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WàAĝCIWE POSàUGIWANIE SIĉ PIENIĉDZMI 

W BLISKICH RELACJACH1

Przepáywy pieniĊĪne miĊdzy ludĨmi w bliskich, nieformalnych i pozarynkowych 

relacjach stanowią staáy element Īycia codziennego. Jednak zasady, na jakich oparte są 
te przepáywy oraz znaczenie, jakie ze sobą niosą, do niedawna rzadko stanowiáy obiekt 

zainteresowania socjologów. Celem tego tekstu jest podąĪenie za perspektywą propo-

nowaną przez nową socjologiĊ ekonomiczną oraz relacyjnie i kulturowo zorientowaną 
socjologiĊ pieniądza, by przyjrzeü siĊ, w jaki sposób codzienne praktyki posáugiwania 

siĊ pieniĊdzmi w bliskich relacjach tworzonych przez dorosáych oraz ich rodziców 

i partnerów Īyciowych prezentowane są w dyskusjach toczonych na forach interne-

towych. Posáugując siĊ kategorią „pracy relacyjnej” (Zelizer 2012) tekst ten analizuje 

wypowiedzi internetowe, by pokazaü, jak ludzie kierując siĊ emocjami i ukrytymi za-

áoĪeniami dotyczącymi tego, co jest „sáuszne” lub „sprawiedliwe”, dąĪą do praktyko-

wania „wáaĞciwego” posáugiwania siĊ pieniĊdzmi w nieformalnych sytuacjach i tym 

samym, w jaki sposób pieniądze stają siĊ medium ksztaátowania moralnego porządku 

w bliskich relacjach. 

Gáówne pojĊcia: kulturowo zorientowana socjologia ekonomiczna; pieniądze; bli-

skie relacje; praca relacyjna; moralny porządek.

Wprowadzenie2

Przepáywy pieniĊĪne miĊdzy ludĨmi w bliskich, nieformalnych i pozaryn-

kowych relacjach stanowią staáy element Īycia codziennego. JednakĪe zasady, 

na jakich oparte są te przepáywy oraz znaczenie, jakie ze sobą niosą, rzadko 
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stanowiáy obiekt zainteresowania socjologów. Talcott Parsons (1969) podkreĞlaá 
symboliczny wymiar pieniĊdzy jako medium wymiany w relacjach miĊdzyludz-

kich, niemniej sytuowaá same pieniądze w sferze rynku i ekonomii. Tymczasem 

rozwijające siĊ od lat osiemdziesiątych XX wieku pole nowej socjologii eko-

nomicznej (Beamish 2007; Granovetter 1985, 1990; Smelser i Swedberg 2005; 

Swedberg 1997; Zelizer 2007; Portes 2010; McFall i Ossandón 2014), w tym 

zwáaszcza socjologii pieniądza (Baker i Jimerson 1992; Carruthers 2005, 2010; 

Carruthers i Espeland 1995; Dodd 1994, 2014; Ingham 1998; Wherry 2012; Ze-

lizer 1996, 1997, 2005) nie tylko skierowaáo uwagĊ badaczy ku codziennym, 

nieformalnym dziaáaniom ekonomicznym, lecz równieĪ dostarczyáo kategorii 

analitycznych pozwalających na zbadanie mechanizmów, na jakich owe dziaáa-

nia są oparte. PodejĞcie to, przekraczając zaáoĪenia klasycznej ekonomii o racjo-

nalnie dziaáającej jednostce, umoĪliwia formuáowanie wniosków pozwalających 

lepiej zrozumieü naturĊ relacji ekonomicznych, w jakie ludzie siĊ angaĪują. 
Jak zauwaĪa Alejandro Portes (2010: 13), jednym z podstawowych metaza-

áoĪeĔ, na których oparta jest nowa socjologia ekonomiczna, jest teza o spoáecz-
nie zorientowanym dziaáaniu ekonomicznym. Odwoáując siĊ do typów dziaáania 

Webera i „brania pod uwagĊ zachowania innych”, Portes argumentuje, Īe kaĪ-
de dziaáanie ekonomiczne związane jest z powstawaniem zestawu oczekiwaĔ, 

praw, przywilejów, zobowiązaĔ, a takĪe emocji. Oznacza to, Īe spoáecznie zo-

rientowane dziaáanie ekonomiczne oparte jest na wartoĞciach, wiąĪe siĊ z poszu-

kiwaniem aprobaty spoáecznej i jest powiązane z oczekiwaniem wzajemnoĞci. 

Podobną, a jednoczeĞnie bardziej systematyczną, wykáadniĊ tego podejĞcia 

zaproponowaáa Viviana Zelizer (2012) formuáując koncepcjĊ pracy relacyjnej 
(relational work). Koncepcja ta zakáada, Īe ludzie podejmując dziaáania ekono-

miczne angaĪują siĊ w twórczy wysiáek róĪnicowania znaczących relacji spo-

áecznych. Robią to kategoryzując owe relacje spoáeczne, wyznaczając im gra-

nice poprzez odpowiednie ich nazwanie oraz stosowanie wáaĞciwych praktyk. 

W relacjach tych ludzie dokonują caáego szeregu transakcji ekonomicznych za-

káadających wymianĊ dóbr lub usáug, a nastĊpnie dobierają do tych transakcji 

wáaĞciwe Ğrodki wymiany. Na kaĪdym etapie róĪnicowania znaczących relacji 

spoáecznych ludzie wytwarzają negocjowane znaczenia tych relacji, transak-

cji oraz Ğrodków wymiany. Znaczenia te, powiązane czĊsto z moralnym war-

toĞciowaniem, podlegają nieustannym negocjacjom, przeksztaáceniom oraz 

kontestacji. Funkcją pracy relacyjnej jest nawiązywanie, podtrzymywanie, prze-
ksztaácanie oraz rozwiązywanie relacji miĊdzyludzkich. Gáównymi kategoriami 

budującymi tĊ koncepcjĊ są (1) wiĊzi spoáeczne; (2) transakcje ekonomiczne; 

(3) Ğrodki wymiany oraz (4) negocjowane znaczenia. Praca relacyjna polega na 

„tworzeniu efektywnych powiązaĔ pomiĊdzy tymi znaczącymi relacjami, trans-

akcjami i mediami” (Zelizer 2012: 151). Koncepcja ta pozwala nie tylko anali-

zowaü nieformalne przepáywy pieniĊĪne z perspektywy budowania relacji, lecz 
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równieĪ káadzie nacisk na negocjowane w tych transakcjach znaczenie. Odwo-

áuje siĊ przy tym do postulatów socjologii kulturowej, dla której wytwarzanie 

znaczenia stanowi centralną kategoriĊ (Alexander 2003; Spillman red. 2002). 

Tym samym sytuuje siĊ w ramach kulturowo zorientowanej socjologii ekono-

micznej (Wherry 2012; Zelizer 2010). Kategoria „pracy relacyjnej” umoĪliwia 

dostrzeĪenie i lepsze zrozumienie codziennych, rzekomo oczywistych transakcji 

pieniĊĪnych realizowanych w krĊgu znajomych, sieciach towarzyskich czy bli-

skich, intymnych relacjach (por. OlcoĔ-Kubicka 2015).

Celem tego tekstu jest podąĪenie za perspektywą proponowaną przez nową 
socjologiĊ ekonomiczną oraz relacyjnie i kulturowo zorientowaną socjologiĊ 
pieniądza, by przyjrzeü siĊ, w jaki sposób codzienne praktyki posáugiwania siĊ 
pieniĊdzmi w bliskich relacjach prezentowane są w dyskusjach toczonych na 

forach internetowych. Wybór forów internetowych jako obszaru badaĔ wypáy-

waá z przekonania, Īe stanowią one przestrzeĔ, w której ludzie w poczuciu ano-

nimowoĞci i wiĊkszej swobody dają wyraz swoim wątpliwoĞciom oraz lĊkom, 

niechĊtnie dzielonymi z innymi w kontaktach bezpoĞrednich (por. OlcoĔ-Ku-

bicka 2009). W związku z tym dyskusje internetowe charakteryzują siĊ wiĊk-

szą otwartoĞcią i chĊcią podejmowania trudnych, draĪliwych, czĊsto intymnych 

tematów, które poza przestrzenią internetową rzadko mają okazjĊ siĊ ujawniü. 
Tekst ten analizuje owe wypowiedzi internetowe przy uĪyciu kategorii „pracy 

relacyjnej” (Zelizer 2012), by pokazaü, jak ludzie kierując siĊ emocjami i ukry-

tymi zaáoĪeniami dotyczącymi tego, co jest „sáuszne” lub „sprawiedliwe”, dąĪą 
do praktykowania „wáaĞciwego” posáugiwania siĊ pieniĊdzmi w nieformalnych 

sytuacjach i tym samym, w jaki sposób pieniądze stają siĊ medium ksztaátowa-

nia moralnego porządku w bliskich relacjach. 

