
NOWE WYZWANIA: 

 DOBRO WSPÓLNE I 
SOLIDARNOŚĆ  
 



Stabilna nowoczesność 

Escher 

XX wiek: stabilne 
struktury i wiara w 
ciągły postęp: naukowy, 
techniczny, polityczny.  

Stabilne struktury 
dawały wielką zbiorową 
sprawczość.  



Wiek XXI – erozja i rozpad 
stabilnych struktur. Innowacyjność, 
przedsiębiorczość i elastyczność, 
ale także świat bez 

• przyszłości  - niestabilność 
sprawia, że nie można planować an 
i wiązać się z niczym na stałe 

• przeszłości – nieciągłość sprawia, 
że przeszłość jest tylko narzędziem 
władzy, traci sens i odrywa się od 
teraźniejszości 

• tajemnicy – hiperracjonalność 
sprawia, że wszystko staje się 
policzalne (redukcjonizm) i 
przeliczalne na pieniądze 
(finansjalizacja)  

Płynna nowoczesność 

Katarzyna Korzeniecka & Szymon Rogiński 

Utrata 
wiary 

Przeczytajcie Państwo załączony 
tekst – to może być trudne do 
zrozumienia jedynie ze slajdów! 



Interregnum 

….okres czasu, nieznanej nam 
jeszcze długości, pomiędzy 
systemem społecznym, który 
wyczerpał swój potencjał, a 
systemem nowym, nadal 
niewystarczająco 
zdefiniowanym i niepewnym, 
który, jak przypuszczamy, 
będzie jego następcą 
(Zygmunt Bauman, za 
Antonio Gramscim) 



“Stare umiera, a 
nowe jeszcze się nie 
narodziło. W czasie 
tego interregnum 
może pojawić się 
ogromna mnogość 
patologicznych 
symptomów.”  
(Antonio Gramsci) 



Apokalipsa socjologiczna 

•Mamy do czynienia z 
okresem turbulencji – 
apokalipsa 
socjologiczna oznacza 
rozpad struktur i 
instytucji społecznych 
•Ale także inne 
znaczenie słowa 
apokalipsa: 
ἀποκάλυψις 
apokálypsis = 
objawienie, odkrycie 
prawdy (Kostera, 
2020) 



„Po pierwsze, Antropocen, czyli „epoka 
człowieka”, to nie tylko zmiany 
klimatyczne generowane przez przemysł; 
Antropocen, rozumiany jako nowy okres 
geologiczny w historii planety, to także 
wiek pandemii. Przyczyną jest szalejący 
ekstraktywizm, plądrowanie planety, co 
ma dwa skutki: globalne ocieplenie i 
rozprzestrzenianie się epidemii. Druga 
teza, perspektywiczna i pozytywna, 
dotyczy relacji między Antropocenem a 
dobrem wspólnym. Twierdzę, że nie 
jesteśmy bez rozwiązań w obliczu 
Antropocenu. Od Antropocenu wymaga 
się zachowania i obrony dobra 
wspólnego, poczynając od wielkiego 
globalnego dobra naturalnego: lasów, 
biegunów, mórz itp. Ponadto stawką jest 
inny sposób życia na świecie, który 
umożliwi zarówno klimat kontrola zmian i 
zapobieganie epidemiom.” (Benjamin 
Coriat, 2021) 



Tragedia wspólnych pastwisk? 

• Artykuł biologa Garretta 
Hardina (1968) głoszący, 
że dobro wspólne 
nieuchronnie prowadzi 
do zubożenia całej 

wspólnoty cytowany był 
dotąd 8367 razy  

• World Bank (1989) 
nazywa tekst 
„paradygmatem 
dyskusji” 

Brian Holland 



Uproszczone i fałszywe 

•Teza Hardina została 
wielokrotnie odrzucona i 
sfalsyfikowana (m.in. Bromley 
and Cernea, 1989; Ostrom, 
1990; Angus, 2008; Harvey, 
2011); Anukwonke, 2015) 

•“Metafora Hardina jest nie 
tylko społecznym i 
kulturowym uproszczeniem; 
jest historycznie fałszywa.” 
(Bromley and Cernea (1989, p. 
7). 



