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W A CIWE POS UGIWANIE SI PIENI DZMI
W BLISKICH RELACJACH1
Przep ywy pieni ne mi dzy lud mi w bliskich, nieformalnych i pozarynkowych
relacjach stanowi sta y element ycia codziennego. Jednak zasady, na jakich oparte s
te przep ywy oraz znaczenie, jakie ze sob nios , do niedawna rzadko stanowi y obiekt
zainteresowania socjologów. Celem tego tekstu jest pod enie za perspektyw proponowan przez now socjologi ekonomiczn oraz relacyjnie i kulturowo zorientowan
socjologi pieni dza, by przyjrze si , w jaki sposób codzienne praktyki pos ugiwania
si pieni dzmi w bliskich relacjach tworzonych przez doros ych oraz ich rodziców
i partnerów yciowych prezentowane s w dyskusjach toczonych na forach internetowych. Pos uguj c si kategori „pracy relacyjnej” (Zelizer 2012) tekst ten analizuje
wypowiedzi internetowe, by pokaza , jak ludzie kieruj c si emocjami i ukrytymi zao eniami dotycz cymi tego, co jest „s uszne” lub „sprawiedliwe”, d
do praktykowania „w a ciwego” pos ugiwania si pieni dzmi w nieformalnych sytuacjach i tym
samym, w jaki sposób pieni dze staj si medium kszta towania moralnego porz dku
w bliskich relacjach.
G ówne poj cia: kulturowo zorientowana socjologia ekonomiczna; pieni dze; bliskie relacje; praca relacyjna; moralny porz dek.
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Przep ywy pieni ne mi dzy lud mi w bliskich, nieformalnych i pozarynkowych relacjach stanowi sta y element ycia codziennego. Jednak e zasady,
na jakich oparte s te przep ywy oraz znaczenie, jakie ze sob nios , rzadko
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stanowi y obiekt zainteresowania socjologów. Talcott Parsons (1969) podkre la
symboliczny wymiar pieni dzy jako medium wymiany w relacjach mi dzyludzkich, niemniej sytuowa same pieni dze w sferze rynku i ekonomii. Tymczasem
rozwijaj ce si od lat osiemdziesi tych XX wieku pole nowej socjologii ekonomicznej (Beamish 2007; Granovetter 1985, 1990; Smelser i Swedberg 2005;
Swedberg 1997; Zelizer 2007; Portes 2010; McFall i Ossandón 2014), w tym
zw aszcza socjologii pieni dza (Baker i Jimerson 1992; Carruthers 2005, 2010;
Carruthers i Espeland 1995; Dodd 1994, 2014; Ingham 1998; Wherry 2012; Zelizer 1996, 1997, 2005) nie tylko skierowa o uwag badaczy ku codziennym,
nieformalnym dzia aniom ekonomicznym, lecz równie dostarczy o kategorii
analitycznych pozwalaj cych na zbadanie mechanizmów, na jakich owe dzia ania s oparte. Podej cie to, przekraczaj c za o enia klasycznej ekonomii o racjonalnie dzia aj cej jednostce, umo liwia formu owanie wniosków pozwalaj cych
lepiej zrozumie natur relacji ekonomicznych, w jakie ludzie si anga uj .
Jak zauwa a Alejandro Portes (2010: 13), jednym z podstawowych metazao e , na których oparta jest nowa socjologia ekonomiczna, jest teza o spo ecznie zorientowanym dzia aniu ekonomicznym. Odwo uj c si do typów dzia ania
Webera i „brania pod uwag zachowania innych”, Portes argumentuje, e ka de dzia anie ekonomiczne zwi zane jest z powstawaniem zestawu oczekiwa ,
praw, przywilejów, zobowi za , a tak e emocji. Oznacza to, e spo ecznie zorientowane dzia anie ekonomiczne oparte jest na warto ciach, wi e si z poszukiwaniem aprobaty spo ecznej i jest powi zane z oczekiwaniem wzajemno ci.
Podobn , a jednocze nie bardziej systematyczn , wyk adni tego podej cia
zaproponowa a Viviana Zelizer (2012) formu uj c koncepcj pracy relacyjnej
(relational work). Koncepcja ta zak ada, e ludzie podejmuj c dzia ania ekonomiczne anga uj si w twórczy wysi ek ró nicowania znacz cych relacji spoecznych. Robi to kategoryzuj c owe relacje spo eczne, wyznaczaj c im granice poprzez odpowiednie ich nazwanie oraz stosowanie w a ciwych praktyk.
W relacjach tych ludzie dokonuj ca ego szeregu transakcji ekonomicznych zak adaj cych wymian dóbr lub us ug, a nast pnie dobieraj do tych transakcji
w a ciwe rodki wymiany. Na ka dym etapie ró nicowania znacz cych relacji
spo ecznych ludzie wytwarzaj negocjowane znaczenia tych relacji, transakcji oraz rodków wymiany. Znaczenia te, powi zane cz sto z moralnym warto ciowaniem, podlegaj nieustannym negocjacjom, przekszta ceniom oraz
kontestacji. Funkcj pracy relacyjnej jest nawi zywanie, podtrzymywanie, przekszta canie oraz rozwi zywanie relacji mi dzyludzkich. G ównymi kategoriami
buduj cymi t koncepcj s (1) wi zi spo eczne; (2) transakcje ekonomiczne;
(3) rodki wymiany oraz (4) negocjowane znaczenia. Praca relacyjna polega na
„tworzeniu efektywnych powi za pomi dzy tymi znacz cymi relacjami, transakcjami i mediami” (Zelizer 2012: 151). Koncepcja ta pozwala nie tylko analizowa nieformalne przep ywy pieni ne z perspektywy budowania relacji, lecz
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równie k adzie nacisk na negocjowane w tych transakcjach znaczenie. Odwouje si przy tym do postulatów socjologii kulturowej, dla której wytwarzanie
znaczenia stanowi centraln kategori (Alexander 2003; Spillman red. 2002).
Tym samym sytuuje si w ramach kulturowo zorientowanej socjologii ekonomicznej (Wherry 2012; Zelizer 2010). Kategoria „pracy relacyjnej” umo liwia
dostrze enie i lepsze zrozumienie codziennych, rzekomo oczywistych transakcji
pieni nych realizowanych w kr gu znajomych, sieciach towarzyskich czy bliskich, intymnych relacjach (por. Olco -Kubicka 2015).
Celem tego tekstu jest pod enie za perspektyw proponowan przez now
socjologi ekonomiczn oraz relacyjnie i kulturowo zorientowan socjologi
pieni dza, by przyjrze si , w jaki sposób codzienne praktyki pos ugiwania si
pieni dzmi w bliskich relacjach prezentowane s w dyskusjach toczonych na
forach internetowych. Wybór forów internetowych jako obszaru bada wyp ywa z przekonania, e stanowi one przestrze , w której ludzie w poczuciu anonimowo ci i wi kszej swobody daj wyraz swoim w tpliwo ciom oraz l kom,
niech tnie dzielonymi z innymi w kontaktach bezpo rednich (por. Olco -Kubicka 2009). W zwi zku z tym dyskusje internetowe charakteryzuj si wi ksz otwarto ci i ch ci podejmowania trudnych, dra liwych, cz sto intymnych
tematów, które poza przestrzeni internetow rzadko maj okazj si ujawni .
