
Wprowadzenie

 

Gospodaruj cy cz owiek to bohater ka dej kultury i epoki. Wynika to  
z ponadczasowej i obiektywnej konieczno ci zabiegania o rodki niezb dne 
do podtrzymania ycia. Co wa ne, troska ta dotyczy zarazem samego pod-
miotu dzia a  gospodarczych, jak i tych, którzy s  mu powierzeni i którzy 
tylko dzi ki jego zapobiegliwo ci mog  uzyska  dost p do niezb dnych do 
przetrwania rodków. Wy aniaj  si  tu wi c dwie tak ci le ze sob  zwi za-
ne i przenikaj ce si  sfery, jakimi s  gospodarka i rodzina. Elementem, który 
dodatkowo je spaja jest kultura, która – poprzez nadawanie znacze  i sensu 
– porz dkuje rzeczywisto  oraz umo liwia zharmonizowanie podejmowa-
nych w nich dzia a . 

Rozwa ania podj te w tej ksi ce b d  dotyczy y tej poj ciowej triady, 
która w takiej postaci okazuje si  by  niezbyt cz sto wybierana jako obszar 
badawczy. W tym te  sensie inspiracj  dla wej cia w t  przestrze  jest w a-
nie ch  pog bienia rozumienia obecnych tam wspó zale no ci i wypro-

wadzenia wniosków, które mog  okaza  si  istotne z punktu widzenia aktu-
alnych wyzwa  i dylematów spo ecznych, gospodarczych i politycznych. 

Ksi ka niniejsza stanowi prób  wydobycia, zebrania i ukazania tych 
wszystkich – nierzadko rozproszonych pomi dzy ró nymi dyscyplinami – 
w tków, które cznie tworz  wielowymiarowy obraz analizowanej tu za-
le no ci. Jest to rozprawa, której tematem s  teoretyczne rozwa ania nad 
zagadnieniem mi dzypokoleniowego transferu kultury gospodarczej w ro-
dzinie. W tym celu zostanie dokonany przegl d literatury i dorobku badaw-
czego z takich dyscyplin, jak kulturoznawstwo, socjologia, antropologia, 
ekonomia, historia, a tak e psychologia oraz psychologia spo eczna. Wio-
d c  perspektyw  badawcz  b d  badania nad kultur , które z racji swej 
specyfiki najlepiej odpowiadaj  postawionemu celowi. Jest to wi c praca 
kulturoznawcza w tym sensie, e chodzi o kultur  gospodarcz , a interdy-
scyplinarna, gdy  czy dorobek ró nych dyscyplin. 

Gdy chodzi o zasadno  podejmowanego w ksi ce tematu, to dodat-
kowym jej potwierdzeniem s  wydarzenia i przeobra enia ostatnich dziesi -
cioleci, domagaj ce si  z racji swej z o ono ci adekwatnej perspektywy, któ-
ra zdo a aby uchwyci  t  wielowymiarowo  i kompleksowo . Dlatego 



stosowana tu perspektywa bada  nad kultur  ju  od kilku dziesi cioleci jest 
wykorzystywana przez badaczy, którzy podejmuj  si  analizy nie tylko no-
wych problemów badawczych, ale tak e tych ju  znanych, lecz jak dot d nie 
podejmowanych w taki sposób. 

Istotnym za o eniem, które le y u podstaw przedstawionych tu rozwa-
a  jest przekonanie, e kondycja gospodarcza danego spo ecze stwa nie 

jest tylko i wy cznie konsekwencj  jej wcze niejszych dokona  na tym polu. 
Trafnie wyrazi  to Joseph Schumpeter, gdy pisa , e „(…) ekonomiczna sytu-
acja narodu nie wyrasta wy cznie z poprzednich warunków ekonomicz-
nych, lecz z ca ej poprzedniej sytuacji ogólnej”1. 

