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Wprowadzenie
„Kapitalizm zaczyna się od dawania” 

(George Gilder)

Uczynienie powyższego sformułowania punktem wyjścia jedno-
znacznie zaprasza autora do uzasadnienia takiego posunięcia. 
W artykule zostaje podjęta analiza współzależności sfery wymiany 

W  niniejszym artykule zostaje podjęta 
refl eksja nad współzależnością sfery rynko-
wej, funkcjonującej według logiki kontrak-
tu (transakcji rynkowej), i pozarynkowego 
obszaru aktywności gospodarczej, gdzie 
istotnym paradygmatem interakcji jest 
logika daru. Chodzi więc o ukazanie, w jaki 
sposób w ramach ładu społeczno-gospodar-
czego powyższe zasady stojące u  podstaw 
wymiany w społeczeństwie się uzupełniają. 
Przy tej okazji ukazany jest opis „przedryn-
kowych” paradygmatów gospodarowania 
na podstawie dorobku Karla Polanyiego, 
takich jak wzajemność, redystrybucja oraz 
gospodarstwo domowe. Szczególna uwaga 
zostaje następnie zwrócona na dar, który 

przedstawiony jest jako wcześniejszy w sto-
sunku do kontraktu, stanowiąc zarazem 
warunek konieczny zaistnienia tej ostat-
niej. 

Celem podejmowanych analiz jest ukaza-
nie, w  jaki sposób zrozumienie badanej 
współzależności stanowi niezbędny ele-
ment integralnej wizji funkcjonowania ładu 
społeczno-gospodarczego i zarazem zapew-
nia adekwatną perspektywę dla formułowa-
nia rekomendacji z  zakresu polityki spo-
łecznej i ekonomicznej. 

S ł o w a  k l u c z o w e :  g o s p o d a r k a , 
r y n e k ,  d a r ,  k o n t r a k t ,  ł a d 
s p o ł e c z n o - g o s p o d a r c z y
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opartej na zasadach rynkowych, gdzie – mówiąc najprościej – kupu-
je się i  sprzedaje, oraz sfery, w  której także wymienia się dobra 
i  usługi, lecz nie na zasadzie transakcji handlowych, lecz zgodnie 
z  tak zwaną logiką daru. Choć wydawać się może, że ta ostatnia 
koncepcja nie ma nic wspólnego z gospodarowaniem według reguł 
kapitalistycznych lub w  najlepszym wypadku jest niezmiernie od 
nich odległa, to właśnie jednym z  celów podjętej tu refl eksji jest 
ukazanie, że w ramach społeczeństwa dar i sprzedaż to nie wyklu-
czające się, lecz uzupełniające sposoby dokonywania wymiany. 

By ukazać podejmowany problem możliwie najpełniej, rozpocz-
niemy od przedstawienia sposobu rozumienia kapitalizmu i rynku 
jako instytucji silnie z  nim związanej. Następnie przejdziemy do 
omówienia trzech „przedrynkowych” paradygmatów gospodarowa-
nia, które ukazują pośrednio, że rynek na tle historii ludzkości nie 
stanowi dominującego mechanizmu regulującego sferę reprodukcji 
materialnej. Kolejna część poświęcona będzie kategorii daru i jego 
znaczeniu dla funkcjonowania społeczeństwa jako całości oraz dzia-
łającego w jego ramach podsystemu gospodarczego. Postaramy się 
zarazem ukazać, że warunkiem wstępnym jakiegokolwiek aktu 
gospodarczego jest „wręczony” u początku dar, który można uznać 
za pierwotny paradygmat wymiany międzyludzkiej. Choć nasza 
współczesna gospodarka wydaje się niezmiernie od takiego modelu 
daleka, to postaramy się wykazać, że nadal dar jest w niej obecny, 
wprowadzając niekiedy dylematy i  odsłaniając zarazem złożoność 
realizowanych w niej procesów i działań.

Kapitalizm, który stanowi dominujący paradygmat gospodarczy 
znacznej części współczesnego świata, zdefi niować można jako „sys-
tem społeczno-gospodarczy oparty na prywatnej własności i swobo-
dzie działalności gospodarczej, regulowanej przez rynek” (Sirojć 
2001: 89). Ponieważ rynek, który nas tu interesuje – co potwierdza 
powyższa defi nicja – związany jest z kontekstem gospodarki kapita-
listycznej, dlatego warto przyjrzeć się treści, którą ze sobą niosą. 

Kapitalizm i – choć nietożsamy, co należy podkreślać, ale istot-
nie związany z  nim – rynek bywają nierzadko krytykowane za 



189

Prakseologia nr 157,  t .2/2015

komercjalizację ludzkiego życia, które w  ten sposób w  rezultacie 
zdominowane zostaje przez mechanizmy charakterystyczne dla 
wymiany handlowej. Co ciekawe, bywa tak, że argumenty tego typu 
formułowane są zarówno przez zwolenników gospodarki centralnie 
planowanej i idei komunistycznych lub socjalistycznych, jak i przez 
krytyków tego oblicza współczesnego świata społeczno-gospodar-
czego, który określany jest mianem ponowoczesnego lub neolibe-
ralnego. Wydaje się to paradoksalne i z pewnością musi zmuszać do 
myślenia, stawiając zarazem pytanie, czy odpowiedzi nie należy 
szukać w głębszych pokładach kultury i jej antropologicznych kom-
ponentów, a nie na poziomie takich instytucji jak rynek czy kapita-
lizm, które są przecież ludzkimi tworami (por. Larrivee 2010). Jak 
stwierdza Aldridge, „wszystkie działania ekonomiczne i  wszystkie 
rynki są faktycznie kulturowe, nie ma czegoś takiego jak działanie 
wolne od kultury. (…) Wierzyć, że rynki są w jakiś sposób wolne od 
kultury, oznacza tyle, co paść ofi arą szerzącej się ideologii. Ideologii 
mówiącej, że rynek jest żywiołową siłą natury” (2006: 160).

