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Wyjściowe założenia

1. Rzeczywistość społeczna istnieje w formie społecznej 
czasoprzestrzeni

2. Społeczna czasoprzestrzeń jest ontologiczna i epistemologiczna 
zarazem. Istnieje bo staje się. A staje się w rezultacie działania 
różnych aktorów i oddziaływania na nich środowiska 
materialnego, w którym działają

3. Zmiana społeczna wymaga otwartej społecznej czasoprzestrzeni 
i oznacza jej przemianę
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Wyjściowe założenia (2)

4. Podmiotowość się staje. Wyłania się w relacji aktora do innych 
aktorów. Staje się w społecznym ruchu, umożliwiając aktorowi-
podmiotowi wyznaczenie swojej trajektorii, ścieżki rozwoju, którą 
podąża. A tym samym panowanie nad swoim czasem

5. Konceptualizacja czasu ma tak indywidualne, jak i społeczne 
podbudowanie

6. Człowiek w relacji z innymi formuje wspólną przestrzeń 
i porusza czas
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Autonomiczna jednostka odnajduje się i upodmiatawia we wspólnocie. 
Współtworzy rzeczywistość społeczną, 

taką która ma jej zapewnić zdolność bycia autonomiczną. 

Giambattista Vico ujął to metaforycznie, przywołując oko, 
które potrzebuje zwierciadła, aby ujrzeć siebie

(Krzemień-Ojak, 1966, s. XXII)
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Wyjściowe założenia (3)

6. Współoddziaływanie i wzajemne uzależnienie systemów nie jest tylko 
synchroniczne, funkcjonalne, ale równocześnie diachroniczne, 
rozwojowe. O ile w przypadku interakcyjnych, synchronicznych, 
oddziaływań systemowych możemy mówić o zależnościach 
przyczynowo-skutkowych, to w przypadku zależności diachronicznych 
taka perspektywa poznawcza nie jest przydatna. Tu występują 
kontyngentne, a nie przyczynowo-skutkowe następstwo. Tu nie mamy do 
czynienia z linearnością, lecz w okrężnością rozwojową.

7. Bez porządku aksjonormatywnego nie ma okrężności rozwojowej. 
Tym samym rozwój jest pochodną określonej społecznej 
czasoprzestrzeni. Takiej, która jest otwarta, czyli dopuszcza formowanie 
nowego imaginarium.
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Emergencja

• Tworzenie się (arising) nowych i zwartych 
(coherent) struktur, wzorców (patterns) 
i właściwości (properties) w procesie samo-
zorganizowania się w kompleksowych systemach 
[Goldstein 1999] 

• Między porządkiem i chaosem

• Warunki emergencji: autonomia aktorów, 
samoorganizowanie się, nielinearność, różne 
rodzaje wiedzy społecznej i różne perspektywy 
poznawcze

• Nie przyczynowo-skutkowe zależności

cząstka elementarna

struktura kryształu



Kontyngencja

• Może się stać lub tak; a to, że się coś stało, nie było z góry przesądzone, 
mogło stać się też inaczej; co się stało było wypadkową wielu czynników 
i niekoniecznie stać się właśnie tak musiało

• Ukonstytuowanie świata społecznego nie przesądza skutków jego 
funkcjonowania, ani tego dalszych następstw. Jednak określa możliwości 
i ograniczenia działania aktorów

• Tym samym rozwój systemu społecznego nie jest ani przyczynowo 
zdeterminowany, ani celowo zaprogramowany – jest wypadkowy, 
możliwy w ramach ograniczonej puli możliwości 
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Podmiotowość

• Teoria społecznego stawania się (Piotr Sztompka)

• Procesowe i interaktywne ujęcie podmiotowości wyjaśnia, 
dlaczego świat społeczny się nieustannie przeobraża, ale 
zarazem nie traci ciągłości. Przeciwnie ciągłość jest niszczona, 
jeśli system społeczny nie zmienia się, nie adaptuje się 