Zarządzanie a sprawa wspólna 

Hardin całkowicie lekceważy centralną kwestię 
zarządzania: dobro wspólne, takie jak wspólne 
pastwiska, było historycznie zarządzane i 
regulowane przez społeczność cieszącą się nim, w 
pełni świadome niebezpieczeństw związanych z 
indywidualnym wykorzystywaniem 

(Chrostowski i Kostera, 2019) 



Dobro wspólne 

Współistnienie trzech elementów 
praw (Benjamin Coriat, 2015):  

•Zasoby są współdzielone 
(własność) przez społeczność / 
społeczność  

•Obowiązki i zobowiązania za 
dobro wiążą uczestników 
(struktura) 

•Zarządzanie oparte na 
wspólnych obowiązkach i prawach 



Przedsiębiorstwo dobra wspólnego 

Dobro wspólne to nie to samo co 
własność osobistej lub prywatnej, 
której właścicielem jest jedna osoba. 
Różni się również od własności 
kolektywnej, posiadanej przez 
zbiorowość (np. budynek będący 
współwłasnością) w tym sensie, że 
prawdziwa własność wspólna ma 
charakter uniwersalny, tj. nie da się 
jej podzielić na fragmenty, i jest 
dostępna dla wielu jednostek. Nie jest 
to również własność publiczna, która 
jest ogólnie dostępna.  Może być 
wspólnym przedsięwzięciem i 
aktorem gospodarczym (Desreumaux 
i Brechet, 2013).  



Romans tego, co wspólne 

Społeczności 
ustanawiają własne 
zasady zarządzania 
wspólnymi zasobami, w 
tym tradycjami, 
strukturami i normami 
kulturowymi 

(Elinor Ostrom, 1990) 

Brian Holland 



Organizacje alternatywne 



• Używa 
niepewności jako 
zasobu  

• Podejmuje ryzyko 

• Innowacja 

•Zmiana 

•Indywiduacja/ 
samorealizacja 

 

Przedsiębiorczość/ Aktywizm 



Na pewno jest to sprawczość, 
w sensie takim, że czujesz, że 
to co się dzieje jest wynikiem 
twoich decyzji, twoich działań 
i to też uczy bardzo dużo w 
takim społeczeństwie w jakim 
my żyjemy, które na wszystko 
narzeka i ta wina jest oby jak 
najdalej od nas samych. 
Spółdzielnia jest tak jak by 
kopem w tyłek, spoza 
spółdzielcami, tej winy dalej 
się znaleźć nie da. Jeżeli coś się 
nie uda to nie można tego 
zwalić na złego szefa.  

(Marek, Spółdzielnia Miasto) 

 

1) https://www.youtube.com/watch?v=fIFxrcQizJE&t=23s  

2) https://www.youtube.com/watch?v=rq6qjRlf24k  

3) https://www.youtube.com/watch?v=wD5yz0EVm-o&t=1s  

https://www.youtube.com/watch?v=fIFxrcQizJE&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=rq6qjRlf24k
https://www.youtube.com/watch?v=wD5yz0EVm-o&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wD5yz0EVm-o&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wD5yz0EVm-o&t=1s


Kultura organizacyjna 

Gabriel Isak 

• Więzi 

• Relacje 

• Lojalność  

• Wierność 

• Współzależność 

• Współpraca 

• Współistnienie 



Czuję, że po prostu nie 
mam ochoty już nigdy 
nic robić sama. 
(Marianna, Przestrzeń 
Gier) 



Kooperatywa bardzo 
pozytywnie mnie 
zaskoczyła [...] no ludzie. 
Fantastyczni ludzie, 
którzy robią różne 
rzeczy, robią rzeczy 
razem, różne dobre 
rzeczy. I przez to też 
mam uczucie że robię 
coś dobrego dla siebie i 
dla innych (Jola, 
Spółdzielnia Smok). 

 



Solidarność jest ważna w 
spółdzielczości. To gdzieś 
odróżnia bardzo, czy powinno 
odróżniać spółdzielczość od 
takiego zwykłego biznesu. Czyli 
solidarność na zasadzie takiej, 
że troszczymy się ekonomicznie, 
ale też psychicznie o siebie, 
spotykamy jako ludzie, widzimy 
stan danej osoby i bardzo 
podmiotowo podchodzimy do 
członków i do rzeczy, które 
robimy. Człowiek jest w tym 
procesie bardzo ważny. (Marek, 
Spółdzielnia Miasto) 



„Nasz zakład” 

„Soplicex”: „Nasz zakład, nasza firma, 
to było dla pracowników coś, co 
stanowiło wspólną wyższą wartość. 
Zakładali, że własny interes powinien 
być podporządkowany temu, co 
uważano za wspólne cele. Zarówno 
pracownicy, jak i dyrektorzy, zarówno 
starzy, jak i młodzi, znali historię 
swoich organizacji i opowiadali ją przy 
różnych okazjach, często 
personifikując firmę i powiększając 
heroiczne cechy.” (Chrostowski i 
Kostera (2019) 

 



Wspólne i miejskie 

Zofia Łapniewska: o 
inicjatywach 
ekonomicznych w miastach 
– dobro wspólne działa 