Jeśli tak w istocie jest, oznacza to, że tak działa rynek, i tak dzia-
ła kapitalizm, w jaki sposób „zaprogramują” go ludzie danej epoki 
i kultury. Wynika z tego więc, że o obliczu i konsekwencjach działa-
nia powyższych „narzędzi” decyduje to, w jakim celu i w jaki sposób 
zostaną użyte. Jest więc kapitalizm i związany z nim rynek tworem 
kulturowym, którego funkcjonowanie w  dużej mierze zależy od 
wartości, norm i  przekonań, jakie uznaje się za ważne w  danym 
kontekście społeczno-kulturowym. Potwierdza to Boulding, według 
którego „powodzenie instytucji ekonomicznych zależy w znacznym 
stopniu od charakteru całej kultury, w której są osadzone, a nie od 
charakteru samych instytucji” (1985: 70).

Niniejszy artykuł stara się więc ukazać złożoność analizowanych 
zjawisk i wskazać przydatne tropy poznawcze, które mogą przyczy-
nić się do pogłębienia naszego rozumienia natury procesu gospo-
darczego oraz kategorii daru i kontraktu, których znaczenie i współ-
zależność tu analizujemy.
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Założenia i rozstrzygnięcia terminologiczne
Powracając do zdania George’a Gildera, użytego jako motto, chcemy 
teraz rozwinąć zawartą w nim myśl. Najpierw oddajmy głos temu 
autorowi, który wyjaśniając swoje stanowisko, pisze: „kapitalizm 
zaczyna się od dawania. Korzyści handlowe nie płyną ani z chciwo-
ści, ani ze skąpstwa, ani z miłości własnej, lecz z powodów bardzo 
bliskich altruizmowi: z  troski o  potrzeby innych, z  życzliwego, 
otwartego i odważnego usposobienia. (…) To nie branie i konsump-
cja, ale dawanie, podejmowanie ryzyka i  tworzenie są typowymi 
działaniami kapitalisty, głównego producenta bogactwa narodów – 
i tych mniej, i tych bardziej rozwiniętych” (Gilder 2001: 56).

Z powyższego fragmentu wynika, że znaczna część stereotypów, 
które sugerują między innymi, że przedsiębiorcy to w  większości 
ludzie pokroju Ebenezera Scrooge’a, jest daleka od prawdy. Wyłania 
się tu obraz, który wydaje się sięgać głębiej pod powierzchnię tych 
procesów, w  których przeważnie na plan pierwszy wysuwają się 
kwestie produkcji, sprzedaży, rywalizacji, reklamy i zysku. Nie ozna-
cza to oczywiście, że wspomniane kwestie tracą znaczenie, ale że 
nie wyczerpuje się w nich sens gospodarowania i że to nie one two-
rzą najgłębszy pokład motywacji dla tej sfery działań. 

Można więc sparafrazować słowa Gildera i  powiedzieć, że 
gospodarka zaczyna się od dawania, co można rozumieć dwojako. 
Po pierwsze, gospodarujący człowiek najpierw – przychodząc na 
świat – zostaje obdarowany, a dopiero potem nabiera zdolności, by 
zapracować na to, co w wymiarze materialnym potrzebne jest do 
życia. Oznacza to więc, że żaden człowiek nie „przynosi ze sobą” 
na ten świat wystarczających środków i zasobów, by samodzielnie 
gospodarować, ale że może to czynić właśnie dlatego, że wcześniej 
podarowano mu cały niezbędny zestaw zdolności, umiejętności, 
wiedzy i  narzędzi. W  ten sposób, na co warto zwrócić uwagę, 
zupełnie inaczej przedstawia się kwestia własności, która nie jest 
adekwatnie ujmowana w myśli neoliberalnej, która traktuje ją jako 
absolutne prawo jednostki, ale dopiero znajduje odpowiednie uję-
cie w perspektywie koncepcji uniwersalnego przeznaczenia dóbr. 



191

Prakseologia nr 157,  t .2/2015

Jej sens jest wyraźnie ukazany w Katechizmie Kościoła Katolickiego, 
gdzie czytamy: „Prawo do własności prywatnej,  nabytej lub otrzy-
manej w sposób sprawiedliwy, nie podważa pierwotnego przeka-
zania ziemi całej ludzkości. Powszechne przeznaczenie dóbr pozosta-
je pierwszoplanowe, nawet jeśli popieranie dobra wspólnego 
wymaga poszanowania własności prywatnej, prawa do niej i korzy-
stania z niej. »Człowiek, używając tych dóbr, powinien uważać rze-
czy zewnętrzne, które posiada, nie tylko za własne, ale za wspólne 
w tym znaczeniu, by nie tylko jemu, ale i innym przynosiły poży-
tek«. Posiadanie jakiegoś dobra czyni jego posiadacza zarządcą 
Opatrzności; powinien pomnażać i rozdzielać jego owoce innym, 
a przede wszystkim swoim bliskim” (Katechizm Kościoła Katolickiego 
1994: pkt. 2403–2404).