Metodologia przeprowadzonych badaĔ

Tekst ten wykorzystuje wyniki jakoĞciowej analizy treĞci forów interneto-

wych, w ramach której badaniu zostaáy poddane wypowiedzi podejmujące pro-

blematykĊ przepáywów pieniĊĪnych w bliskich, pozarynkowych relacjach two-

rzonych przez dorosáych oraz ich rodziców i partnerów Īyciowych. Analiza ta, 

przeprowadzona w latach 2014–2015, stanowiáa pierwszy etap badaĔ prowa-

dzonych w ramach projektu badawczego. Badaniem zostaáo objĊtych ponad 320 

wątków znajdujących siĊ na serwisie „gazeta.pl”, na forach takich jak: (1) „Ema-

ma”, (2) „Kobieta”, (3) „ĩycie rodzinne”, (4) „MĊĪczyzna”, (5) „Máodziutkie 

mĊĪatki” (6) „Macochy”, (7) „Wychowanie” oraz (8) „Psychologia”. Analizie 

zostaáy poddane wątki, w których wypowiedziaáo siĊ minimum piĊü osób. Wy-

selekcjonowane wątki zostaáy zarchiwizowane, a nastĊpnie zakodowane przy 

uĪyciu kodowania tematycznego (Flick 2009). Podstawową jednostką analizy 
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byáa pojedyncza wypowiedĨ, której zostaá przypisany minimum jeden kod. Ce-

lem analizy byá eksploracja gáównych obszarów, w ramach których dyskutowa-

ne są kwestie powiązania pieniĊdzy i bliskich relacji. Tekst ten nie prezentuje 

caáoĞciowego raportu z badaĔ, lecz wykorzystuje wyniki analizy, by przedsta-

wiü podstawowy motyw przewodni, jaki siĊ z tej analizy wyáoniá. Motywem 

tym, najczĊĞciej pojawiającym siĊ w róĪnych wątkach i podejmowanym przez 

róĪne osoby, byáa kategoria „wáaĞciwego uĪycia pieniĊdzy”. Natomiast strategia 

interpretacyjna podporządkowana zostaáa omówionej wczeĞniej kategorii teore-

tycznej „pracy relacyjnej” Viviany Zelizer.

Problematyczne posáugiwanie siĊ pieniĊdzmi w bliskich relacjach

RozwaĪmy trzy sytuacje. 

Kobieta planująca wejĞcie w związek kieruje pytanie do forumowiczów: 

W jaki sposób fi nansujecie swoje Īycie? Dzielicie siĊ opáatami? Kto fi nansuje jedze-

nie? Póá na póá? A moĪe ten kto zarabia wiĊcej páaci wiĊcej? A jak jest kiedy jedna ze 

stron pracuje? Czy macie wspólne konta czy osobne? WchodzĊ w nowy związek, moĪe 

jest jakiĞ sprawdzony, uniwersalny sposób, Īeby byáo dobrze i nikt potem nie czuá siĊ po-

krzywdzony.

Innej kobiecie dorosáa córka zaproponowaáa wynagrodzenie za opiekĊ nad 

wnukiem:

Córka z dnia na dzieĔ staáa siĊ moją szefową. BĊdzie mi páaciáa. BĊdzie egzekwowaáa. 

Dziwnie mi z tym byáo. Uwieraáo. Co sobie pomyĞli ziĊü i jego rodzina? Co pomyĞli druga 

babcia, która za opiekĊ nie bierze pieniĊdzy? I czy taki ukáad nie zmieni naszych relacji? 

W trzeciej sytuacji kobieta zastanawia siĊ nad zmianą dynamiki w maáĪeĔ-

stwie:

W grudniu koĔczy mi siĊ zasiáek macierzyĔski i w sumie bĊdzie utrzymywaü mnie 

i dziecko mąĪ, do tej pory byáam samodzielna, pracowaáam i miaáam wáasne pieniądze, 

nie musiaáam o nie prosiü... Teraz po Ğlubie, po urodzeniu dziecka czujĊ siĊ trochĊ przytáo-

czona brakiem wolnoĞci, zwáaszcza fi nansowej... Nie umiem prosiü o pieniądze, a niestety 

wkrótce bĊdĊ zmuszona prosiü mĊĪa o pieniądze nawet na tampony, nie wyobraĪam sobie 

proszenia na nowe buty, kurtkĊ czy tusz do rzĊs. MąĪ sporo zarabia, ja zarabiaáam bardzo 

maáo, ale to byáy moje pieniądze, moĪe on bĊdzie sobie myĞlaá, Īe go wykorzystujĊ albo 

coĞ innego, moĪe mi daü pieniądze lub nie, to bĊdzie zaleĪeü tylko od niego... macie jakąĞ 
radĊ?

Trzy powyĪsze sytuacje sygnalizują, jak czĊsto ludzie mają poczucie braku 

jednoznacznych wzorów i norm co do nieformalnych przepáywów pieniĊĪnych 
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w relacjach w kontekĞcie bliskoĞci i intymnoĞci. ZróĪnicowane są bowiem nie 

tylko relacje w ramach rodziny, poszczególne role związane z pácią, ale teĪ 
oczekiwania co do aktywnoĞci zawodowej czy sposobów zarządzania pieniĊdz-

mi. W konsekwencji w praktyce Īycia codziennego pojawia siĊ caáy wachlarz 

róĪnych sposobów posáugiwania siĊ pieniĊdzmi w bliskich relacjach, co ma 

swoje odbicie w komentarzach internetowych. W wypowiedziach tych ujawnia 

siĊ mnóstwo rozmaitych wzorów i ukrytych zaáoĪeĔ związanych ze zdobywa-

niem, podziaáem i przepáywem pieniĊdzy w bliskich relacjach (fi nasowanie Ğlu-

bów, kupowanie mieszkania, opáacanie opieki nad dzieckiem, áoĪenie na dzie-

ci z poprzednich związków, opieka nad starszymi rodzicami itp.). JednoczeĞnie 

jednak wieloĞü tych wzorów, w duĪym stopniu konkurujących ze sobą, nie tylko 

nie pomaga w podejmowaniu decyzji co do odpowiednich transakcji pieniĊĪ-
nych, ale wrĊcz powoduje poczucie niepewnoĞci i braku porządku. Dominują-
cym motywem w zanalizowanych wypowiedziach byáy wątpliwoĞci i dylematy 

związane z wáaĞciwym uĪyciem pieniĊdzy, a takĪe obawy przed zepsuciem rela-

cji w przypadku niewáaĞciwego posáugiwania siĊ pieniĊdzmi.

Jak wyjaĞnia Zelizer w Purchase of Intimacy (2005), tego typu obawy wy-

nikają z powszechnie panującego zarówno w dyskursie potocznym, jak i na-

ukowym przekonania o istnieniu dwóch „wrogich Ğwiatów” (hostile worlds). 

Pierwszy stanowią dziaáania ekonomiczne, związane z racjonalnoĞcią, kalkula-

cją i maksymalizacją indywidualnego zysku. Z kolei drugi Ğwiat to sfera relacji 

miĊdzyludzkich, w której rządzą uczucia bliskoĞci, miáoĞci i przywiązania. Ta 

sfera kulturowo kwalifi kowana jest jako nieekonomiczna. Jakikolwiek kontakt 

pomiĊdzy tymi sferami postrzegany jest jako niewáaĞciwy i jednoczeĞnie nie-

bezpieczny. Z jednej strony wprowadzenie uczuü do Ğwiata dziaáaĔ ekonomicz-

nych sprawia, Īe zagroĪona jest ich efektywnoĞü, z drugiej, obecnoĞü pieniĊdzy 

w sferze relacji miĊdzyludzkich nieuchronnie prowadzi do ich popsucia i moral-

nego skaĪenia. JednakĪe, jak wykazuje Zelizer, w praktyce Īycia codziennego 

sfery te są nieustannie mieszane. 