Tekst ten analizuje owe wypowiedzi internetowe przy u yciu kategorii „pracy
relacyjnej” (Zelizer 2012), by pokaza , jak ludzie kieruj c si emocjami i ukrytymi za o eniami dotycz cymi tego, co jest „s uszne” lub „sprawiedliwe”, d
do praktykowania „w a ciwego” pos ugiwania si pieni dzmi w nieformalnych
sytuacjach i tym samym, w jaki sposób pieni dze staj si medium kszta towania moralnego porz dku w bliskich relacjach.

Metodologia przeprowadzonych bada
Tekst ten wykorzystuje wyniki jako ciowej analizy tre ci forów internetowych, w ramach której badaniu zosta y poddane wypowiedzi podejmuj ce problematyk przep ywów pieni nych w bliskich, pozarynkowych relacjach tworzonych przez doros ych oraz ich rodziców i partnerów yciowych. Analiza ta,
przeprowadzona w latach 2014–2015, stanowi a pierwszy etap bada prowadzonych w ramach projektu badawczego. Badaniem zosta o obj tych ponad 320
w tków znajduj cych si na serwisie „gazeta.pl”, na forach takich jak: (1) „Emama”, (2) „Kobieta”, (3) „ ycie rodzinne”, (4) „M czyzna”, (5) „M odziutkie
m atki” (6) „Macochy”, (7) „Wychowanie” oraz (8) „Psychologia”. Analizie
zosta y poddane w tki, w których wypowiedzia o si minimum pi osób. Wyselekcjonowane w tki zosta y zarchiwizowane, a nast pnie zakodowane przy
u yciu kodowania tematycznego (Flick 2009). Podstawow jednostk analizy
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by a pojedyncza wypowied , której zosta przypisany minimum jeden kod. Celem analizy by eksploracja g ównych obszarów, w ramach których dyskutowane s kwestie powi zania pieni dzy i bliskich relacji. Tekst ten nie prezentuje
ca o ciowego raportu z bada , lecz wykorzystuje wyniki analizy, by przedstawi podstawowy motyw przewodni, jaki si z tej analizy wy oni . Motywem
tym, najcz ciej pojawiaj cym si w ró nych w tkach i podejmowanym przez
ró ne osoby, by a kategoria „w a ciwego u ycia pieni dzy”. Natomiast strategia
interpretacyjna podporz dkowana zosta a omówionej wcze niej kategorii teoretycznej „pracy relacyjnej” Viviany Zelizer.

Problematyczne pos ugiwanie si pieni dzmi w bliskich relacjach
Rozwa my trzy sytuacje.
Kobieta planuj ca wej cie w zwi zek kieruje pytanie do forumowiczów:
W jaki sposób ﬁnansujecie swoje ycie? Dzielicie si op atami? Kto ﬁnansuje jedzenie? Pó na pó ? A mo e ten kto zarabia wi cej p aci wi cej? A jak jest kiedy jedna ze
stron pracuje? Czy macie wspólne konta czy osobne? Wchodz w nowy zwi zek, mo e
jest jaki sprawdzony, uniwersalny sposób, eby by o dobrze i nikt potem nie czu si pokrzywdzony.

Innej kobiecie doros a córka zaproponowa a wynagrodzenie za opiek nad
wnukiem:
Córka z dnia na dzie sta a si moj szefow . B dzie mi p aci a. B dzie egzekwowa a.
Dziwnie mi z tym by o. Uwiera o. Co sobie pomy li zi i jego rodzina? Co pomy li druga
babcia, która za opiek nie bierze pieni dzy? I czy taki uk ad nie zmieni naszych relacji?

W trzeciej sytuacji kobieta zastanawia si nad zmian dynamiki w ma e stwie:
W grudniu ko czy mi si zasi ek macierzy ski i w sumie b dzie utrzymywa mnie
i dziecko m , do tej pory by am samodzielna, pracowa am i mia am w asne pieni dze,
nie musia am o nie prosi ... Teraz po lubie, po urodzeniu dziecka czuj si troch przyt oczona brakiem wolno ci, zw aszcza ﬁnansowej... Nie umiem prosi o pieni dze, a niestety
wkrótce b d zmuszona prosi m a o pieni dze nawet na tampony, nie wyobra am sobie
proszenia na nowe buty, kurtk czy tusz do rz s. M sporo zarabia, ja zarabia am bardzo
ma o, ale to by y moje pieni dze, mo e on b dzie sobie my la , e go wykorzystuj albo
co innego, mo e mi da pieni dze lub nie, to b dzie zale e tylko od niego... macie jak
rad ?

Trzy powy sze sytuacje sygnalizuj , jak cz sto ludzie maj poczucie braku
jednoznacznych wzorów i norm co do nieformalnych przep ywów pieni nych
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w relacjach w kontek cie blisko ci i intymno ci. Zró nicowane s bowiem nie
tylko relacje w ramach rodziny, poszczególne role zwi zane z p ci , ale te
oczekiwania co do aktywno ci zawodowej czy sposobów zarz dzania pieni dzmi. W konsekwencji w praktyce ycia codziennego pojawia si ca y wachlarz
ró nych sposobów pos ugiwania si pieni dzmi w bliskich relacjach, co ma
swoje odbicie w komentarzach internetowych. W wypowiedziach tych ujawnia
si mnóstwo rozmaitych wzorów i ukrytych za o e zwi zanych ze zdobywaniem, podzia em i przep ywem pieni dzy w bliskich relacjach (ﬁnasowanie lubów, kupowanie mieszkania, op acanie opieki nad dzieckiem, o enie na dzieci z poprzednich zwi zków, opieka nad starszymi rodzicami itp.). Jednocze nie
jednak wielo tych wzorów, w du ym stopniu konkuruj cych ze sob , nie tylko
nie pomaga w podejmowaniu decyzji co do odpowiednich transakcji pieni nych, ale wr cz powoduje poczucie niepewno ci i braku porz dku. Dominuj cym motywem w zanalizowanych wypowiedziach by y w tpliwo ci i dylematy
zwi zane z w a ciwym u yciem pieni dzy, a tak e obawy przed zepsuciem relacji w przypadku niew a ciwego pos ugiwania si pieni dzmi.
Jak wyja nia Zelizer w Purchase of Intimacy (2005), tego typu obawy wynikaj z powszechnie panuj cego zarówno w dyskursie potocznym, jak i naukowym przekonania o istnieniu dwóch „wrogich wiatów” (hostile worlds).
Pierwszy stanowi dzia ania ekonomiczne, zwi zane z racjonalno ci , kalkulacj i maksymalizacj indywidualnego zysku. Z kolei drugi wiat to sfera relacji
mi dzyludzkich, w której rz dz uczucia blisko ci, mi o ci i przywi zania. Ta
sfera kulturowo kwaliﬁkowana jest jako nieekonomiczna. Jakikolwiek kontakt
pomi dzy tymi sferami postrzegany jest jako niew a ciwy i jednocze nie niebezpieczny. Z jednej strony wprowadzenie uczu do wiata dzia a ekonomicznych sprawia, e zagro ona jest ich efektywno , z drugiej, obecno pieni dzy
w sferze relacji mi dzyludzkich nieuchronnie prowadzi do ich popsucia i moralnego ska enia. Jednak e, jak wykazuje Zelizer, w praktyce ycia codziennego
sfery te s nieustannie mieszane.