Po drugie, procesy gospodarcze rozumiane najczęściej tylko jako 
działania sformalizowanych organizacji takich jak przedsiębior-
stwa, stale złączone są przecież ze sferą prywatną, gdzie – co szcze-
gólnie widoczne jest w funkcjonowaniu rodzin – dominującą logiką 
materialnej wymiany jest dar. Oznacza to, w kontekście podejmo-
wanego tu tematu, że rynek nie jest całą gospodarką, ale jednym 
z  jej podobszarów. Choć rzeczywiście współcześnie jest wyraźnie 
eksponowany, to zaryzykowałbym tezę, że nie jest czynnikiem, któ-
ry warunkuje funkcjonowanie gospodarki. Nie oznacza to bynaj-
mniej, że jest niepotrzebny, ale warto postawić pytanie, czy w kon-
tekście wzrostu i  rozwoju gospodarczego przypisywanie mu 
nadmiernej roli sprawczej nie przesłania tych pozarynkowych 
aspektów, które mogą okazać się istotne dla dobrostanu społeczne-
go, także w  interesującym nas tu przede wszystkim wymiarze 
gospodarczym. Chodzi tu przede wszystkim o wciąż niedostatecz-
nie dostrzeganą pracę produkcyjną i  opiekuńczo-wychowawczą, 
która dokonuje się każdego dnia w niezliczonej liczbie gospodarstw 
domowych na całym świecie. To rezultaty tych działań i decyzji, któ-
re decydują między innymi o kształcie procesów demografi cznych, 
o  poziomie wygenerowanego „kapitału społecznego” i  „kapitału 
ludzkiego”, o jakości odtworzonej i przekazanej kolejnemu pokole-
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niu kultury gospodarczej wpływają w  sposób istotny na ogólny 
obraz systemów gospodarczych. Oznacza to w konsekwencji, że nie 
do utrzymania jest myślenie o gospodarce jako systemie samoregu-
lujących się rynków w  znacznym stopniu autonomicznych wobec 
społeczeństwa (por. Block 2010: XXVI). 

W przyjętym tu sposobie rozumienia gospodarki będziemy trak-
tować ją jako sferę reprodukcji materialnej, która obejmuje zarówno 
rynek jako system wyspecjalizowanych i sformalizowanych organi-
zacji gospodarczych, oraz sferę gospodarstw domowych, w których – 
oprócz działań o charakterze stricte wytwórczym i produkcyjnym – 
dokonuje się wiele działań, które warunkują funkcjonowanie 
gospodarki w ogóle. Trafnie wskazywał na ten fakt Gary S. Becker, 
który pisał, że „nawet gdyby altruizm był ograniczony do rodziny, 
wciąż wpływałby na alokację ogromnej części wszystkich zasobów. 
Rodziny we wszystkich społeczeństwach, włączając w  to nowocze-
sne rynkowo-zorientowane społeczeństwa, są odpowiedzialne za 
znaczną część aktywności gospodarczej – połowę lub więcej – gdyż 
generują większość konsumpcji, wykształcenia, zdrowia, i  innych 
ludzkich kapitałów u swych członków. Jeśli mam rację, że altruizm 
jest dominujący dla zachowań w rodzinie w takim samym stopniu, 
jak egoizm dominuje w  transakcjach rynkowych, wówczas trzeba 
stwierdzić, że altruizm jest o  wiele ważniejszy w  życiu gospodar-
czym, niż to się powszechnie uznaje” (Becker 1993: 303). 

Powyższy fragment podkreśla znaczenie innego rodzaju inspiracji 
niż zysk, który charakteryzuje wymianę rynkową. By więc dostrzec 
i  zrozumieć obecność różnych motywacji w  działaniach gospodar-
czych człowieka, nieco później przedstawimy ich zestawienie.

Zanim się to stanie, należy omówić znaczenie pojęcia „rynek”, 
które wywołuje nierzadko zażarte dyskusje. Jak pisze Aldridge, 
„koncepcja rynku od zawsze polaryzowała opinie. Jej zwolennicy 
uważają, iż rynek tworzy wolne, prosperujące i dynamiczne społe-
czeństwo, w którym suwerenni konsumenci cieszą się korzyściami 
z całego spektrum dóbr i usług zaspokajających ich potrzeby. Kryty-
cy uważają natomiast, że społeczeństwa rynkowe charakteryzuje 
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dehumanizacja i ciągły wzrost nierówności. Rynkowy wybór nie jest 
według nich niczym więcej niż fetyszyzacją towarów, a poza tym to 
korporacje, a  nie konsumenci, stanowią podmiot suwerenności. 
Rynek ich zdaniem, nie produkuje wolności, ale zapoczątkowuje 
proces urynkowienia, w  którym całe życie społeczne stopniowo 
kolonizowane jest przez relacje rynkowe”(Aldridge 2006: 11).

Niewątpliwie po części spory wokół rynku związane są z odmien-
nymi sposobami jego rozumienia. Dla jednych – postrzegających tą 
instytucję tak jak Becker – jest on zobiektywizowaną – w taki czy 
inny sposób – formą „konfrontowania dążeń i  weryfi kowania 
subiektywnej oceny efektów i  nakładów (w  tym „zaniechanych 
możliwości”) jego uczestników” (Hagemajerowa 1990: 11). W  tej 
perspektywie – zapewne odległej od stanowiska przywoływanego 
wcześniej Polanyiego – rynek jawi się jako wyabstrahowany mecha-
nizm regulujący wyizolowane z kontekstu społecznego (i w jakimś 
sensie zabsolutyzowane) potrzeby i pragnienia. W drugim ujęciu – 
tym bliższym Polanyiemu – zwraca się uwagę, że od zewnątrz rynek 
rzeczywiście może przypominać tylko urządzenie, które na podsta-
wie surowych danych z zewnątrz zestawianych i analizowanych jak 
automat czy komputer dostarcza sformatowanych i wystandaryzo-
wanych informacji. Gdy zajrzymy jednak do wewnątrz, to – jak pisze 
Wiesław Banach – rynek okazuje się „kontekstem teleologicznych 
interakcji. Cel gospodarujących podmiotów, dzięki realizacji ich 
subiektywnych planów, stanowią satysfakcja i samorealizacja. Przy-
stosowanie jednostek nie ma tu wyłącznie charakteru mechanicz-
nego, lecz mentalny, i  polega na antycypacji zachowań innych, 
wchodzących z nią w interakcje, uczestników rynku. Antycypujący 
podmiot jest jednocześnie sobą i innym, kiedy dzięki empatii usiłu-
je zrozumieć zachowania innych” (Banach 2001: 71). 

