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Modalność i ekonomiczne 
imaginarium



Jedynie społeczne eksperymentowanie może określić, co się 
sprawdza, a właśnie eksperymentowania fundamentaliści nie 
cierpią najbardziej. W rezultacie terroryzm związany z religijnym 
fundamentalizmem mamy jeszcze przed sobą.

Lester C. Thurow, Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne 
kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 311.



Prace:
The Future of Capitalism: How 

Today’s Economic Forces Shape 
Tomorrow’s World (1999)

Economics Explained: Everything 
You Need to Know About How the 

Economy Works and Where It’s 
Going (1986)

Lester
Thurow
(1938–2016)

Amerykański ekonomista, doradca 
ekonomiczny 

w gabinecie prezydenta USA, 
pracownik naukowy MIT Sloan 
School of Management, autor 

tekstów ekonomicznych dla „New 
York Timesa” 

i „Newsweeka”.

Żródło zdjęcia: news.mit.edu



TRZY WYMIARY RZECZYWISTOŚCI 
SPOŁECZNEJ

modalny3 systemowy 
(molarny)2

molekularny1



POSTRZEGANIE BYTÓW  
SPOŁECZNYCH

obiekty1 modalność3systemy2



Obiekt 
(przedmiotowy wymiar 

oddziaływania)

System 
(podmiotowy wymiar

oddziaływania)

Modalność 
(dyskursywny wymiar 

oddziaływania)

Regulacja parametryczna w celu uzyskania 
określonego stanu
Racjonalność typu bodziec – reakcja 
Środki: nakaz – zakaz
Pozycja obserwatora – eksperymentatora 

Myślenie analityczne jest w istocie 
myśleniem obiektowym. Patrzymy na 
składniki czegoś większego, aby potem 
złożyć je w całość. Zakładamy zatem 
sumowalność składników w odniesieniu  
do całości.

Zinstytucjonalizowana regulacja.
Cel: stabilizacja
Środki: norma nakazująca – norma 
zakazująca
Reguły określające zachowania jednostek 
i wpływające na wyniki gry społecznej

Myślenie systemowe ma inną naturę niż 
myślenie analityczne. Poznajemy całość 
nie poprzez rozłożenie jej na składniki, 
ale przez uchwycenie mechanizmów 
określających zależności i interakcje 
między składnikami, które tworzą 
nową jakość, zorganizowaną złożoność, 
której nie możemy poznać, analizując 
jej składniki. Nie da się tego zrobić bez 
uczestnictwa w niej.

Przestrzeń dyskursu aksjonormatywnego 
Różne podmioty i różne perspektywy 
poznawcze
Cel: zmiana instytucjonalna
Środek: uzgodnienie norm, usytuowanie 
między obserwacją i uczestnictwem

SPOSOBY POSTRZEGANIA 
RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ



KONKLUZJE

Rzeczywistość społeczna 
obejmuje jednostki, struktury 
społeczne (zbiorowości, grupy 
i organizacje) oraz pola 
społeczne, które są rozumiane 
jako przestrzeń interakcji 
między jednostkami  
i strukturami społecznymi. 
To ujęcie ładu społecznego  
w wymiarze ontologicznym.



Rzeczywistość społeczną (ład 
społeczny) możemy też ująć 
epistemologicznie. Wówczas 
wyróżniamy w niej obiekty, 
systemy społeczne  
i modalności.

To, jak ujmuje się ład 
społeczny – obiektowo, 
systemowo czy modalnie,  
zależy od wypełnianej przez 
poznający podmiot roli: 
obserwatora, uczestnika lub 
(współ)uczestnika-(współ)
obserwatora.



AKTORZY REAKTYWNI – OBSERWATORZY

nie operują żadnymi jawnymi wyobrażeniami o swym 
środowisku lub innych aktorach

nie zapamiętują niczego ze swej historii

działają na zasadzie prostych zachowań

komunikują się między sobą w sposób schematyczny
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AKTORZY REAKTYWNI –  
OBSERWATORZY

Dla podmiotów reaktywnych typowa 
jest identyfikacja korporacyjna. 
Samoorganizują się i podejmują 
działania ze względu na doraźnie, 
bezpośrednio rozumiane interesy 
materialne. W obronie tych interesów 
wywierają presję na podmioty władzy.



AKTORZY KOGNITYWNI – UCZESTNICY

intencjonalnie dobierają procedury komunikowania się

tworzą swoje wyobrażenia o innych aktorach i zakresie  
ich kompetencji

podejmują współpracę poprzez koordynację działań

potrafią rozwiązywać konflikty przy wykorzystaniu 
propozycji, ocen i kontrpropozycji
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AKTORZY KOGNITYWNI –  
UCZESTNICY

Aktorzy kognitywni uzyskują identyfikację polityczną, tzn. potrafią 
zdefiniować zależność między swymi interesami a funkcjonowaniem 
systemu politycznego. Tym samym potrafią identyfikować swoje interesy 
polityczne odnoszone do polityki, której prowadzenie zapewnia ich 
ochronę. Potrafią też chronić interesy polityczne poprzez wpływanie 
na podmioty władzy politycznej (parlament, prezydenta, rząd, partie 
polityczne, samorządy lokalne).



