Wprowadzenie

GospodarujĈcy czãowiek to bohater kaİdej kultury i epoki. Wynika to
z ponadczasowej i obiektywnej koniecznoĤci zabiegania o Ĥrodki niezbčdne
do podtrzymania İycia. Co waİne, troska ta dotyczy zarazem samego podmiotu dziaãaę gospodarczych, jak i tych, którzy sĈ mu powierzeni i którzy
tylko dzički jego zapobiegliwoĤci mogĈ uzyskaþ dostčp do niezbčdnych do
przetrwania Ĥrodków. WyãaniajĈ sič tu wičc dwie tak ĤciĤle ze sobĈ zwiĈzane i przenikajĈce sič sfery, jakimi sĈ gospodarka i rodzina. Elementem, który
dodatkowo je spaja jest kultura, która – poprzez nadawanie znaczeę i sensu
– porzĈdkuje rzeczywistoĤþ oraz umoİliwia zharmonizowanie podejmowanych w nich dziaãaę.
Rozwaİania podjčte w tej ksiĈİce bčdĈ dotyczyãy tej pojčciowej triady,
która w takiej postaci okazuje sič byþ niezbyt czčsto wybierana jako obszar
badawczy. W tym teİ sensie inspiracjĈ dla wejĤcia w tč przestrzeę jest wãaĤnie chčþ pogãčbienia rozumienia obecnych tam wspóãzaleİnoĤci i wyprowadzenia wniosków, które mogĈ okazaþ sič istotne z punktu widzenia aktualnych wyzwaę i dylematów spoãecznych, gospodarczych i politycznych.
KsiĈİka niniejsza stanowi próbč wydobycia, zebrania i ukazania tych
wszystkich – nierzadko rozproszonych pomičdzy róİnymi dyscyplinami –
wĈtków, które ãĈcznie tworzĈ wielowymiarowy obraz analizowanej tu zaleİnoĤci. Jest to rozprawa, której tematem sĈ teoretyczne rozwaİania nad
zagadnieniem mičdzypokoleniowego transferu kultury gospodarczej w rodzinie. W tym celu zostanie dokonany przeglĈd literatury i dorobku badawczego z takich dyscyplin, jak kulturoznawstwo, socjologia, antropologia,
ekonomia, historia, a takİe psychologia oraz psychologia spoãeczna. WiodĈcĈ perspektywĈ badawczĈ bčdĈ badania nad kulturĈ, które z racji swej
specyfiki najlepiej odpowiadajĈ postawionemu celowi. Jest to wičc praca
kulturoznawcza w tym sensie, İe chodzi o kulturč gospodarczĈ, a interdyscyplinarna, gdyİ ãĈczy dorobek róİnych dyscyplin.
Gdy chodzi o zasadnoĤþ podejmowanego w ksiĈİce tematu, to dodatkowym jej potwierdzeniem sĈ wydarzenia i przeobraİenia ostatnich dziesičcioleci, domagajĈce sič z racji swej zãoİonoĤci adekwatnej perspektywy, która zdoãaãaby uchwyciþ tč wielowymiarowoĤþ i kompleksowoĤþ. Dlatego


stosowana tu perspektywa badaę nad kulturĈ juİ od kilku dziesičcioleci jest
wykorzystywana przez badaczy, którzy podejmujĈ sič analizy nie tylko nowych problemów badawczych, ale takİe tych juİ znanych, lecz jak dotĈd nie
podejmowanych w taki sposób.
Istotnym zaãoİeniem, które leİy u podstaw przedstawionych tu rozwaİaę jest przekonanie, İe kondycja gospodarcza danego spoãeczeęstwa nie
jest tylko i wyãĈcznie konsekwencjĈ jej wczeĤniejszych dokonaę na tym polu.
Trafnie wyraziã to Joseph Schumpeter, gdy pisaã, İe „(…) ekonomiczna sytuacja narodu nie wyrasta wyãĈcznie z poprzednich warunków ekonomicznych, lecz z caãej poprzedniej sytuacji ogólnej”1.