• Podmiotowość staje się w następstwie uwspólniania 
i pogłębiania wiedzy społecznej 
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Miejska czasoprzestrzeń w ujęciu Oskara Hansena

• Kategoria społecznej czasoprzestrzeni jest jedną z kluczowych 
w światopoglądzie Oskara Hansena (2005). Hansen bada jak narzędzia 
oddziaływania wizualnego (NOW) kształtują świat widzialny (fizyczny), 
ale także jego percepcję, a tym samym świat niewidzialny –
rzeczywistość społeczną

• Dla niego (tamże, s. 18): „Sytuacja przestrzenna, stworzona przez 
człowieka, jest czasoprzestrzennym zdaniem wypowiedzianym językiem 
plastycznym – plastycznym wyrażeniem idei”

• I z tego punktu widzenia Hansen dokonuje zasadniczego dla jego 
rozumowania rozróżnienia między formą zamkniętą (FZ) oraz formą 
otwartą (FO) 

9



10

FO – forma otwartaFZ – forma zamknięta

Forma zamknięta i forma otwarta



Forma zamknięta i forma otwarta

Forma zamknięta jest zachowawcza, 
forma otwarta – rozwojowa 

FZ upasywnia i uprzedmiatawia jednostki i społeczności, 
FO je uaktywnia i upodmiotawia

Synonimem słownym formy zamkniętej jest dyktat, 
a formy otwartej rozwaga

FZ generuje czasoprzestrzeń dominacji, 
FO czasoprzestrzeń poznania 

(Hansen 2005, s. 43-46)
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Rodzaje przestrzeni
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PRZESTRZEŃ FIZYCZNA
granice sztywne

PRZESTRZEŃ WYMIANY
granice płynne

PRZESTRZEŃ DYSKURSU
granice lotne



Trzy sposoby rozumienia czasu w myśli greckiej

KAIROSAION CHRONOS
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Trzy sposoby rozumienia czasu w myśli greckiej
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KAIROSAION



Trzy sposoby rozumienia czasu w myśli greckiej
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KAIROSAION CHRONOS



Kairos

Kairos jest tu intepretowany jako moment zwrotny, chwila, 
w której podejmuje się wyzwanie. A jeśli tak, to znaczy, że kairos

jest ucieczką od teraźniejszości, wyjściem w przyszłość. Kairos
otwiera czas zamknięty w kole teraźniejszości

Kairos jako czas otwarty – to czas zorientowany od teraz 
w przyszłość, to czas, w którym wyraża się wolność człowieka 

jako jednostki aktywnej, to czas stawania się podmiotem 
i podjęcia wyzwania, to czas przyjęcia odpowiedzialności za 

siebie i za innych, to czas rozwoju
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Błędne koło 

Okrężność działań i następstw 
jest wpisana w naturę świata 

To, że tego nie dostrzegamy i nie 
rozumiemy, wynika zarówno 
z braku wyobraźni 
i odpowiedzialności, jak deficytu 
perspektyw i narzędzi 
poznawczych 
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Rozwojowa okrężność

• tu się pojawia wymiar czasu

• spiralność stwarza nowe 
możliwości działania, bowiem 
działanie spirali rozwoju 
oznacza kreowanie nowych 
dotychczas nie występujących 
relacji społecznych

• to nie jest pętla, to 
nieodwracalna rozwojowa 
zmiana 

SPIRALA ROZWOJU
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Modalność

• Przestrzeń aksjonormatywnego dyskursu

• Modalność generuje „prawdę kontyngentną”. 
Przebiegające w jej polu poznanie polega na 
refleksji i interpretacji, a formułowane 
w dyskursie stanowisko nie jest ani konieczne, 
ani przypadkowe

• Dyskurs modalny jest procesem uczenia się, 
generowania wiedzy i uwspólnotawiania jej. 
To nie jest uczenie się naśladowcze, ale twórcze. 
Idzie nie o to, aby przyjąć inny punkt widzenia, 
ale wykreować nowy ogląd, w nowatorski sposób 
umożliwić postrzeganie i rozumienie świata 
społecznego 
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Firma-idea