Dlatego też, na podstawie powyższego, trudno wyobrazić sobie – 
na co zwracał uwagę Polanyi – że gospodarka rynkowa jako samore-
gulujący się system rynków (por. Polanyi 2010: 53) może być trak-
towana jako nadrzędny i wystarczający paradygmat funkcjonowania 
nie tylko gospodarki, ale całego społeczeństwa.
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Należy oczywiście – uwzględniając także przemiany historycz-
ne  – zwrócić uwagę, że pod wieloma względami: ekonomicznym, 
organizacyjnym czy społecznym, rynek okazuje się adekwatnym 
i korzystnym mechanizmem regulującym wymianę w obrębie pew-
nych obszarów systemu społecznego. Nie można jednakże przy tym 
zapominać, że ma on swoje ograniczenia, i jak każde narzędzie, gdy 
jest stosowane w niewłaściwym celu lub w sposób niezgodny z prze-
znaczeniem, będzie raczej generować problemy niż je rozwiązywać.

Ludzkie gospodarowanie 
i  jego paradygmaty

W  tym miejscu skorzystamy z  propozycji Karla Polanyiego, który 
podejmując problem wielowymiarowych przeobrażeń ładu społecz-
no-gospodarczego w pierwszej połowie dwudziestego stulecia, przy-
glądał się naturze rynku, jego specyfi ce i wpływowi, jaki ma na spo-
łeczeństwo. Badacz ten jest autorem koncepcji „zakorzenienia” 
(embeddedness), która podkreśla zasadnicze związki systemu gospo-
darczego z szerokim kontekstem społeczno-kulturowym. Propozy-
cja ta stanowiła kontrargument wobec współczesnej Polanyiemu – 
i zapewne w znacznej mierze nam – myśli ekonomicznej, w której 
dominującym wyobrażeniem gospodarki jest system połączonych 
ze sobą rynków, w którym regulacja podaży i popytu dokonuje się 
automatycznie za pomocą mechanizmu kształtowania cen (por. 
Block 2010: XXV). Starając się wykazać słuszność swojej koncepcji, 
Polanyi odwołuje się do historii, która wyraźnie potwierdza niero-
zerwalne związki pomiędzy systemem gospodarczym a ładem spo-
łecznym. Używając terminu „zakorzenienie”, autor ten stara się 
ponadto ujawnić, że tacy ekonomiści jak Ricardo czy Malthus, zry-
wając z  wcześniejszą myślą ekonomiczną, stworzyli model gospo-
darki nie tylko autonomicznej w stosunku do społeczeństwa, ale – 
co ważne – sprawującej nad nim kontrolę za pośrednictwem 
mechanizmu rynkowego (por. Block 2010: XXVI). Choć – jak twier-
dzi Block – dorobek Polanyiego bywał błędnie interpretowany 
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i negatywnie oceniany – to warto dziś, gdy wokół instytucji rynku 
i  dotyczących go rozstrzygnięć toczy się wiele sporów, przywołać 
stanowisko tego autora. Warto między innymi zwrócić uwagę na 
stawianą przez niego tezę, według której „idea samoregulującego 
się rynku implikowała skrajną utopię. Taka konstrukcja nie mogła 
bowiem istnieć przez dłuższy czas, nie unicestwiając jednocześnie 
ludzkich i przyrodniczych podstaw istnienia społeczeństwa. Z całą 
pewnością doprowadziłaby w  końcu do fi zycznego wyniszczenia 
ludzkości i przekształcenia jej naturalnego otoczenia w dzikie pust-
kowie” (Polanyi 2010: 4). 

Zasadność sięgnięcia do dorobku tego autora potwierdza także 
Douglass C. North, który zauważa, że Polanyi został w znacznym 
stopniu zignorowany przez ekonomistów i historyków gospodarki 
(North 1977: 706).

Przechodząc dalej, będziemy także odnosić się do rynku, o któ-
rym w powyżej określony sposób myślał Polanyi. Za punkt wyjścia 
możemy przyjąć stwierdzenie, według którego dla funkcjonowania 
społeczeństwa niezbędne jest podjęcie przez jego członków działań 
gospodarczych. Okazuje się to prawdziwe, gdy spojrzymy w histo-
rię, z której wyłania się ważny wniosek, że to nie rynek był przez 
tysiąclecia zasadniczym i  głównym regulatorem systemów gospo-
darczych. 

Ważnym spostrzeżeniem Polanyiego przy tej okazji jest zwróce-
nie uwagi na to, że podział pracy nie jest tożsamy z rynkową skłon-
nością do wymiany, i  handlu (jak uważał Adam Smith), ale jest 
przede wszystkim uwarunkowany takimi naturalnymi czynnikami 
jak płeć, indywidualne predyspozycje i  umiejętności czy warunki 
geografi czne (por. Polanyi 2010: 54). Oznacza więc to, że zasadni-
cze założenia ekonomii klasycznej1, bazujące na przekonaniu 
o skłonności do maksymalizowania indywidualnych korzyści i osią-

1  W tym kontekście warto postawić pytanie, czy wynikająca z nazwy „klasyczność” ekono-
mii klasycznej nie jest nadinterpretacją i w jakimś sensie nieuprawnioną negacją dorobku 
wcześniejszej myśli ekonomicznej. 
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gania zysku, zdaniem Polanyiego, choć błędne, to jednak istotnie 
wpłynęły na ukształtowanie się przekonania – stosowanego odtąd 
jako założenie – o  „rynkowej psychice człowieka” (por. Polanyi 
2010: 54-5). 

Innym ważnym spostrzeżeniem Polanyiego jest zwrócenie uwagi 
na to, że w perspektywie ekonomii klasycznej – co poniekąd sugeru-
je jej nazwa – w sposób nieuprawniony zakłada się, że dopiero wraz 
z nastaniem epoki nowożytnej mamy do czynienia zarówno z gospo-
darowaniem „z prawdziwego zdarzenia” i odpowiadającą mu teorią 
ekonomii, a to, co było wcześniej usuwane bywa na margines zain-
teresowań jako elementy kultury niecywilizowanego człowieka 
(por. Polanyi 2010: 55). W  kontekście więc aktualnych dyskusji 
i analiz dotyczących właściwego postrzegania człowieka i jego dzia-
łań w sferze gospodarczej, które coraz wyraźniej ukazują obraz isto-
ty społecznej i praktyk wyraźnie zanurzonych w relacjach społecz-
nych, można stwierdzić, że czas wykazuje słuszność poglądów 
Polanyiego. 