Powyİsze stanowisko ukazuje poĤrednio – podobnie jak to czyniã Max
Weber, kiedy zwracaã uwagč na pewnĈ konkretnĈ postaþ praktycznego sposobu İycia, który miaã sprzyjaþ rozwojowi systemu kapitalistycznego – İe
dla peãnego wyjaĤnienia rozwoju gospodarczego naleİy przyjĈþ na tyle szerokĈ perspektywč, by nie pominĈþ tych czynników, które byþ moİe w pobieİnej obserwacji umykajĈ uwadze, i z tego wzglčdu wydawaþ sič mogĈ
nieistotne. Zadaniu temu sprzyja wãaĤnie koncepcja badaę nad kulturĈ gospodarczĈ, która – uwzglčdniajĈc szeroki kontekst, w jakim dokonuje sič
proces gospodarowania – stara sič poszukiwaþ jak najpeãniejszego wyjaĤnienia obserwowanych prawidãowoĤci.
Takie przekonanie jest takİe obecne we wspóãczesnej literaturze. Jeffrey
Sachs w swym artykule opublikowanym w pracy zbiorowej pt. Kultura ma
znaczenie, stwierdza, İe wyjaĤnienie fenomenu wzrostu gospodarczego moİe
byþ trojakie. Otóİ, jego zdaniem, pod uwagč naleİy braþ, po pierwsze, poãoİenie geograficzne, po drugie, system spoãeczny, a po trzecie – sprzčİenie
zwrotne2. Podjčte tu analizy koncentrujĈ sič na drugim z czynników wskazanych powyİej, a dokãadniej na rodzinie jako jednym z istotnych elementów o nim stanowiĈcych.
Wkraczam wičc na tak zarysowany obszar badawczy z nadziejĈ, İe
wnioski, do jakich uda mi sič dojĤþ, wniosĈ istotny wkãad do wiedzy z zakresu uwarunkowaę funkcjonowania i rozwoju systemu gospodarczego.
Chodzi takİe o to, by – na przykãadzie analizowanej wspóãzaleİnoĤci – pogãčbiþ rozumienie tego, İe dla wãaĤciwego funkcjonowania spoãeczeęstwo
potrzebuje odnalezienia wãaĤciwych proporcji pomičdzy róİnymi podsystemami spoãecznymi.
_________________
1 J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, tãum. J. Grzywicka, Paęstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960, s. 91.
2 J. Sachs, Uwagi na temat nowej socjologii rozwoju gospodarczego, w: L.E. Harrison,
S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, tãum. S. Dymczyk, Zysk i S-ka, Poznaę 2003,
s. 81.
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Skoro jest tak, İe oblicze systemu gospodarczego wynika w znacznej
mierze z zaãoİeę i rozstrzygničþ obecnych na poziomie kultury gospodarczej, która jest zarówno ksztaãtowana, jak i odtwarzana dzički funkcjonowaniu rodziny i realizowanemu w niej procesowi socjalizacji, to poszukiwanie
Įródeã rozwoju gospodarczego nie moİe pominĈþ tej pierwotnej dla İycia
ludzkiego sfery. JeĤli rzeczywiĤcie – jak bčdzie to nieco póĮniej ukazane –
wzrasta ĤwiadomoĤþ znaczenia kultury dla kondycji systemów gospodarczych, to badanie tego, w jaki sposób skãadajĈce sič na niĈ wartoĤci, normy
i wzory zachowaę powstajĈ, sĈ odtwarzane i przekazywane okazuje sič niezbčdne.
W tym kontekĤcie warto przywoãaþ typologič zaproponowanĈ przez
Kennetha Bouldinga, który wyróİnia trzy skãadowe obszary wspóãtworzĈce
spoãeczeęstwo. Chodzi o sferč przymusu, systemu rynkowego oraz integracji. Autor ten zwraca uwagč, İe nadmierna dominacja którejkolwiek z nich
grozi rozpadem i dezintegracjĈ3. Swoje stanowisko wyjaĤnia w nastčpujĈcy
sposób:
napotykamy wičc nastčpujĈcy problem: jeĤli spoãeczeęstwo biznesu ma
przetrwaþ, musi rozwijaþ system i instytucje integrujĈce, przy czym instytucje dlaę specyficzne (rynek, korporacje, banki itp.) majĈce w zasadzie
charakter instrumentalny, nie sĈ zdolne do rozwijania silnych systemów integracji we wãasnym zakresie. Przeto instytucje rynkowe winny byþ uzupeãnione zespoãem instytucji integrujĈcych, takich jak rodzina, KoĤcióã, szkoãa
i naród, które rozwijajĈ indywidualne systemy wartoĤci, zasadzajĈce sič na
miãoĤci, samopoĤwičceniu, identyfikacji z celami pozaosobistymi oraz altruizmie. (…) Spoãeczeęstwo, które poĤwičca nieproporcjonalnie duİĈ czčĤþ
swego İycia i energii systemowi wymiany, moİe doprowadziþ do podwaİenia tego systemu4.