Ludzie musz sobie jako poradzi w yciu codziennym z u ywaniem pieni dzy w bliskich relacjach i radz sobie, mimo e temat ten cz sto stanowi swoiste tabu w otwartych rozmowach. Bardzo istotnym w tkiem, przewijaj cym si
niejednokrotnie na forach internetowych, jest kwestia tego, czy o pieni dzach
w zwi zku powinno si rozmawia . W dyskusji zazwyczaj wy aniaj si dwa
stanowiska. Zwolennicy pierwszego twierdz , e pieni dze i ich bud etowanie stanowi na tyle wa ny temat (analogicznie istotny do decyzji o posiadaniu
dzieci), e powinny zosta szczegó owo omówione na samym pocz tku tworzenia si zwi zku. Trzeba o tym porozmawia na samym pocz tku zwi zku. To
uczciwie postawienie sprawy, dojrza e zachowanie. Milczenie lub pozostawienie
spraw swojemu w asnemu biegowi – to b d, w ko cu ludzie maj inne zapatrywania na wydatki, oszcz dno ci. Z kolei przeciwnicy uwa aj , e w prawdziwie
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„dobrym” zwi zku, kwestie bud etowania rozwi zuj si same, w „naturalny”
sposób, a wszelkie dyskusje czy te negocjacje na ten temat s niepotrzebne,
stanowi wr cz zaproszenie k opotów do relacji. Je li natomiast zwi zek jest powa ny, ﬁnanse rozwi zuj si same. Je li nie, to oznacza, ze co z Wami nie tak:
kto kogo chce wycycka (ﬁnansowo). Przyk adem mo e by dyskusja wokó
tego, czy warto przed lubem podpisywa intercyz . W pierwszym rozumieniu
podpisanie intercyzy b dzie wi za o si z „racjonalnym” i „dojrza ym” stosunkiem partnerów do relacji: Ja jestem za 100% rozdzieleniem ﬁnansów w zwi zku. Ludzie si zmieniaj , sytuacja rodzinna i ﬁnansowa si zmienia, po prostu
zbyt du e jest ryzyko dla obu stron, e mog zosta „na lodzie”. Przeciwnicy takiego rozwi zania podkre laj natomiast, e samo my lenie o intercyzie zak ada
automatycznie mo liwo rozpadu zwi zku, co nie powinno mie miejsca, poniewa zabija z góry wszelk romantyczno .
Jednocze nie, mimo e pieni dze cz sto nie s przedmiotem bezpo rednich
i otwartych rozmów, zajmuj du o miejsca w my leniu. Analizuj c rzeczywisto spo ecze stwa polskiego z pocz tku lat dziewi dziesi tych ubieg ego
wieku, Miros awa Marody postawi a diagnoz „spieni enia wiadomo ci spoecznej”, czyli nie tylko przesuni cia uwagi spo ecznej ze zjawisk politycznych
na zjawiska ekonomiczne, lecz przede wszystkim „wkraczania pieni dza w te
obszary wiadomo ci spo ecznej, w których rzadko poprzednio go ci ” (1991:
39–40). Spieni enie wiadomo ci spo ecznej poci ga za sob przemiany w systemach warto ci oraz ocen i stosunków mi dzyludzkich. Przyjrzyjmy si zatem,
jakie oceny i warto ci s uruchamiane w kontek cie u ywania pieni dzy w bliskich relacjach.

O czym wiadcz przep ywy pieni ne w bliskich relacjach?
Bruce Carruthers i Wendy Espeland (1998) zwracaj uwag , e zwyk a transakcja mi dzy dwoma osobami jest w stanie dostarczy ca ej gamy informacji
na temat rodzaju relacji, jakie je czy: kto komu wr cza pieni dze, w jakiej
sytuacji, jak kwot , w jakiej formie i w jakim czasie. Wszystko to ma znaczenie. Przep ywy pieni dzy mi dzy lud mi mog by rozpatrywane w kategoriach wyra ania uczu : zaufania, oddania czy te mi o ci. Pier cionek zar czynowy (o znacz cej warto ci ﬁnansowej) stanowi wyraz mi o ci i deklaracj
zamiaru podj cia powa nego zobowi zania na przysz o . Zap acenie przez
kogo rachunku za kolacj mo e by sygna em odczuwania przyja ni i ch ci
jej wyra enia. Dziadkowie wsuwaj cy wnukom ukradkiem do kieszeni banknoty podkre laj cz c ich wi emocjonaln . Daniel Miller (1998) obserwuj c praktyki codziennych zakupów w ród mieszka ców pó nocnego Londynu
zauwa y , e zwyk e zakupy stanowi y dla kupuj cych g boko moralny akt
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wyra ania mi o ci i podkre lania oﬁarno ci dla rodziny. Robienie rutynowych
zakupów Miller traktuje jako akt mi o ci, jednak badani przez niego londy czycy nie mówili o tym wprost, oznacza to, e negocjowanie zwi zku nie odbywa
si w sposób bezpo redni, lecz jest zapo redniczone przez rutynowe praktyki.
Podobnie z pieni dzmi: s niewidocznymi, na pierwszy rzut oka, ale istotnymi
narz dziami negocjowania relacji mi dzyludzkich.
Jednocze nie brak przep ywu pieni dzy mi dzy lud mi tam, gdzie mo na
by oby si go spodziewa , mo e by równie znacz cy. Moment, w którym rodzice decyduj o zako czeniu ﬁnansowania swoich doros ych dzieci uzasadniaj c to mi o ci do nich i ch ci , by si usamodzielni y i prowadzi y niezale ne
ycie. Niech do udzielenia wsparcia ﬁnansowego starszym rodzicom wynikaj ca ze z ych relacji z nimi w przesz o ci i odczuwanego w zwi zku z tym
alu i rozgoryczenia. Odmowa po yczki znajomym lub przyjacio om zwi zana
z utrat zaufania do nich. Tym samym ograniczenia przep ywów pieni nych
stanowi sygna zmiany deﬁnicji relacji lub ca kowitego jej zako czenia, jak
w przypadku rozstaj cych si partnerów.
W analizowanych w ramach bada dyskusjach, cz sto o mocno emocjonalnym charakterze, ujawni a si potrzeba wypracowania „sprawiedliwego”
i „s usznego” modelu przep ywu pieni dzy w relacjach. Pytanie o to, co jest
„w a ciwe”, „sprawiedliwe” czy „s uszne”, jest silnie powi zane z warto ciowaniem pieni dza, które zak ada „odpowiednie” i „nieodpowiednie” u ycie
pieni dzy. Z jednej strony ludzie d
do zdroworozs dkowego os dzenia w aciwego u ycia pieni dzy, silnie powi zanego z tym, „jak powinno by ”. Odwo uj si przy tym do ogólnie panuj cych norm wskazuj cych, jak pieni dze
powinny by wydane: Odk d zosta am matk wszelkie pieni ne „gratisy” wydaj na dziecko i na ycie, wyja nia kobieta na forum. Inni relacjonuj c swoje
sposoby gospodarowania podkre laj , e pieni dze uzyskane z pensji powinny
w pierwszej kolejno ci by przeznaczone na sp at kredytu i bie cych rachunków. Z kolei pieni dze, które dziecko dostaje w prezencie, np. na komuni , powinny pój na zaspokojenie potrzeb tego dziecka, natomiast niespodziewana
premia mo e by przeznaczona na spontaniczny wyjazd. Z drugiej strony, w poszukiwaniu sprawiedliwych rozwi za zwi zanych z przep ywami pieni nymi,
uczestnicy forów dyskusyjnych d
nie tyle do wypracowania ogólnego modelu sprawiedliwo ci, ile sprawiedliwego w odniesieniu do tej konkretnej relacji. Konstruuj c swoj wypowied na forum autorzy staraj si przedstawi ca e
spektrum czynników maj cych wp yw na sytuacj , w której si znale li. Wskazuj dok adnie na czas trwania relacji, aktualnie osi gane dochody, punkt startu
(kto mia mieszkanie przed lubem), aktualne zobowi zania (sp acanie kredytu
hipotecznego, ﬁnansowanie dzieci z poprzednich zwi zków itp.), histori zwi zku (kto kogo utrzymywa i przez jaki okres). Tym samym dopasowuj ogólnie
panuj ce normy pos ugiwania si pieni dzmi do konkretnej relacji. Jak zauwa a
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Zelizer, normy te s stale potwierdzane, podwa ane, przetwarzane przez nasze
relacje z innymi (Zelizer 2012: 161).