Gdy chodzi o zapowiadane w tej części inne niż rynek paradyg-
maty gospodarowania, to możemy wskazać tu trzy wzory zachowa-
nia, postępowania w  domenie gospodarczej. Są to: wzajemność, 
redystrybucja oraz gospodarstwo domowe. Pierwszy z  nich ozna-
cza, że jednostka w zamian za zdobycie dóbr ekonomicznych uzy-
skuje określone – ważne z punktu widzenia swojego miejsca w spo-
łeczności – korzyści. Chodzi więc o  to, że na przykład mężczyzna 
Triobrandczyk z  zachodniej Melanezji, troszcząc się o  byt swojej 
rodziny, zapewnia jej pożywienie, a w zamian zyskuje na przykład 
uporządkowany tryb życia, harmonijne relacje w obrębie domu oraz 
uznanie w szerszym wymiarze całej społeczności. Warto tu od razu 
postawić pytanie, czy zasada wzajemności nadal nie jest ważnym 
wzorem, który znajduje zastosowanie we współczesnym życiu spo-
łecznym, gdzie obserwujemy analogiczne relacje i zachowania. War-
to wspomnieć, że wzajemność może skutecznie regulować codzien-
ne życie gospodarcze danej społeczności wówczas, gdy wsparta jest 
wzorcem instytucjonalnym w  postaci symetrii, dzięki której nie 
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potrzeba rozległego systemu przepisów i administracji do regulacji 
tej sfery. Drugim wzorem jest redystrybucja, która obecna jest 
przede wszystkim w  społecznościach, w  których ich członkowie 
mają wspólnego wodza. W  takim wypadku znaczna część bogac-
twa  – w  przypadku społeczności z  minionych epok dotyczy to 
przede wszystkim pożywienia – trafi a do władcy, który jest jego 
powiernikiem. To on także odpowiada za redystrybucję dóbr, której 
sprzyja wzorzec instytucjonalny centryczności. W przypadku spo-
łeczności łowieckich system ten zapewnia solidarną troskę o każde-
go jej członka, co w  sytuacji dużej nieprzewidywalności efektów 
łowów i dużej różnorodności łupów okazuje się niezmiernie istotne 
(por. Polanyi 2010: 60). Także w  nowoczesnych społeczeństwach 
wyraźnie widać obecność tego wzoru, gdy w miejsce wodza pojawia 
się państwo pobierające podatki i rozdzielające je według przyjętych 
kryteriów swoim obywatelom. 

Co ciekawe, oparte na powyżej omówionych dwóch paradygma-
tach systemy gospodarcze, zdaniem Polanyiego, nie powinny być 
nazywane prymitywnymi i prostymi, gdyż nierzadko składa się na 
nie złożony zestaw reguł i norm. Dobrą tego ilustracją może być np. 
wymiana kula z zachodniej Melanezji (por. Polanyi 2010: 60). 

Trzeci wzór to zasada gospodarstwa domowego, która jest zara-
zem niezmiernie istotnym sposobem gospodarowania tak w prze-
szłości, jak i obecnie. Jej istotą jest produkcja i przechowywanie na 
własny użytek, a modelem żyjąca wspólnie grupa, której rdzeniem 
w większości wypadków jest rodzina elementarna. Polanyi również 
wskazuje na różnorodność form i  rozmiarów gospodarstw domo-
wych – od wielkich majątków ziemskich feudałów po dzierżawę 
zwykłego chłopa w Europie Zachodniej. Gdy chodzi o wzorzec insty-
tucjonalny w  tym wypadku, to może to być zdaniem tego autora 
płeć, miejsce albo siła polityczna. Co jednak istotne, również tu – 
podobnie jak rzecz się miała w wypadku wzajemności i redystrybu-
cji – handel i  myślenie kategoriami rynkowymi nie stanowią cen-
tralnego paradygmatu organizowania działań gospodarczych (por. 
Polanyi 2010: 65). 
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Potwierdza to z kolei rozróżnienie wprowadzone przez Arystote-
lesa, który odróżniał sztukę gospodarowania domem od sztuki 
zarabiania pieniędzy. Ta pierwsza znajdowała jego uznanie, podczas 
gdy usprawiedliwieniem dla tej drugiej była wyłącznie sytuacja, gdy 
pozyskiwane z niej korzyści miałyby wspierać zasadniczy cel, któ-
rym było utrzymanie członków gospodarstwa domowego. Warto 
dodać, na co zwraca uwagę Polanyi, że ta koncepcja gospodarowania 
pojawia się w historii później niż wspomniane wyżej wzorce wza-
jemności i redystrybucji. 

Z  powyższego opisu wyłania się więc obraz, z  którego można 
wywnioskować, że przez znaczną część swojej historii gospodaro-
wanie opierało się na innych paradygmatach niż rynek. Jak pisze 
Polanyi, „do czasu upadku feudalizmu w Europie Zachodniej wszyst-
kie znane nam systemy gospodarcze opierały się na zasadzie wza-
jemności, redystrybucji i gospodarstwa domowego albo kombinacji 
tych trzech zasad. Zasady te były instytucjonalizowane za pomocą 
społecznej organizacji, która wykorzystywała między innymi mode-
le symetrii, centryczności oraz autarkii. W tej strukturze systema-
tyczną produkcję i podział dóbr zapewniały różnego typu dążenia 
indywidualne, określone ogólnymi zasadami zachowania. Nadrzęd-
nym motywem indywidualnym wcale nie był zysk. Tradycja i prawo, 
magia i religia – wspólnie skłaniały jednostkę do tego, by stosowała 
się do reguł postępowania, które ostatecznie zapewniały jej funk-
cjonowanie w ramach systemu gospodarczego” (Polanyi 2010: 66).