Boulding porusza kwestič istotnĈ ze wzglčdu na motywy podejmowanego tu tematu. Otóİ, okazuje sič, İe moİna zasadnie stwierdziþ, iİ we wspóãczesnych spoãeczeęstwach mamy do czynienia – gdy chodzi o poszukiwanie
Įródeã i Ĥrodków rozwoju – z jednostronnĈ koncentracjĈ na systemie gospodarczym (w rozumieniu dominujĈcym wspóãczeĤnie w ekonomii5). To
z kolei oznacza, İe waİnĈ tego konsekwencjĈ – na co takİe zostanie w ksiĈİce zwrócona uwaga – jest to, İe kategoria rodziny i jej wpãyw na formowanie
_________________
3 K.E. Boulding, Etyka i biznes, w: J. Grosfeld (red.), Ponad ekonomiĈ, Paęstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985, s. 69.
4 Tamİe, s. 68–69.
5 Chodzi o rozumienie terminu ‘gospodarka’ jako systemu sformalizowanych organizacji prowadzĈcych dziaãalnoĤþ gospodarczĈ.
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i odtwarzanie kultury gospodarczej w pewnym sensie znikajĈ z pola widzenia ekonomii. W tym wičc wymiarze rozprawa jest na swój sposób pójĤciem
pod prĈd tej tendencji i stawia pytanie, czy rzeczywiĤcie teoria ekonomiczna
– która w ostatnich latach odgrywa tak duİĈ rolč w polityce spoãecznogospodarczej – jest dyscyplinĈ, bčdĈcĈ w stanie dostarczaþ adekwatnych
diagnoz i prognoz bez uwzglčdniania powyİej wymienionych elementów.
Tezč, jakĈ stawiam w ksiĈİce, moİna wičc sformuãowaþ w nastčpujĈcy
sposób: pomimo istotnych i gãčbokich przemian, jakie przechodziãa instytucja rodziny – co jest szczególnie widoczne w cywilizacji zachodniej – nadal
jest ona elementem wpãywajĈcym na oblicze kultury gospodarczej, a przez
to na funkcjonowanie systemu gospodarczego. Oznaczaãoby to, İe jest ona
wciĈİ istotnĈ strukturĈ poĤredniczĈcĈ, która ãĈczy jednostkč ludzkĈ z wielkimi strukturami İycia spoãecznego – w tym takİe tymi, skãadajĈcymi sič na
podsystem gospodarczy6. Czčsto moİemy spotkaþ sič z twierdzeniem, jakoby rodzina wspóãczeĤnie nie byãa podmiotem istotnym gospodarczo. PoglĈd
taki rzadziej formuãowany jest bezpoĤrednio, natomiast przeglĈd Įródeã
ekonomicznych, czy teİ podejmujĈcych refleksjč nad problemami gospodarczymi z innych perspektyw teoretycznych, ukazuje, İe sytuacja i kondycja
rodziny przewaİnie nie jest traktowana jako jeden z czynników decydujĈcych o obliczu systemu gospodarczego. Taki stan rzeczy wynika, moim zdaniem, po czčĤci z przekonania zwiĈzanego ze stwierdzeniem – które uwaİam za nie w peãni sãuszne, İe „(…) procesy industrializacji usunčãy funkcjč
produkcyjnĈ z gospodarstwa domowego (…)”7, a rozwój nowoczesnych
paęstw – w tym m.in. tych o reİimie opiekuęczym – sprawiã, İe rozmaite
sformalizowane instytucje przejčãy zadania tradycyjnie realizowane przez
rodzinč. Wniosek ten jest tylko w czčĤci prawdziwy, gdyİ nie wszystkie
dziaãania wytwórcze de facto zniknčãy z przestrzeni domu rodzinnego, a ich
znaczenie – w tym takİe pracy wychowawczej i opiekuęczej wykonywanej
w rodzinie – dziĤ coraz wyraĮniej jest dostrzegane i podkreĤlane w kontekĤcie funkcjonowania systemów gospodarczych i badaę nad ich efektywnoĤciĈ i konkurencyjnoĤciĈ. Powyİszy sposób myĤlenia okazuje sič wspólny
chociaİby takim wspóãczesnym autorom, jak m.in. Gary S. Becker, Alvin
Toffler, Gøsta Esping-Andersen, John D. Mueller, czy Stein Ringen.
