrazujące iloĞü pieniĊdzy wydanych na taksówki czy jedzenie na mie-
Ğcie. Tym samym dla Oli i àukasza uĪywanie Excela wiąĪe siĊ ze spoglądaniem 
wstecz i sporządzaniem swoistego bilansu jakoĞci ich Īycia. Mimo to, pod ko-
niec kaĪdego miesiąca okazuje siĊ, Īe nie udaáo im siĊ zaoszczĊdziü pieniĊdzy. 
Tymczasem w przypadku innych par moc Excela jako technologii dyscyplinują-
cej sprawdza siĊ: Maja i Roman dokonują porównaĔ wydatków z jednego mie-
siąca z poprzednimi, by sprawdziü, czy udaje im siĊ utrzymaü reĪim staáego 
oszczĊdzania. Na co dzieĔ zachowujący umiar w wydatkach po jednorazowym 
szaleĔstwie w barze, gdzie wydali duĪo pieniĊdzy na alkohol, po zobaczeniu 
kwoty w arkuszu Excela doĞwiadczyli uczucia „kaca moralnego” i postanowili 
ograniczyü wyjĞcia w danym miesiącu wracając do codziennej dyscypliny.

  Na pierwszym planie w arkuszu Edyty i Aleksandra widnieje kwota 834,79 
zá wyraĨnie uwypuklona, napisana duĪą, czerwoną czcionką. Jest to „wolna go-
tówka” róĪnica „dochodu” i „planowanych wydatków”. Oznacza ona sumĊ, jaką 
faktycznie mają do dyspozycji do koĔca miesiąca, mimo posiadanych ponad 
5 tysiĊcy na koncie bieĪącym. Kwota ta stanowi dla nich, jak mówi Aleksan-
der, „drogowskaz”, pokazuje, na co mogą sobie jeszcze pozwoliü w tym mie-
siącu lub jak bardzo muszą ograniczyü konsumpcjĊ, Īeby zmieĞciü siĊ w bu-
dĪecie.   Z kolei Kontomierz, uĪywany przez UlĊ i Piotra, nazywany byá przez 
niego „niemym Ğwiadkiem” ich codziennego Īycia, poniewaĪ narzĊdzie to nie 
miaáo wpáywu na konsumpcjĊ, w Īaden sposób nie modyfi kowaáo ich zacho-
wania, a jedynie rejestrowaáo przepáywy pieniĊĪne na wspólnym koncie. Kiedy 
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to Piotr obsáugiwaá Kontomierz, uĪywaá go jako technologii wydzielającej ich 
gospodarstwo domowe od záoĪonego Ğwiata operacji fi nansowych Uli prowa-
dzącej dziaáalnoĞü gospodarczą, obsáugującą wynajem mieszkaĔ czáonków ro-
dziny i jednoczeĞnie spáacającej zadáuĪenie związane z kredytem hipotecznym 
pod inwestycjĊ, która nie zostaáa wybudowana. W parze tej widaü byáo rozbieĪ-
noĞü w podejĞciu do tego narzĊdzi. O ile Piotr traktowaá Kontomierz jak „fi -
nansowy pamiĊtnik”, w ramach którego rejestrowaá swój fi kcyjny dáug wobec 
Uli, o tyle dla niej narzĊdzie to sáuĪyáo do analizy struktury wydatków w ska-
li roku i miesiąca, a po obliczeniu, ile pieniĊdzy poszáo na rozrywkĊ i uĪywki, 
staáo siĊ równieĪ „technologią do wypominania”. Kiedy Ula przejĊáa od Piotra 
zarządzanie Kontomierzem wprowadzając plan budĪetowania bazujący na wzo-
rach konsumpcji z poprzedniego roku, z jednoczesnym mocnym zamiarem ich 
modyfi kacji, narzĊdzie to z „niemego Ğwiadka” przeksztaáciáo siĊ w technologiĊ 
dyscyplinującą. 