Wszystkie te sytuacje pokazuj , e przep ywy pieni ne lub te ich ograniczenia s narz dziami budowania znacz cych relacji. U ywanie pieni dzy w relacji mo e stanowi akt przywi zania, lojalno ci, ale te ch odci cia si od
zwi zku. Ludzie pos uguj c si odpowiednio pieni dzmi zaznaczaj w ten sposób, e sobie ufaj lub przeciwnie, s przezorni i zak adaj , e zwi zek mo e
si rozpa i chc chroni swoje interesy. Frederick Wherry stawia tez , e
wspó cze nie ludzie ustalaj to, w jakiej s relacji, w a nie na podstawie warto ci i relatywnej wysoko ci bezpo rednich przep ywów rodków wymiany,
w tym równie gotówki (2012: 85). Wszelkie transakcje pieni ne na adowane s kulturowym znaczeniem. Dlatego te obecno pieni dzy w pozarynkowych, nieformalnych transakcjach mo e by problematyczna, poniewa niesie
ze sob pot ny moralny baga . Carruthers i Espeland zauwa aj : „Pieni dze
mog sta si dobre albo z e, w a ciwe lub niew a ciwe, prawowite lub nieprawowite” (1998: 1396). Rozwa ania badaczy podejmowane w ramach kulturowo
zorientowanej socjologii ekonomicznej ponownie kieruj uwag ku kwestii w aciwego u yciu pieni dza podejmowanej wcze niej przez Arystotelesa w Etyce
Nikomachejskiej. Zdaniem Arystotelesa sposoby u ywania pieni dzy deﬁniuj
charakter cz owieka. O cnocie cz owieka decyduje sposób, w jaki pos uguje si
pieni dzmi, przy czym znaczenie ma niemal wszystko: komu p aci, za co, w jakiej formie, w jakim czasie oraz sk d ma na to pieni dze. Poprzez powi zanie
kategorii w a ciwego u ycia pieni dzy (na któr sk ada si czas, forma p atnoci, ród o pochodzenia pieni dzy) z charakterem cz owieka Arystoteles zapocz tkowa my lenie o pieni dzach w kategoriach moralnych.

Praca relacyjna w d eniu do w a ciwego u ycia pieni dzy
Przyjrzyjmy si na przyk adzie dyskusji internetowych, w jaki sposób poprzez anga owanie si w prac relacyjn ludzie d
do „w a ciwego” u ycia
pieni dzy w budowaniu bliskich relacji. Jak pokaza Alejandro Portes (2010),
niedostrzeganym aspektem transakcji ekonomicznych jest potrzeba towarzyskoci, poszukiwanie aprobaty spo ecznej oraz sie wzajemnych oczekiwa tworzonych w powtarzaj cych si interakcjach. W analizowanych wypowiedziach
internetowych ludzie b d c w relacji lub nawi zuj c znacz c relacj z drugim
cz owiekiem przejawiali przekonania zwi zane z tym, jak pieni dze powinny
mi dzy nimi przep ywa . ród em tych przekona s wzory nabyte w procesie
socjalizacji, wcze niejsze do wiadczenia, praktyki i nawyki, czy te porównywanie si z innymi osobami b d cymi w tej samej sytuacji. Przekonania te rodzi y oczekiwania zwi zane z pos ugiwaniem si pieni dzmi w odniesieniu do
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konkretnej relacji. Jak wynika z analizowanych wypowiedzi, ﬁnansowe oczekiwania wzgl dem siebie zmieniaj si wraz z rozwojem relacji, wspólnym
zamieszkaniem czy te pojawieniem si w gospodarstwie domowym dziecka.
Przyk adowo, konieczno sprawowania nad nim opieki sprawia, e cz sto matki ograniczaj swoj aktywno na rynku pracy lub ca kowicie si z niego wyczaj , wykonuj c nieodp atn prac w domu i oczekuj c tym samym, e m czyzna zadba o pieni dze na utrzymanie rodziny.
Z kolei je li chodzi o mi dzypokoleniowe transfery, to z analizy wypowiedzi internetowych wynika, i równie rodzice, jak i dorastaj ce lub ju doros e
dzieci, maj szereg oczekiwa ﬁnansowych wzgl dem siebie. Jedna z matek ujmuje to nast puj co: Moja córka ma 20 lat. Posz a w a nie na studia zaoczne
i do pracy. W domu nie jest lekko, uwa am wi c, e córka, która zarabia 1500 z
netto powinna dok ada si do domu. Uzna am, e 400 z to odpowiednia suma
pieni dzy, tym bardziej, e ze swojej pensji córka sta ych op at ma jedynie studia
(500 z miesi cznie) i bilet miesi czny i kart do telefonu (100 z ), wi c zostanie jej 500 z , co i tak jest du sum na ciuchy, kosmetyki i rozrywki (ja tyle na
siebie nie mam), zreszt ona czasami te dorabia roznoszeniem ulotek itp. Czy
która z Was ma podobn sytuacj ? Ile z otych wnosz do domowego bud etu
Wasze doros e dzieci?
Przywo ywane ród a oczekiwa ﬁnansowych s rozmaite: moralne, prawne, ale przede wszystkim rodzinne. Oczekiwania te maj swoje ród o w tym,
czy postrzegane s one jako wynikaj ce z pewnego obowi zku deﬁniowanego
w kategoriach moralnych (nale y zapewni opiek starszemu, choruj cemu rodzicowi) lub te prawnych (alimentacyjny obowi zek wobec w asnych dzieci).
Jednak g ówn kategori pozostaje jako relacji oraz kszta tuj cy j kontekst:
zewn trzne ograniczenia (osi gane dochody, stan maj tkowy), ale równie historia relacji i zwi zane z ni uczucia: mi o ci czy te przywi zania. W podobnym duchu wypowiadali si badani przez wspomnianego wcze niej Daniela
Millera, którzy odrzucali mówienie o relacjach w kategoriach moralnego zobowi zania, podkre laj c, e najwa niejsza jest „mi o ” (Miller 1998: 36).