Krzysztof Nawratek: o 
architekturze i przestrzeni 
miejskiej – dobro wspólne 
jest skuteczne 

„widmo commonizmu być 
może już krąży nad 
planetą” (De Nagelis and 
Harvie, 2014, p. 292).  

https://www.youtube.com/watch?v=MA
AuLc3IoNE  

https://www.youtube.com/watch?v=MAAuLc3IoNE
https://www.youtube.com/watch?v=MAAuLc3IoNE


Istnieje alternatywa 
• Organizacje dobra wspólnego wykazują 

dynamikę horyzontalną, na którą składają się 
silne relacje z otoczeniem i lokalnymi korzeniami; 
(Guy Standing, 2019);  

• Można powiedzieć, że dobro wspólne jest dobrem 
wspólnym zarządzanym samodzielnie, ze 
wszystkimi implikacjami w zakresie kapitału, 
rodzajów relacji, komunikacji, wzajemnego 
zrozumienia oraz tego, co reprezentuje pod 
względem uczenia się, inwestycji i 
zaangażowania. (Desreumaux i Brechet, 2013)  

• Oprócz koniecznej redystrybucji bogactwa i 
gwarancji warunków życia należy zaradzić 
związanej z reprezentacją konfiskacie mowy i 
władzy decyzyjnej, która nie reprezentuje ludzi w 
ich różnorodności i pozbawia ich zdolności do 
definiowania. wspólne dobro i rozwój zbiorowej 
inteligencji […] poprzez praktykę wspólnej 
deliberacji. (Chantal Jaquet, 2021) 



Pandemia… 

Pandemia uczy więzi (Edgar 
Morin). Jesteśmy 
społeczeństwem, świat jest 
złożonym ekosystemem, w 
którym nic nie dzieje się w 
izolacji. Działania w jednym 
miejscu mają konsekwencje 
w wielu innych. 
Potrzebujemy rozwiązań 
systemowych.  

BLU 



Nie ma nic bardziej szkodliwego niż 
proste rozwiązania złożonych 

problemów  

(Andrzej Zawiślak, 1984) 



Entropia 

Żyjemy w czasach intensywnej i 
przyspieszającej entropii (Bernard 
Stiegler)  

Entropia może być rozumiana jako 
dynamika porządkująca 
nieporządek, w której energia jest 
zużywana i tracona w procesie. 
Jest nieodwracalna i powoduje 
utratę złożoności i różnorodności, 
a w końcu – śmierć systemu (stan 
wyczerpany, pozbawiony 
potencjału). 



Sprzężenie zwrotne ujemne 

Kapitalizm zachodni w ubiegłym wieku, 
mimo kilku poważnych kryzysów, był zdolny 
do samoregulacji. Działały w nim 
mechanizmy ujemnego sprzężenia 
zwrotnego, które były wykorzystywane 
(prędzej czy później) jako korekta systemów 
kontroli 



Poza kontrolą 

Pętle dodatniego sprzężenia zwrotnego prowadzą 
stale i wytrwale do udoskonalania istniejących 
procesów. Powoduje to ujednolicenie władzy i 
konsolidację systemu. Jednocześnie uniemożliwia 
regenerację, odnowę i adaptację do coraz bardziej 
złożonego środowiska. Władza w złożonym 
systemie nie powinna być jednolita, lecz raczej 
odzwierciedlać jego złożoność.  



Systemowa głupota 

Bernard Stiegler: głupota systemowa; pragnienie 
prowadzi do samorealizacji, a impuls do bezmyślnej 
konsumpcji 

Systemy uczą się dzięki ujemnemu sprzężeniu 
zwrotnemu, a wraz ze wzrostem liczby pętli sprzężenia 
zwrotnego uczenie staje się coraz głębsze: od prostego 
korygowania termostatu, przez poszukiwanie przyczyn 
(uczenie się w podwójnej pętli), po uczenie się, jak się 
uczyć (potrójna pętla). Jednak gdy głównym 
mechanizmem regulacyjnym jest dodatnie (a nie ujemne) 
sprzężenie zwrotne, system przestaje się uczyć. Traci też 
swoją pamięć.  



Negentropia 

Negentropia jest cechą 
charakterystyczną wszelkiego 
życia i wspólnym dobrem całej 
planety.  

Kiedy organizmy się formują, 
budują potencjał – porządek, 
który obala i opiera się 
entropicznemu dryfowi w 
kierunku chaosu. Życie rozwija 
techniki, aby powstrzymać śmierć 
i rozpad (Erwin Schrödinger, 
1944) 



Negentropocen? 

Anthrôpos = anathrôn ha opôpe czyli ten 
kto zastanawia się nad tym co zobaczył 
(Sokrates w dialogu Platona „Kratylos”) 