Co istotne, wraz z  upowszechnieniem się rynku jako modelu 
regulującego systemy gospodarcze historycznie wcześniejsze zasa-
dy, o których tu była mowa, nadal okazują się funkcjonować w róż-
nych formach, które ukazane są w tabeli 1.
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Tabela 1. Trzy „przedrynkowe” zasady gospodarowania i ich współczesne egzem-
plifi kacje

Wzajemność Redystrybucja Gospodarstwo do-
mowe

Wzorzec 
instytucjonalny

symetria centryczność płeć, miejsce, siła 
polityczna

Współczesne 
egzemplifi kacje

wymiana gospo-
darcza w gronie 
dalszych krewnych, 
znajomych, przyjaciół 

nowoczesna organiza-
cja państwowa

rodzinne oraz 
nierodzinne gospo-
darstwa domowea 

a  Por. System Monitorowania Rozwoju „Strateg”, http://strateg.stat.gov.pl/MetaDane/
SlownikPojec [dostęp 22.08.2015].

Źródło: opracowanie własne.

Paradoks i problem daru

W tym miejscu przechodzimy do kategorii daru, który po wnikliw-
szym namyśle ujawnia swą złożoność. W literaturze mu poświęco-
nej, na przykład u takich autorów jak Marcel Mauss, Maurice Gode-
lier czy Claude Levi-Strauss, znajdziemy potwierdzenie jego 
zasadniczej roli w  społeczeństwie i  podsystemie gospodarczym. 
Współcześnie natomiast różnorakie ingerencje administracji pań-
stwowej polegające na obdarowywaniu podmiotów prywatnych (np. 
budzące wiele kontrowersji działania tego typu nastawione na rato-
wanie przed bankructwem instytucji fi nansowych po kryzysie 2008 
roku) ukazują obecność tej kategorii we współczesnych procesach 
gospodarczych. W odniesieniu zaś do tego, co do tej pory zostało 
powiedziane, dar okazuje się nieodłącznym elementem omówio-
nych powyżej trzech „przedrynkowych” paradygmatów gospodaro-
wania. 

Istotnym aspektem daru jest to, że ukazuje on niesymetrycz-
ność, która w  jakimś sensie może zostać uznana za nieodłączną 
cechę ludzkiej egzystencji. Dobrze tłumaczy to Chantal Delsol, gdy 
zwraca uwagę na ową nierówność, która jako zasadniczy rys konsty-
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tuujący relację międzyludzką, jednocześnie stanowi warunek funk-
cjonowania społeczeństwa. Autorka ta pisze, że „każda ludzka rela-
cja zaczyna się od braku i od zgody na to, że ktoś go wypełni. I nie 
chodzi o  to, by raz na zawsze naprawić sytuację nienormalną lub 
niesprawiedliwą, co znaczyłoby, że dążymy do samowystarczalności 
uznawanej za stan normalny. Podstawowym warunkiem istnienia 
społeczeństwa jest zgoda na konstytutywną niesamowystarczal-
ność. Tylko wtedy mogę nawiązać relacje, kiedy uznaję swój własny 
brak i uważam go nie za okolicznościowy wyjątek, nie za niespra-
wiedliwość, którą trzeba naprawić, ale za moją cechę substancjalną. 
Tylko poczucie skończoności rodzi wspólny świat, a zarazem nadaje 
mu sens” (Delsol 2003: 157).

Potwierdza to także Katarzyna Dzikowska, która analizując myśl 
Martina Bubera, stwierdza, że człowiek może przeżyć życie w taki 
sposób, że nie daje drugiemu nic ponad to, co mu się należy. Wów-
czas jednak należy mieć wątpliwości, czy jest on w stanie doświad-
czyć pełni człowieczeństwa (por. Dzikowska 2004: 140). Przywoła-
na wcześniej Delsol stwierdza wręcz, że brak zgody na fakt 
nierówności, czy unikanie jej w interakcjach międzyludzkich wpły-
wa destrukcyjnie na relacje (por. Delsol 2003: 154). 

Jest więc asymetryczność w  pewnym sensie nieuchronna 
i konieczna, co jednocześnie uzasadnia pierwszeństwo daru. Oka-
zuje się to szczególnie widoczne w rodzicielstwie, na co zwraca uwa-
gę Bożena Balcerzak-Paradowska. Pisze ona, że „świadczenia rodzi-
ców na rzecz dzieci stanowią działania dla przyszłego pokolenia. 
Praca w  rodzinie i  rodzicielstwo stanowią fundamentalne uzasad-
nienie tworzenia potencjału duchowego i ludzkiego, gwarantujące-
go społeczeństwu jego dalsze istnienie. Rodzicielstwo jest równo-
znaczne z  koniecznością ponoszenia kosztów i  z  istotnym 
ograniczeniem konsumpcji, dzięki czemu możliwa staje się inwesty-
cja na rzecz społecznego potencjału ludzkiego” (Balcerzak-Paradowska 
2004: 148).

W kwestii tej interesująco wypowiada się także włoski ekonomi-
sta Luigino Bruni. Stwierdza on, że dar przełamuje równowagę 
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w relacjach społecznych, tworzy asymetrię, z którą (po)nowoczesny 
człowiek nie najlepiej w długiej perspektywie sobie radzi. Nieodwza-
jemniony dar jest postrzegany jako nierównowaga, nieporządek. 
Raczej społeczności ludzkie preferują symetrię, i to może być – jak 
stwierdza Bruni – wytłumaczeniem ogromnej popularności rynku 
opartego na symetrycznej wymianie (por. Bruni 2009). 