Podobnie w przypadku wyra anych na forach internetowych oczekiwa co do
przep ywów pieni nych mi dzy rodzicami a dzie mi, najbardziej istotne jest
to, jak deﬁniowana jest jako relacji. W zale no ci od tego, jak uk adaj si
stosunki mi dzy rodzicami a dzie mi, rodz si ró ne oczekiwania. Dzieci mog
oczekiwa , e rodzice sﬁnansuj im drogie studia i do o si do zakupu pierwszego mieszkania, a rodzice w zamian za przepisanie na dzieci maj tku (domu,
ziemi) mog oczekiwa opieki w okresie pó nej staro ci.
Wyra ane na forach internetowych oczekiwania ﬁnansowe, jakie ludzie przejawiaj wzgl dem relacji, w jakich si znajduj , maj silne zabarwienie emocjonalne. W momencie, w którym pos ugiwanie si pieni dzmi w relacjach traktowane jest jako w a ciwe, ludzie maj poczucie stabilno ci, harmonii oraz ycia
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w dobrym zwi zku. Jak zosta o wspomniane wy ej, towarzyszy temu za o enie, e w bliskim zwi zku ludzie powinni podziela t sam deﬁnicj sytuacji
oraz system warto ci zwi zany z pieni dzmi, w zwi zku z czym k ótni o pieni dze nie powinno by . Jednak, jak pokazuj wypowiedzi na forach, ludzie cz sto
maj sprzeczne oczekiwania wzgl dem przep ywów pieni nych w relacjach,
dlatego te konfrontacja dwóch odmiennych systemów warto ci wi e si z rozczarowaniem, frustracj i poczuciem niesprawiedliwo ci.
Zderzenie dwóch systemów warto ci wzgl dem pieni dzy mo e si wi za
z faktem, e ludzie poddawani byli zró nicowanym modelom socjalizacyjnym.
Jeden z m czyzn pisz cych na forum nie potraﬁ sobie poradzi z sytuacj , gdy
jego narzeczona w sytuacji potrzeby zwraca si o pomoc ﬁnansow do rodziców
i pomoc t otrzymuje. On, przyzwyczajony by z kolei do sytuacji, w której nacisk po o ony by na indywidualne radzenie sobie w yciu, dlatego te obawia
si korzystania z pomocy od rodziców i przez to zbytniej ingerencji w ycie
m odej pary: Rodzice w moim mniemaniu s od tego eby wspiera i by kierunkowskazem... S po to eby kupi w dk a nie przynosi ryby w sieci... czasem ju nawet wypatroszone. A kiedy nie idzie, a mog pomóc, zapraszam, ale
nie tak od razu... (…) Pochodzimy troch z ró nych domów, u mnie zawsze by o
czym osi gn co indywidualnie, a u niej wszystko wspólnie. Czasem mam
wra enie, e nie tylko z ni bym si o eni , ale z ca rodzin . Najlepiej gdybym
im wszystkim w o y obr czki na palce...
To w a nie w momencie konfrontacji szczególnie uwidocznia si praca relacyjna zwi zana z pieni dzmi, w jak ludzie si anga uj tworz c znacz ce
relacje. Zderzenie dwóch odmiennych systemów warto ci ujawnia rozbie no
oczekiwa i pomys ów na w a ciwe dopasowanie praktyk pos ugiwania si pieni dzmi w znacz cych relacjach. Rozbie no ta postrzegana jest jako problem,
a w wypowiedziach na forach internetowych widoczny jest wysi ek, jaki ludzie
wk adaj w prac relacyjn oraz pragnienie, by uk ad ﬁnansowy, w jakim si
znajduj b d c w relacji z drug osob , by „w a ciwy”, czyli „uczciwy” czy te
„sprawiedliwy”. Wyra ne s zarówno l ki przed byciem wykorzystywanym ﬁnansowo przejawiaj ce si wyliczeniami, ile ka dy z partnerów wnosi do gospodarstwa domowego i w jaki sposób z niego korzysta, jak i frustracja zwi zana
z odczuwaniem nierówno ci ekonomicznej w zwi zku.
Konfrontacja odmiennych oczekiwa prowadzi cz sto do ujawnienia, w jaki
sposób pieni dze wykorzystywane s do sprawowania w adzy i kontroli oraz
jak okre lone ich u ycie prowadzi do powstania nierówno ci. Jednym z przewodnich motywów pojawiaj cych si na forach dyskusyjnych jest kwestia bud etowania w gospodarstwie domowym w sytuacji, gdy m czyzna pracuje
i jest jedynym dostarczycielem dochodu, a kobieta zajmuje si domem i sprawuje opiek nad ma ym dzieckiem. W tpliwo ci zwi zane z przyj ciem tradycyjnego podzia u ról w gospodarstwie domowym zg aszaj zarówno kobiety, jak
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i m czy ni, którzy oczekiwaliby od swoich on wi kszej aktywno ci zawodowej i partycypacji w bud ecie domowym, podczas gdy one wola yby zajmowa
si domem. Analiza wypowiedzi na forach wskazuje, e sytuacja nierówno ci
pieni nych w zwi zku postrzegana jest jako niew a ciwa i widoczne jest d enie do przywrócenia równowagi.
Innym przyk adem ujawnienia sposobu, w jaki pieni dze wykorzystywane s
jako narz dzie sprawowania w adzy i kontroli, jest udzielanie wsparcia ﬁnansowego doros ym dzieciom przez rodziców. Jest ono cz sto udzielane pod okrelonymi warunkami i stanowi tym samym wyra enie aprobaty wyborów yciowych dzieci, takich jak kierunek studiów czy budowa domu w tej samej okolicy.
Podobnie doﬁnansowanie potrzeb wnuków wi e si z mo liwo ci decydowania o sposobie ich wychowywania. Z kolei decyzje yciowe innego dziecka
(wyjazd za granic , zwi zanie si nieodpowiednim partnerem) mog powodowa wykluczenie go z podzia u maj tku.
Niew a ciwe u ywanie pieni dzy w relacjach jest problematyczne, poniewa
prowadzi do negatywnej oceny ca o ci relacji. Uwidocznia si to w okre leniach
przywo ywanych na forach w odniesieniu do osób, które w takich relacjach
si znajduj . „Sponsor”, „utrzymanka”, „materialistka”, „paso yt”, „ erowa
na rodzicach”, „darmozjad”, to jedynie niektóre z kategorii pojawiaj cych si
w dyskusjach nad moraln ocen omawianych konkretnych sytuacji yciowych.
W konsekwencji, niew a ciwe u ywanie pieni dzy wi e si z odczuwaniem
wstydu, z o ci czy upokorzenia. Dlatego te ludzie staraj si unika niew a ciwego pos ugiwania si pieni dzmi, aby nie by w „z ej” relacji.
Poza oczywistymi sytuacjami nierówno ci, maj cymi równie konsekwencje
prawne (takimi jak uchylanie si od p acenia alimentów), ludzie wypowiadaj cy si na forach cz sto maj poczucie, e w ich relacjach dzieje si co niew a ciwego, chocia nie wiedz dok adnie co, poniewa zasady pos ugiwania
si pieni dzmi w znacz cych relacjach nie s do ko ca jasne. Towarzyszy temu
niepewno , jakie dzia ania powinny by podj te oraz jakie rozwi zania s w aciwe w odniesieniu do tej konkretnej relacji. Ta niejasno co do wzorów relacji
w ramach rodziny, podzia u obowi zków, aktywno ci zawodowej czy dzielenia
si kosztami ycia codziennego powoduje, e cz sto dochodzi do konfrontacji
odmiennych oczekiwa co do w a ciwego sposobu pos ugiwania si pieni dzmi
w bliskich relacjach. Prowadzi to do poczucia nierówno ci i niesprawiedliwo ci,
stanowi c tym samym zarzewie powa nych konﬂiktów o charakterze zarówno
emocjonalnym, jak i ﬁnansowym. Sytuacja ta zmusza ludzi do podj cia dzia a
maj cych na celu przywrócenie balansu i poczucia sprawiedliwo ci.