Powy sze stanowisko ukazuje po rednio – podobnie jak to czyni  Max 
Weber, kiedy zwraca  uwag  na pewn  konkretn  posta  praktycznego spo-
sobu ycia, który mia  sprzyja  rozwojowi systemu kapitalistycznego – e 
dla pe nego wyja nienia rozwoju gospodarczego nale y przyj  na tyle sze-
rok  perspektyw , by nie pomin  tych czynników, które by  mo e w po-
bie nej obserwacji umykaj  uwadze, i z tego wzgl du wydawa  si  mog  
nieistotne. Zadaniu temu sprzyja w a nie koncepcja bada  nad kultur  go-
spodarcz , która – uwzgl dniaj c szeroki kontekst, w jakim dokonuje si  
proces gospodarowania – stara si  poszukiwa  jak najpe niejszego wyja nie-
nia obserwowanych prawid owo ci. 

Takie przekonanie jest tak e obecne we wspó czesnej literaturze. Jeffrey 
Sachs w swym artykule opublikowanym w pracy zbiorowej pt. Kultura ma 

znaczenie, stwierdza, e wyja nienie fenomenu wzrostu gospodarczego mo e 
by  trojakie. Otó , jego zdaniem, pod uwag  nale y bra , po pierwsze, po o-

enie geograficzne, po drugie, system spo eczny, a po trzecie – sprz enie 
zwrotne2. Podj te tu analizy koncentruj  si  na drugim z czynników wska-
zanych powy ej, a dok adniej na rodzinie jako jednym z istotnych elemen-
tów o nim stanowi cych. 

Wkraczam wi c na tak zarysowany obszar badawczy z nadziej , e 
wnioski, do jakich uda mi si  doj , wnios  istotny wk ad do wiedzy z za-
kresu uwarunkowa  funkcjonowania i rozwoju systemu gospodarczego. 
Chodzi tak e o to, by – na przyk adzie analizowanej wspó zale no ci – po-
g bi  rozumienie tego, e dla w a ciwego funkcjonowania spo ecze stwo 
potrzebuje odnalezienia w a ciwych proporcji pomi dzy ró nymi podsys-
temami spo ecznymi. 

_________________ 

1 J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, t um. J. Grzywicka, Pa stwowe Wy-

dawnictwo 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, t um. S. Dymczyk, Zysk i S-ka, Pozna  2003, 

s. 81. 



Skoro jest tak, e oblicze systemu gospodarczego wynika w znacznej 

mierze z za o e  i rozstrzygni  obecnych na poziomie kultury gospodar-

czej, która jest zarówno kszta towana, jak i odtwarzana dzi ki funkcjonowa-

niu rodziny i realizowanemu w niej procesowi socjalizacji, to poszukiwanie 

róde  rozwoju gospodarczego nie mo e pomin  tej pierwotnej dla ycia 

ludzkiego sfery. Je li rzeczywi cie – jak b dzie to nieco pó niej ukazane – 

wzrasta wiadomo  znaczenia kultury dla kondycji systemów gospodar-

czych, to badanie tego, w jaki sposób sk adaj ce si  na ni  warto ci, normy  

i wzory zachowa  powstaj , s  odtwarzane i przekazywane okazuje si  nie-

zb dne. 

W tym kontek cie warto przywo a  typologi  zaproponowan  przez 

Kennetha Bouldinga, który wyró nia trzy sk adowe obszary wspó tworz ce 

spo ecze stwo. Chodzi o sfer  przymusu, systemu rynkowego oraz integra-

cji. Autor ten zwraca uwag , e nadmierna dominacja którejkolwiek z nich 

grozi rozpadem i dezintegracj 3. Swoje stanowisko wyja nia w nast puj cy 

sposób: 

napotykamy wi c nast puj cy problem: je li spo ecze stwo biznesu ma 

przetrwa , musi rozwija  system i instytucje integruj ce, przy czym insty-

tucje dla  specyficzne (rynek, korporacje, banki itp.) maj ce w zasadzie  

charakter instrumentalny, nie s  zdolne do rozwijania silnych systemów in-

tegracji we w asnym zakresie. Przeto instytucje rynkowe winny by  uzupe -

nione zespo em instytucji integruj cych, takich jak rodzina, Ko ció , szko a  

i naród, które rozwijaj  indywidualne systemy warto ci, zasadzaj ce si  na 

mi o ci, samopo wi ceniu, identyfikacji z celami pozaosobistymi oraz altru-

izmie. (…) Spo ecze stwo, które po wi ca nieproporcjonalnie du  cz  

swego ycia i energii systemowi wymiany, mo e doprowadzi  do podwa-

enia tego systemu4. 