Kategorie w arkuszach kalkulacyjnych

Poza aspektem iloĞciowym odpowiadającym na pytanie „ile?” w arkuszach 
kalkulacyjnych pojawia siĊ równieĪ aspekt jakoĞciowy. Excele udzielają odpo-
wiedzi na pytanie: „na co?” Dlatego teĪ poza kwotami na pierwszym planie 
widoczne są kategorie wydatków. O ile w przypadku aplikacji w bankowoĞci 
elektronicznej czy Kontomierza kategoryzacja odbywa siĊ automatycznie przez 
system, o tyle autorski charakter arkuszy kalkulacyjnych pozwala nadaü kate-
goriom bardziej spersonalizowany charakter13. Kategorie nie sáuĪą tylko wyraĨ-
nemu oznaczeniu, „na co wydajemy”, ale odbijają siĊ w nich zasady, na jakich 
odbywa siĊ lub teĪ powinna odbywaü siĊ konsumpcja w domu. Artur, pracownik 
sektora fi nansowego, kiedy prowadziá arkusz kalkulacyjny, monitorowaá w nim 
nie tylko miesiĊczny udziaá wydatków w przychodach (wyraĪony w procen-
tach), lecz sprawdzaá, jak ten udziaá wygląda w rozbiciu na poszczególne kate-
gorie. Patrząc na procenty dokonywaá ewaluacji swojego stylu Īycia: czy praca 
nie wymaga od niego wydawania zbyt duĪo na sáuĪbowe ubrania? Podobnie 
Ola i àukasz analizujący wspólnie pod koniec miesiąca wykresy poszczegól-
nych kategorii zastanawiają siĊ, czy rzeczywiĞcie muszą tyle wydawaü, czy nie 
moĪna z czegoĞ zrezygnowaü? Próbując znaleĨü miejsce na oszczĊdnoĞci ma-
newrują kategoriami áącząc je i rozbijając kwalifi kując jedzenie na mieĞcie raz 
do „jedzenia”, raz do „rozrywki”.   Podobnie dla Uli jedno spojrzenie w wykresy 

13 System automatycznej kategoryzacji nie jest odporny na báĊdy. Jedna z badanych par re-
gularnie kupuje przekąski na pobliskiej stacji benzynowej, co system kwalifi kuje jako „paliwo“ 
w strukturze wydatków.
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w Kontomierzu pozwalaáo nabraü przekonania, Īe zbyt duĪo wydają z Piotrem 
na uĪywki i przyjemnoĞci, które to kategorie – wprowadzając nowe zasady bu-
dĪetowania – postanowiáa zdecydowanie ograniczyü. Dodatkowo bazując na 
swoim doĞwiadczeniu zawodowym w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowy-
mi wstawiáa do Kontomierza kategoriĊ „Awarie” przeznaczoną na pokrywanie 
nieprzewidzianych wydatków, tym samym wprowadzając do domu kategoriĊ 
zaplanowanego ryzyka. 

W kategoriach Excelowych odbija siĊ równieĪ zagadnienie gender. W zapro-
jektowanym przez Konstantego dokumencie widnieje kategoria „pensja”, ozna-
czająca jego dochody, natomiast zasiáek macierzyĔski, jaki otrzymywaáa jego 
Īona Alicja, oznaczony zostaá kategorią „pensja Koteczka”. Para ta ustaliáa miĊ-
dzy sobą, Īe bĊdą tradycyjnym maáĪeĔstwem, gdzie jego rolą bĊdzie zarabianie 
pieniĊdzy, a ona przejmie opiekĊ nad dzieckiem. Tymczasem w Excelu Jagny 
i Jamesa widnieją dwie bezosobowe i neutralne kategorie „pensja”. Jest to para, 
w której kobieta zarabia wiĊcej od mĊĪczyzny, a oboje przywiązują duĪą wagĊ 
do równego podziaáu obowiązków domowych, których wykonanie monitorowa-
ne jest przez zapis na tablicy magnetycznej w kuchni. Z kolei u Mai i Romana, 
którzy przed Ğlubem rozliczali siĊ dokáadnie 50:50, w Excelu zostaá zachowany 
podziaá na wydatki jej i jego mimo obecnej wspólnoty majątkowej. W arkuszu 
Ani i Kamila wydatki podporządkowane są dwóm kategoriom: „jego” i „jej”. 
Wskazują one, kto za co páaciá i oznaczone są odpowiednio zielonym i czerwo-
nym kolorem pozwalając na bieĪące monitorowanie balansu wzajemnych zobo-
wiązaĔ w parze.

Poza kategoriami staáymi w Excelach pojawiają siĊ pomysáy na zakupy 
w przyszáoĞci. Kiedy Aleksander i Edyta policzyli gotówkĊ, którą otrzymali 
w prezencie Ğlubnym, stworzyli nowy arkusz z wymarzonymi wydatkami, które 
uwzglĊdniaáy rodzinne wakacje, studia podyplomowe Aleksandra, remont po-
koju córek, rower dla Edyty czy aparat fotografi czny. Szybko jednak planowane 
wydatki zostaáy urealnione poprzez nadanie im w komentarzach kategorii „must 
have”, „warto zrobiü” oraz „maáo waĪne”. Przy wymarzonym skuterze Aleksan-
der po namyĞle sam wpisaá sobie komentarz „tralalala”. Planowany skuter nie 
utrzymaá siĊ w konfrontacji z rzeczywistoĞcią i zostaá przeniesiony w dalszy ho-
ryzont czasowy.