W dyskusjach internetowych wyra nie wida , e w momencie u wiadomienia niezgodno ci oczekiwa ludzie próbuj sobie jako poradzi z sytuacj niew a ciwo ci oraz wypracowa pewne schematy odpowiedniego dzia ania. Przybieraj one form dzia ania odpowiedniego do okre lonej sytuacji. Dlatego te
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kolejnym etapem procesu pracy relacyjnej jest podj cie dzia a , czyli dopasowanie w a ciwych rodków wymiany do relacji. Jak zauwa a Zelizer, ludzie stale wymy laj i ró nicuj waluty w relacjach, dopasowuj c ró ne znaczenia do
konkretnych transakcji (Zelizer 1996: 484).
Jedna z kobiet na forum tak t umaczy swój brak ch ci partycypowania w bud ecie domowym: Nie jestem osob pazern , jednak frustrowa mnie fakt, e pomimo wy szych dochodów z jego strony nie odczuwa am specjalnej ch ci pomocy
w bud ecie domowym (nie jeste my ma e stwem). Póki on mieszka „u mnie”
moje pretensje dotyczy y tego, e nie spieszy mu si wcale z dok adaniem si „na
dom” – pomimo pewnych ustale . Teraz ja mieszkam „u niego” (kupi w ko cu
mieszkanie) i znowu ja nie widz powodu, eby si przesadnie spieszy z jakimi
ustaleniami (jemu te si nigdy nie spieszy o). W innych wypowiedziach równie uwag przykuwa praktyka prowadzenia rozlicze co do u ywania pieni dzy
w relacji, czyli sta e warto ciowanie przep ywów pieni nych czy wr cz sporz dzenie swoistego bilansu (mental accounting). W procesie tym ludzie przywo uj wcze niejsze wymiany jako punkt odniesienia patrz c, czy zosta a zachowana zasada wzajemno ci, szacuj wysoko ci przep ywaj cych kwot, jak i warto ci
prezentów, sprawdzaj , czy zosta a zastosowana w a ciwa miara, odpowiedni
czas i forma p atno ci. Z jednej strony, ocena wynika ze spo ecznie przyj tych
konwencji (takich jak zwyczajowe kwoty dawane z prezencie z okazji lubu,
chrztu czy komunii), z drugiej, jest efektem kalkulacji odnosz cych si do tej
konkretnej relacji, gdzie pod uwag brana jest jej jako i zwi zane z ni uczucia: mi o ci, przywi zania, lojalno ci czy te zaufania oraz specyﬁczny kontekst
j kszta tuj cy. Jedna z osób uczestnicz cych w dyskusji t umaczy to nast puj co: Nie ma jednego uniwersalnego sposobu. Najlepszy jest taki, który odpowiada obydwu stronom. I nie wiem, czy zawsze taki sam system si sprawdzi. Nasz
system ewoluowa . (...) Zawsze kiedy zaczynali my si sprzecza o kas znaczy o
to, e trzeba system zmieni / uelastyczni . Nie zawsze obywa o si bez tar , ale
wg mnie trzeba wypracowywa system odpowiadaj cy obydwu stronom. I zapomnie o tym, e jeden system musi sprawdzi si przez ca e ycie. Mo na straci prac , urodzi dziecko i zosta na wychowawczym, dosta 10 razy lepsz od
obecnej prac itp. Nasz system jest skomplikowany, ale wiem, e osób ze skomplikowanymi systemami i mnogo ci kont jest troch i zazwyczaj oddychaj z ulg
kiedy si dowiaduj , e nie s dziwne, bo jedyny w a ciwy to wspólne konto.
Jak zauwa a Bruce Carruthers (2005), klasyﬁkacja pieni dzy mo e wynika z norm kulturowych, mo e te by odzwierciedleniem regu , które zosta y
ustalone w konkretnym gospodarstwie domowym. Jest to istotne, zw aszcza
w sytuacji, gdy status relacji odbiega od wzoru, który narzuca by konkretne
rozwi zania. Przyk adowo, partnerzy, który prowadz wspólne gospodarstwo
domowe i chc kupi nieruchomo , a jednocze nie maj zobowi zania prawne i ﬁnansowe w stosunku do dzieci z wcze niejszych zwi zków musz wzi
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pod uwag , e w razie mierci jednego z nich dzieci te odziedzicz udzia y
w nieruchomo ci. Dlatego te decyzja o tym, jak w a ciwie ulokowa pieni dze wymaga oceny jednej i drugiej relacji oraz wyra nego zaznaczenia ich odr bno ci. Jedna z kobiet dzieli si nast puj cym rozwi zaniem: To, e ja mam
intercyz nie oznacza, e po mnie nie dziedziczy mój M. (a wi c i po nim pasierb). Dlatego zrobi am testament, gdzie M. i pasierb s wydziedziczeni (nie
jest to proste, aby kogo wydziedziczy musz by spe nione okre lone warunki,
ale ja to wszystko ustali am wcze niej z M.).
Poza stosowaniem miar i warto ciowaniem przep ywów pieni nych w doborze w a ciwych rodków adekwatnych do konkretnej relacji najwa niejsze
jest odpowiednie zdeﬁniowanie transakcji. Widoczne jest to zw aszcza w przypadku deﬁniowania mi dzygeneracyjnych przep ywów pieni nych. Z jednej
strony istniej prawne regulacje dotycz ce okresu ﬁnansowania dzieci przez rodziców, z drugiej spo eczna praktyka pokazuje ca y szereg partykularnych rozwi za zwi zanych ze sposobem i wysoko ci przep ywów pieni nych. Sue
Heath i Emma Calvert (2013) zwracaj uwag na brak normatywnego konsensu dotycz cego ﬁnansowania przez rodziców swoich doros ych dzieci. Doros e
dzieci przyjmuj c pieni dze od swoich rodziców musz okre li , w jaki sposób
zdeﬁniowa t transakcj : czy jest „pomoc”, „dar”, „po yczka” czy te wczeniejsza wyp ata spadku, który w przysz o ci mia by nast pi ? Równie w analizie forów internetowych uwidoczniaj si tego typu trudno ci w jednoznacznym
zakwaliﬁkowaniu pieni dzy jako prezentu albo po yczki, które w konsekwencji maj wp yw na ocen relacji. Ludzie w zwi zku z tym d
do okre lenia transakcji, eby wiedzie , jak si zachowywa w relacji dbaj c jednocze nie
o w a ciwe uzasadnienie, dlaczego akurat taki model zosta wybrany. Poniewa
braniu pieni dzy od rodziców mo e towarzyszy uczucie dyskomfortu, dlatego
jest ono redukowane poprzez uruchomienie narracji „rodzice powinni pomaga
swoim dzieciom”.

