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Społeczna czasoprzestrzeń 
gospodarowania



Pełną suwerenność, pojmowaną jako niezależność od obcych 
wpływów, można osadzić wyłącznie na mapie ciał stałych. (...) 
mapa ciał lotnych wymusza przedefiniowanie suwerenności: 
zamiast widzieć w niej autonomię, czyli kierowanie się własnym 
prawem, nakazuje pojmować suwerenność jako zdolność do 
współuczestnictwa – do uznawania własnej odpowiedzialności 
za zmiany całej ekosfery i do brania udziału w przywracaniu jej 
potencji samonaprawczej

Przemysław Czapliński, Poruszona mapa, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2016.
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TRZY SPOSOBY ROZUMIENIA 
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aion chronos kairos
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RODZAJE 
PRZESTRZENI 

przestrzeń  
fizyczna

przestrzeń  
wymiany

przestrzeń  
dyskursu



CIĄG 
KONCEPTUALNY

Ciąg konceptualny, który z tego 
wynika, jest następujący: przestrzeń – 
wielowymiarowe skalowanie 
przestrzeni – dyskurs strategiczny – 
czasowe skalowanie przestrzeni – 
kształtowanie relacji między 
aktorami społecznymi – rozwój. 
Taka konceptualizacja pozwala ująć 
kształtowanie struktury terytorium jako 
przekształcanie relacji społecznych.



FORMA ZAMKNIĘTA  
I FORMA OTWARTA

FZ – forma zamknięta FO – 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)



ZAMKNIĘTA I OTWARTA 
SPOŁECZNA CZASOPRZESTRZEŃ

Zamknięta społeczna czasoprzestrzeń oznacza hegemonię jednej 
perspektywy czasowej i poznawczej. Otwarta społeczna czasoprzestrzeń 
dopuszcza różne perspektywy, które muszą się jakoś do siebie dopasować.

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. 



Zamknięta społeczna czasoprzestrzeń 
jest czasoprzestrzenią korzystania 
z dostępnych zasobów, 
czasoprzestrzenią użycia, w której zanika 
współodpowiedzialność. Otwarta społeczna 
czasoprzestrzeń jest czasoprzestrzenią 
wytwarzania zasobów, w której 
współodpowiedzialność jest przyjmowana.  
W zamkniętej czasoprzestrzeni nie da się 
zapobiegać nadmiernej eksploatacji zasobów, 
ponieważ dominuje w niej orientacja na 
teraźniejszość, a współodpowiedzialność 
słabnie. Liczy się przede wszystkim zwrot  
z posiadanego kapitału. 



Linearność - transakcja Obieg zamknięty Obieg otwarty Rozwojowa okrężność

FORMY SPOŁECZNEJ  
CZASOPRZESTRZENI  
GOSPODAROWANIA



Uczestnicy rynku mogą nie być tego 
świadomi, ale w rezultacie nie dostrzegają 
konsekwencji swych działań i funkcjonowania 
określonej formy gospodarki rynkowej. Te 
konsekwencje jednak występują, spiralnie się 
kumulują, co ciągnie gospodarkę albo w górę 
(rozwój), albo w dół (regres). Można jednak 
tak kształtować społeczną czasoprzestrzeń, 
w której obieg gospodarczy zachodzi, aby 
wywoływać rozwój, a nie regres. Nie jest to 
jednak możliwe bez aksjonormatywnego 
dyskursu, ukierunkowanego na formowanie 
określonego ładu aksjonormatywnego  
i ekonomicznego imaginarium.



