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Piszący niniejsze słowa chciałby zwrócić uwa-
gę na wybrane zagadnienia zawarte w publika-
cji, która po raz pierwszy w  języku angielskim 
ukazała się prawie pół wieku temu1. Z  pozoru 
dzieło to może wydawać się książką powszech-
nie znaną, z  której wiedzę i  inspirację czerpa-
ło już kilka generacji przedstawicieli nauk spo-
łecznych. Jednak w  kontekście współczesnych 
dyskusji w  kręgach przedstawicieli nowej eko-
nomii instytucjonalnej, której podstaw rozwoju 
należy szukać w dostrzeżeniu znaczenia instytu-
cji w procesach ekonomicznych2, warto sięgnąć 
do założeń teorii wymiany rozumianej jako ele-
mentarny proces życia społecznego. Pretekstem 
napisania niniejszej recenzji było również poja-
wienie się w 2009 r. polskiego tłumaczenia dzie-
ła P.M. Blaua3. Ten wybitny przedstawiciel nauk 
społecznych, z którego dorobku inspirację mogą 
czerpać socjolodzy, psycholodzy czy ekonomi-
ści, zajmował się m.in. problematyką biurokra-
cji, organizacji, teorią wymiany społecznej oraz 
makrostrukturalną teorią relacji międzygrupo-
wych. W niniejszej recenzji chciałbym skupić się 
na wybranych elementach książki P.M. Blaua, 
tj. zagadnieniach teorii wymiany, teorii makro-
struktury oraz na instytucjach.

1. Teoria wymiany

Jednym z  elementów publikacji mogących 
przyciągnąć uwagę czytelnika jest z  pewnością 
próba naszkicowania związku pomiędzy teorią 
wymiany, którą Blau zainteresował się na po-
czątku swojej kariery naukowej, a teorią makro-
strukturalną, nad którą prace zakończył trzy-
dzieści lat później. Autor książki pt. Wymiana 
i władza w życiu społecznym podejmuje proble-
matykę mikrosocjologicznej analizy procesów 
wzajemności i  równowagi, co stanowi podsta-
wę do rozwinięcia niektórych zagadnień teore-
tycznych z zakresu makrosocjologicznych badań 
struktury społecznej. Jednocześnie omawia-
ne dzieło jest świadectwem ewolucji poglądów 
Blaua. We wprowadzeniu do drugiego wydania 
książki4 autor wyjaśnia, jak zmieniły się jego po-
glądy w kontekście teorii socjologicznej w ciągu 
20 lat od pierwszej edycji. Warto zwrócić uwagę 
na zakwestionowanie założenia, że fundamen-
tem teorii makrosocjologicznej jest mikrosocjo-
logia. Autor podkreśla, że makrosocjologiczna 
i  mikrosocjologiczna analiza powinny wyko-
rzystywać różne podejścia teoretyczne i pojęcia, 
gdyż prezentują zupełnie odmienne perspekty-
wy życia społecznego. Mimo iż te ujęcia trud-
no nałożyć na siebie, zarazem nie istnieją mię-
dzy nimi sprzeczności.

Według Blaua wymianę społeczną moż-
na uznać za formę pośrednią między transakcją 
ekonomiczną a  relacjami o  charakterze osobi-
stym. W odróżnieniu od transakcji ekonomicz-
nych wymianę społeczną charakteryzują samo-
istne elementy. Istotne są przy tym korzyści 
o  wartości zewnętrznej, co z  kolei kontrastuje 

1 Tj. w 1964 r.
2 Jak to ujął R.C.M. Matthews: a) „instytucje mają zna-
czenie” (institutions do matter); b) uwarunkowania insty-
tucjonalne mogą być analizowane przy wykorzystaniu 
narzędzi dostępnych w teoriach ekonomicznych (the de-

terminants of institutions are susceptible to analysis by the 

tools of economic theory); Matthews 1986, s. 903–918.
3 Polski przekład na podstawie: P.M. Blau (1986). Ex-

change and Power in Social Life. New Brunswick, New 
Yersey: Transation Publishers.