Moralny wymiar pos ugiwania si pieni dzmi w bliskich relacjach
W analizie wypowiedzi na forach wy oni si ca y szereg dzia a podejmowanych przez ludzi w d eniu do w a ciwego u ycia pieni dzy w bliskich relacjach. Uwidoczni o si zaanga owanie, z jakim ludzie u ywaj pieni dzy, by
budowa i podtrzymywa owe zwi zki oraz odpowiednio deﬁniowa transakcje,
a nast pnie dobiera adekwatne do nich formy przep ywów pieni nych. Równie istotne by o odpowiednie dopasowanie praktyk pieni nych do kontekstu sytuacyjnego z uwzgl dnieniem specyﬁki relacji. W a ciwe u ycie pieni dzy okaza o si istotne, poniewa wiadczy o jako ci zwi zku jako takiego. To d enie
do w a ciwego u ycia pieni dzy przejawia o si w wysi ku, jaki ludzie wk adali

192

MARTA OLCO -KUBICKA

w to, by wybrane przez nich sposoby pos ugiwania si pieni dzmi by y uzasadnione. Jak zauwa y Charles Tilly (2006), sposób, w jaki ludzie uzasadniaj
swoje codzienne wybory, pomaga im w tworzeniu, negocjowaniu, naprawianiu,
ale równie rozwi zywaniu relacji spo ecznych. Wypowiadaj cy si na forach
dyskutanci w pragnieniu funkcjonowania w dobrym zwi zku stosowali odpowiednie uzasadnienia swoich praktyk, by redukowa nieprzyjemne uczucia, takie jak wstyd, roz alenie, frustracja czy bezsilno zwi zane z byciem w relacji
opartej na nierówno ci czy dominacji i podporz dkowaniu. W uzasadnieniach
wyboru takiego, a nie innego sposobu pos ugiwania si pieni dzmi w najwi kszym stopniu ujawni a si potrzeba bycia w dobrej relacji, okre lanej jako „partnerski zwi zek”, „dobre ma e stwo” czy „uczciwy uk ad”. Sposób, w jaki pieni dze s u ywane oraz kiedy i jak przep ywaj , stanowi tym samym pewnego
rodzaju papierek lakmusowy relacji, a z kolei niew a ciwe u ycie pieni dzy jest
dla niej pewnego rodzaju zagro eniem.
Tym samym, w internetowych dyskusjach na temat sposobów pos ugiwania si pieni dzmi w bliskich relacjach ludzie przejawiali przekonania na temat
tego, co to znaczy by normalnym oraz na czym ogólnie polega dobre ycie.
Dyskutanci opowiadaj c o przep ywach pieni nych uruchamiali ca y szereg
moralnych ocen sytuacji, swoich bliskich i siebie samych. Opisy sytuacji nasycone by y moralnym znaczeniem i deﬁniowanie w kategoriach „dobry – z y”,
„w a ciwy – niew a ciwy”, „odpowiedni – nieodpowiedni” czy „sprawiedliwy
– niesprawiedliwy”. Takie zapo redniczenie przep ywów pieni nych w bliskich relacjach przez moralizowanie na temat w a ciwego sposobu pos ugiwania si pieni dzmi widoczne by o w wyznaczaniu granic, stosowaniu ró nego
rodzaju systemów klasyﬁkacji i kategoryzacji, a tym samym w wytwarzaniu
pewnego rodzaju „uk adu” ﬁnansowego realizuj cego okre lony model sprawiedliwo ci. Znaczenie owego „uk adu” mia o swoje odzwierciedlenie w licznych warto ciuj cych okre leniach. By on prezentowany jako: „prosty”, „normalny”, „zdrowy”, „OK”, „fajny”, „jasny”, „idealny”, „czysto partnerski”, ale
równie jako: „niedobry”, „chory”, „sponsorski”, „g upi”, „dziwny”, „wymy lony przez feministki” czy te „generuj cy napi cia”. Podstawowe jest to, e za
ka dym przyj tym uk adem sta a jaka zasada. Jedna z uczestniczek forum t umaczy to w nast puj cy sposób: Ja zawsze by am niezale na ﬁnansowo i zawsze
bardzo by am z tego powodu szcz liwa. Jednak gdy si jest kilka lat razem i nie
ma niczego wspólnego to to chyba nie jest normalna sytuacja. Wspólna kasa to
bardzo dobre rozwi zanie, ale podzia po pó nie zawsze jest sprawiedliwy. Mam
tak prac , e o wiele cz ciej jestem w domu, ale te mam ni sze zarobki. Mam
te wiadomo , e nie jestem sama na wiecie, i moje dziecko powinno dosta
wszystko, co powinno, a wola abym w tej sprawie nie polega na innych. „Sprawiedliwie to nie znaczy równo” i wa ne jest w moim przekonaniu poczucie, e
ka de z nas w tym uczestniczy (…).
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W a ciwe pos ugiwanie si pieni dzmi w bliskich relacjach mia o ró ne wymiary. Dla jednych wi za o si ono po prostu z dobrymi manierami
i w swoim dzia aniu chcieli unikn faux-pas. Inni d yli do takiego uk adu ﬁnansowego, który uwzgl dnia by interesy obu stron tak, eby zarówno
nikogo nie skrzywdzi , jak i samemu nie by wykorzystanym. Jeszcze inni
pragn li, by ich pos ugiwanie si pieni dzmi by o dobre i g boko moralne. Uzale nione by o to od ogólnych przekona zwi zanych z pieni dzmi
i p yn cych z nich oczekiwa . Widoczna by a zarówno ch uwzgl dnienia
ogólnie panuj cych spo ecznych i kulturowych norm, lecz równie d enie do praktykowania partykularnego sposobu pos ugiwania si pieni dzmi
adekwatnego do konkretnej relacji uwzgl dniaj cego jej specyﬁk oraz do
kontekstu sytuacyjnego wymagaj cego okre lonych rozwi za . Elementem
spajaj cym te wszystkie poziomy by o d enie do balansu, równowagi oraz
zachowania zdrowego rozs dku.
Analiza wypowiedzi internetowych zwi zanych z pos ugiwaniem si pieni dzmi w bliskich relacjach kieruje uwag ku znaczeniu wytwarzanemu w codziennych ekonomicznych transakcjach. Pokazuje ono, e ludzie pos uguj c si
pieni dzmi nie tylko dokonuj operacji ci le ﬁnansowych, lecz równie kszta tuj , ustalaj , a czasem te negocjuj kategorie moralne. To dostrze enie powi zania wymiaru ekonomicznego i moralnego ludzkich dzia a widoczne jest
równie w literaturze i zaczyna stanowi wr cz swoisty moralny zwrot w równolegle rozwijaj cych si polach socjologii. Przyk adowo, sta o si ono przedmiotem zainteresowania socjologii ekonomicznej koncentruj cej si na relacji
mi dzy rynkami a moralnym porz dkiem (por. Fourcade i Healy 2007), socjologii kulturowej badaj cej, jak moralne kryteria s legitymizowane w praktyce
ycia codziennego (Lamont i Thévenot 2000), francuskiej szkole pragmatycznej analizuj cej moralny wymiar konwencji i uzasadnie (Boltanski i Thévenot 2006; Biggart i Beamish 2003; Thévenot 2001). Zwrot ten jest równie obserwowany w obszarze bada nad konsumpcj (zob. Pellandini-Simányi 2014;
Shor 2010; Slater 2010; Zelizer 2010a). Don Slater stawia wr cz tez o moralnej
powadze konsumpcji, twierdz c, e jest to obszar, w ramach którego ludzie formu uj podstawowe pytania, kim s i kim chcieliby by , na czym polega idea
„dobrego ycia” w odniesieniu do nich samych i ich bliskich. Poniewa pytania te dotycz fundamentalnych warto ci i celów w yciu, zdaniem Slatera
konsumpcja jest domen intensywnej praktycznej moralno ci (2010: 2820). Ten
moralny wymiar dzia a ekonomicznych zas uguje na dalsze, pog bione badania w obszarze pos ugiwania si pieni dzmi, które wszak stanowi owych dziaa podstawow infrastruktur .