Kategorie obecne w arkuszach kalkulacyjnych sáuĪą nie tylko rejestrowa-
niu struktury wydatków, lecz są narzĊdziem bezpoĞredniego ich wartoĞciowa-
nia. Pokazują, które wydatki w domu są konieczne, które uzasadnione, a które 
stanowią zachciankĊ. Chodzi o to, jak mówi gáówna kategoria w dokumencie 
Konstantego i Alicji, „Īeby byáo dobrze”. 

Mimo zróĪnicowania form uĪycia arkuszy kalkulacyjnych i stopnia zaawan-
sowania uĪywanych w nich formuá i kategorii widaü miĊdzy nimi podobieĔstwo 
zasad, na jakich są oparte.   Arkusze kalkulacyjne są narzĊdziami do radzenia 
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sobie z niepewnoĞcią. Máodzi badani, którzy wspierają siĊ Excelami w kon-
troli i zarządzaniu domowymi pieniĊdzmi, są w procesie osiągania stabilnoĞci 
Īyciowej, zawodowej i fi nansowej, która wiąĪe siĊ z podejmowaniem szeregu 
waĪnych decyzji. Dlatego teĪ antycypując przyszáoĞü przygotowują siĊ do niej 
budując nie tylko oszczĊdnoĞci, ale wytwarzając pewien model dziaáania go-
spodarstwa domowego, który pozwala na przewidywanie przyszáych wpáywów 
i wydatków. Przykáad Artura, który po zdobyciu nowej, lepiej páatnej pracy nie 
wróciá juĪ do prowadzenia zapisków w Excelu, pokazuje, Īe w obliczu uzyska-
nej swobody fi nansowej i wypracowanej rutyny Ğcisáe budĪetowanie przestaje 
byü koniecznoĞcią. 

Analiza praktyk posáugiwania siĊ arkuszami kalkulacyjnymi pokazuje, Īe 
to wáaĞnie wypracowanie rutyny, którą póĨniej moĪna bĊdzie z miesiąca na 
miesiąc reprodukowaü oraz wytworzenie porządku, jest celem ich prowadze-
nia. UmiejĊtnoĞü oszacowania miesiĊcznych wydatków w poszczególnych ka-
tegoriach, wyznaczanie sobie tygodniowych i dziennych puáapów, przeliczania 
kosztów w jednej kategorii (rocznego utrzymania samochodu) na inną (2-tygo-
dniowe wakacje dla 4-osobowej rodziny) pozwala osiągnąü poczucie kontroli 
nad pieniĊdzmi. Excele, kumulując dane z czĊsto licznych kont, stanowią „cen-
trum logistyczne” gospodarstwa domowego i sáuĪą jako narzĊdzie wprowadze-
nia porządku do skomplikowanej infrastruktury fi nansowej obsáugującej Īycie 
pieniĊdzy w domu, obejmującej poza kontami przepáywy na kartach kredyto-
wych, lokaty, fundusze inwestycyjne i kredyty. DziĊki Excelom czĊĞü par zrezy-
gnowaáa z korzystania w duĪym stopniu z kart kredytowych, osiągając poczucie 
panowania nad fi nansami w domu. Jednak nawet zaawansowane formuáy Excela 
natrafi ają na przeszkody w postaci nieregularnoĞci wpáywów. Zachowanie ru-
tyny jest áatwiejsze w przypadku staáych dochodów w postaci regularnych pen-
sji, a o wiele trudniejsze, gdy wynagrodzenia wpáywają nieregularnie w róĪnych 
odstĊpach czasowych i w róĪnych kwotach. Excele nie uwzglĊdniają równieĪ 
niepewnych dochodów, niejasnego statusu poĪyczek w rodzinie, spodziewanych 
darowizn, które mają byü, ale faktycznie ich jeszcze nie ma.