4 Z  1986 r., na podstawie którego powstało omawiane 
polskie tłumaczenie.
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z  relacjami obopólnego przyciągania i wsparcia 
w  relacjach uczuciowych. Konsekwencją proce-
sów wymiany społecznej jest powstanie nieokre-
ślonych zobowiązań, których egzekwowanie 
opiera się na zaufaniu, a nie na wiążących umo-
wach, jak w  przypadku transakcji ekonomicz-
nych (Blau 2009, s.  116). Autor zwraca uwa-
gę na zasadnicze znaczenie procesów wymiany 
społecznej. Uważa, że jest ona prototypem zja-
wiska społecznego i elementarnym procesem ży-
cia społecznego. Istotne jest rozumienie wymia-
ny jako procesu społecznego „(…) o centralnym 
znaczeniu dla życia społecznego, który jest po-
chodną procesów prostszych i  z  którego z  ko-
lei wywodzą się procesy bardziej złożone” (s. 29). 
Autor podważa jej redukcję dokonaną przez 
G.C. Homansa do psychologicznych motywów 
jednostek (s. 4–5). Wymiana społeczna leży 
u podstaw zarówno relacji grupowych, jak i mię-
dzyjednostkowych. Odnosi się bezpośrednio do 
procesów swobodnych transakcji między co naj-
mniej dwiema osobami, gdzie następuje zależ-
ność zachowania osoby od postępowania innych, 
co z kolei jest uwarunkowane przeszłymi i ocze-
kiwanymi interakcjami między tymi osobami 
(s. 4). P.M. Blau pisze o dwóch warunkach po-
stępowania niezbędnych do zaistnienia wymiany 
społecznej. Po pierwsze, musi być ono ukierun-
kowane na cele, które można osiągnąć jedynie 
przez interakcje z innymi. Po drugie zaś, wybór 
środków musi zostać podporządkowany osią-
gnięciu tych celów (s. 30).

2. Teoria wymiany a teoria 
makrostruktury

Drugim elementem książki Wymiana i  wła-
dza w  życiu społecznym, na który chciałbym 
zwrócić uwagę, są rozważania P.M. Blaua na te-
mat struktur złożonych. Przedmiotem zainte-
resowania teorii makrostruktury5 jest struktura 

społeczna wielkich populacji, za pomocą której 
można wyjaśnić funkcjonowanie wzorów (struk-
tury) relacji społecznych. W  tym kontekście 
Blaua interesuje zróżnicowanie ludzi pod wie-
loma względami, w tzw. strukturze pozycji spo-
łecznych, przy czym dana jednostka może znaj-
dować się na wielu różnych pozycjach. Zdaniem 
autora „(…) struktura społeczna określana być 
może jako wielowymiarowa przestrzeń pozycji 
społecznych, w których ludzie są rozmieszczeni 
i pomiędzy którymi zaobserwować można wy-
stępowanie stosunków społecznych określonej 
częstości” (Blau 2009, s. 6–7).

Wskazując na różnice między teorią wymia-
ny a teorią makrostrukturalną piszę, że „(…) teo-
ria wymiany analizuje wzajemne pobudki pod-
trzymujące relacje społeczne, podczas gdy teoria 
makrostrukturalna wyjaśnia zewnętrzne naci-
ski, które struktura populacji nakłada na rela-
cje społeczne” (s. 9). W  teorii makrostruktury 
autor zakłada, iż relacje wewnątrzgrupowe za-
chodzą częściej niż relacje międzygrupowe, a ta 
przewaga jest utrzymywana dzięki naciskom 
istniejącym wewnątrz grupy. Źródła nacisków 
są z  kolei zakorzenione w  procesach wymiany 
społecznej (częstsze wchodzenie w  relacje spo-
łeczne z  członkami własnej grupy i  potępianie 
wchodzenia w relacje z jednostkami z grup ze-
wnętrznych).

3. Teoria makrostruktury a instytucje

Teoria makrostruktury może być niejako pre-
tekstem do rozważań na temat rozumienia i zna-
czenia instytucji6. Jak wskazuje M.P. Blau w in-
nym ze swoich artykułów (2006), stosunki 
społeczne w  makrostrukturach7 są formułowa-

5 Makrostruktura może być rozumiana jako „...rozkład 
członków populacji według wszystkich parametrów 
nominalnych i stopniowalnych, które rozróżniają lu-
dzi” (Turner 2008, s. 616). Zgodnie z tym podejściem 
członków danej populacji można podzielić według pa-
rametrów nominalnych (cechy odróżniające za pomocą 
ogólnych kategorii, jak np. płeć) oraz parametrów stop-
niowalnych (rozróżnienie za pomocą przyjętej skali, np. 
wiek, dochód).

