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Stała nowoczesność 

Escher 

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

Wierzyliśmy, że świat cały czas 
staje się lepszy, że nasza 
przyszłość  będzie coraz 
lepsza. Stabilne struktury 
dawały wielka sprawczość. 
Jednak umożliwiały też 
funkcjonowanie bardzo 
sprawnych systemów 
zniewolenia, dyktatur i ucisku.  



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) 

Taki etap mamy obecnie. 

Szymon Roginski 



John Slavin 

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



„Nie ma alternatywy”…. ??? 



‘Obecne zadanie, by podnieść 
ludzką integrację do poziomu 
całej ludzkości może okazać się 
niezwykle żmudne, uciążliwe  i 
kłopotliwe w realizacji.  Musimy 
przygotować się na długi okres 
pełen raczej pytań, niż 
odpowiedzi, więcej problemów, 
niż rozwiązań i działania w 
cieniu delikatnie wyważonych 
szans sukcesu i porażki… 
Bardziej niż kiedykolwiek dotąd 
my – ludzcy mieszkańcy Ziemi – 
jesteśmy w sytuacji albo-albo: 
albo połączymy się podając sobie 
ręce, albo we wspólnym grobie’ 
(Zygmunt Bauman, Retrotopia 
2017) 



Nie ma alternatywy 



Bernard Stigler i Hans Ulrich Obrist (2019):  

Odbić w inną drogę. „Nie ma alternatywy” 

Stoimy na stanowisku, że powszechny brak woli jest symptomem 
głębokiej dezorientacji w odniesieniu do wyzwań, jakie nakłada na 
nas współczesna epoka: epoka antropocenu. Brak ram 
teoretycznych, które pozwalałyby nam je właściwie zrozumieć 
stanowi przeszkodę dla działań, których podjęcie umożliwiłoby 
realne odwrócenie tendencji zagrażających biosferze. 

Nasza główna teza głosi, że era antropocenu może zostać opisana 
jako era entropocenu, ponieważ erę tę charakteryzuje przede 
wszystkim masowy wzrost entropii we wszystkich postaciach: 
entropii fizycznej, biologicznej i informacyjnej. Tymczasem 
ekonomia głównego nurtu zaniedbała kwestię entropii. Dlatego też 
sądzimy, że konieczny jest nowy model makroekonomiczny, 
którego wypracowanie winno mieć na celu walkę z entropią 

 



[…]I would burn my right hand in a slow fire 
To change the future ... I should do foolishly. The beauty of modern 
Man is not in the persons but in the 
Disastrous rhythm, the heavy and mobile masses, the dance of the 
Dream-led masses down the dark mountain.  

(Robinson Jeffers, Rearmament) 



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 
(Monika Kostera, 2020) 

John Slavin 



„Nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż 
proste rozwiązania złożonych problemów 
(Andrzej Zawiślak)  

„Complexity is not chaos” (Elinor Ostrom) 

 



Wartości 

Karolina Matyjaszkowicz, 
Łowczyni komet 

W społeczeństwie ważną rolę 
zaczynają odgrywać wartości, które 
odnajdujemy poprzez socjologiczną 
apokalipsę – które (lub których brak) 
stają się widoczne poprzez rozpad 
struktur społecznych. 

Dobro wspólne jest wartością złożoną 
i kolektywną, opartą na 
współdzieleniu. 

 Wspierają ją wartości, takie jak 
solidarność, przyjaźń/ wspólnota, 
przedsiębiorczość/ aktywizm  



Problem - Shareholder Value 

 Posiadacze takiego kapitału z powody presji jaką system 
wywiera na swoje kluczowe instytucje (takie jak rynki) 
stale kupują i sprzedają akcje (lub obligacje) w pogoni za 
krótkoterminowymi zyskami. Okres posiadania udziałów 
stale się kurczy, a akcjonariusze są coraz bardziej 
rozproszeni, co sprawia, że nie mogą kontrolować 
korporacji ani wywierać wpływu, który mógłby być 
korzystny dla firm i ich otoczenia. Za to fundusze same w 
sobie powodują nieodpartą dynamikę gospodarki 
rabunkowej, mającej na celu nawet nie zysk ale jego 
marginalną maksymalizację, czyli imperatyw ciągłego 
przyrostu dochodów.  



W takich warunkach nie 
sposób się wyłamać i 
zarządzać po ludzku, 
nawet jeśli jest się dobrym 
człowiekiem  

(chyba, że funkcjonuje się 
w organizacji 
alternatywnej). 

Emmanuel Faber 



Dlaczego się nie da? Autonomizacja 
celów 

• Autonomizacja celów: 
przekierowanie organizacji na 
realizowanie celów partykularnych 
zamiast celu głównego, gdzie cel 
główny jest rozumiany jako cel 
wszystkich lub większości 
uczestników (Kieżun 1971, s. 12).  