WskaĨnikami osiągniĊtej rutyny i porządku są wymierne osiągniĊcia, takie 
jak iloĞü zaoszczĊdzonych pieniĊdzy czy ich roczny przyrost. Dla niektórych 
jest to moĪliwoĞü wiązania koĔca z koĔcem i osiągniĊcie páynnoĞci fi nansowej. 
ĩyjemy dobrze, bo wychodzimy na zero, a inni Īyją na minusie, zauwaĪają Piotr 
i Ula. Jeszcze innym dowodem na rutynĊ i porządek jest osiągniĊta jakoĞü Īycia. 
Analizując historiĊ i strukturĊ swoich wydatków pary zauwaĪają z satysfakcją, Īe 
staü ich na wakacje, udaáo im siĊ wyremontowaü mieszkanie, mają moĪliwoĞü 
zakupu wymarzonych sprzĊtów kuchennych, nie odmawiają sobie przyjemno-
Ğci zjedzenia na mieĞcie. Nie oznacza to, Īe nie ponoszą Īadnych wyrzeczeĔ 
– z planów w Excelu zniknĊáy kategorie, z których musieli zrezygnowaü, jednak 
to wáaĞnie technologia przyszáa im z pomocą przy ustalaniu listy priorytetów. 
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Udomowione arkusze kalkulacyjne sáuĪą tym samym do stworzenia mode-
lowego dziaáania gospodarstwa domowego, a ich spersonalizowany charakter 
pozwala w bardziej precyzyjnym stopniu oddawaü specyfi kĊ reguá posáugiwania 
siĊ pieniĊdzmi w danym domu. JednoczeĞnie Excele są miejscem, w którym od-
bywa siĊ konfrontacja zaáoĪeĔ z rzeczywistoĞcią i sprawdzanie, które cele uda-
je siĊ osiągnąü, a które nie. Podczas gdy wiĊkszoĞü par z zadowoleniem patrzy 
w swój arkusz, Ola i àukasz pod koniec kaĪdego miesiąca zadają sobie pytanie: 
Co robimy Ĩle? Arkusze kalkulacyjne są nie tylko technologią wytwarzającą mo-
del gospodarstwa domowego, który powinien dziaáaü, lecz równieĪ narzĊdziem 
ewaluacji tego modelu. Mimo deklaracji, Īe arkusz jedynie rejestruje ruchy pie-
niĊĪne, Īe jest „niemym Ğwiadkiem”, jak twierdzi Piotr, to w istocie są to aktyw-
ne narzĊdzia dyscyplinujące, które wywoáują zmianĊ praktyk pieniĊĪnych.

Konkluzje

W tekĞcie zostaáy zaprezentowane mentalne, materialne oraz technologicz-
ne sposoby oznaczania i liczenia domowych pieniĊdzy. Przeprowadzone bada-
nia etnografi czne pozwoliáy nie tylko odtworzyü znaczenie przypisywane po-
szczególnym kategoriom domowych pieniĊdzy, lecz równieĪ uwypukliü proces 
nadawania tego znaczenia, koncentrując siĊ na dziaáaniu, a nie tylko na efekcie 
tego dziaáania. JednoczeĞnie badania umoĪliwiáy zrekonstruowanie zasad, na ja-
kich to oznaczanie siĊ odbywa, ujawnienie ukrytych zaáoĪeĔ towarzyszących 
tym operacjom oraz zrozumienie moralnej logiki, jaka za tym dziaáaniem stoi. 

Jak pokazaáy badania, domowe pieniądze są niezwykle zróĪnicowane, a ba-
dani postrzegają je jako róĪnego rodzaju waluty wprowadzając miĊdzy nimi 
granice wskazujące co moĪna, a czego nie moĪna zrobiü z okreĞlonym rodzajem 
pieniĊdzy. Oznaczanie pieniĊdzy jest zatem praktyką wyznaczania granic. Po-
przez oznaczanie domowych pieniĊdzy pary wytwarzają granice gospodarstwa 
domowego oddzielając pieniądze bieĪące od pieniĊdzy fi rmowych i oszczĊdno-
Ğci, wspólny obszar od sfery prywatnej i osobistej, to co zwykáe i codzienne od 
tego co specjalne i nienaruszalne. Tym samym oznaczanie pieniĊdzy jest zesta-
wem praktyk o charakterze moralnym: wyznacza zakres moĪliwych i niemoĪli-
wych dziaáaĔ, ustala priorytety, wprowadzając hierarchiĊ celów. 

Jak pokazaáa Zelizer (1997), pieniądze są zróĪnicowane jakoĞciowo. 100 zá 
nie równa siĊ 100 zá, poniewaĪ w postrzeganiu i oznaczaniu pieniĊdzy najwaĪ-
niejsze jest Ĩródáo pochodzenia pieniĊdzy, ich forma oraz przeznaczenie. Do-
mowe pieniądze przyjmują formĊ daru, poĪyczki, inwestycji, oszczĊdnoĞci czy 
straty. Niektóre są niewidzialne i trudne do oszacowania, inne są skrupulatnie 
obserwowane i liczone. Oznacza to, Īe kategoryzowanie i liczenie pieniĊdzy, 
czyli praktyki, o których potocznie myĞli siĊ w kategoriach ekonomicznych, 
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okazują siĊ silnie zakorzenione w relacjach miĊdzyludzkich i nasycone kulturo-
wym znaczeniem. 