Badania tak zorientowane – choþ jeszcze doĤþ rzadko – juİ sič jednak pojawiajĈ, w wyniku czego moİna stwierdziþ, İe w jakimĤ stopniu powraca do
ĤwiadomoĤci znaczenie rodziny dla sfery gospodarowania. Odbywa sič to
_________________
6 Por. P.L. Berger, In Praise of Particularity: The Concept of Mediating Structures, “The
Review of Politics”, Vol. 38, No. 3, Jul. 1976, s. 401.
7 T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróİnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 334.
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z jednej strony poprzez prace teoretyczne badaczy spoãecznych z róİnych
dyscyplin, którzy np. poprzez koncepcje kapitaãu ludzkiego i spoãecznego
ukazujĈ znaczenie İycia rodzinnego dla funkcjonowania sfery gospodarczej.
Z drugiej strony sytuacja demograficzno-gospodarcza krajów okreĤlanych
jako rozwiničte w pewnym sensie pokazuje empirycznie, jak kondycja rodziny przekãada sič na inne sfery spoãeczne. Dlatego teİ jestem zdania, İe
temat przeze mnie podejmowany jest szczególnie aktualny dla Ĥwiata zachodniego, gdyİ – z jednej strony – to przede wszystkim jego dotyczy toczĈcy sič spór o przyszãy ksztaãt ãadu gospodarczego, a z drugiej – to wãaĤnie
w nim toczy sič dyskusja, która dotyczy tak zasadniczej kwestii dla funkcjonowania spoãeczeęstwa, jakĈ jest rodzina.
Wobec powyİszych spostrzeİeę, rozprawa zwraca uwagč na oddziaãywanie rodziny, które w kontekĤcie tu analizowanym okazuje sič byþ fundamentalne i kluczowe z punktu widzenia zapewniania odtwarzania i odnawiania kultury gospodarczej. Chodzi przede wszystkim o socjalizacjč i jej
rolč w rodzinie, której nie zastĈpi İadna inna instytucja spoãeczna. W oparciu o ukazany stan badaę oraz przedstawione wczeĤniej argumenty odniosč
sič raz jeszcze do kwestii uzasadnienia wybranego przeze mnie tematu
i spróbujč jĈ podsumowaþ. Jest to tym bardziej istotne, İe moİe pojawiþ sič –
skĈdinĈd uzasadnione – pytanie, dlaczego to wãaĤnie rodzina, mičdzy innymi poprzez jej wpãyw na kulturč gospodarczĈ, ma byþ tak istotnym podmiotem z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki. Podjčcie wysiãku,
by to ukazaþ jest wičc tym bardziej waİne, gdyİ analizowana tu wspóãzaleİnoĤþ nie daje sič ãatwo i bezpoĤrednio zaobserwowaþ. Moİna nawet powiedzieþ, İe refleksja nad gospodarowaniem – podejmowana z róİnych
perspektyw i w obrčbie wielu dyscyplin – dla swej kompletnoĤci domaga sič
zbadania wãaĤnie tej zaleİnoĤci, której poĤwičcona jest niniejsza praca.
Oznacza ona w jakimĤ sensie wyjĤcie poza system sformalizowanych organizacji gospodarczych i podĈİenie za gospodarujĈcym czãowiekiem w gãĈb
sfery, w której status bycia konsumentem czy pracobiorcĈ ustčpuje miejsca
rolom i relacjom rodzinnym. Rozpoznania wywodzĈce sič z róİnych dyscyplin – np. etyki gospodarczej czy teorii zarzĈdzania – potwierdzajĈ, İe
gospodarka potrzebuje nie jakichkolwiek ludzi, lecz takich, którzy bčdĈ potrafili dotrzymywaþ umów, podejmowaþ komunikacjč i wspóãpracč w sposób odpowiedzialny i efektywny, zdolnych zarazem do krytycznego myĤlenia i kierujĈcych sič konsekwentnie wãaĤciwymi wartoĤciami. Rozmaite
badania wykazujĈ w tym wzglčdzie, İe tak kluczowe obecnie dla wzrostu
gospodarczego elementy, jak mičkkie umiejčtnoĤci (zwiĈzane z kapitaãem
spoãecznym) oraz kapitaã ludzki tworzone sĈ raczej w Ĥrodowisku Gemeinschaft, a w mniejszym stopniu w obrčbie Gesellschaft. Zwraca to wičc uwagč
na instytucje poĤredniczĈce – wĤród których miejsce szczególne zajmuje
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rodzina8 – jako te, które zapewniajĈ spójnoĤþ, stabilnoĤþ i ciĈgãoĤþ systemu
gospodarczego.