Boulding porusza kwesti  istotn  ze wzgl du na motywy podejmowane-
go tu tematu. Otó , okazuje si , e mo na zasadnie stwierdzi , i  we wspó -
czesnych spo ecze stwach mamy do czynienia – gdy chodzi o poszukiwanie 

róde  i rodków rozwoju – z jednostronn  koncentracj  na systemie gos-
podarczym (w rozumieniu dominuj cym wspó cze nie w ekonomii5). To  
z kolei oznacza, e wa n  tego konsekwencj  – na co tak e zostanie w ksi -
ce zwrócona uwaga – jest to, e kategoria rodziny i jej wp yw na formowanie 
_________________ 

3 K.E. Boulding, Etyka i biznes, w: J. Grosfeld (red.), Ponad ekonomi , Pa stwowy Insty-

tut Wydawniczy, Warszawa 1985, s. 69. 
4 Tam e, s. 68–69. 
5 Chodzi o rozumienie terminu ‘gospodarka’ jako systemu sformalizowanych orga-

nizacji prowadz cych dzia alno  gospodarcz . 



i odtwarzanie kultury gospodarczej w pewnym sensie znikaj  z pola widze-
nia ekonomii. W tym wi c wymiarze rozprawa jest na swój sposób pój ciem 
pod pr d tej tendencji i stawia pytanie, czy rzeczywi cie teoria ekonomiczna 
– która w ostatnich latach odgrywa tak du  rol  w polityce spo eczno-
gospodarczej – jest dyscyplin , b d c  w stanie dostarcza  adekwatnych 
diagnoz i prognoz bez uwzgl dniania powy ej wymienionych elementów. 

Tez , jak  stawiam w ksi ce, mo na wi c sformu owa  w nast puj cy 
sposób: pomimo istotnych i g bokich przemian, jakie przechodzi a instytu-
cja rodziny – co jest szczególnie widoczne w cywilizacji zachodniej – nadal 
jest ona elementem wp ywaj cym na oblicze kultury gospodarczej, a przez 
to na funkcjonowanie systemu gospodarczego. Oznacza oby to, e jest ona 
wci  istotn  struktur  po rednicz c , która czy jednostk  ludzk  z wiel-
kimi strukturami ycia spo ecznego – w tym tak e tymi, sk adaj cymi si  na 
podsystem gospodarczy6. Cz sto mo emy spotka  si  z twierdzeniem, jako-
by rodzina wspó cze nie nie by a podmiotem istotnym gospodarczo. Pogl d 
taki rzadziej formu owany jest bezpo rednio, natomiast przegl d róde  
ekonomicznych, czy te  podejmuj cych refleksj  nad problemami gospodar-
czymi z innych perspektyw teoretycznych, ukazuje, e sytuacja i kondycja 
rodziny przewa nie nie jest traktowana jako jeden z czynników decyduj -
cych o obliczu systemu gospodarczego. Taki stan rzeczy wynika, moim zda-
niem, po cz ci z przekonania zwi zanego ze stwierdzeniem – które uwa-

am za nie w pe ni s uszne, e „(…) procesy industrializacji usun y funkcj  
produkcyjn  z gospodarstwa domowego (…)”7, a rozwój nowoczesnych 
pa stw – w tym m.in. tych o re imie opieku czym – sprawi , e rozmaite 
sformalizowane instytucje przej y zadania tradycyjnie realizowane przez 
rodzin . Wniosek ten jest tylko w cz ci prawdziwy, gdy  nie wszystkie 
dzia ania wytwórcze de facto znikn y z przestrzeni domu rodzinnego, a ich 
znaczenie – w tym tak e pracy wychowawczej i opieku czej wykonywanej 
w rodzinie – dzi  coraz wyra niej jest dostrzegane i podkre lane w kontek-
cie funkcjonowania systemów gospodarczych i bada  nad ich efektywno-
ci  i konkurencyjno ci . Powy szy sposób my lenia okazuje si  wspólny 

chocia by takim wspó czesnym autorom, jak m.in. Gary S. Becker, Alvin 
Toffler, Gøsta Esping-Andersen, John D. Mueller, czy Stein Ringen. 