To, co do tej pory zostało powiedziane na temat daru, pozwala 
wnioskować, że w sytuacji współczesnej powszechności rynku jako 
regulatora sfery gospodarczej (i nie tylko) w niektórych społeczeń-
stwach dwudziestego pierwszego wieku będzie to rzutowało także 
na pozagospodarcze relacje ich członków. Wskutek tego w  coraz 
mniejszym stopniu logika daru kształtować będzie więzi i interak-
cje międzyludzkie. Efektem tego jest dominacja symetrycznych 
relacji rynkowych, które – choć mogą wydawać się mniej skompliko-
wane, a  przez to prostsze w  kontekście na przykład rządzenia 
i administrowania złożonymi organizacjami państwowymi – nie są 
jednakże wystarczające i  muszą być wsparte niesymetrycznymi, 
jeśli spodziewamy się osiągać spójny i zrównoważony ład społeczny. 
Można przy tej okazji zadać pytanie, czy kryzys demografi czny 
współczesnego Zachodu nie wynika właśnie z odrzucania rodziciel-
stwa jako relacji zasadniczo niesymetrycznej na rzecz interakcji 
symetrycznych, w których dominuje zasada ekwiwalentności.

Powracając jeszcze do istoty daru, na pewno trzeba zwrócić uwa-
gę na drugie znaczenie związane ze słowem „darować”. W  pierw-
szym znaczeniu chodzi więc o danie komuś czegoś w sensie przeka-
zania nieodpłatnego, rozumianego w  sposób opozycyjny do 
sprzedania. Drugi sens natomiast dotyczy anulowania jakiegoś 
zobowiązania czy długu. Przy tej okazji Tomáš Sedláček zwraca 
uwagę na konotacje językowe (por. Sedláček 2012: 148) związane 
z tym drugim znaczeniem tu przywołanym. Dług to synonim grze-
chu i winy a wykupienie, darowanie długu ma znaczenie zbliżone do 
odkupienia i zbawienia. Okazuje się więc, że „dar” i „darowanie” się-
gają o wiele głębiej niż materialny poziom wymiany, gdyż dotykają 
kwestii dobra, wolności i godności człowieka. Oczywiście ten spo-
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sób rozumienia daru – który nawiązuje między innymi do starote-
stamentalnej instytucji Roku Jubileuszowego – może wywoływać 
kontrowersje, podobnie jak to miało miejsce w  przypadku tego, 
w jaki sposób starano się rozwiązywać problemy wynikłe w rezulta-
cie kryzysu fi nansowego lat 2008–2009. Na bazie tych wydarzeń 
Sedláček stwierdza, że „paradoksalnie nasze nowoczesne społe-
czeństwo nie byłoby w  stanie funkcjonować bez takiej instytucji 
niesprawiedliwego darowywania długów (…). Dlaczego najbardziej 
zadłużone banki i  przedsiębiorstwa, które nie dawały sobie rady 
w rywalizacji, dostają tak wielkie przebaczenie?” (2012: 149).

Oczywiście pojawiają się tu pytania, czy rząd ma prawo „ogła-
szać” „Rok Jubileuszowy”, a pośrednio wyłania się przy tej okazji 
swoiście „religijny” wymiar aktualnej polityki gospodarczej 
państw, które tak wyraźnie niekiedy starają się dystansować od 
tego wymiaru. 

Dar w  tym kontekście oznacza więc jakąś formę ingerencji 
z  zewnątrz. W  kontekście problemu nierówności dochodowych – 
których popularną miarą jest współczynnik Giniego – które anali-
zowane są w kontekście ich wpływu na spójność społeczną, próbuje 
się je niwelować właśnie poprzez transfery od jednych do drugich 
członków społeczeństwa. Ponieważ zbyt wysoki wskaźnik Giniego 
oznacza mniejszy potencjał wzrostowy danej gospodarki, dlatego 
próbuje się go zmniejszać, by wyrównywać możliwości między 
członkami danej społeczności. W ten sposób zjawisko nierówności 
dochodowych pokazuje, że rozbieżności dochodów, w znacznej mie-
rze generowane przez rynek, mają szanse być zmniejszone właśnie 
poprzez dar, który w tym kontekście okazuje się środkiem umożli-
wiającym mobilizację zasobów danego systemu, czego efektem 
może (aczkolwiek nie musi) być wzrost gospodarczy. Bez względu 
więc na to, czy jesteśmy za, czy przeciw przyznaniu organom pań-
stwa prawa do wspomnianego wcześniej arbitralnego darowania 
długów, to sam mechanizm redystrybucji, w wyniku którego pań-
stwo pobiera pieniądze w  postaci podatków a  następnie je daje 
w określonej ilości tym, którym uważa, że dać należy (por. Kołodko 
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2013: 38–41), jest dowodem na to, że logika daru wcale nie jest 
domeną dawnych społeczności i ich gospodarek. 

Człowiek w społeczeństwie wśród darów 
i kontraktów – podsumowanie

Zbliżając się do końca rozważań, warto ukazać, w jaki sposób razem 
logika daru i kontraktu współwystępują w życiu społecznym. Do tej 
pory wskazaliśmy różnice pomiędzy tymi dwiema, które przedsta-
wia i doprecyzowuje poniższa tabela.

Tabela 2. Porównanie kategorii „daru” i „kontraktu”

DAR KONTRAKT

Wielkość społeczności mała duża

Stosunek do wartości/ceny nienegocjowalny
wartość nieprecyzyjna

negocjowalny
wartość doprecyzowana ceną

Dominujący charakter relacji 
pomiędzy stronami

asymetria
krewni, bliscy, przyjaciele

symetria, ekwiwalentność
obcy

Miejsce w sekwencji interakcji 
społecznych

pierwszorzędne,
warunkujące zaistnienie 
kontraktu

drugorzędne
poszerzające sferę wymiany, 
w jakimś sensie umożliwiające 
dokonywanie kolejnych darów

Postrzeganie dobra będącego 
przedmiotem daru/kontraktu

wyjątkowy status, 
dobra „bezcenne”

dobra pospolite

Źródło: opracowanie własne.