Firma, która świadomie określa swój specyficzny proces 
wytwarzania wartości ekonomicznej i jest zdolna go 
modyfikować, wyznaczając w ten sposób trajektorię 

swego rozwoju 

Aby określić ideę firmy trzeba pomyśleć o sensie jej 
działań, a nie tylko o wyniku finansowym 

Zaufanie to podstawowa wartość, jakiej oczekują ludzie –
konsumenci przebudzeni 
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Firma-Idea – instytucja i organizacja 

W Firmie-idei wartości nie są tylko deklarowane, 
ale faktycznie stają się spoiwem organizacji, 
tworzą jej porządek aksjo-normatywny, czynią 
z niej instytucję 

• Idea firmy nie może być dowolna i dowolnie 
formułowana 

• Nie da się jej wypełniać poza daną 
organizacją 

• Chcąc zmieniać organizację firmy trzeba 
odnosić do jej idei 

• Chcąc modyfikować ideę firmy trzeba też 
świadomie projektowo zmieniać jej 
organizację, tak aby do niej przystawała
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Firma-Idea: dwa porządki 
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FIRMA JAKO INSTYTUCJA 
porządek aksjonormatywny

FIRMA JAKO ORGANIZACJA 
porządek funkcjonalno-operacyjny
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sieć otwartasieć zamknięta 

Sieć otwarta i zamknięta



Wyspy i archipelagi 

• różnorodność uspójniona, ale nie 
homogeniczna

• wyspy w archipelagu się przyciągają, ale nie 
pochłaniają, pozostają w bliskim oddaleniu

• każda wyspa (uczestnik) musi być świadoma 
swej odrębności i odmienności, ale także 
wiązać swoje działanie z tym, co robią inni 
i kim są

• aby być w archipelagu trzeba się zmieniać, 
stawać kimś innym

• relacje w archipelagu są nieliniowe 

• dzięki temu są autokataliczne i emergentne
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Archipelag

Archipelag jest małym układem grawitacyjnym. Jego moc 
i niezależność zależy od tego w jakim stopniu wyspy peryferyjne są 

przyciągane do centrum archipelagu a nie z niego wypychane. 
W takim układzie działa zasada: jeśli chcesz być silniejszy, to zadbaj, 
aby ci słabsi z tobą współdziałający stali się silniejsi. Siła archipelagu 

zasadza się na partnerstwie i solidarności. Tylko to daje archipelagowi 
niezależność w relacji do kontynentu (otoczenia). Archipelag jest dla 

powiązanych w nim wysp sposobem radzenia sobie 
z nieoczekiwanym i nieprzyjaznym 
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Archipelag i kontynent

Presji kontynentu na archipelag nie da się 
wyłączyć. Dlatego przetrwanie archipelagu 
i utrzymanie jego odrębności grawitacyjnej 
zależy w dłuższym okresie od tego, czy 
wyspy (podmioty) tworzące archipelag 
potrafią odnaleźć w całym układzie 
planetarnym inne archipelagi żywotnie 
zainteresowane utrzymaniem swojej 
niezależności. Sojusz takich archipelagów 
oznacza zarazem upowszechnianie 
i uatrakcyjnienie stosowanych w nich 
wzorców postępowania
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Kontynent

Kontynentalni gracze są z zasady silniejsi 
niż wyspowi 

Czerpią siłę z osłabiania słabszych od 
siebie, uzależniania ich i traktowania 
jako klienteli 

Presji kontynentu na archipelag nie da 
się wyłączyć 

Upowszechnianie się (skalowanie) 
innowacji nie musi polegać na 
przekształcaniu archipelagu w kontynent
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Wyłanianie się globalnych wirtualnych 
platform usługowych 
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FAZA KOŃCOWA