Badania tak zorientowane – cho  jeszcze do  rzadko – ju  si  jednak po-
jawiaj , w wyniku czego mo na stwierdzi , e w jakim  stopniu powraca do 
wiadomo ci znaczenie rodziny dla sfery gospodarowania. Odbywa si  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, zró nicowanie, Wydawnictwo Nau-

kowe PWN, Warszawa 2010, s. 334. 



z jednej strony poprzez prace teoretyczne badaczy spo ecznych z ró nych 
dyscyplin, którzy np. poprzez koncepcje kapita u ludzkiego i spo ecznego 
ukazuj  znaczenie ycia rodzinnego dla funkcjonowania sfery gospodarczej. 
Z drugiej strony sytuacja demograficzno-gospodarcza krajów okre lanych 
jako rozwini te w pewnym sensie pokazuje empirycznie, jak kondycja ro-
dziny przek ada si  na inne sfery spo eczne. Dlatego te  jestem zdania, e 
temat przeze mnie podejmowany jest szczególnie aktualny dla wiata za-
chodniego, gdy  – z jednej strony – to przede wszystkim jego dotyczy tocz -
cy si  spór o przysz y kszta t adu gospodarczego, a z drugiej – to w a nie  
w nim toczy si  dyskusja, która dotyczy tak zasadniczej kwestii dla funkcjo-
nowania spo ecze stwa, jak  jest rodzina. 

Wobec powy szych spostrze e , rozprawa zwraca uwag  na oddzia y-
wanie rodziny, które w kontek cie tu analizowanym okazuje si  by  funda-
mentalne i kluczowe z punktu widzenia zapewniania odtwarzania i odna-
wiania kultury gospodarczej. Chodzi przede wszystkim o socjalizacj  i jej 
rol  w rodzinie, której nie zast pi adna inna instytucja spo eczna. W opar-
ciu o ukazany stan bada  oraz przedstawione wcze niej argumenty odnios  
si  raz jeszcze do kwestii uzasadnienia wybranego przeze mnie tematu  
i spróbuj  j  podsumowa . Jest to tym bardziej istotne, e mo e pojawi  si  – 
sk din d uzasadnione – pytanie, dlaczego to w a nie rodzina, mi dzy in-
nymi poprzez jej wp yw na kultur  gospodarcz , ma by  tak istotnym pod-
miotem z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki. Podj cie wysi ku, 
by to ukaza  jest wi c tym bardziej wa ne, gdy  analizowana tu wspó za-
le no  nie daje si  atwo i bezpo rednio zaobserwowa . Mo na nawet po-
wiedzie , e refleksja nad gospodarowaniem – podejmowana z ró nych 
perspektyw i w obr bie wielu dyscyplin – dla swej kompletno ci domaga si  
zbadania w a nie tej zale no ci, której po wi cona jest niniejsza praca. 
Oznacza ona w jakim  sensie wyj cie poza system sformalizowanych orga-
nizacji gospodarczych i pod enie za gospodaruj cym cz owiekiem w g b 
sfery, w której status bycia konsumentem czy pracobiorc  ust puje miejsca 
rolom i relacjom rodzinnym. Rozpoznania wywodz ce si  z ró nych dys-
cyplin – np. etyki gospodarczej czy teorii zarz dzania – potwierdzaj , e 
gospodarka potrzebuje nie jakichkolwiek ludzi, lecz takich, którzy b d  po-
trafili dotrzymywa  umów, podejmowa  komunikacj  i wspó prac  w spo-
sób odpowiedzialny i efektywny, zdolnych zarazem do krytycznego my le-
nia i kieruj cych si  konsekwentnie w a ciwymi warto ciami. Rozmaite 
badania wykazuj  w tym wzgl dzie, e tak kluczowe obecnie dla wzrostu 
gospodarczego elementy, jak mi kkie umiej tno ci (zwi zane z kapita em 
spo ecznym) oraz kapita  ludzki tworzone s  raczej w rodowisku Gemein-
schaft, a w mniejszym stopniu w obr bie Gesellschaft. Zwraca to wi c uwag  
na instytucje po rednicz ce – w ród których miejsce szczególne zajmuje 



rodzina8 – jako te, które zapewniaj  spójno , stabilno  i ci g o  systemu 
gospodarczego. 