KsiĈİka ta jest próbĈ ukazania, w jakim stopniu gãówny bohater teorii ekonomicznej – czyli gospodarujĈcy podmiot – zawdzičcza swe istnienie i przygotowanie do podjčcia ról gospodarczych instytucji rodziny, której funkcjonowanie przekãada sič na kondycjč systemu reprodukcji materialnej. Jest to
wičc rozprawa o gospodarce, gdyİ poszukuje odpowiedzi na istotne z punktu
jej funkcjonowania pytanie o to, jakĈ rolč peãni w tym kontekĤcie rodzina,
która – zapewne nieprzypadkowo – uznawana jest za „podstawowy ukãad
spoãeczny”9.
Monografia – w odniesieniu do stanu badaę, który zostanie przedstawiony w pierwszym rozdziale – ma za zadanie dokonaþ przeglĈdu stanowisk teoretycznych oraz zagadnieę z analizowanego obszaru tematycznego.
Z tego wzglčdu nie bčdzie ona kompletnym i wyczerpujĈcym opracowaniem, ale raczej rozpoznaniem tematu zwracajĈcym uwagč na gãówne zagadnienia i wspóãzaleİnoĤci. Natomiast, gdy chodzi o wnioski, do jakich
doprowadzĈ podjčte tu analizy, to do kwestii uniwersalnoĤci sformuãowanych konkluzji naleİy podchodziþ z ostroİnoĤciĈ, poniewaİ wykorzystane
Įródãa wskazujĈ, İe praca jest wyraĮnie osadzona w dorobku literaturowym
cywilizacji zachodniej.
Zawarte w ksiĈİce rozwaİania majĈ przede wszystkim charakter teoretyczny i nie odnoszĈ sič wprost do İadnego systemu gospodarczego
w szczególnoĤci, mimo iİ czasem pojawiajĈ sič autentyczne przykãady ilustrujĈce badanĈ zaleİnoĤþ. W ksiĈİce znajduje sič sporo cytatów, które pozwalajĈ w sposób oryginalny ukazaþ elementy dorobku róİnych dyscyplin,
przedstawiþ analizowane zagadnienia i zwiĈzane z tym sformuãowania.
Wraz z doĤþ obfitym stosowaniem przypisów ma to na celu wykazanie poparcia okreĤlonych spostrzeİeę w literaturze, a przy okazji wskazanie waİnych i przydatnych Įródeã.
W celu nadania swym rozwaİaniom wãaĤciwego i poİĈdanego ksztaãtu,
zagadnienia skãadajĈce sič na ich treĤþ porzĈdkujč w okreĤlonej kolejnoĤci,
którĈ w tym miejscu przedstawič. Zanim jednak zaprezentujč kolejno roz_________________
8 Na znaczenie rodziny w wymiarze ‘wyposaİenia’ gospodarujĈcego podmiotu
w niezbčdne umiejčtnoĤci i predyspozycje zwracaã juİ uwagč Adam Smith. Por. M. Novak,
Bogactwo i cnota: rozwój chrzeĤcijaęskiej doktryny ekonomicznej, w: P. Berger (red.), Etyka
kapitalizmu, tãum. H. WoĮniakowski, Wydawnictwo Signum, Kraków 1994, s. 84. Por.
takİe B. Balcerzak-Paradowska, Rodzina i polityka rodzinna na przeãomie wieków, Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004, s. 149.
9 Por. A. Giza-Poleszczuk, Rodzina a system spoãeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
2005, s. 254.