JednoczeĞnie badani uzupeániają czy teĪ wzmacniają tradycyjne systemy ka-
tegoryzowania, wyodrĊbniania i oznaczania pieniĊdzy o innowacjĊ technolo-
giczną, jaką są arkusze kalkulacyjne – narzĊdzia wykorzystywane przez nich 
w pracy zawodowej. UwzglĊdnienie owego technologicznego aspektu w pro-
cesie oznaczania pieniĊdzy pozwala rozszerzyü teoriĊ oznaczania pieniĊdzy 
pokazując, Īe arkusze te nie są tylko prostymi narzĊdziami liczenia i katego-
ryzowania pieniĊdzy, ale aktywnymi technologiami dziaáającymi zwrotnie uru-
chomiającymi zdyscyplinowanie i zmianĊ praktyk pieniĊĪnych w celu realizacji 
projektu moralnego. Gáównym elementem budĪetów pozostają liczby i katego-
rie, jednak operacje na nich wykonywane oparte są nie tylko na czysto mate-
matycznych kalkulacjach (calculation), lecz równieĪ uwzglĊdniają komponent 
jakoĞciowy, przeksztaácając siĊ w wartoĞciowanie (valuation) czy kalkulacjĊ 
opartą na jakoĞci (qualculation) (por. Cochoy 2008). O ile zatem w arkuszach 
obecna jest przede wszystkim matematyka, o tyle dziaáa ona w oparciu o warto-
Ğci i moralną logikĊ. 

Owa moralna logika, jak ją nazywają Francesca Poletta i Zaibu Tufail (2014), 
oznacza, Īe badani monitorując wydatki nie dokonują tylko operacji oblicza-
nia, ale nadają swoim praktykom pieniĊĪnym sens, dokonując aktów wartoĞcio-
wania. W praktyce budĪetowania odbija siĊ obraz domu i tego, kim badani są 
jako para i rodzina (por. Zaloom 2015). Uwypuklają siĊ w niej zasady wydawa-
nia pieniĊdzy, wartoĞci, dąĪenia oraz wizje dobrego Īycia, jak podkreĞla Maja: 
Niech wszystko bĊdzie sprawiedliwie, jasno i przejrzyĞcie. Jak zauwaĪa Andrew 
Sayer w swej koncepcji „potocznej moralnoĞci” (lay morality) (2003, 2005), 
w praktyce Īycia codziennego ludzie są istotami oceniającymi, które stale mo-
nitorują zachowanie swoje i innych, by kategoryzowaü je jako odpowiednie lub 
nieodpowiednie. Jego zdaniem najwaĪniejsze pytania, jakie sobie przy tym sta-
wiają, mają charakter normatywny, poniewaĪ dotyczą kwestii, które mają real-
ny wpáyw na ich samopoczucie. Badania przeprowadzone w domach máodych 
mieszkaĔców Warszawy pokazują, Īe w praktykach oznaczania domowych pie-
niĊdzy uruchamiane są moralne uczucia i oczekiwania związane są z ideą dobre-
go Īycia – wizji, w jaki sposób czáowiek powinien Īyü, a oznaczanie i liczenie 
domowych pieniĊdzy jest obszarem, w którym realizowana jest potoczna, zwy-
káa, praktyczna moralnoĞü.
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Earmarking and Counting Domestic Money

Summary

The text concerns the counting and allocation of income by couples running a 
household together. Based on ethnographic research conducted in the households of 
28 young couples in Warsaw and drawing on Viviana Zelizer’s concept of earmarking 
(2012) this article demonstrates how couples differentiate money depending on 
its source, form, and destination, and how they assign a meaning to it. In order to 
reconstruct this meaning the text examines the practices of counting and earmarking 
money on a mental, material, and technological level. Analysis of the use of 
spreadsheets in budgeting has shown that in thinking of money and handling it the 
research participants mobilized categories that were not strictly mathematical but 
rather cultural and moral. Empirical study demonstrates that earmarking domestic 
money is a process of setting boundaries within a household and an area for practicing 
everyday, lay morality. 

Key words: domestic money; earmarking; spreadsheets; budgeting; lay morality.