Ksi ka ta jest prób  ukazania, w jakim stopniu g ówny bohater teorii eko-
nomicznej – czyli gospodaruj cy podmiot – zawdzi cza swe istnienie i przy-
gotowanie do podj cia ról gospodarczych instytucji rodziny, której funkcjo-
nowanie przek ada si  na kondycj  systemu reprodukcji materialnej. Jest to 
wi c rozprawa o gospodarce, gdy  poszukuje odpowiedzi na istotne z punktu 
jej funkcjonowania pytanie o to, jak  rol  pe ni w tym kontek cie rodzina, 
która – zapewne nieprzypadkowo – uznawana jest za „podstawowy uk ad 
spo eczny”9. 

Monografia – w odniesieniu do stanu bada , który zostanie przedsta-
wiony w pierwszym rozdziale – ma za zadanie dokona  przegl du stano-
wisk teoretycznych oraz zagadnie  z analizowanego obszaru tematycznego. 
Z tego wzgl du nie b dzie ona kompletnym i wyczerpuj cym opracowa-
niem, ale raczej rozpoznaniem tematu zwracaj cym uwag  na g ówne za-
gadnienia i wspó zale no ci. Natomiast, gdy chodzi o wnioski, do jakich 
doprowadz  podj te tu analizy, to do kwestii uniwersalno ci sformu owa-
nych konkluzji nale y podchodzi  z ostro no ci , poniewa  wykorzystane 

ród a wskazuj , e praca jest wyra nie osadzona w dorobku literaturowym 
cywilizacji zachodniej. 

Zawarte w ksi ce rozwa ania maj  przede wszystkim charakter teore-
tyczny i nie odnosz  si  wprost do adnego systemu gospodarczego  
w szczególno ci, mimo i  czasem pojawiaj  si  autentyczne przyk ady ilu-
struj ce badan  zale no . W ksi ce znajduje si  sporo cytatów, które po-
zwalaj  w sposób oryginalny ukaza  elementy dorobku ró nych dyscyplin, 
przedstawi  analizowane zagadnienia i zwi zane z tym sformu owania. 
Wraz z do  obfitym stosowaniem przypisów ma to na celu wykazanie po-
parcia okre lonych spostrze e  w literaturze, a przy okazji wskazanie wa -
nych i przydatnych róde . 

W celu nadania swym rozwa aniom w a ciwego i po danego kszta tu, 
zagadnienia sk adaj ce si  na ich tre  porz dkuj  w okre lonej kolejno ci, 
któr  w tym miejscu przedstawi . Zanim jednak zaprezentuj  kolejno roz-
_________________ 

8 Na znaczenie rodziny w wymiarze ‘wyposa enia’ gospodaruj cego podmiotu  

w niezb dne umiej tno ci i predyspozycje zwraca  ju  uwag  Adam Smith. Por. M. Novak, 

Bogactwo i cnota: rozwój chrze cija skiej doktryny ekonomicznej, w: P. Berger (red.), Etyka 

kapitalizmu, t um. H. Wo niakowski, Wydawnictwo Signum, Kraków 1994, s. 84. Por. 

tak e B. Balcerzak-Paradowska, Rodzina i polityka rodzinna na prze omie wieków, Instytut 

Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004, s. 149. 
9 Por. A. Giza-Poleszczuk, Rodzina a system spo eczny. Reprodukcja i kooperacja w per-

spektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 

2005, s. 254. 