KONKLUZJE

Kształtowanie społecznej czasoprzestrzeni zawsze jest 
powiązane z określonymi ideami. Idee nie rodzą się 
na kamieniu. Nie są podyktowane i na nim zapisane. 
Wynikają z ludzkiego działania i doświadczenia. 
Nowe idee są zakorzeniane w praktyczności. 
Kształtują się w złożonym procesie przechodzenia 
od nowej idei poprzez istniejący porządek 
aksjonormatywny i jego modyfikację, system 
społeczny i jego przeobrażenie, aż do innego rodzaju 
działań – nowej praktyki. Proces taki przebiega  
w określonej społecznej czasoprzestrzeni.
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Gospodarowanie jest ruchem o różnych trajektoriach i pętlach. Te krótkie 
są łatwo dostrzegalne i można nimi sterować. Te długie – przeciwnie, 
ponieważ mamy tu do czynienia z kompleksowością, która implikuje 
emergencję. Takie pętle nie prowadzą do punktu wyjścia, nie są obiegiem 
zamkniętym, ale czasoprzestrzennie otwartym. Ten obszerniejszy i 
trudniejszy do ogarnięcia okrężny obieg gospodarczy nie przebiega po 
stałych trajektoriach. Ruch gospodarczy w nich jest w istocie spiralny, a 
nie cyrkularny. Powrotu do tego, co już było, nie ma. Każdy obrót spirali 
tworzy nową społecznie sytuację, nowy układ sił. Jest przejściem do 
innego stanu nierównowagi. Dynamika spiralna nie jest przyczynowo- 
-skutkowa – jest kontyngentna. 
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O ile w przypadku wąsko rozumianego obiegu gospodarczego (krótkich 
pętli) określone działanie ma swoje motywy i przyczyny, o tyle  
w przypadku szerszej okrężności (długie pętle) z czasem działania 
wywołują swoje przyczyny. Uczestnicy rynku mogą nie być tego 
świadomi, ale w rezultacie nie dostrzegają konsekwencji swych działań  
i funkcjonowania określonej formy gospodarki rynkowej. Te 
konsekwencje spiralnie się kumulują, co ciągnie gospodarkę albo w górę 
(rozwój), albo w dół (regres). Można jednak tak kształtować społeczną 
czasoprzestrzeń, w której następuje obieg gospodarczy, aby wywoływać 
rozwój, a nie regres. Nie jest to możliwe bez aksjonormatywnego 
dyskursu ukierunkowanego na formowanie określonego ładu 
aksjonormatywnego i ekonomicznego imaginarium.
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W gospodarce występuje ruch spiralny, który może prowadzić 
do powiększania lub pomniejszania dostępnych dla 
działalności gospodarczej zasobów.

Na ogół bieżące korzyści przesłaniają niekorzystne 
następstwa, zwłaszcza jeśli te drugie pojawiają się ze 
znacznym opóźnieniem.

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

BŁĘDNE KOŁO

spirala regresywna



Pojawia się 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.

ROZWOJOWA OKRĘŻNOŚĆ

spirala rozwoju



Aby rozwój, który jest wypadkową różnych oddziaływań wielu 
aktorów, miał miejsce, muszą oni być w jakiejś mierze zorientowani na 
przyszłość, a nie tylko na teraźniejszość. A to znaczy, że muszą swoją 
(współ)odpowiedzialność rzutować w przyszłość. W przeciwnym razie 
wszystko, co aksjonormatywne, niknie. Aksjologia bezdomnieje. Ma ona 
społeczny sens tylko wtedy, gdy czas wytwarzamy. Gdy staje się dla nas 
kairosem. Jeśli wspólnota nie ma możności podjęcia kairosu – rozwojowego 
wyzwania, to traci podstawy swej odpowiedzialności i etyczności. Dobro nie 
będzie wytwarzane, nawet jeśli potrafimy wytwarzać wiele różnych dóbr.

MYŚL KOŃCOWA



MAPA KONCEPTUALNA

Społeczna 
czasoprzestrzeń 
gospodarowania

Zamknięta  
i otwarta społeczna 

czasoprzestrzeń

Rodzaje
przestrzeni 

Przestrzeń jako
wymiar ludzkiej 

działalności

Rozumienie czasu  
w filozofii greckiej

Czas i społeczne  
stawanie się



DZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ
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