
 

Książka pt. „Innowacje. Perspektywa społeczno-kulturowa” podejmuje temat 

aktualny, ale rzadko dyskutowany w kontekście aksjologicznych uwarunkowań. 

Nowatorstwem produktów chwalą się producenci, a do innowacyjności przekonują politycy i 

specjalnie skonstruowane programy rządowe. Mówi się nawet, że inwestycja w nowatorskie 

technologie to moralny obowiązek obywatela i rządzących krajem. Czy jednak innowacyjność 

faktycznie rozumiana jest w sposób wielowymiarowy, jako coś więcej niż narzędzie 

determinizmu technologicznego? Czy nowatorstwo to predyspozycja modelowana wyłącznie 

prakseologicznym wymogiem usprawniania działania?  

Nierzadko odnieść można wrażenie, że o innowacjach mówi i piszę zbyt wiele, a 

innowacyjne jest niemal wszystko. Mianem innowacji określa się coraz częściej każdy rodzaj 

„odświeżonego produktu”, a jako innowacyjne opisuje się strategię czy plan działania 

ukierunkowany na osiągnięcie nierzadko sztucznie skonstruowanych wskaźników 

nowatorstwa. Czym zatem jest innowacja i innowacyjność? Czy obciążona blastem 

utylitaryzmu kategoria innowacyjności stać się może treścią humanizmu?  

Tak postawione pytana są osią przewodnią niniejszej książki. Jej celem jest określenie 

społeczno-kulturowych uwarunkowań innowacyjności. Tym samym jej problem badawczy 

ukierunkowuje myśl w stronę obszarów „zaniedbanych poznawczo” i koncentruje się na tym, 

co w dyskusji nad novum pomijane – tj. na wartościach i normach kulturowych.    

 Praca ma charakter teoretyczny.  Przyjętą metodą badawczą jest analiza historyczno-

porównawcza, studia literaturowe oraz dyskusja pojęć i koncepcji, zmierzająca do 

rekonstrukcji kategorii innowacyjności. Rekonstrukcja ta  przebiega w czterech etapach.  

W pierwszym z nich kategoria innowacyjności zostaje wpisana w kontekst 

światopoglądowy. Tym samym novum staje się  bohaterem poszczególnych okresów i epok 

historycznych i przemierza drogę od Aleksandryjskiego Muzeum, poprzez Klasztor Św. 

Bernarda w Clairvaux i Nową Atlantydę do XIX – wiecznych manufaktur i  fabryki Forda.  

W etapie drugim, innowacyjność zostaje przedyskutowana w kontekście bogatej teorii 

socjologicznej, eksponującej pozamaterialne uwarunkowania nowatorstwa technologicznego. 

Punktem wyjścia staje się tu teza Josepha Schumpetera na temat niebagatelnej roli innowacji 

w rozwoju gospodarczym oraz konstatacja na temat „siły duchowej” innowatora. Wątek 

imponderabiliów kulturowych w procesie rozwoju gospodarczego kontynuowany jest w 

odniesieniu do pism klasyków, w tym: Maxa Webera, Wernera Sombarta, Michaela Portera i 

Ronalda Ingleharta, Homera Barnetta, Ericha Fromma. Jednocześnie nowatorstwo zostaje 



krytycznie przedyskutowane w kontekście współczesnych procesów. Służy temu przywołanie 

rozważań podjętych przez Benedykta XVI w Encyklice Caritas in veritate.  

 Trzeci etap to analiza treści pojęcia „innowacja”, która prowadzi do przełamania 

szkodliwych poznawczo redukcjonizmów metodologicznych. Kategoria innowacji 

dyskutowana jest tutaj w doniesieniu do kilku paradygmatów i daje się poznać jako termin 

wielowymiarowy: łącznik sfer „wartościowania” i „kalkulowania”. 

Czwarty etap – zarazem ostatni – związany jest z zagadnieniem dyfuzji innowacji. 

Bogata tradycja badawcza pozwala ująć proces rozpowszechnienia novum, jako 

aksjologicznie uwarunkowany. Dorobek antropologów, w tym Ralpha Lintona i Stefana 

Czarnowskiego, staje się punktem wyjścia w dowodzie na pozamaterialne stymulatory 

dyfuzji. Ostatecznie analiza badań z zakresu socjologii medycyny (Coleman), socjologii wsi 

(Ryan i Gross),  geografii społecznej (Hagerstrand) i teorii komunikacji (Rogers), czy 

koncepcji zróżnicowanych powiazań  (Shuterland) podprowadza do stwierdzenia, że proces 

rozpowszechniania novum jest uwarunkowany systemowo. O jego przebiegu przesądzają 

wartości dla całości społecznej fundamentalne – jej konsens aksjonormatywny. W ten też 

sposób wymowa całej książki sprowadza się do sierdzenia, iż paradoksalnie o doskonaleniu 

technologicznym, przesądza nie „materia” lecz „duch”. Innowacyjność wymaga wsparcia 

ideologicznego, a jej umocowaniem jest personalistyczna koncepcja człowieka, czyniąca z 

predyspozycji nowatorskiej  powołanie i zobowiązanie zarazem.  

Niniejsza książka jest próbą „odczarowania”  innowacyjności. Jest również  zachętą 

do tego, by o rozwoju gospodarczym dyskutować w sposób pobębniony z uzgodnieniem 

kontekstu etycznego i kulturowego.  

 