dzia y, krótko odnios  si  do kwestii ich wielko ci. Otó  rozdzia y trzeci  
i czwarty s  obszerniejsze, gdy  poruszaj  te problemy, które w literaturze 
dotycz cej analizowanego tu tematu s  podejmowane jeszcze do  rzadko  
i brak w tym wzgl dzie przyk adów kompleksowego opracowania bada-
nych zagadnie . W porównaniu z nimi, rozdzia  drugi (pierwszy jest roz-
dzia em metodologiczno-definicyjnym, wi c kwestia jego proporcjonalno ci 
jest pomini ta) jest krótszy, cho  jego tre  mo e najbardziej kojarzy  si   
z tematem rozprawy. Taki uk ad pracy pod wzgl dem obj to ci ma dwoja-
kie uzasadnienie. Po pierwsze, rozdzia  drugi odnosi si  – w jakiej  mierze  
w sposób nowatorski, na co warto zwróci  uwag  – do zagadnie , które s  
w pewnym stopniu ju  opracowane w literaturze socjologicznej, psycholo-
gicznej i antropologicznej. Po drugie, w rozdziale trzecim i czwartym przea-
nalizowane s  zagadnienia, które wraz z tre ciami rozdzia u drugiego two-
rz  pe en obraz badanej w rozprawie wspó zale no ci. Dlatego te  kwestia 
proporcjonalno ci rozdzia ów zosta a nie tyle zmarginalizowana, co podpo-
rz dkowana temu, by wszystkie rozdzia y razem mo liwie najlepiej czy y 
si  i wspó tworzy y spójn  ca o . 

Gdy chodzi o zapowiadany opis struktury ksi ki, to w rozdziale pierw-
szym omówione zosta y podstawowe za o enia badawcze oraz rozstrzy-
gni cia terminologiczne i metodologiczne. Wyja niono przyj te w pracy 
rozumienie takich poj , jak kultura, kultura gospodarcza, gospodarka, ro-
dzina oraz socjalizacja, jako proces, poprzez który dokonuje si  transmisja 
kultury gospodarczej w rodzinie. 

Rozdzia  drugi przedstawia znaczenie rodziny jako sfery przekazu kul-
tury. Dla pe niejszego zrozumienia tego procesu dokonany zostaje opis zna-
czenia rodziny dla adu spo ecznego oraz pe nionych przez ni  funkcji i od-
dzia ywa , ze szczególnym podkre leniem tych, które dotycz  tematu 
rozprawy. W rozdziale wykorzystane s  mi dzy innymi te koncepcje, które 
postrzegaj  rodzin  jako grup  pierwotn  i struktur  po rednicz c . Rów-
nie  w tej cz ci przedstawione zostaje znaczenie rodziny w kontek cie ge-
nerowania i przekazu – poza zasobami materialnymi i finansowymi – takich 
‘kapita ów’, jak ludzki, spo eczny i kulturowy. Rozdzia  ten zawiera tak e – 
jako ilustracj  powy szych oddzia ywa  i funkcji – przyk ad znaczenia roz-
strzygni  dotycz cych ycia ma e skiego i rodzinnego dla kultury i cywi-
lizacji Zachodu. 

W rozdziale trzecim, podejmuj  si  przedstawienia tego, w jaki sposób 
przemiany w obr bie ekonomii – stanowi cej istotny punkt odniesienia dla 
kultury gospodarczej – które zachodzi y w historii, wp ywa y na status ro-
dziny w tej dyscyplinie wiedzy. Celem analizy jest ukazanie, w jaki sposób 
refleksja nad gospodarowaniem, u której róde  sta  namys  nad gospoda-
rowaniem domem rodzinnym, przekszta ci a si  w teori , w której podsta-



wowa wspólnota gospodaruj ca, za jak  mo na uzna  rodzin , trafi a na 
obrze a zainteresowa  ekonomistów. W ostatnich latach zaczyna si  to 
zmienia  i staram si  ukaza , w jaki sposób si  to dokonuje, porównuj c 
mi dzy sob  ró ne szko y i koncepcje ekonomiczne. Kolejnym celem analiz 
podj tych w tej cz ci jest dokonanie ewaluacji skonfrontowanej z wnioska-
mi, do których doprowadzi  ma analiza znaczenia rodziny w przebiegu 
realnych procesów gospodarczych. 