Ludzie muszą sobie jakoĞ poradziü w Īyciu codziennym z uĪywaniem pie-

niĊdzy w bliskich relacjach i radzą sobie, mimo Īe temat ten czĊsto stanowi swo-

iste tabu w otwartych rozmowach. Bardzo istotnym wątkiem, przewijającym siĊ 
niejednokrotnie na forach internetowych, jest kwestia tego, czy o pieniądzach 

w związku powinno siĊ rozmawiaü. W dyskusji zazwyczaj wyáaniają siĊ dwa 

stanowiska. Zwolennicy pierwszego twierdzą, Īe pieniądze i ich budĪetowa-

nie stanowią na tyle waĪny temat (analogicznie istotny do decyzji o posiadaniu 

dzieci), Īe powinny zostaü szczegóáowo omówione na samym początku two-

rzenia siĊ związku. Trzeba o tym porozmawiaü na samym początku związku. To 
uczciwie postawienie sprawy, dojrzaáe zachowanie. Milczenie lub pozostawienie 
spraw swojemu wáasnemu biegowi – to báąd, w koĔcu ludzie mają inne zapatry-
wania na wydatki, oszczĊdnoĞci. Z kolei przeciwnicy uwaĪają, Īe w prawdziwie 
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„dobrym” związku, kwestie budĪetowania rozwiązują siĊ same, w „naturalny” 

sposób, a wszelkie dyskusje czy teĪ negocjacje na ten temat są niepotrzebne, 

stanowią wrĊcz zaproszenie káopotów do relacji. JeĞli natomiast związek jest po-
waĪny, fi nanse rozwiązują siĊ same. JeĞli nie, to oznacza, ze coĞ z Wami nie tak: 
ktoĞ kogoĞ chce wycyckaü (fi nansowo). Przykáadem moĪe byü dyskusja wokóá 
tego, czy warto przed Ğlubem podpisywaü intercyzĊ. W pierwszym rozumieniu 

podpisanie intercyzy bĊdzie wiązaáo siĊ z „racjonalnym” i „dojrzaáym” stosun-

kiem partnerów do relacji: Ja jestem za 100% rozdzieleniem fi nansów w związ-
ku. Ludzie siĊ zmieniają, sytuacja rodzinna i fi nansowa siĊ zmienia, po prostu 
zbyt duĪe jest ryzyko dla obu stron, Īe mogą zostaü „na lodzie”. Przeciwnicy ta-

kiego rozwiązania podkreĞlają natomiast, Īe samo myĞlenie o intercyzie zakáada 

automatycznie moĪliwoĞü rozpadu związku, co nie powinno mieü miejsca, po-

niewaĪ zabija z góry wszelką romantycznoĞü.
JednoczeĞnie, mimo Īe pieniądze czĊsto nie są przedmiotem bezpoĞrednich 

i otwartych rozmów, zajmują duĪo miejsca w myĞleniu. Analizując rzeczywi-

stoĞü spoáeczeĔstwa polskiego z początku lat dziewiĊüdziesiątych ubiegáego 

wieku, Mirosáawa Marody postawiáa diagnozĊ „spieniĊĪenia ĞwiadomoĞci spo-

áecznej”, czyli nie tylko przesuniĊcia uwagi spoáecznej ze zjawisk politycznych 

na zjawiska ekonomiczne, lecz przede wszystkim „wkraczania pieniądza w te 

obszary ĞwiadomoĞci spoáecznej, w których rzadko poprzednio goĞciá” (1991: 

39–40). SpieniĊĪenie ĞwiadomoĞci spoáecznej pociąga za sobą przemiany w sys-

temach wartoĞci oraz ocen i stosunków miĊdzyludzkich. Przyjrzyjmy siĊ zatem, 

jakie oceny i wartoĞci są uruchamiane w kontekĞcie uĪywania pieniĊdzy w bli-

skich relacjach.

O czym Ğwiadczą przepáywy pieniĊĪne w bliskich relacjach?

Bruce Carruthers i Wendy Espeland (1998) zwracają uwagĊ, Īe zwykáa trans-

akcja miĊdzy dwoma osobami jest w stanie dostarczyü caáej gamy informacji 

na temat rodzaju relacji, jakie je áączy: kto komu wrĊcza pieniądze, w jakiej 

sytuacji, jaką kwotĊ, w jakiej formie i w jakim czasie. Wszystko to ma zna-

czenie. Przepáywy pieniĊdzy miĊdzy ludĨmi mogą byü rozpatrywane w kate-

goriach wyraĪania uczuü: zaufania, oddania czy teĪ miáoĞci. PierĞcionek zarĊ-
czynowy (o znaczącej wartoĞci fi nansowej) stanowi wyraz miáoĞci i deklaracjĊ 
zamiaru podjĊcia powaĪnego zobowiązania na przyszáoĞü. Zapáacenie przez 

kogoĞ rachunku za kolacjĊ moĪe byü sygnaáem odczuwania przyjaĨni i chĊci 

jej wyraĪenia. Dziadkowie wsuwający wnukom ukradkiem do kieszeni bank-

noty podkreĞlają áączącą ich wiĊĨ emocjonalną. Daniel Miller (1998) obserwu-

jąc praktyki codziennych zakupów wĞród mieszkaĔców póánocnego Londynu 

zauwaĪyá, Īe zwykáe zakupy stanowiáy dla kupujących gáĊboko moralny akt 
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wyraĪania miáoĞci i podkreĞlania ofi arnoĞci dla rodziny. Robienie rutynowych 

zakupów Miller traktuje jako akt miáoĞci, jednak badani przez niego londyĔczy-

cy nie mówili o tym wprost, oznacza to, Īe negocjowanie związku nie odbywa 

siĊ w sposób bezpoĞredni, lecz jest zapoĞredniczone przez rutynowe praktyki. 

Podobnie z pieniĊdzmi: są niewidocznymi, na pierwszy rzut oka, ale istotnymi 

narzĊdziami negocjowania relacji miĊdzyludzkich. 

JednoczeĞnie brak przepáywu pieniĊdzy miĊdzy ludĨmi tam, gdzie moĪna 

byáoby siĊ go spodziewaü, moĪe byü równie znaczący. Moment, w którym ro-

dzice decydują o zakoĔczeniu fi nansowania swoich dorosáych dzieci uzasadnia-

jąc to miáoĞcią do nich i chĊcią, by siĊ usamodzielniáy i prowadziáy niezaleĪne 

Īycie. NiechĊü do udzielenia wsparcia fi nansowego starszym rodzicom wyni-

kająca ze záych relacji z nimi w przeszáoĞci i odczuwanego w związku z tym 

Īalu i rozgoryczenia. Odmowa poĪyczki znajomym lub przyjacioáom związana 

z utratą zaufania do nich. Tym samym ograniczenia przepáywów pieniĊĪnych 

stanowią sygnaá zmiany defi nicji relacji lub caákowitego jej zakoĔczenia, jak 

w przypadku rozstających siĊ partnerów. 

W analizowanych w ramach badaĔ dyskusjach, czĊsto o mocno emocjo-

nalnym charakterze, ujawniáa siĊ potrzeba wypracowania „sprawiedliwego” 

i „sáusznego” modelu przepáywu pieniĊdzy w relacjach. Pytanie o to, co jest 

„wáaĞciwe”, „sprawiedliwe” czy „sáuszne”, jest silnie powiązane z wartoĞcio-

waniem pieniądza, które zakáada „odpowiednie” i „nieodpowiednie” uĪycie 

pieniĊdzy. Z jednej strony ludzie dąĪą do zdroworozsądkowego osądzenia wáa-

Ğciwego uĪycia pieniĊdzy, silnie powiązanego z tym, „jak powinno byü”. Od-

woáują siĊ przy tym do ogólnie panujących norm wskazujących, jak pieniądze 

powinny byü wydane: Odkąd zostaáam matką wszelkie pieniĊĪne „gratisy” wy-
dajĊ na dziecko i na Īycie, wyjaĞnia kobieta na forum. Inni relacjonując swoje 

sposoby gospodarowania podkreĞlają, Īe pieniądze uzyskane z pensji powinny 

w pierwszej kolejnoĞci byü przeznaczone na spáatĊ kredytu i bieĪących rachun-

ków. Z kolei pieniądze, które dziecko dostaje w prezencie, np. na komuniĊ, po-

winny pójĞü na zaspokojenie potrzeb tego dziecka, natomiast niespodziewana 

premia moĪe byü przeznaczona na spontaniczny wyjazd. Z drugiej strony, w po-

szukiwaniu sprawiedliwych rozwiązaĔ związanych z przepáywami pieniĊĪnymi, 

uczestnicy forów dyskusyjnych dąĪą nie tyle do wypracowania ogólnego mo-

delu sprawiedliwoĞci, ile sprawiedliwego w odniesieniu do tej konkretnej rela-

cji. Konstruując swoją wypowiedĨ na forum autorzy starają siĊ przedstawiü caáe 

spektrum czynników mających wpáyw na sytuacjĊ, w której siĊ znaleĨli. Wska-

zują dokáadnie na czas trwania relacji, aktualnie osiągane dochody, punkt startu 

(kto miaá mieszkanie przed Ğlubem), aktualne zobowiązania (spáacanie kredytu 

hipotecznego, fi nansowanie dzieci z poprzednich związków itp.), historiĊ związ-

ku (kto kogo utrzymywaá i przez jaki okres). Tym samym dopasowują ogólnie 

panujące normy posáugiwania siĊ pieniĊdzmi do konkretnej relacji. Jak zauwaĪa 
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Zelizer, normy te są stale potwierdzane, podwaĪane, przetwarzane przez nasze 

relacje z innymi (Zelizer 2012: 161). 