AKTORZY KREATYWNI – OBSERWATORZY- 
-UCZESTNICY

przeformułowują problemy i potrafią się przemieszczać między 
układami odniesienia

ukierunkowują refleksję poprzez stosowanie rozmaitych kodów  
i „wymyślanie” nowych punktów wyjścia

strategicznie modyfikują swoje wyobrażenia o innych aktorach

zawierają strategiczne przymierza i promują samoorganizację  
w ramach sieci wielowymiarowych
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AKTORZY KREATYWNI – 
OBSERWATORZY-UCZESTNICY

Aktorzy kreatywni uczestniczą w grze, 
ale jednocześnie, obserwując jej przebieg, 
są w stanie porozumieć się w sprawie 
zmiany jej reguł. Mogą więc zachowywać 
się strategicznie i generować systemowe 
alternatywy, co pozwala im uzyskać 
kontrolę nad aparatem władzy 
politycznej dla zrealizowania swego 
systemowego projektu. 



TYPOLOGIA PODMIOTÓW  
A RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA

Aktorzy
społeczni

aktorzy kagnitywni – relacja obserwator – obserwowane = racjonalność proceduralna

reprodukowanie rzeczywistości

aktorzy kreatywni – pętla rekursywna – relacja uczestnik – obserwator = racjonalność kompleksowa

kreowanie rzeczywistości

aktorzy reaktywni – relacja bodziec – działanie = racjonalność su
bstancjalna

postrzeganie rzeczywistości

Artefakty



Juliusz Gardawski

Ur. 1948 r., profesor nauk ekonomicznych, socjolog, kierownik 
Katedry Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej. 
Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. 
W latach 2004–2006 członek zarządu głównego Polskiego 
Towarzystwa Socjologicznego.

Prace:
Robotnicy przedsiębiorstw państwowych i skomercjalizowanych o własności 
pracowniczej (1994)
Korporacje transnarodowe a Europejskie Rady Zakładowe w Polsce (2007)
Dialog społeczny w Polsce: teoria, historia, praktyka (2009)



KONKLUZJE

Relacje między podmiotami mogą 
mieć charakter instrumentalny 
(współdziałanie operacyjne), systemowy 
(współdziałanie zorientowane na 
reguły) oraz modalny (współdziałanie 
ukierunkowane na uzgodnioną 
zmianę reguł). Współdziałanie tego 
trzeciego rodzaju jest możliwe za 
sprawą dyskursu, który odnosi się do 
wartości egzystencjalnych i prowadzi 
do uruchomienie wspólnej wyobraźni.

1



Współdziałanie podmiotów dokonuje się 
zawsze w jakiejś wspólnej przestrzeni. 
Przestrzeń ta ma swoje istotne 
korelaty materialne i mentalne.  
Przy czym te materialne są podstawowe 
w przypadku współdziałania 
instrumentalnego, podczas gdy 
w przypadku współdziałania modalnego 
kluczowe są korelaty mentalne – 
wspólnota wartości. Współdziałanie 
systemowe jest pod tym względem 
przypadkiem pośrednim.
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Jeśli uznamy, że podmiotowość wynika  
w jakimś stopniu ze społecznej interakcji, 
to myślenie obiektowe ogranicza własną 
podmiotowość i wyłącza podmiotowość 
innych. Myślenie systemowe wzmacnia 
własną podmiotowość i ogranicza 
podmiotowość innych. Natomiast 
myślenie modalne wzmacnia 
podmiotowość własną przez uznawanie  
i sprzyjanie podmiotowości innych. 
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4Funkcje dyskursu aksjonormatywnego i myślenia modalnego

formowanie nowych 
perspektyw poznawczych

formowanie języka 
komunikacji społecznej

rewidowanie tożsamości 
aktorów społecznych

formowanie kryteriów oceny 
rozwiązań instytucjonalnych

rekonstruowanie ładu 
instytucjonalnego

poszerzanie czasoprzestrzennych ram 
(odniesień) działania społecznegoC

B

D

E

F

A



Nie sądzę, aby istniały tylko następujące trzy możliwości radzenia sobie  
z wielkimi problemami świata społecznego: 1) trzeba się godzić z tym, 
jaki jest, bo nie możemy go zmienić; 2) napotykając jakiś problem, 
róbmy dokładnie to, co robiliśmy uprzednio; 3) stwórzmy wyższą 
instancję władzy, jakiś wyższy hierarchiczny porządek.

Zapewne w konkretnych sytuacjach każda z tych rekomendacji może 
mieć swoje społeczne uzasadnienie. Jednak w historycznej perspektywie 
ścieżki rozwoju są otwierane przez myślenie modalne – żywy 
aksjonormatywny dyskurs, który prowadzi do wypracowania nowej 
perspektywy poznawczej i innego podejścia do społecznych problemów, 
bazującego na nowym odczytaniu egzystencjalnych wartości.
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Źródło zdjęcia: goingapp.pl

Prace:
Płomienie (1908)

Legenda Młodej Polski. 
Studia o strukturze duszy 

kulturalnej (1909)
Pamiętnik (1913)

Stanisław 
Brzozowski 

(1878–1911) 
pseud. Adam Czepiel – polski 

filozof, pisarz, publicysta i krytyk 
teatralny i literacki epoki Młodej 
Polski. Zwolennik materializmu 
historycznego, który wprowadził 

marksizm do myśli polskiej. 
Twórca „filozofii pracy”.
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Między indywidualizmem 
i wspólnotowością

RYSUNEK NA PODSTAWIE  
METAFORY BRZOZOWSKIEGO



MODALNOŚĆ I DYSKURS 
AKSJONORMATYWNY

Modalnść to przestrzeń 
aksjonormatywnego dyskursu.

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



Wymiary  
rzeczywistości  

społecznej

Postrzeganie  
rzeczywistości  

społecznej
Modalność

Typologia aktorów 
społecznych

Myślenie 
modalne

Modalność 
i dyskurs 

aksjonormatywny

MAPA KONCEPTUALNA
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