Taki te  zamiar stoi u podstaw refleksji podj tej w rozdziale czwartym. 
Ma on na celu przeanalizowanie na podstawie dost pnych róde  pocho-
dz cych z ró nych dyscyplin udzia u rodziny w procesie gospodarowania. 
Na pocz tku podj ta zostaje analiza funkcjonowania rodziny jako podmiotu 
gospodaruj cego, która ukazuje w jaki sposób – podobny do sformalizowa-
nych podmiotów gospodarczych – w obr bie rodziny podejmowane s  de-
cyzje dotycz ce oceny alternatywnych mo liwo ci i alokacji zasobów.  
W kolejnej cz ci tego rozdzia u przedstawiony zostaje rys historyczny, uka-
zuj cy rodzin  jako zasadniczy element systemów gospodarczych ró nych 
epok. Rozdzia  ko czy analiza omawiaj ca w jaki sposób procesy demogra-
ficzne – których przebieg w znacznej mierze zale y od funkcjonowania ro-
dziny – mog  wp ywa  na kondycj  gospodarki. 

W podsumowaniu rozprawy dokonuj  zebrania kluczowych wniosków, 
które daje si  sformu owa  na podstawie przeprowadzonych przeze mnie 
analiz. Ukazuj  one wielowymiarowe znaczenie rodziny jako struktury po-
rednicz cej dla funkcjonowania systemu gospodarczego. Dokonuje si  to, 

po pierwsze, za spraw  prokreacji i zwi zanej z ni  funkcji opieku czej, 
dzi ki której w spo ecze stwie pojawiaj  si  nowe jednostki, co zapewnia 
odtwarzanie liczebne populacji i tworzy niezb dny ‘kapita  ludzki’10. Kolej-
nym wymiarem, w jakim rodzina przyczynia si  do dzia ania wspomnianej 
sfery, jest socjalizacja, dzi ki której przekazywane s  wzorce i warto ci – 
tak e w formie interesuj cej mnie tu szczególnie kultury gospodarczej – 
które umo liwiaj  wspólne dzia anie i komunikowanie w obr bie ró nych 
grup i struktur w ramach spo ecze stwa. Jeszcze innym sposobem warun-
kowania procesu gospodarczego jest dokonuj ca si  w obr bie rodziny 
akumulacja i zwi zany z ni  transfer mi dzypokoleniowy kapita u. 

Rozprawa zwraca ponadto uwag  na realizowane w rodzinie w sposób 
systematyczny i ci g y dzia ania gospodarcze, które stanowi  nie tylko uzu-
pe nienie dla produkcji dóbr i us ug dokonywanej w obr bie sformalizowa-
nych organizacji gospodarczych, ale w wymiarze funkcjonowania gospodar-
stwa domowego wspieraj  – i w jakim  stopniu warunkuj  – realizacj  
_________________ 

10 W rozdziale drugim uzasadniam, dlaczego terminów ‘kapita  ludzki’, ‘kapita  spo-

eczny’, ‘kapita  kulturowy’ u ywam w pojedynczym cudzys owie. 



wspomnianych ju  funkcji prokreacyjnej, opieku czej i socjalizacyjnej, co 
cznie zapewnia odtwarzanie szerokiej gamy zdolno ci, umiej tno ci i pre-

dyspozycji niezb dnych dla zapewnienia ci g o ci funkcjonowania i rozwo-
ju systemu gospodarczego. 

Pragn  wyrazi  nadziej , e rozprawa ta przyczyni si  do szerszego uka-
zania mo liwo ci badania rzeczywisto ci spo ecznej w perspektywie kultu-
rowej i etycznej, i b dzie stanowi a wk ad w rozwój wiadomo ci znaczenia 
rodziny dla gospodarki. Licz  tak e, e jej rezultaty b d  pomocne w pog -
bianiu zrozumienia wspó zale no ci nie tylko rozmaitych sfer spo ecznych 
pomi dzy sob , ale równie  znaczenia rozstrzygni  teoretycznych dla po-
dejmowania i rozstrzygania z o onych dylematów ycia codziennego. Wie-
rz  te , i  spostrze enia i wnioski zawarte w niej b d  stanowi y cenny zbiór 
inspiracji i wskazówek zarówno dla teoretyków zaanga owanych w badania 
i kszta cenie, jak i dla praktyków z zakresu kszta towania szeroko rozumia-
nej polityki spo ecznej i gospodarczej. 