6 Zgodnie z podejściem D. Northa możemy powiedzieć, 
że instytucje to określony zestaw zwyczajów, norm, pro-
cedur, ustalonych praktyk, reguł i przepisów, które regu-
lują relacje i interakcje pomiędzy jednostkami, grupami 
i organizacjami.
7 P.M. Blau wskazuje, że makrostruktury składają się 
z wzajemnie powiązanych struktur społecznych, a mikro-
struktury to wzajemnie powiązane jednostki.
8 Warto w tym miejscu wspomnieć, że na wartości i nor-
my, jako czynniki regulujące stosunki wymiany i od-
różniające wymianę międzyludzką od tej występującej 
w świecie zwierząt, zwracał uwagę C. Levi-Strauss (an-
tropologiczna teoria wymiany).
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ne przez wartości kulturowe i normy8. Zastępują 
one niejako bezpośrednie interakcje zachodzą-
ce w  małych zbiorowościach, o  których pisał 
m.in. G.C. Homans. Te wartości i  normy, ule-
gając pewnym modyfi kacjom, są przekazywane 
kolejnym pokoleniom. Decydują one o przebie-
gu życia społecznego oraz o formach społecz-
nych powstających w  poszczególnych grupach 
(Blau 2006, s. 93–101). Normy ustala się m.in. 
w związku z koniecznością ograniczania zakre-
su  dozwolonego zachowania. W  konsekwencji 
funkcjonowania norm społecznych bezpośrednie 
transakcje pomiędzy jednostkami są zastępowa-
ne wymianą pośrednią. Jak wskazuje Blau „normy 
społeczne są niezbędne, aby przeszkodzić działa-
niom umożliwiającym jednostkom osiąganie in-
dywidualnych korzyści kosztem wspól nych inte-
resów zbiorowości” (s. 96). Ich tworzenie wynika 
z konieczności ochrony procesów wymiany spo-
łecznej przed aspołecznymi zachowaniami (np. 
przemoc fi zyczna) oraz innymi zjawiskami stoją-
cymi w sprzeczności z podstawowymi wartościa-
mi kulturowymi. W przypadku braku norm, ne-
gatywne procesy związane z  istnieniem władzy 
zwierzchniej oraz lepszej pozycji przetargowej 
mogłyby podważyć zaufanie niezbędne w  wy-
mianie społecznej, przez co przestałaby być ona 
mechanizmem samoregulującym (s. 93–101).

Założenia teorii makrostruktury pozwoliły 
wyprowadzić autorowi podstawowe cechy du-
żych zbiorowości. Zaliczył do nich:
– kluczową rolę wspólnych wartości w  proce-

sach społecznych9;
– instytucjonalizację nakładającą ograniczenia 

na różne aspekty funkcjonowania zbiorowości;
– spostrzeżenie, że składniki wielkich struktur 

społecznych (podstruktury) są także struktu-
rami społecznymi; współzależność podstruk-
tur ujawnia złożoność struktury społecznej 
i jest podstawowym źródłem zmiany społecz-
nej (Blau 2009, s. 249).
Rozważania na temat znaczenia norm i war-

tości w  strukturach złożonych prowadzą do 
podkreślenia wagi instytucji społecznej. Autor 
twierdzi, że jej powstanie jest konieczne do za-
chowania określonego ładu społecznego (war-
tości i  przekonań kulturowych) dla przyszłych 

pokoleń (s. 242). W związku z instytucjonaliza-
cją, przez którą rozumie utrwalenie elementów 
struktury społecznej w  kolejnych pokoleniach, 
możliwe jest funkcjonowanie zorganizowanej 
społeczności przez wiele generacji przy niezmie-
niających się zasadach, które rządzą relacjami 
społecznymi i wzorami zachowań. W tym celu 
muszą być spełnione trzy warunki. Po pierwsze, 
konieczna jest formalizacja i wpisanie w warun-
ki historyczne wzorów zinstytucjonalizowanego 
życia społecznego10, po drugie, wartości społecz-
ne muszą zostać przekazane w procesie socjali-
zacji11, i  wreszcie, grupy dominujące w  danych 
społecznościach muszą być zainteresowane pod-
trzymaniem tych wzorów12 (s. 243–245).

Takie założenia pozwoliły autorowi na doko-
nanie klasyfi kacji instytucji społecznych, które 
podzielił na:
– integracyjne (utrwalające wartości i chroniące 

wyróżniający charakter, np. instytucje rodzin-
ne, religijne);

– służące ochronie układów społecznych po-
wstałych w  celu produkcji i  dystrybucji nie-
zbędnych udogodnień społecznych (np. insty-
tucje ekonomiczne, edukacyjne);

– służące podtrzymywaniu władzy zwierzch-
niej i  organizacji potrzebnych do mobiliza-
cji środków oraz koordynacji działań zbio-
rowych w dążeniu do społecznych celów (np. 
polityczna organizacja społeczeństwa, trwa-
łe zasady zarządzania i  administracji, jakimi 
kierują się fi rmy, związki, stowarzyszenia za-
wodowe);

– „komponent antyinstytucjonalny” złożony 
z war tości i ideałów, które nie zostały jeszcze 
zrealizowane, a stanowią podstawowe źródło 
zmiany społecznej (ruchy opozycyjne) (Blau 
2009, s. 246–248).