Wszystkie te sytuacje pokazują, Īe przepáywy pieniĊĪne lub teĪ ich ograni-

czenia są narzĊdziami budowania znaczących relacji. UĪywanie pieniĊdzy w re-

lacji moĪe stanowiü akt przywiązania, lojalnoĞci, ale teĪ chĊü odciĊcia siĊ od 

związku. Ludzie posáugując siĊ odpowiednio pieniĊdzmi zaznaczają w ten spo-

sób, Īe sobie ufają lub przeciwnie, są przezorni i zakáadają, Īe związek moĪe 

siĊ rozpaĞü i chcą chroniü swoje interesy. Frederick Wherry stawia tezĊ, Īe 

wspóáczeĞnie ludzie ustalają to, w jakiej są relacji, wáaĞnie na podstawie war-

toĞci i relatywnej wysokoĞci bezpoĞrednich przepáywów Ğrodków wymiany, 

w tym równieĪ gotówki (2012: 85). Wszelkie transakcje pieniĊĪne naáadowa-

ne są kulturowym znaczeniem. Dlatego teĪ obecnoĞü pieniĊdzy w pozarynko-

wych, nieformalnych transakcjach moĪe byü problematyczna, poniewaĪ niesie 

ze sobą potĊĪny moralny bagaĪ. Carruthers i Espeland zauwaĪają: „Pieniądze 

mogą staü siĊ dobre albo záe, wáaĞciwe lub niewáaĞciwe, prawowite lub niepra-

wowite” (1998: 1396). RozwaĪania badaczy podejmowane w ramach kulturowo 

zorientowanej socjologii ekonomicznej ponownie kierują uwagĊ ku kwestii wáa-

Ğciwego uĪyciu pieniądza podejmowanej wczeĞniej przez Arystotelesa w Etyce 
Nikomachejskiej. Zdaniem Arystotelesa sposoby uĪywania pieniĊdzy defi niują 
charakter czáowieka. O cnocie czáowieka decyduje sposób, w jaki posáuguje siĊ 
pieniĊdzmi, przy czym znaczenie ma niemal wszystko: komu páaci, za co, w ja-

kiej formie, w jakim czasie oraz skąd ma na to pieniądze. Poprzez powiązanie 

kategorii wáaĞciwego uĪycia pieniĊdzy (na którą skáada siĊ czas, forma páatno-

Ğci, Ĩródáo pochodzenia pieniĊdzy) z charakterem czáowieka Arystoteles zapo-

czątkowaá myĞlenie o pieniądzach w kategoriach moralnych.

Praca relacyjna w dąĪeniu do wáaĞciwego uĪycia pieniĊdzy

Przyjrzyjmy siĊ na przykáadzie dyskusji internetowych, w jaki sposób po-

przez angaĪowanie siĊ w pracĊ relacyjną ludzie dąĪą do „wáaĞciwego” uĪycia 

pieniĊdzy w budowaniu bliskich relacji. Jak pokazaá Alejandro Portes (2010), 

niedostrzeganym aspektem transakcji ekonomicznych jest potrzeba towarzysko-

Ğci, poszukiwanie aprobaty spoáecznej oraz sieü wzajemnych oczekiwaĔ two-

rzonych w powtarzających siĊ interakcjach. W analizowanych wypowiedziach 

internetowych ludzie bĊdąc w relacji lub nawiązując znaczącą relacjĊ z drugim 

czáowiekiem przejawiali przekonania związane z tym, jak pieniądze powinny 

miĊdzy nimi przepáywaü. ħródáem tych przekonaĔ są wzory nabyte w procesie 

socjalizacji, wczeĞniejsze doĞwiadczenia, praktyki i nawyki, czy teĪ porówny-

wanie siĊ z innymi osobami bĊdącymi w tej samej sytuacji. Przekonania te ro-

dziáy oczekiwania związane z posáugiwaniem siĊ pieniĊdzmi w odniesieniu do 
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konkretnej relacji. Jak wynika z analizowanych wypowiedzi, fi nansowe ocze-

kiwania wzglĊdem siebie zmieniają siĊ wraz z rozwojem relacji, wspólnym 

zamieszkaniem czy teĪ pojawieniem siĊ w gospodarstwie domowym dziecka. 

Przykáadowo, koniecznoĞü sprawowania nad nim opieki sprawia, Īe czĊsto mat-

ki ograniczają swoją aktywnoĞü na rynku pracy lub caákowicie siĊ z niego wy-

áączają, wykonując nieodpáatną pracĊ w domu i oczekując tym samym, Īe mĊĪ-
czyzna zadba o pieniądze na utrzymanie rodziny. 

Z kolei jeĞli chodzi o miĊdzypokoleniowe transfery, to z analizy wypowie-

dzi internetowych wynika, iĪ równieĪ rodzice, jak i dorastające lub juĪ dorosáe 

dzieci, mają szereg oczekiwaĔ fi nansowych wzglĊdem siebie. Jedna z matek uj-

muje to nastĊpująco: Moja córka ma 20 lat. Poszáa wáaĞnie na studia zaoczne 
i do pracy. W domu nie jest lekko, uwaĪam wiĊc, Īe córka, która zarabia 1500 zá 
netto powinna dokáadaü siĊ do domu. Uznaáam, Īe 400 zá to odpowiednia suma 
pieniĊdzy, tym bardziej, Īe ze swojej pensji córka staáych opáat ma jedynie studia 
(500 zá miesiĊcznie) i bilet miesiĊczny i kartĊ do telefonu (100 zá), wiĊc zosta-
nie jej 500 zá, co i tak jest duĪą sumą na ciuchy, kosmetyki i rozrywki (ja tyle na 
siebie nie mam), zresztą ona czasami teĪ dorabia roznoszeniem ulotek itp. Czy 
któraĞ z Was ma podobną sytuacjĊ? Ile záotych wnoszą do domowego budĪetu 
Wasze dorosáe dzieci? 

Przywoáywane Ĩródáa oczekiwaĔ fi nansowych są rozmaite: moralne, praw-

ne, ale przede wszystkim rodzinne. Oczekiwania te mają swoje Ĩródáo w tym, 

czy postrzegane są one jako wynikające z pewnego obowiązku defi niowanego 

w kategoriach moralnych (naleĪy zapewniü opiekĊ starszemu, chorującemu ro-

dzicowi) lub teĪ prawnych (alimentacyjny obowiązek wobec wáasnych dzieci). 

Jednak gáówną kategorią pozostaje jakoĞü relacji oraz ksztaátujący ją kontekst: 

zewnĊtrzne ograniczenia (osiągane dochody, stan majątkowy), ale równieĪ hi-

storia relacji i związane z nią uczucia: miáoĞci czy teĪ przywiązania. W podob-

nym duchu wypowiadali siĊ badani przez wspomnianego wczeĞniej Daniela 

Millera, którzy odrzucali mówienie o relacjach w kategoriach moralnego zo-

bowiązania, podkreĞlając, Īe najwaĪniejsza jest „miáoĞü” (Miller 1998: 36). 

Podobnie w przypadku wyraĪanych na forach internetowych oczekiwaĔ co do 

przepáywów pieniĊĪnych miĊdzy rodzicami a dzieümi, najbardziej istotne jest 

to, jak defi niowana jest jakoĞü relacji. W zaleĪnoĞci od tego, jak ukáadają siĊ 
stosunki miĊdzy rodzicami a dzieümi, rodzą siĊ róĪne oczekiwania. Dzieci mogą 
oczekiwaü, Īe rodzice sfi nansują im drogie studia i doáoĪą siĊ do zakupu pierw-

szego mieszkania, a rodzice w zamian za przepisanie na dzieci majątku (domu, 

ziemi) mogą oczekiwaü opieki w okresie póĨnej staroĞci.