To, o co nam jednak chodzi, to pokazanie, że pomimo wyraźnych 
i  zasadniczych różnic pomiędzy darem i  kontraktem – w  ramach 
ładu społeczno-gospodarczego oraz w  kontekście jego spójności 
i  zrównoważonego rozwoju – niezbędne są obie związane z  nimi 
logiki. Swoistym kluczem będzie tu kategoria wzajemności, która – 
tu rozumiana nieco inaczej niż u  Polanyiego jako jedna z  trzech 
zasad gospodarowania – będzie traktowana jako zasadniczy i uni-
wersalny rys interakcji międzyludzkich w  ramach społeczeństwa. 
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Wyraża się to dość czytelnie w koncepcji homo reciprocans (por. Fehr 
i  Gächter 1998), według której wzajemność, odwzajemnianie to 
jeden z zasadniczych wymiarów życia człowieka. W sposób przydat-
ny dla nas rozważa to Luigino Bruni, który pisze, że „kontrakty 
(wymiana podejmowana ze względu na interes własny) i wzajemne 
dary stanowią z pewnością dwie różne formy wzajemności, ale są 
one obie formami wzajemności, które są zasadnicze dla dobrego 
społeczeństwa” (2008: X).

W  odniesieniu do rynku można na podstawie powyższego 
stwierdzić, że choć zdominowany jest on przez ekwiwalentną wza-
jemność kontraktową, to nie znaczy, że w relacjach rynkowych nie 
jest potrzebny inny rodzaj wzajemności. W inny sposób to zagad-
nienie komentuje Benedykt XVI, który stwierdza, że „rynek (…) 
kierujący się jedynie zasadą równowartości zamienianych dóbr, nie 
potrafi  doprowadzić do jedności społecznej, której zresztą potrze-
buje, aby dobrze funkcjonować. Bez wewnętrznych form solidarno-
ści i wzajemnego zaufania, rynek nie może wypełnić swojej ekono-
micznej funkcji” (Benedykt XVI 2009: pkt 35). 

Podsumowując ten wątek, przywołać warto natomiast ponownie 
Bruniego, który pisze, że „cywilizacja może rozkwitać, kiedy jest 
zdolna uaktywnić wiele form wzajemności” (Bruni 2008: 47). 

Gdyby spróbować to pokazać z  jeszcze innej strony, to można 
zwrócić uwagę na to, że skoro koncepcja wolnego rynku to rodzaj 
utopii, gdyż rynek nigdy nie jest autonomiczny – jest zawsze ele-
mentem kultury, mechanizmem w  niej zanurzonym (zakorzenio-
nym społecznie, jakby to powiedział Polanyi) – a kultura nie zrywa 
zupełnie z naturą, lecz na niej bazuje, to logika daru, który możemy 
uznać za element porządku naturalnego, jako regulator pewnej kla-
sy działań musi współistnieć z logiką kontraktu, która z kolei oka-
zuje się efektywnym paradygmatem dla części interakcji w obrębie 
społeczeństwa. Chodzi więc o  wyraźne wyakcentowanie tego, że 
wymiana rynkowa i nierynkowa przeplatają i uzupełniają się.

Współzależność ta trafnie ukazana jest przez Johna D. Muellera, 
który zwraca uwagę na fakt o fundamentalnym znaczeniu zarówno 
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dla naszych rozważań, jak i dla sposobu rozumienia gospodarowa-
nia jako praktyki społecznej. Stwierdza on, że ostatecznie osobą 
korzystającą z osiągniętych przychodów nie jest wyłącznie ten, kto 
je osiągnął, ale że mogą one stanowić przedmiot podziału z innymi 
osobami. Co więcej, może się to dokonywać niekoniecznie według 
reguł rządzących kontraktami, ale według logiki daru – i  często 
przecież w taki sposób się to odbywa. Autor ten udoskonala nasze 
rozumienie różnicy między darem a  kontraktem, które widziane 
przecież od zewnątrz mogą wyglądać podobnie. Pisze on mianowi-
cie, że „najogólniej mówiąc, dajemy nasz majątek bez oczekiwania 
rekompensaty ludziom, których szczególnie kochamy, a sprzedaje-
my tym, wobec których nie mamy takiej postawy, po to, by zatrosz-
czyć się o tych, których kochamy” (Mueller 2010).

Widać więc, że w rzeczywistości gospodarczej przywoływane tu 
kategorie daru i  kontraktu warunkują i  uzupełniają się, i  ma to 
miejsce bez względu na epokę, system polityczny, preferowany nurt 
ekonomii czy aplikowane koncepcje polityki gospodarczej. Oznacza 
to, że o tyle stosowane narzędzia i mechanizmy kształtowania ładu 
społeczno-gospodarczego będą się przyczyniały do spójnego, har-
monijnego i zrównoważonego rozwoju, o ile w swych zasadniczych 
założeniach respektować będą fakt współwystępowania i  komple-
mentarności logiki daru i logiki kontraktu, które ukazują dwa odcie-
nie oblicza człowieka jako bohatera społecznie zakorzenionego pro-
cesu gospodarowania. 
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S u m m a r y

To Sell One Has to Give – of Market and 
Its Non-Market Foundations

Th e paper analyzes interdependence of the market sphere which functions according to the 
logic of contract, and the sphere of non-market activity within economy, where the logic of 
gift dominates as a paradigm. Th e purpose of the analysis is to present how the above con-
cepts of societal exchange intertwine and complete each other within the socio-economic 
order. Th is is followed by the description of ‘pre-market’ economic paradigms (based on 
Karl Polanyi’s contribution) such as reciprocity, redistribution and household. Special 
attention is paid to category of gift, which is presented as prior to contract and being 
a necessary condition of the former one. 

Th e purpose of the analysis undertaken in this paper is to show how understanding of 
the interaction discussed here is necessary for creating integrated vision of how socio-eco-
nomic order functions and off ers adequate perspective for formulating recommendations 
within social and economic policy.

K e y  w o r d s :  e c o n o m y ,  m a r k e t ,  g i f t ,  c o n t r a c t ,  s o c i o - e c o n o m i c 
o r d e r