9 Wspólne wartości mają również znaczenie, choć już nie 
kluczowe, w funkcjonowaniu mniejszych grup.

10 Mogą być one przekazywane w formie ustnej lub po-
przez dokumenty pisane.
11 Socjalizacja może przykładowo polegać na (często 
nieświadomym) przekazywaniu przez rodziców dzie-
ciom norm i wartości, które dominują w danym kręgu 
społecznym.
12 Innymi słowy musi zachodzić zakorzenienie w struk-
turach władzy określonych wartości i norm.
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4. Podsumowanie

Istnieje kilka powodów, dla których warto 
sięgnąć po książką pt. Wymiana i władza w ży-
ciu społecznym. Jej lektura pozwala wgłębić się 
w  szerszy kontekst związany z  procesami spo-
łecznymi, zarówno z  perspektywy mikro-, jak 
i  makrosocjologicznej, a  także będącą cechą 
struktur złożonych instytucjonalizacją ograni-
czającą niektóre formy aktywności zbiorowo-
ści. Istotne z punktu widzenia piszącego niniej-
sze słowa było ukazanie wymiany w ujęciu P.M. 
Blaua. Uważa on, że wymiana społeczna to pro-
totyp zjawiska społecznego oraz elementarny 
proces społeczny „(…) o centralnym znaczeniu 
dla życia społecznego, który jest pochodną pro-
cesów prostszych i  z  którego z  kolei wywodzą 
się procesy bardziej złożone” (Blau 2009, s. 29). 
Wymiana społeczna leży u podstaw zarówno re-
lacji grupowych, jak i międzyjednostkowych.

Bazując na spostrzeżeniach autora, moż-
na obserwować i badać inne procesy społeczne. 
W kontekście rozważań o teorii wymiany i teorii 
makrostruktury istotne jest spostrzeżenie zaleca-
jące ostrożność w wyciąganiu wniosków o sferze 
makro na podstawie stwierdzeń funkcjonujących 
w obszarze mikro. Te dwie sfery wzajemnie się 
nie wykluczają, należy je traktować jako paralel-
ne i wzajemnie się uzupełniające, lecz do prawi-
dłowego zdiagnozowania zachodzących w nich 
zjawisk konieczne jest stosowanie różnych po-
dejść. Istotna różnica pomiędzy teorią makro-
strukturalną a  innymi podejściami to koniecz-
ność wejścia na wyższy poziom ogólności w celu 
wychwycenia prawidłowości, którymi rządzą się 
duże społeczności. W tym przypadku badane są 
ogólne kategorie ludzi oraz ogólne miary wska-
zujące na powiązania międzyludzkie. P.M. Blau 
podkreśla także znaczenie norm i  wartości dla 
dużych układów. Istnienie norm i wartości ogra-
nicza zakres dozwolonego zachowania, na sku-
tek czego bezpośrednie transakcje są zastępowa-
ne wymianą pośrednią.

Dla czytelnika interesujące może być tak-
że prześledzenie ewolucji poglądów P.M. Blaua, 
poparte jego niemal półwieczną aktywnością 
badawczą, w  szczególności w  zakresie wspo-
minanej powyżej ograniczonej możliwości wy-
prowadzania wniosków na poziomie makro na 
podstawie obserwacji sfery mikro. Z  punktu 

widzenia piszącego niniejsze słowa niezwykle 
istotne wydaje się wskazanie różnych fundamen-
tów makro- i  mikrosocjologii przy jednocze-
snym stwierdzeniu możliwości pogodzenia tych 
teorii. Zatem istnienie różnych podstaw nie wy-
klucza związków pomiędzy tymi ujęciami.

Niezwykle cenne wydają się także spostrzeże-
nia P.M. Blaua w zakresie interakcji zachodzą-
cych w  procesach wymiany społecznej. Obok 
właściwego doboru środków, stanowią one jeden 
z dwóch niezbędnych warunków zaistnienia wy-
miany społecznej. Interakcje w strukturach zło-
żonych przyjmują formę pośrednią i  zależą od 
istniejących norm oraz uwarunkowań kulturo-
wych. Prowadzi to do stwierdzenia, że stosunki 
społeczne w  makrostrukturach zachodzą w  ra-
mach instytucji.

Mnogość zagadnień istotnych z  punktu wi-
dzenia przedstawiciela nauk społecznych, a tak-
że ich fundamentalne znaczenie z perspektywy 
prowadzenia badań, pozwalają polecić polskie 
wydanie książki P.M. Blaua jako cenną, a  kto 
wie czy nie obowiązkową lekturę czytelników 
Zarządzania Publicznego.

Piotr Kopyciński13
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