WyraĪane na forach internetowych oczekiwania fi nansowe, jakie ludzie prze-

jawiają wzglĊdem relacji, w jakich siĊ znajdują, mają silne zabarwienie emocjo-

nalne. W momencie, w którym posáugiwanie siĊ pieniĊdzmi w relacjach trakto-

wane jest jako wáaĞciwe, ludzie mają poczucie stabilnoĞci, harmonii oraz Īycia 
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w dobrym związku. Jak zostaáo wspomniane wyĪej, towarzyszy temu zaáoĪe-

nie, Īe w bliskim związku ludzie powinni podzielaü tĊ samą defi nicjĊ sytuacji 

oraz system wartoĞci związany z pieniĊdzmi, w związku z czym káótni o pienią-
dze nie powinno byü. Jednak, jak pokazują wypowiedzi na forach, ludzie czĊsto 

mają sprzeczne oczekiwania wzglĊdem przepáywów pieniĊĪnych w relacjach, 

dlatego teĪ konfrontacja dwóch odmiennych systemów wartoĞci wiąĪe siĊ z roz-

czarowaniem, frustracją i poczuciem niesprawiedliwoĞci. 

Zderzenie dwóch systemów wartoĞci wzglĊdem pieniĊdzy moĪe siĊ wiązaü 
z faktem, Īe ludzie poddawani byli zróĪnicowanym modelom socjalizacyjnym. 

Jeden z mĊĪczyzn piszących na forum nie potrafi  sobie poradziü z sytuacją, gdy 

jego narzeczona w sytuacji potrzeby zwraca siĊ o pomoc fi nansową do rodziców 

i pomoc tĊ otrzymuje. On, przyzwyczajony byá z kolei do sytuacji, w której na-

cisk poáoĪony byá na indywidualne radzenie sobie w Īyciu, dlatego teĪ obawia 

siĊ korzystania z pomocy od rodziców i przez to zbytniej ingerencji w Īycie 

máodej pary: Rodzice w moim mniemaniu są od tego Īeby wspieraü i byü kie-
runkowskazem... Są po to Īeby kupiü wĊdkĊ a nie przynosiü ryby w sieci... cza-
sem juĪ nawet wypatroszone. A kiedy nie idzie, a mogą pomóc, zapraszam, ale 
nie tak od razu... (…) Pochodzimy trochĊ z róĪnych domów, u mnie zawsze byáo 
czymĞ osiągnąü coĞ indywidualnie, a u niej wszystko wspólnie. Czasem mam 
wraĪenie, Īe nie tylko z nią bym siĊ oĪeniá, ale z caáą rodziną. Najlepiej gdybym 
im wszystkim wáoĪyá obrączki na palce... 

To wáaĞnie w momencie konfrontacji szczególnie uwidocznia siĊ praca re-

lacyjna związana z pieniĊdzmi, w jaką ludzie siĊ angaĪują tworząc znaczące 

relacje. Zderzenie dwóch odmiennych systemów wartoĞci ujawnia rozbieĪnoĞü 
oczekiwaĔ i pomysáów na wáaĞciwe dopasowanie praktyk posáugiwania siĊ pie-

niĊdzmi w znaczących relacjach. RozbieĪnoĞü ta postrzegana jest jako problem, 

a w wypowiedziach na forach internetowych widoczny jest wysiáek, jaki ludzie 

wkáadają w pracĊ relacyjną oraz pragnienie, by ukáad fi nansowy, w jakim siĊ 
znajdują bĊdąc w relacji z drugą osobą, byá „wáaĞciwy”, czyli „uczciwy” czy teĪ 
„sprawiedliwy”. WyraĨne są zarówno lĊki przed byciem wykorzystywanym fi -
nansowo przejawiające siĊ wyliczeniami, ile kaĪdy z partnerów wnosi do gospo-

darstwa domowego i w jaki sposób z niego korzysta, jak i frustracja związana 

z odczuwaniem nierównoĞci ekonomicznej w związku. 

Konfrontacja odmiennych oczekiwaĔ prowadzi czĊsto do ujawnienia, w jaki 

sposób pieniądze wykorzystywane są do sprawowania wáadzy i kontroli oraz 

jak okreĞlone ich uĪycie prowadzi do powstania nierównoĞci. Jednym z prze-

wodnich motywów pojawiających siĊ na forach dyskusyjnych jest kwestia bu-

dĪetowania w gospodarstwie domowym w sytuacji, gdy mĊĪczyzna pracuje 

i jest jedynym dostarczycielem dochodu, a kobieta zajmuje siĊ domem i spra-

wuje opiekĊ nad maáym dzieckiem. WątpliwoĞci związane z przyjĊciem trady-

cyjnego podziaáu ról w gospodarstwie domowym zgáaszają zarówno kobiety, jak 
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i mĊĪczyĨni, którzy oczekiwaliby od swoich Īon wiĊkszej aktywnoĞci zawodo-

wej i partycypacji w budĪecie domowym, podczas gdy one wolaáyby zajmowaü 
siĊ domem. Analiza wypowiedzi na forach wskazuje, Īe sytuacja nierównoĞci 

pieniĊĪnych w związku postrzegana jest jako niewáaĞciwa i widoczne jest dąĪe-

nie do przywrócenia równowagi.

Innym przykáadem ujawnienia sposobu, w jaki pieniądze wykorzystywane są 
jako narzĊdzie sprawowania wáadzy i kontroli, jest udzielanie wsparcia fi nanso-

wego dorosáym dzieciom przez rodziców. Jest ono czĊsto udzielane pod okre-

Ğlonymi warunkami i stanowi tym samym wyraĪenie aprobaty wyborów Īycio-

wych dzieci, takich jak kierunek studiów czy budowa domu w tej samej okolicy. 

Podobnie dofi nansowanie potrzeb wnuków wiąĪe siĊ z moĪliwoĞcią decydo-

wania o sposobie ich wychowywania. Z kolei decyzje Īyciowe innego dziecka 

(wyjazd za granicĊ, związanie siĊ nieodpowiednim partnerem) mogą powodo-

waü wykluczenie go z podziaáu majątku. 

NiewáaĞciwe uĪywanie pieniĊdzy w relacjach jest problematyczne, poniewaĪ 
prowadzi do negatywnej oceny caáoĞci relacji. Uwidocznia siĊ to w okreĞleniach 

przywoáywanych na forach w odniesieniu do osób, które w takich relacjach 

siĊ znajdują. „Sponsor”, „utrzymanka”, „materialistka”, „pasoĪyt”, „Īerowaü 
na rodzicach”, „darmozjad”, to jedynie niektóre z kategorii pojawiających siĊ 
w dyskusjach nad moralną oceną omawianych konkretnych sytuacji Īyciowych. 

W konsekwencji, niewáaĞciwe uĪywanie pieniĊdzy wiąĪe siĊ z odczuwaniem 

wstydu, záoĞci czy upokorzenia. Dlatego teĪ ludzie starają siĊ unikaü niewáaĞci-

wego posáugiwania siĊ pieniĊdzmi, aby nie byü w „záej” relacji. 

Poza oczywistymi sytuacjami nierównoĞci, mającymi równieĪ konsekwencje 

prawne (takimi jak uchylanie siĊ od páacenia alimentów), ludzie wypowiada-

jący siĊ na forach czĊsto mają poczucie, Īe w ich relacjach dzieje siĊ coĞ nie-

wáaĞciwego, chociaĪ nie wiedzą dokáadnie co, poniewaĪ zasady posáugiwania 

siĊ pieniĊdzmi w znaczących relacjach nie są do koĔca jasne. Towarzyszy temu 

niepewnoĞü, jakie dziaáania powinny byü podjĊte oraz jakie rozwiązania są wáa-

Ğciwe w odniesieniu do tej konkretnej relacji. Ta niejasnoĞü co do wzorów relacji 

w ramach rodziny, podziaáu obowiązków, aktywnoĞci zawodowej czy dzielenia 

siĊ kosztami Īycia codziennego powoduje, Īe czĊsto dochodzi do konfrontacji 

odmiennych oczekiwaĔ co do wáaĞciwego sposobu posáugiwania siĊ pieniĊdzmi 

w bliskich relacjach. Prowadzi to do poczucia nierównoĞci i niesprawiedliwoĞci, 

stanowiąc tym samym zarzewie powaĪnych konfl iktów o charakterze zarówno 

emocjonalnym, jak i fi nansowym. Sytuacja ta zmusza ludzi do podjĊcia dziaáaĔ 

mających na celu przywrócenie balansu i poczucia sprawiedliwoĞci.

