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Między indywidualizmem 
i wspólnotowością



„Współcześnie – po dwustu latach walki o indywidualizm i przeciw 
dominacji grupy – musimy dokonać nowej syntezy, która uchroni 
nas przed (...) regresywnymi fantazmatami. (...) W naszych 
postindustrialnych społeczeństwach najpilniejszą kwestią okazuje 
się nie emancypacja jednostki, lecz międzyludzka komunikacja  
i wyzwolenie relacyjnego wymiaru egzystencji.”

Nicolas Bourriaud, Estetyka relacyjna, MOCAK, Kraków 2012, s. 94.



Nicolas 
Bourriaud

(ur. 1965) 
francuski kurator, krytyk 

sztuki, autor esejów 
poświęconych sztuce 

współczesnej, znany przede 
wszystkim jako autor 

koncepcji estetyki relacyjnej.
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Oliver Eaton 
Williamson

(ur. 1932) 
 Amerykański ekonomista, 

współtwórca ekonomii kosztów 
transakcyjnych. 

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie 
ekonomii (2009 r.) za analizę 

właściwych sposobów organizacji 
transakcji, uwzględniającą  
w szczególności problem  

wyznaczania granic  
przedsiębiorstwa.

Żródło zdjęcia: Wikipedia (na licencji CC-BY-SA 3.0)



Źródło zdjęcia: ubs.com

Prace:
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Herbert Simon
(1916–2001) 

Amerykański polihistor: ekonomista, 
informatyk, socjolog i psycholog. 

Laureat nagrody Turinga i Nagrody 
Nobla w dziedzinie ekonomii za 

przełomowe badania nad procesem 
podejmowania decyzji wewnątrz 
organizacji gospodarczych oraz 

teorią ich podejmowania. 

Był wieloletnim 
profesorem Carnegie 

Mellon University  
w Pittsburghu.



Źródło zdjęcia: ted.com

Prace:
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Michael  
Sandel
(ur. 1953) 

Amerykański filozof, 
wykładowca Uniwersytetu 

Harvarda.



KONKLUZJA

Etyka utylitarna staje się 
wykładnią tego, co społecznie 
korzystne. Wartości są tym samym 
instrumentalizowane i wpisywane 
w koncepcję utylitarną, której 
ośrodkiem jest maksymalizująca 
zyski i minimalizująca straty 
jednostka. Jej nadrzędnym 
celem staje się zaspokajanie 
materialnych potrzeb, bez względu 
na wartości pozamaterialne.



Źródło zdjęcia: businessinsider.com

Daniel 
Kahneman

(ur. 1934) 
Izraelsko-amerykański psycholog  

i ekonomista, laureat Nagrody Nobla 
w dziedzinie ekonomii  

w 2002 r. Wykładowca Uniwersytetu 
Hebrajskiego w Jerozolimie  

i współpracownik kilkunastu uczelni 
amerykańskich i kanadyjskich.

Prace:
On the psychology of 

prediction, współautor: 
Amos Tversky (1973)

Prospect Theory: An 
Analysis of Decision Under 
Risk, współautor: Amos 

Tversky (1979)



Angus Deaton
(ur. 1945) 

Brytyjsko-amerykański ekonomista, 
profesor Princeton University  

i Woodrow Wilson School of Public 
and International Affairs. Specjalista 

w dziedzinie mikroekonomii, 
autor długoletnich badań nad 

zagadnieniami konsumpcji, biedy  
i dobrobytu. Laureat Nagrody Nobla 

w dziedzinie ekonomii w 2015 r.

Prace:
Understanding Consumption (1992)

Health, Inequality and Economic 
Development (2001)

The Great Escape: Health, Wealth, and 
the Origins of Inequality (2013)

Żródło zdjęcia: Wikipedia (na licencji CC-BY-SA 3.0)



Janusz Czapiński

Polski psycholog społeczny, doktor habilitowany nauk 
humanistycznych, nauczyciel akademicki, profesor 
nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu 
Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Prace:
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Spotkanie dwóch tradycji: hedonizmu i eudajmonizmu (2005)



Émile Durkheim
(1858–1917) 

Francuski socjolog i filozof, twórca 
francuskiej szkoły socjologicznej, 

jeden z twórców nowoczesnej 
socjologii empirycznej korzystającej 

z metod statystycznych.