P – producenci          K – klienci           WP – wirtualna platforma 

Źródło: Paprocki 2016



Pole grawitacyjne oportunistycznej gry rynkowej (2)
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Pole grawitacyjne relacyjnej gry rynkowej
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To zasadniczo zmienia podejście do rynkowej konkurencji 
i uzyskiwania konkurencyjnej przewagi. Izolacja przestaje 
być normą, staje się nią współpraca, która nie wyklucza 

rywalizacji. Pozycja rynkowa firmy zależy wówczas 
bardziej od zdolności od współwytwarzania

i współdzielenia niż od ochrony i wykluczenia 
konkurentów. Firmy oportunistyczne starają się 

przerzucić ryzyko na innych, firmy relacyjne starają się je 
rozsądnie dzielić w innymi 
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Konkluzje

1. Modyfikowanie społecznej czasoprzestrzeni jest następstwem 
uczenia się, generowania wiedzy i uwspólnotawiania jej. To nie 
jest uczenie się naśladowcze, ale twórcze. Idzie nie o to, aby 
przyjąć inny punkt widzenia, ale wykreować nowy ogląd, który 
w nowatorski sposób umożliwi postrzeganie i rozumienie świata 
społecznego 

2. Zamknięta społeczna czasoprzestrzeń oznacza hegemonię jednej 
perspektywy czasowej i poznawczej. Otwarta społeczna 
czasoprzestrzeń dopuszcza różne perspektywy, które muszą się 
jakoś do siebie dopasować. To wymaga wysiłku i czasu. Ale 
najpierw te różne perspektywy muszą się móc wyłonić 
i publicznie ujawnić
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Konkluzje (2)

3. W zamkniętej społecznej czasoprzestrzeni podstawową formą 
zachowania jest walka o dominację. W otwartej społecznej 
czasoprzestrzeni organizacja staje się żywym laboratorium, w 
którym aktorzy testują różne i nowe rozwiązania swoich 
problemów

4. Aby zrozumieć ruch (społeczny) musimy uchwycić jego momenty. 
To „punkty”, w których następuje zbieg różnych sił, ich zderzenie, 
zwarcie. To sytuacja, w której wobec dominującej tendencji 
występuje kontrtendencja, wobec głównej siły pojawia się 
kontrsiła. W rezultacie ruch społeczny zostaje wytrącony ze 
swojej dotychczasowej trajektorii. Pojawia się jego nowy 
kierunek, nowa trajektoria. Dlatego tego rodzaju ruch dobrze 
obrazuje spirala
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Konkluzje (3)

5     Emergencja zasadza się w tym, że w pewnym momencie wyłania się 
kontrsiła, która istniała w potencji, ale jeszcze się nie ujawniła. 
Kontyngentność zaś w tym, że jej zderzenie się z siłą dominującą daje 
niemożliwą do przewidzenia wypadkową. Ponadto w potencji istnieje 
wiele różnych kontrsił. To która z nich czy które z nich się w danym 
momencie ujawnią jest też wypadkową, tego, co było możliwe, ale 
niekonieczne 

6     To, co nowe nie jest syntezą czy konsensem: jest wypadkową. Nie jest 
bifurkacją, momentem zwrotnym na nowo rozdzielającym, lecz inną 
trajektorią nieuchronnego ruchu, zmodyfikowanym dynamicznym 
układem różnych sił, które pozostając w stanie stabilnej nierównowagi, 
kiedyś znów się zderzą, wprowadzając ruch na nową trajektorię
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Konkluzje (4)

7 .   Dyskurs aksjonormatywny przebiega 
w niematerialnej czasoprzestrzeni, ale 
odnosi się także do jej materialnego 
wymiaru. Jego istotą jest zmodyfikowanie 
tej przestrzeni, do czego niezbędna jest 
konfrontacja różnych perspektyw 
poznawczych reprezentowanych przez 
różnych aktorów. Zamknięci w swej 
perspektywie są przez nią oślepieni. 
Włączenie innej perspektywy pozwala 
spojrzeć na rzeczywistość w innym świetle. 
To spojrzenie staje się przez to szersze, 
bardziej złożone, wielowymiarowe 
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