W dyskusjach internetowych wyraĨnie widaü, Īe w momencie uĞwiadomie-

nia niezgodnoĞci oczekiwaĔ ludzie próbują sobie jakoĞ poradziü z sytuacją nie-

wáaĞciwoĞci oraz wypracowaü pewne schematy odpowiedniego dziaáania. Przy-

bierają one formĊ dziaáania odpowiedniego do okreĞlonej sytuacji. Dlatego teĪ 
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kolejnym etapem procesu pracy relacyjnej jest podjĊcie dziaáaĔ, czyli dopaso-

wanie wáaĞciwych Ğrodków wymiany do relacji. Jak zauwaĪa Zelizer, ludzie sta-

le wymyĞlają i róĪnicują waluty w relacjach, dopasowując róĪne znaczenia do 

konkretnych transakcji (Zelizer 1996: 484). 

Jedna z kobiet na forum tak táumaczy swój brak chĊci partycypowania w bu-

dĪecie domowym: Nie jestem osobą pazerną, jednak frustrowaá mnie fakt, Īe po-
mimo wyĪszych dochodów z jego strony nie odczuwaáam specjalnej chĊci pomocy 
w budĪecie domowym (nie jesteĞmy maáĪeĔstwem). Póki on mieszkaá „u mnie” 
moje pretensje dotyczyáy tego, Īe nie spieszy mu siĊ wcale z dokáadaniem siĊ „na 
dom” – pomimo pewnych ustaleĔ. Teraz ja mieszkam „u niego” (kupiá w koĔcu 
mieszkanie) i znowu ja nie widzĊ powodu, Īeby siĊ przesadnie spieszyü z jakimiĞ 
ustaleniami (jemu teĪ siĊ nigdy nie spieszyáo). W innych wypowiedziach rów-

nieĪ uwagĊ przykuwa praktyka prowadzenia rozliczeĔ co do uĪywania pieniĊdzy 

w relacji, czyli staáe wartoĞciowanie przepáywów pieniĊĪnych czy wrĊcz sporzą-
dzenie swoistego bilansu (mental accounting). W procesie tym ludzie przywoáu-

ją wczeĞniejsze wymiany jako punkt odniesienia patrząc, czy zostaáa zachowa-

na zasada wzajemnoĞci, szacują wysokoĞci przepáywających kwot, jak i wartoĞci 

prezentów, sprawdzają, czy zostaáa zastosowana wáaĞciwa miara, odpowiedni 

czas i forma páatnoĞci. Z jednej strony, ocena wynika ze spoáecznie przyjĊtych 

konwencji (takich jak zwyczajowe kwoty dawane z prezencie z okazji Ğlubu, 

chrztu czy komunii), z drugiej, jest efektem kalkulacji odnoszących siĊ do tej 

konkretnej relacji, gdzie pod uwagĊ brana jest jej jakoĞü i związane z nią uczu-

cia: miáoĞci, przywiązania, lojalnoĞci czy teĪ zaufania oraz specyfi czny kontekst 

ją ksztaátujący. Jedna z osób uczestniczących w dyskusji táumaczy to nastĊpują-
co: Nie ma jednego uniwersalnego sposobu. Najlepszy jest taki, który odpowia-
da obydwu stronom. I nie wiem, czy zawsze taki sam system siĊ sprawdzi. Nasz 
system ewoluowaá. (...) Zawsze kiedy zaczynaliĞmy siĊ sprzeczaü o kasĊ znaczyáo 
to, Īe trzeba system zmieniü / uelastyczniü. Nie zawsze obywaáo siĊ bez tarü, ale 
wg mnie trzeba wypracowywaü system odpowiadający obydwu stronom. I zapo-
mnieü o tym, Īe jeden system musi sprawdziü siĊ przez caáe Īycie. MoĪna stra-
ciü pracĊ, urodziü dziecko i zostaü na wychowawczym, dostaü 10 razy lepszą od 
obecnej pracĊ itp. Nasz system jest skomplikowany, ale wiem, Īe osób ze skompli-
kowanymi systemami i mnogoĞcią kont jest trochĊ i zazwyczaj oddychają z ulgą 
kiedy siĊ dowiadują, Īe nie są dziwne, bo jedyny wáaĞciwy to wspólne konto. 

Jak zauwaĪa Bruce Carruthers (2005), klasyfi kacja pieniĊdzy moĪe wyni-

kaü z norm kulturowych, moĪe teĪ byü odzwierciedleniem reguá, które zostaáy 

ustalone w konkretnym gospodarstwie domowym. Jest to istotne, zwáaszcza 

w sytuacji, gdy status relacji odbiega od wzoru, który narzucaáby konkretne 

rozwiązania. Przykáadowo, partnerzy, który prowadzą wspólne gospodarstwo 

domowe i chcą kupiü nieruchomoĞü, a jednoczeĞnie mają zobowiązania praw-

ne i fi nansowe w stosunku do dzieci z wczeĞniejszych związków muszą wziąü 
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pod uwagĊ, Īe w razie Ğmierci jednego z nich dzieci te odziedziczą udziaáy 

w nieruchomoĞci. Dlatego teĪ decyzja o tym, jak wáaĞciwie ulokowaü pienią-
dze wymaga oceny jednej i drugiej relacji oraz wyraĨnego zaznaczenia ich od-

rĊbnoĞci. Jedna z kobiet dzieli siĊ nastĊpującym rozwiązaniem: To, Īe ja mam 
intercyzĊ nie oznacza, Īe po mnie nie dziedziczy mój M. (a wiĊc i po nim pa-
sierb). Dlatego zrobiáam testament, gdzie M. i pasierb są wydziedziczeni (nie 
jest to proste, aby kogoĞ wydziedziczyü muszą byü speánione okreĞlone warunki, 
ale ja to wszystko ustaliáam wczeĞniej z M.).

Poza stosowaniem miar i wartoĞciowaniem przepáywów pieniĊĪnych w do-

borze wáaĞciwych Ğrodków adekwatnych do konkretnej relacji najwaĪniejsze 

jest odpowiednie zdefi niowanie transakcji. Widoczne jest to zwáaszcza w przy-

padku defi niowania miĊdzygeneracyjnych przepáywów pieniĊĪnych. Z jednej 

strony istnieją prawne regulacje dotyczące okresu fi nansowania dzieci przez ro-

dziców, z drugiej spoáeczna praktyka pokazuje caáy szereg partykularnych roz-

wiązaĔ związanych ze sposobem i wysokoĞcią przepáywów pieniĊĪnych. Sue 

Heath i Emma Calvert (2013) zwracają uwagĊ na brak normatywnego konsen-

su dotyczącego fi nansowania przez rodziców swoich dorosáych dzieci. Dorosáe 

dzieci przyjmując pieniądze od swoich rodziców muszą okreĞliü, w jaki sposób 

zdefi niowaü tĊ transakcjĊ: czy jest „pomoc”, „dar”, „poĪyczka” czy teĪ wcze-

Ğniejsza wypáata spadku, który w przyszáoĞci miaáby nastąpiü? RównieĪ w anali-

zie forów internetowych uwidoczniają siĊ tego typu trudnoĞci w jednoznacznym 

zakwalifi kowaniu pieniĊdzy jako prezentu albo poĪyczki, które w konsekwen-

cji mają wpáyw na ocenĊ relacji. Ludzie w związku z tym dąĪą do okreĞle-

nia transakcji, Īeby wiedzieü, jak siĊ zachowywaü w relacji dbając jednoczeĞnie 

o wáaĞciwe uzasadnienie, dlaczego akurat taki model zostaá wybrany. PoniewaĪ 
braniu pieniĊdzy od rodziców moĪe towarzyszyü uczucie dyskomfortu, dlatego 

jest ono redukowane poprzez uruchomienie narracji „rodzice powinni pomagaü 
swoim dzieciom”.