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Wnioski i dalsze kierunki bada
Badania dyskusji toczonych na forach internetowych dostarczy y bogatego materia u empirycznego, który pozwoli na ujawnienie wielu istotnych kwestii zwi zanych z pos ugiwaniem si pieni dzmi w bliskich relacjach. Dzi ki analizie dyskusji toczonych w przestrzeni internetowej uda o
si zidentyﬁkowa , w jaki sposób pieni dze stanowi wa ny element zaporedniczaj cy relacje z bliskimi oraz w jakim stopniu ludzie my l o u yciu
pieni dzy w kategoriach moralnych. Je eli traktowa Internet jako miejsce,
w którym ludzie w poczuciu anonimowo ci i wi kszej swobody daj wyraz
swoim w tpliwo ciom i dylematom, to analiza dyskusji pozwoli a na dotarcie
do kwestii, które poza przestrzeni internetow rzadko maj okazj si ujawni w sposób tak bezpo redni i otwarty. Tym samym mo na traktowa wypowiedzi problematyzuj ce u ycie pieni dzy w bliskich relacjach jako wa ny sygna tego, co dzieje si w spo ecze stwie. Jest to niebagatelna zaleta
prowadzenia tego typu bada . Jednocze nie analizy wypowiedzi na forach
maj swoje ograniczenia, poniewa badaj one narracje o praktykach, nie za
same praktyki, a jak zauwa aj Carruthers i Espeland (1998), znaczenie pieni dza oraz wszelkie aktywno ci zwi zane z tworzeniem i przetwarzaniem
tego znaczenia realizuje si g ównie w jego u yciu. Dlatego te wy oniony na
podstawie wypowiedzi internetowych model pracy relacyjnej w d eniu do
w a ciwego u ycia pieni dzy w bliskich relacjach zach ca, by kontynuowa
badania w obszarze praktyk, w celu eksplorowania tego, jak „naprawd ” ludzie pos uguj si pieni dzmi.
To zwrócenie si w dalszych badaniach ku praktykom pieni nym realizuje
postulaty prowadzenia bada proponowane dzi przez now socjologi ekonomiczn (Carruthers i Espeland 1998; Fourcade 2007; Portes 2010; McFall
i Ossandón 2014; Wherry 2012), socjologi kulturow (Alexander 2003; Spillman 2002), teori praktyk (Schatzki 1996; Knor-Cetina, Schatzki i von Savigny 2001; Warde 2005; Reckwitz 2002) czy francusk szko pragmatyczn
(Boltanski i Thévenot 2006). Pod anie za tymi postulatami wyznacza dalsze
kierunki w prowadzeniu bada nad praktykami pos ugiwania si pieni dzmi.
Po pierwsze, oznacza to badanie rzeczywisto ci w dzia aniu (on the ground)
(Spillman 2002) oraz kieruje uwag na proces wytwarzania znaczenia pieni dzy (in the making) (Spillman 2002). Tym samym kieruje ku badaniu przep ywów pieni nych w sieci relacji z uwzgl dnieniem perspektyw wszystkich
stron bior cych udzia w transakcjach. Pozwala to przekroczy ograniczenia indywidualnych narracji prezentowanych na forach internetowych. Jednocze nie
umo liwia skonfrontowa dyskursy o w a ciwym pos ugiwaniu si pieni dzmi
z praktykami oraz przez skoncentrowanie si na uzasadnieniach pozwala pokaza , w jaki sposób wy aniaj si skonwencjonalizowane, taken-for-granted
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przekonania na temat tego, które dzia ania i praktyki s normalne i w a ciwe
(por. Biggart i Beamish 2003).
Po drugie, analizowane wypowiedzi na forach pokaza y, do jakiego stopnia ludzie wk adaj wysi ek, by w a ciwie zdeﬁniowa i nieustannie podtrzymywa relacje w gospodarstwie domowym, a tym samym aktywnie i twórczo
przekszta ca znaczenie pieni dzy w zale no ci od zmieniaj cych si warunków zewn trznych kszta tuj cych transakcje. Na czynniki te sk ada y si g ównie zmiany sytuacji yciowej, takie jak: przeprowadzka, lub, narodziny dziecka, wzi cie kredytu hipotecznego, utrata pracy czy te rozwód, które sprawiaj ,
e w a ciwe pos ugiwanie si pieni dzmi jest dynamiczne i wymaga ci g ego
przedeﬁniowywania relacji, transakcji oraz odpowiednich dla nich rodków.
Dlatego te w dalszych badaniach praktyk zasadne by oby skoncentrowanie si
na ich dynamicznym i twórczym charakterze, by uchwyci zmian w wypracowanych nawykach i rutynie pod wp ywem rozwoju relacji i pojawienia si nowych do wiadcze .
Po trzecie, pomimo tego i przep ywy pieni dzy w relacjach mi dzyludzkich
w ramach gospodarstwa domowego kszta towane s w sposób twórczy, to nie
mo na zapomnie , e funkcjonuj one w ramach okre lonego systemu spo ecznego. Carruthers i Espeland (1998) przestrzegaj przed popadaniem w pu apk
zindywidualizowanej idiosynkrazji, w ramach której ludzie mieliby indywidualnie decydowa o u yciu pieni dzy w okre lonej sytuacji. Podkre laj natomiast
znaczenie spo ecznego ustrukturyzowania i wzorów wskazuj cych odpowiednie
u ycie pieni dza. Przejawem tego mo e by w a nie poszukiwanie wzorów dziaania w ród innych uczestników forów internetowych podzielaj cych t sam
sytuacj yciow , dzielenie si z nimi w tpliwo ciami czy wr cz pytanie o ich
rad . Wspominane powy ej czynniki kszta tuj ce prac relacyjn przywo ywane przez uczestników forów internetowych mia y charakter mikro i zwi zane
by y z ich konkretn sytuacj yciow . Tymczasem w dalszej perspektywie warto ciowe by oby przeprowadzenie szczegó owej analizy strukturalnych uwarunkowa , w jakich zachodzi praca relacyjna zwi zana z pieni dzmi w zwi zkach
i gospodarstwach domowych w powi zaniu z analiz przekszta ce na poziomie
makro, takich jak: sytuacja na rynku pracy i nieruchomo ci, kryzys ﬁnansowy
czy zmiany w prawie i polityce spo ecznej.
Podsumowuj c, pos ugiwanie si pieni dzmi w bliskich, nieformalnych i pozarynkowych relacjach stanowi obiecuj cy obszar badawczy, a skoncentrowanie si na wytwarzaniu znaczenia w praktyce oraz na jego moralnym wymiarze
otwiera mo liwo ci dalszych analiz w obszarze socjologii ekonomicznej i socjologii kulturowej.
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The Right Use of Money in Close Relationships
Summary
The ﬂows of money between people in close, informal, and non-market
relationships are the basic element of everyday life. However, the rules that govern
these ﬂows 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.