ͳʹ

dziaãy, krótko odniosč sič do kwestii ich wielkoĤci. Otóİ rozdziaãy trzeci
i czwarty sĈ obszerniejsze, gdyİ poruszajĈ te problemy, które w literaturze
dotyczĈcej analizowanego tu tematu sĈ podejmowane jeszcze doĤþ rzadko
i brak w tym wzglčdzie przykãadów kompleksowego opracowania badanych zagadnieę. W porównaniu z nimi, rozdziaã drugi (pierwszy jest rozdziaãem metodologiczno-definicyjnym, wičc kwestia jego proporcjonalnoĤci
jest pominičta) jest krótszy, choþ jego treĤþ moİe najbardziej kojarzyþ sič
z tematem rozprawy. Taki ukãad pracy pod wzglčdem objčtoĤci ma dwojakie uzasadnienie. Po pierwsze, rozdziaã drugi odnosi sič – w jakiejĤ mierze
w sposób nowatorski, na co warto zwróciþ uwagč – do zagadnieę, które sĈ
w pewnym stopniu juİ opracowane w literaturze socjologicznej, psychologicznej i antropologicznej. Po drugie, w rozdziale trzecim i czwartym przeanalizowane sĈ zagadnienia, które wraz z treĤciami rozdziaãu drugiego tworzĈ peãen obraz badanej w rozprawie wspóãzaleİnoĤci. Dlatego teİ kwestia
proporcjonalnoĤci rozdziaãów zostaãa nie tyle zmarginalizowana, co podporzĈdkowana temu, by wszystkie rozdziaãy razem moİliwie najlepiej ãĈczyãy
sič i wspóãtworzyãy spójnĈ caãoĤþ.
Gdy chodzi o zapowiadany opis struktury ksiĈİki, to w rozdziale pierwszym omówione zostaãy podstawowe zaãoİenia badawcze oraz rozstrzygničcia terminologiczne i metodologiczne. WyjaĤniono przyjčte w pracy
rozumienie takich pojčþ, jak kultura, kultura gospodarcza, gospodarka, rodzina oraz socjalizacja, jako proces, poprzez który dokonuje sič transmisja
kultury gospodarczej w rodzinie.
Rozdziaã drugi przedstawia znaczenie rodziny jako sfery przekazu kultury. Dla peãniejszego zrozumienia tego procesu dokonany zostaje opis znaczenia rodziny dla ãadu spoãecznego oraz peãnionych przez niĈ funkcji i oddziaãywaę, ze szczególnym podkreĤleniem tych, które dotyczĈ tematu
rozprawy. W rozdziale wykorzystane sĈ mičdzy innymi te koncepcje, które
postrzegajĈ rodzinč jako grupč pierwotnĈ i strukturč poĤredniczĈcĈ. Równieİ w tej czčĤci przedstawione zostaje znaczenie rodziny w kontekĤcie generowania i przekazu – poza zasobami materialnymi i finansowymi – takich
‘kapitaãów’, jak ludzki, spoãeczny i kulturowy. Rozdziaã ten zawiera takİe –
jako ilustracjč powyİszych oddziaãywaę i funkcji – przykãad znaczenia rozstrzygničþ dotyczĈcych İycia maãİeęskiego i rodzinnego dla kultury i cywilizacji Zachodu.
W rozdziale trzecim, podejmujč sič przedstawienia tego, w jaki sposób
przemiany w obrčbie ekonomii – stanowiĈcej istotny punkt odniesienia dla
kultury gospodarczej – które zachodziãy w historii, wpãywaãy na status rodziny w tej dyscyplinie wiedzy. Celem analizy jest ukazanie, w jaki sposób
refleksja nad gospodarowaniem, u której Įródeã staã namysã nad gospodarowaniem domem rodzinnym, przeksztaãciãa sič w teorič, w której podsta-
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wowa wspólnota gospodarujĈca, za jakĈ moİna uznaþ rodzinč, trafiãa na
obrzeİa zainteresowaę ekonomistów. W ostatnich latach zaczyna sič to
zmieniaþ i staram sič ukazaþ, w jaki sposób sič to dokonuje, porównujĈc
mičdzy sobĈ róİne szkoãy i koncepcje ekonomiczne. Kolejnym celem analiz
podjčtych w tej czčĤci jest dokonanie ewaluacji skonfrontowanej z wnioskami, do których doprowadziþ ma analiza znaczenia rodziny w przebiegu
realnych procesów gospodarczych.
Taki teİ zamiar stoi u podstaw refleksji podjčtej w rozdziale czwartym.