Moralny wymiar posáugiwania siĊ pieniĊdzmi w bliskich relacjach

W analizie wypowiedzi na forach wyáoniá siĊ caáy szereg dziaáaĔ podejmo-

wanych przez ludzi w dąĪeniu do wáaĞciwego uĪycia pieniĊdzy w bliskich re-

lacjach. Uwidoczniáo siĊ zaangaĪowanie, z jakim ludzie uĪywają pieniĊdzy, by 

budowaü i podtrzymywaü owe związki oraz odpowiednio defi niowaü transakcje, 

a nastĊpnie dobieraü adekwatne do nich formy przepáywów pieniĊĪnych. Rów-

nie istotne byáo odpowiednie dopasowanie praktyk pieniĊĪnych do kontekstu sy-

tuacyjnego z uwzglĊdnieniem specyfi ki relacji. WáaĞciwe uĪycie pieniĊdzy oka-

zaáo siĊ istotne, poniewaĪ Ğwiadczy o jakoĞci związku jako takiego. To dąĪenie 

do wáaĞciwego uĪycia pieniĊdzy przejawiaáo siĊ w wysiáku, jaki ludzie wkáadali 
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w to, by wybrane przez nich sposoby posáugiwania siĊ pieniĊdzmi byáy uza-

sadnione. Jak zauwaĪyá Charles Tilly (2006), sposób, w jaki ludzie uzasadniają 
swoje codzienne wybory, pomaga im w tworzeniu, negocjowaniu, naprawianiu, 

ale równieĪ rozwiązywaniu relacji spoáecznych. Wypowiadający siĊ na forach 

dyskutanci w pragnieniu funkcjonowania w dobrym związku stosowali odpo-

wiednie uzasadnienia swoich praktyk, by redukowaü nieprzyjemne uczucia, ta-

kie jak wstyd, rozĪalenie, frustracja czy bezsilnoĞü związane z byciem w relacji 

opartej na nierównoĞci czy dominacji i podporządkowaniu. W uzasadnieniach 

wyboru takiego, a nie innego sposobu posáugiwania siĊ pieniĊdzmi w najwiĊk-

szym stopniu ujawniáa siĊ potrzeba bycia w dobrej relacji, okreĞlanej jako „part-

nerski związek”, „dobre maáĪeĔstwo” czy „uczciwy ukáad”. Sposób, w jaki pie-

niądze są uĪywane oraz kiedy i jak przepáywają, stanowi tym samym pewnego 

rodzaju papierek lakmusowy relacji, a z kolei niewáaĞciwe uĪycie pieniĊdzy jest 

dla niej pewnego rodzaju zagroĪeniem. 

Tym samym, w internetowych dyskusjach na temat sposobów posáugiwa-

nia siĊ pieniĊdzmi w bliskich relacjach ludzie przejawiali przekonania na temat 

tego, co to znaczy byü normalnym oraz na czym ogólnie polega dobre Īycie. 

Dyskutanci opowiadając o przepáywach pieniĊĪnych uruchamiali caáy szereg 

moralnych ocen sytuacji, swoich bliskich i siebie samych. Opisy sytuacji nasy-

cone byáy moralnym znaczeniem i defi niowanie w kategoriach „dobry – záy”, 

„wáaĞciwy – niewáaĞciwy”, „odpowiedni – nieodpowiedni” czy „sprawiedliwy 

– niesprawiedliwy”. Takie zapoĞredniczenie przepáywów pieniĊĪnych w bli-

skich relacjach przez moralizowanie na temat wáaĞciwego sposobu posáugiwa-

nia siĊ pieniĊdzmi widoczne byáo w wyznaczaniu granic, stosowaniu róĪnego 

rodzaju systemów klasyfi kacji i kategoryzacji, a tym samym w wytwarzaniu 

pewnego rodzaju „ukáadu” fi nansowego realizującego okreĞlony model spra-

wiedliwoĞci. Znaczenie owego „ukáadu” miaáo swoje odzwierciedlenie w licz-

nych wartoĞciujących okreĞleniach. Byá on prezentowany jako: „prosty”, „nor-

malny”, „zdrowy”, „OK”, „fajny”, „jasny”, „idealny”, „czysto partnerski”, ale 

równieĪ jako: „niedobry”, „chory”, „sponsorski”, „gáupi”, „dziwny”, „wymyĞlo-

ny przez feministki” czy teĪ „generujący napiĊcia”. Podstawowe jest to, Īe za 

kaĪdym przyjĊtym ukáadem staáa jakaĞ zasada. Jedna z uczestniczek forum táu-

maczy to w nastĊpujący sposób: Ja zawsze byáam niezaleĪna fi nansowo i zawsze 
bardzo byáam z tego powodu szczĊĞliwa. Jednak gdy siĊ jest kilka lat razem i nie 
ma niczego wspólnego to to chyba nie jest normalna sytuacja. Wspólna kasa to 
bardzo dobre rozwiązanie, ale podziaá po póá nie zawsze jest sprawiedliwy. Mam 
taką pracĊ, Īe o wiele czĊĞciej jestem w domu, ale teĪ mam niĪsze zarobki. Mam 
teĪ ĞwiadomoĞü, Īe nie jestem sama na Ğwiecie, i moje dziecko powinno dostaü 
wszystko, co powinno, a wolaáabym w tej sprawie nie polegaü na innych. „Spra-
wiedliwie to nie znaczy równo” i waĪne jest w moim przekonaniu poczucie, Īe 
kaĪde z nas w tym uczestniczy (…). 
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WáaĞciwe posáugiwanie siĊ pieniĊdzmi w bliskich relacjach miaáo róĪ-

ne wymiary. Dla jednych wiązaáo siĊ ono po prostu z dobrymi manierami 

i w swoim dziaáaniu chcieli uniknąü faux-pas. Inni dąĪyli do takiego ukáa-

du fi nansowego, który uwzglĊdniaáby interesy obu stron tak, Īeby zarówno 

nikogo nie skrzywdziü, jak i samemu nie byü wykorzystanym. Jeszcze inni 

pragnĊli, by ich posáugiwanie siĊ pieniĊdzmi byáo dobre i gáĊboko moral-

ne. UzaleĪnione byáo to od ogólnych przekonaĔ związanych z pieniĊdzmi 

i páynących z nich oczekiwaĔ. Widoczna byáa zarówno chĊü uwzglĊdnienia 

ogólnie panujących spoáecznych i kulturowych norm, lecz równieĪ dąĪe-

nie do praktykowania partykularnego sposobu posáugiwania siĊ pieniĊdzmi 

adekwatnego do konkretnej relacji uwzglĊdniającego jej specyfi kĊ oraz do 

kontekstu sytuacyjnego wymagającego okreĞlonych rozwiązaĔ. Elementem 

spajającym te wszystkie poziomy byáo dąĪenie do balansu, równowagi oraz 

zachowania zdrowego rozsądku.

Analiza wypowiedzi internetowych związanych z posáugiwaniem siĊ pie-

niĊdzmi w bliskich relacjach kieruje uwagĊ ku znaczeniu wytwarzanemu w co-

dziennych ekonomicznych transakcjach. Pokazuje ono, Īe ludzie posáugując siĊ 
pieniĊdzmi nie tylko dokonują operacji ĞciĞle fi nansowych, lecz równieĪ ksztaá-
tują, ustalają, a czasem teĪ negocjują kategorie moralne. To dostrzeĪenie po-

wiązania wymiaru ekonomicznego i moralnego ludzkich dziaáaĔ widoczne jest 

równieĪ w literaturze i zaczyna stanowiü wrĊcz swoisty moralny zwrot w rów-

nolegle rozwijających siĊ polach socjologii. Przykáadowo, staáo siĊ ono przed-

miotem zainteresowania socjologii ekonomicznej koncentrującej siĊ na relacji 

miĊdzy rynkami a moralnym porządkiem (por. Fourcade i Healy 2007), socjo-

logii kulturowej badającej, jak moralne kryteria są legitymizowane w praktyce 

Īycia codziennego (Lamont i Thévenot 2000), francuskiej szkole pragmatycz-

nej analizującej moralny wymiar konwencji i uzasadnieĔ (Boltanski i Théve-

not 2006; Biggart i Beamish 2003; Thévenot 2001). Zwrot ten jest równieĪ ob-

serwowany w obszarze badaĔ nad konsumpcją (zob. Pellandini-Simányi 2014; 

Shor 2010; Slater 2010; Zelizer 2010a). Don Slater stawia wrĊcz tezĊ o moralnej 

powadze konsumpcji, twierdząc, Īe jest to obszar, w ramach którego ludzie for-

muáują podstawowe pytania, kim są i kim chcieliby byü, na czym polega ideaá 
„dobrego Īycia” w odniesieniu do nich samych i ich bliskich. PoniewaĪ py-

tania te dotyczą fundamentalnych wartoĞci i celów w Īyciu, zdaniem Slatera 

konsumpcja jest domeną intensywnej praktycznej moralnoĞci (2010: 2820). Ten 

moralny wymiar dziaáaĔ ekonomicznych zasáuguje na dalsze, pogáĊbione bada-

nia w obszarze posáugiwania siĊ pieniĊdzmi, które wszak stanowią owych dzia-

áaĔ podstawową infrastrukturĊ.
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Wnioski i dalsze kierunki badaĔ