• Takie przeorientowanie się 
powoduje osiąganie korzyści 
partykularnych, zamiast 
realizowania strategii wspólnego 
dobra polegającej na przetrwaniu i 
organizacji (Obłój, 1987).  



Wspólny cel, czyli dobro wspólne 
Organizacje dobra wspólnego 
wykazują dynamikę kłączową, na 
którą składa się wzrost poziomy, silne 
powiązania z otoczeniem i lokalne 
korzenie (Guy Standing, 2019) 

Brian Holland 

„Można powiedzieć, że dobro wspólne 
jest autonomicznie zarządzane, ze 
wszystkimi implikacjami w zakresie 
kapitału, rodzajów relacji, komunikacji, 
wzajemnego zrozumienia oraz tego, co 
reprezentuje w zakresie uczenia się, 
inwestycji i zaangażowania.” 
(Desreumaux & Brechet, 2013) 



Dobro wspólne 

Współistnienie trzech elementów prawach 
(Benjamin Coriat, 2015):  

• Zasoby są podzielane (własność) przez 
wspólnotę/ społeczność 

• Odpowiedzialności i zobowiązania za dobro 
 `łączą uczestników 

• Zarządzanie oparte na wspólnych 
zobowiązaniach i 

 



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” 

Szymon Rogiński 



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). 



Nic nie jest takie proste… 

• Fenomenalna teoria złożoności (FTZ) oferuje 
definicję procesów, które logicznie poprzedzają 
naukę organizacji i organizacji. Zamiast 
zakładać organizację i organizowanie oraz 
studiowanie tego, co założono, FTZ bada 
strategię wiedzy na temat pojawienia się 
(emergence). (Hugo Letiche, 2001). 

• Nie centrum lecz peryferie, alternatywy.  



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 (Guy 
Standing, 2019) 



Romans tego, co wspólne 

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

(Elinor Ostrom, 1990) 

Karolina Matyjaszkowicz 



„Można powiedzieć, że dobro 

wspólne jest autonomicznie 

zarządzane, ze wszystkimi 

implikacjami w zakresie 

kapitału, rodzajów relacji, 

komunikacji, wzajemnego 

zrozumienia oraz tego, co 

reprezentuje w zakresie uczenia 

się, inwestycji i zaangażowania.” 

(Desreumaux & Brechet, 2013) 

Alternatywa marginalna 

Tony Heald 



Przedsiębiorstwo dobra wspólnego 

Odróżnić należy dobro wspólne od własności osobistej 
lub prywatnej, która jest własnością jednej osoby. 
Różni się również od własności zbiorowej, będącej w 
posiadaniu kolektywu aktorów (na przykład budynku 
będącego współwłasnością), tym, że prawdziwa 
własność wspólna ma charakter uniwersalny, tj. nie 
jest ani pojedyncza, ani zbiorowa i jest dostępna dla 
wielu osób nie stając się czyjąś prywatną własnością. 
(Desreumaux & Brechet, 2013).  

Towarzyskość i społeczność, ludzie jednoczą się w 
potrzebie wspólnego tworzenia wartości dla rozwoju i 
przyszłości.  



• Tego rodzaju modele zarządzania 
wyglądają jak mieszanki instytucji 
„prywatnych” i „publicznych”. 
•Instytucje oparte na wartościach 
sprawiają, że ideologie rynkowe i 
dogmaty nie są konieczne. 
•Potrzebują rozległego i rozległego 
systemu wsparcia, takiego jak 
przepisy i bezpieczeństwo. 
•Instytucje wspólne są zarówno 
bardziej solidne, jak i trwalsze, 
ponieważ opierają się bezpośrednio 
na innych instytucjach, działających 
poprzez kulturę i zaufanie.  

Solidne i trwałe 



Przyjaźń/ wspólnota 

Gabriel Isak 

• Więzi 

• Relacje 

• Lojalność  

• Wierność 

• Współzależność 

• Współpraca 

• Współistnienie 



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

Małe organizacje alternatywne 



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) 



• 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) 

 



Pomysł muzeum pojawił się we 
śnie, [...] takie wymarzenie tego 
miejsca, które będzie budynkiem 
muzealnym. Od dawna chciałam 
w jakiś sposób [tworzyć 
muzeum etnograficzne]. [We 
śnie] zobaczyłam łemkowską 
chyżę, piękną i długą, z 
błękitnymi oknami. Przed chyżą 
leżał wielki biały pies. No i nie 
mija miesiąc [od tego czasu] i 
pojawia się pies. Koleżanka 
przywiozła mi psa ze schroniska, 
jest wielki, bały taki jak miał być. 
Mówię, dobra pies jest, to 
muzeum też się pojawi. 
(Weronika, Wolne Muzeum 
Folkloru) 



Uczenie się alternatywnego 
organizowania 

• Uczelnie, kursy, programy 
szkolne uczą 
przedsiębiorczości.  