Ma on na celu przeanalizowanie na podstawie dostčpnych Įródeã pochodzĈcych z róİnych dyscyplin udziaãu rodziny w procesie gospodarowania.
Na poczĈtku podjčta zostaje analiza funkcjonowania rodziny jako podmiotu
gospodarujĈcego, która ukazuje w jaki sposób – podobny do sformalizowanych podmiotów gospodarczych – w obrčbie rodziny podejmowane sĈ decyzje dotyczĈce oceny alternatywnych moİliwoĤci i alokacji zasobów.
W kolejnej czčĤci tego rozdziaãu przedstawiony zostaje rys historyczny, ukazujĈcy rodzinč jako zasadniczy element systemów gospodarczych róİnych
epok. Rozdziaã koęczy analiza omawiajĈca w jaki sposób procesy demograficzne – których przebieg w znacznej mierze zaleİy od funkcjonowania rodziny – mogĈ wpãywaþ na kondycjč gospodarki.
W podsumowaniu rozprawy dokonujč zebrania kluczowych wniosków,
które daje sič sformuãowaþ na podstawie przeprowadzonych przeze mnie
analiz. UkazujĈ one wielowymiarowe znaczenie rodziny jako struktury poĤredniczĈcej dla funkcjonowania systemu gospodarczego. Dokonuje sič to,
po pierwsze, za sprawĈ prokreacji i zwiĈzanej z niĈ funkcji opiekuęczej,
dzički której w spoãeczeęstwie pojawiajĈ sič nowe jednostki, co zapewnia
odtwarzanie liczebne populacji i tworzy niezbčdny ‘kapitaã ludzki’10. Kolejnym wymiarem, w jakim rodzina przyczynia sič do dziaãania wspomnianej
sfery, jest socjalizacja, dzički której przekazywane sĈ wzorce i wartoĤci –
takİe w formie interesujĈcej mnie tu szczególnie kultury gospodarczej –
które umoİliwiajĈ wspólne dziaãanie i komunikowanie w obrčbie róİnych
grup i struktur w ramach spoãeczeęstwa. Jeszcze innym sposobem warunkowania procesu gospodarczego jest dokonujĈca sič w obrčbie rodziny
akumulacja i zwiĈzany z niĈ transfer mičdzypokoleniowy kapitaãu.
Rozprawa zwraca ponadto uwagč na realizowane w rodzinie w sposób
systematyczny i ciĈgãy dziaãania gospodarcze, które stanowiĈ nie tylko uzupeãnienie dla produkcji dóbr i usãug dokonywanej w obrčbie sformalizowanych organizacji gospodarczych, ale w wymiarze funkcjonowania gospodarstwa domowego wspierajĈ – i w jakimĤ stopniu warunkujĈ – realizacjč
_________________

W rozdziale drugim uzasadniam, dlaczego terminów ‘kapitaã ludzki’, ‘kapitaã spoãeczny’, ‘kapitaã kulturowy’ uİywam w pojedynczym cudzysãowie.
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wspomnianych juİ funkcji prokreacyjnej, opiekuęczej i socjalizacyjnej, co
ãĈcznie zapewnia odtwarzanie szerokiej gamy zdolnoĤci, umiejčtnoĤci i predyspozycji niezbčdnych dla zapewnienia ciĈgãoĤci funkcjonowania i rozwoju systemu gospodarczego.
Pragnč wyraziþ nadziejč, İe rozprawa ta przyczyni sič do szerszego ukazania moİliwoĤci badania rzeczywistoĤci spoãecznej w perspektywie kulturowej i etycznej, i bčdzie stanowiãa wkãad w rozwój ĤwiadomoĤci znaczenia
rodziny dla gospodarki. Liczč takİe, İe jej rezultaty bčdĈ pomocne w pogãčbianiu zrozumienia wspóãzaleİnoĤci nie tylko rozmaitych sfer spoãecznych
pomičdzy sobĈ, ale równieİ znaczenia rozstrzygničþ teoretycznych dla podejmowania i rozstrzygania zãoİonych dylematów İycia codziennego. Wierzč teİ, iİ spostrzeİenia i wnioski zawarte w niej bčdĈ stanowiãy cenny zbiór
inspiracji i wskazówek zarówno dla teoretyków zaangaİowanych w badania
i ksztaãcenie, jak i dla praktyków z zakresu ksztaãtowania szeroko rozumianej polityki spoãecznej i gospodarczej.
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