Badania dyskusji toczonych na forach internetowych dostarczyáy boga-

tego materiaáu empirycznego, który pozwoliá na ujawnienie wielu istot-

nych kwestii związanych z posáugiwaniem siĊ pieniĊdzmi w bliskich rela-

cjach. DziĊki analizie dyskusji toczonych w przestrzeni internetowej udaáo 

siĊ zidentyfi kowaü, w jaki sposób pieniądze stanowią waĪny element zapo-

Ğredniczający relacje z bliskimi oraz w jakim stopniu ludzie myĞlą o uĪyciu 

pieniĊdzy w kategoriach moralnych. JeĪeli traktowaü Internet jako miejsce, 

w którym ludzie w poczuciu anonimowoĞci i wiĊkszej swobody dają wyraz 

swoim wątpliwoĞciom i dylematom, to analiza dyskusji pozwoliáa na dotarcie 

do kwestii, które poza przestrzenią internetową rzadko mają okazjĊ siĊ ujaw-

niü w sposób tak bezpoĞredni i otwarty. Tym samym moĪna traktowaü wy-

powiedzi problematyzujące uĪycie pieniĊdzy w bliskich relacjach jako waĪ-

ny sygnaá tego, co dzieje siĊ w spoáeczeĔstwie. Jest to niebagatelna zaleta 

prowadzenia tego typu badaĔ. JednoczeĞnie analizy wypowiedzi na forach 

mają swoje ograniczenia, poniewaĪ badają one narracje o praktykach, nie zaĞ 
same praktyki, a jak zauwaĪają Carruthers i Espeland (1998), znaczenie pie-

niądza oraz wszelkie aktywnoĞci związane z tworzeniem i przetwarzaniem 

tego znaczenia realizuje siĊ gáównie w jego uĪyciu. Dlatego teĪ wyáoniony na 

podstawie wypowiedzi internetowych model pracy relacyjnej w dąĪeniu do 

wáaĞciwego uĪycia pieniĊdzy w bliskich relacjach zachĊca, by kontynuowaü 
badania w obszarze praktyk, w celu eksplorowania tego, jak „naprawdĊ” lu-

dzie posáugują siĊ pieniĊdzmi.

To zwrócenie siĊ w dalszych badaniach ku praktykom pieniĊĪnym realizuje 

postulaty prowadzenia badaĔ proponowane dziĞ przez nową socjologiĊ eko-

nomiczną (Carruthers i Espeland 1998; Fourcade 2007; Portes 2010; McFall 

i Ossandón 2014; Wherry 2012), socjologiĊ kulturową (Alexander 2003; Spil-

lman 2002), teoriĊ praktyk (Schatzki 1996; Knor-Cetina, Schatzki i von Savi-

gny 2001; Warde 2005; Reckwitz 2002) czy francuską szkoáą pragmatyczną 
(Boltanski i Thévenot 2006). PodąĪanie za tymi postulatami wyznacza dalsze 

kierunki w prowadzeniu badaĔ nad praktykami posáugiwania siĊ pieniĊdzmi. 

Po pierwsze, oznacza to badanie rzeczywistoĞci w dziaáaniu (on the ground) 
(Spillman 2002) oraz kieruje uwagĊ na proces wytwarzania znaczenia pieniĊ-
dzy (in the making) (Spillman 2002). Tym samym kieruje ku badaniu prze-

páywów pieniĊĪnych w sieci relacji z uwzglĊdnieniem perspektyw wszystkich 

stron biorących udziaá w transakcjach. Pozwala to przekroczyü ograniczenia in-

dywidualnych narracji prezentowanych na forach internetowych. JednoczeĞnie 

umoĪliwia skonfrontowaü dyskursy o wáaĞciwym posáugiwaniu siĊ pieniĊdzmi 

z praktykami oraz przez skoncentrowanie siĊ na uzasadnieniach pozwala po-

kazaü, w jaki sposób wyáaniają siĊ skonwencjonalizowane, taken-for-granted 
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przekonania na temat tego, które dziaáania i praktyki są normalne i wáaĞciwe 

(por. Biggart i Beamish 2003).

Po drugie, analizowane wypowiedzi na forach pokazaáy, do jakiego stop-

nia ludzie wkáadają wysiáek, by wáaĞciwie zdefi niowaü i nieustannie podtrzy-

mywaü relacje w gospodarstwie domowym, a tym samym aktywnie i twórczo 

przeksztaácaü znaczenie pieniĊdzy w zaleĪnoĞci od zmieniających siĊ warun-

ków zewnĊtrznych ksztaátujących transakcje. Na czynniki te skáadaáy siĊ gáów-

nie zmiany sytuacji Īyciowej, takie jak: przeprowadzka, Ğlub, narodziny dziec-

ka, wziĊcie kredytu hipotecznego, utrata pracy czy teĪ rozwód, które sprawiają, 
Īe wáaĞciwe posáugiwanie siĊ pieniĊdzmi jest dynamiczne i wymaga ciągáego 

przedefi niowywania relacji, transakcji oraz odpowiednich dla nich Ğrodków. 

Dlatego teĪ w dalszych badaniach praktyk zasadne byáoby skoncentrowanie siĊ 
na ich dynamicznym i twórczym charakterze, by uchwyciü zmianĊ w wypraco-

wanych nawykach i rutynie pod wpáywem rozwoju relacji i pojawienia siĊ no-

wych doĞwiadczeĔ. 

Po trzecie, pomimo tego iĪ przepáywy pieniĊdzy w relacjach miĊdzyludzkich 

w ramach gospodarstwa domowego ksztaátowane są w sposób twórczy, to nie 

moĪna zapomnieü, Īe funkcjonują one w ramach okreĞlonego systemu spoáecz-

nego. Carruthers i Espeland (1998) przestrzegają przed popadaniem w puáapkĊ 
zindywidualizowanej idiosynkrazji, w ramach której ludzie mieliby indywidual-

nie decydowaü o uĪyciu pieniĊdzy w okreĞlonej sytuacji. PodkreĞlają natomiast 

znaczenie spoáecznego ustrukturyzowania i wzorów wskazujących odpowiednie 

uĪycie pieniądza. Przejawem tego moĪe byü wáaĞnie poszukiwanie wzorów dzia-

áania wĞród innych uczestników forów internetowych podzielających tĊ samą 
sytuacjĊ Īyciową, dzielenie siĊ z nimi wątpliwoĞciami czy wrĊcz pytanie o ich 

radĊ. Wspominane powyĪej czynniki ksztaátujące pracĊ relacyjną przywoáywa-

ne przez uczestników forów internetowych miaáy charakter mikro i związane 

byáy z ich konkretną sytuacją Īyciową. Tymczasem w dalszej perspektywie war-

toĞciowe byáoby przeprowadzenie szczegóáowej analizy strukturalnych uwarun-

kowaĔ, w jakich zachodzi praca relacyjna związana z pieniĊdzmi w związkach 

i gospodarstwach domowych w powiązaniu z analizą przeksztaáceĔ na poziomie 

makro, takich jak: sytuacja na rynku pracy i nieruchomoĞci, kryzys fi nansowy 

czy zmiany w prawie i polityce spoáecznej. 

Podsumowując, posáugiwanie siĊ pieniĊdzmi w bliskich, nieformalnych i po-

zarynkowych relacjach stanowi obiecujący obszar badawczy, a skoncentrowa-

nie siĊ na wytwarzaniu znaczenia w praktyce oraz na jego moralnym wymiarze 

otwiera moĪliwoĞci dalszych analiz w obszarze socjologii ekonomicznej i socjo-

logii kulturowej. 
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The Right Use of Money in Close Relationships

Summary

The fl ows of money between people in close, informal, and non-market 

relationships are the basic element of everyday life. However, the rules that govern 

these fl ows and the meanings created within these exchanges have until recently 

rarely been an object of sociological analysis. The purpose of this text is to follow 

the perspective proposed by the new economic sociology and culturally oriented 

sociology of money in order to analyze how everyday practices of handling the 

money in close relationships created by young adults, their life partners, and parents 

are presented in the internet message boards. By applying the category of ‘relational 

work’ (Zelizer 2012) the text examines the internet comments in order to show how 

people, driven by emotions and hidden assumptions what is ‘right’ or ‘fair’, tend to 

practice the ‘right’ use of money in informal situations, and thus how money becomes 

a medium of creating the moral order in close relationships. 

Key words: culturally oriented economic sociology; money; close relationships; 

relational work; moral order.