• Nie ma kształtowania postaw 
współdziałania i współpracy, 
nie ma programów 
z wzajemności, współpracy 
i współodpowiedzialności. 
Nie ma wśród celów 
edukacyjnych rozwijania 
umiejętności 
współdecydowania ani 
działania na rzecz dobra 
wspólnego. 

Katarzyna 
Korzeniecka 



„Im więcej ludzie działają razem, 
tym bardziej widzą, że mogą 
zrobić dużo więcej. […] Nie uczą 
nas tego w szkole, 
na uniwersytecie; cały czas jest 
tylko o przedsiębiorczości, 
konkurencji, ale nie ma 
o współpracy. A potem mówią, 
że ludzie nie współpracują 
i że konkurencja jest naturalna. 
Musimy się wszystkiego uczyć 
sami”. (Paweł, Dom Radykalny) 

 



Czy istnieje alternatywa?  

„Czy możecie sobie wyobrazić 
studiowanie na Wydziale Biologii, 
gdzie uczą was tylko o 
zwierzętach czworonożnych, a 
pomijają milczeniem wszystkie 
pozostałe? […] To właśnie robią 
szkoły biznesu” (Martin Parker, 
2008). 

Zarządzanie samo siebie 
zdezaktualizowało – w postaci 
obecnie nauczanej jest 
niepotrzebne, a nawet szkodliwe 
(Dennis Tourish, 2019) 

 

Lucio Fontana 



Potrzeba systemowej wiedzy 

• Organizacje są organicznymi systemami złożonymi, 
których części połączone są skomplikowanymi i 
dynamicznymi relacjami; przetrwanie organizacji zależy 
od tego, czy i jak dobrze współdziała ze swoim 
otoczeniem (Russell Ackoff, 2010). 

• Rosnąca entropia jest zagrożeniem dla 
planety(Bernard Stiegler, 2019) 

• Skuteczna walka z entropią pod wszystkimi jej 
postaciami zależy bowiem w znacznej mierze od tego, 
czy zdołamy wypracować inne praktyki technologiczne i 
spojrzeć na technikę poza wąską kategorią użyteczności, 
[...] To dlatego kult automatyzacji i całkowicie 
bezmyślna smartyfikacja, jaka charakteryzuje internet 
rzeczy, od smart homes do smart cities, generują 
sztuczną inteligencję, która nie może wytwarzać niczego 
innego poza sztuczną głupotą.„ (Marek Krzykawski, 
2019) 

Dante Gabriel 
Rossetti, Pandora 



Potrzeba obecności, czyli stygmergia 

• Struktura społeczna, w którym współpraca jest 
głównym mechanizmem strukturyzacji (an 
konkurencja ani konsensus). Nowe formy 
zarządzania opartego na ideach i współpracy.  

• Głęboka demokracja, idee i pomysły swobodnie 
przekazywane. (Julian Waters-Lynch 
and Cameron Duff, 2021) 



Zarządzanie jako społeczność 

Brian Holland 

• Management is about 
communityship – not 
narcissism (Henry 
Mintzberg) 

• Zarządzanie jako 
społeczność i 
odpowiedzialność 

• Firmy rodzinne, 
kooperatywy, własność 
spersonalizowana 



Odejść od imperatywu wzrostu! 

Profit-centered and 
growth-oriented 
management is engaged in 
generating and supporting 
the crisis: a management 
pathology that can be seen 
as one of its roots 
(Mintzberg, 2019) 



Dobro wspólne jako cel wspólny 
Po pierwsze, Antropocen, czyli "wiek człowieka", nie jest już 
charakteryzowany wyłącznie przez zmiany klimatyczne 
generowane przez ślady ludzkiego przemysłu; Antropocen, 
rozumiany jako nowy okres geologiczny w historii planety, jest 
także wiekiem pandemii. Ta sama przyczyna, szalejący 
ekstraktywizm, plądrowanie planety, wywołuje dwa skutki: 
globalne ocieplenie i mnożenie się epidemii. Druga teza, 
perspektywiczna i pozytywna, dotyczy relacji między 
antropocenem a dobrem wspólnym. Twierdzę, że w obliczu 
Antropocenu nie jesteśmy pozbawieni rozwiązań. To, czego 
wymaga antropocen, to zachowanie i obrona wspólnego dobra, 
poczynając od wielkiego naturalnego dobra globalnego: lasów, 
biegunów, mórz itd. Ponadto stawką jest inny sposób życia na 
świecie, który umożliwi zarówno kontrolowanie zmian 
klimatycznych, jak i zapobieganie nadejściu epidemii. (Benjamin 
Coriat, 2021) 