Żródło zdjęcia: pinterest.com



WNIOSKI

Wartości mają podwójną naturę – są 
jednostkowo subiektywizowane 
i wspólnotowo obiektywizowane. 
Społeczeństwo potrzebuje obu tych form 
aktywności poznawczej. Bez nich nie 
wykształcą się podmiotowość i zdolność 
wytwarzania wartości. 

Podmiotowość rodzi się w napięciu 
między tym, co indywidualizuje, i tym, 
co uwspólnia – nie ma jej w tym, co 
tylko jednostkowe lub tylko zbiorowe.



Podmiotowość zbiorowa to 
odrębna kategoria, zarówno 
w ujęciu teoretycznym,  
jak i praktycznym.  
Nie tylko przejmuje i uogólnia 
to, co jednostkowe,  
ale również wytwarza to,  
co wspólnotowe,  
i w konsekwencji 
nierozdzielne,  
choć zniszczalne.



KONKLUZJE

Aby mówić o podmiotowości, musimy 
móc przypisać działaniu jednostki 
określoną społeczną moc, czyli 
wywieranie świadomego i faktycznego 
wpływu na swoje społeczne otoczenie, 
przynajmniej w takim stopniu, że 
zwrotnie wpływa to na warunki działania 
jednostki. Może i potrafi ona nie tylko 
działać w określonej sytuacji, ale także 
ją – choćby częściowo – intencjonalnie 
i trwale zmienić.
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Działanie podmiotu nie jest tylko samodostosowawcze, wsobne; jest 
faktycznie strategiczne, bowiem jest zorientowane interaktywnie  
i prowadzi do modyfikacji określonego wycinka świata społecznego.

Większość uczestników nie wykazuje gotowości do zmiany, raczej do 
uzyskania większej puli korzyści w ramach tej samej, znanej gry.

Mimo to świat nie stoi w miejscu, zmienia się jako wypadkowa wielu 
czynników. Aktorzy są zmuszeni do dostosowywania się do zmian, które  
w niewielkim stopniu mogą kontrolować.
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Vilfredo  
Pareto 
(1848–1923) 

Włoski ekonomista i socjolog. 
Był współtwórcą tzw. lozańskiej 
szkoły w ekonomii. Od 1893 r. 
był profesorem Uniwersytetu  

w Lozannie. W zakresie ekonomii 
jego najważniejsza praca to 

Wykłady z ekonomii politycznej,  
a w socjologii Traktat  

o socjologii ogólnej.

Żródło zdjęcia: Wikipedia (na licencji CC-BY-SA 3.0)



OPTIMUM W ROZUMIENIU 
PARETO

Taka alokacja czynników produkcji 
lub dóbr konsumpcyjnych, 
przy której jest niemożliwe 
zwiększenie produkcji jednego 
dobra (zwiększenie konsumpcji 
jednego konsumenta) bez 
zmniejszenia produkcji innego 
dobra (zmniejszenia konsumpcji 
innego konsumenta).

Żródło: encyklopedia.pwn.pl



Faktyczny świat społeczny nie jest 
odchyleniem od takiej równowagi, którą 
ktoś (superpodmiot) lub coś (doskonały 
rynek) może przywrócić. Pozostaje on 
zawsze w stanie nierównowagi  
i praktycznym zadaniem podmiotów 
jest z jednej strony niedopuszczanie do 
wystąpienia jej skrajnych postaci, które 
prowadziłyby do zagrożenia społecznej 
egzystencji, a z drugiej – odpowiednie 
ukierunkowanie nieuniknionych zmian.
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Procesowe i interaktywne ujęcie 
podmiotowości ma wyjaśnić,  
dlaczego świat społeczny  
nieustannie się przeobraża,  
ale zarazem nie traci ciągłości. 
Przeciwnie, ciągłość jest niszczona, jeśli 
system społeczny się nie zmienia, nie 
adaptuje. Jego zdolności adaptacyjne są 
funkcją wielopodmiotowości i nieustannego 
stawania się podmiotowości. Zanik tych cech 
prowadzi do rozkładu systemu społecznego.
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MAPA KONCEPTUALNA

Procesowe  
i interaktywne ujęcie 

podmiotowości 

Indywidualizm  
i wspólnotowość 

Polaków

Indywidualizm  
i wspólnotowość  
w polskiej szkole

Jednostka, 
wspólnota, 

podmiotowość

Racjonalność 
w neoklasycznej ekonomii 

– jednowymiarowy  
model człowieka  
(rational man)

Etyka utylitarna jako 
fundament ekonomii 

neoklasycznej
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