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Wprowadzenie

Innowacyjność to pojęcie dziś niezwykle popularne, obecne zarów-
no na etykietach nowo wprowadzanych produktów, jak również 
dyskutowane w  kontekście strategii rozwojowych państw i  regio-

Celem artykułu jest przedstawienie socjolo-
gicznej typologizacji innowacyjności oraz 
wykazanie metodologicznej przydatności 
obranego do analizy narzędzia. Zapropono-
wany schemat służy systematyzacji i  upo-
rządkowaniu wszechobecnego dziś nowator-
stwa. W pierwszej kolejności innowacyjność 
zostaje opisana jako kategoria wielowymia-
rowa oraz spinająca sferę jednostkowych 
potrzeb z  obszarem systemowych wyzwań, 
czy też łącząca rewiry wartościowania i użyt-
kowania. Konstatacja na temat skompliko-
wanej, bo wieloaspektowej, struktury inno-
wacyjności, legitymizuje zaangażowanie 
klasyfi kacji typologicznej do wyjaśnienia 
dyskutowanego w niniejszym artykule poję-
cia. Rozróżnienie innowacyjności jednostko-
wej i  systemowej oraz wskazanie dwóch 
pryncypialnych aspektów nowatorstwa 

(aksjologicznego i pragmatycznego) staje się 
podstawą zaproponowanej systematyzacji. 
To z  kolei pozwala na wyróżnienie typów 
społeczeństw i  przedyskutowanie „innowa-
cyjnych utopii”. Zwieńczeniem niniejszej 
analizy są najbardziej ogólne modele inno-
wacyjności: doznaniowość i  wyczynowość, 
które stają się punktem wyjścia do diagnozy 
zjawisk współczesnych: dyktatury i innowa-
cyjnego wykluczenia. Finalnie zapropono-
wany schemat staje się jednocześnie odpo-
wiedzią na pytanie o  metodologiczną 
przydatność typologii.
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nów. Termin ten oznacza współcześnie bardzo wiele; daje się zdefi -
niować zarazem jako gotowość do przyjmowania, jak również wpro-
wadzania nowatorskich rozwiązań (Rogers 1983: 242). Nierzadko 
mylony bywa z  pojęciami innymi, np. kreatywnością (Kozielecki 
2002: 56), która choć wykazuje wysokie pokrewieństwo z  przyję-
tym do analizy terminem, to jednak nie jest z nim tożsama. 

Innowacyjności zdarza się być nie tylko błędnie rozumianą, ale 
również źle umiejscawianą kategorią. W  ten sposób staje się ona 
zakładnikiem wybranej dyscypliny naukowej. Jest narzędziem, któ-
rym dana branża zaczyna operować na zasadzie bezprawnej wyłącz-
ności. W rezultacie dochodzi do zawłaszczana terminu i ogranicze-
nia jego pól znaczeniowych. O nowatorstwie dyskutuje się głównie 
w kontekście ekonomicznym. Postrzegane jest ono jako kategoria 
zarządcza i biznesowa, przymiot produktu lub też parametr rozwo-
ju gospodarczego. 

Na skutek takich manipulacji innowacyjność wydaje się pojęciem 
zubożonym znaczeniowo. Niedostatek semantyczny ma źródło 
w  dwóch pozornie wykluczających się procesach: wszechobecności 
i wyłączności. Pierwszy z wymienionych przyczynia się do rozmycia 
granic semantycznych pojęcia: za jego sprawą nowatorskie może być 
prawie wszystko (usługa fryzjerska, telefon, szczepionka), a innowa-
torem zostać może niemal każdy. Rozmyta znaczeniowo innowacyj-
ność realizuje się nad dwóch poziomach równocześnie: konsumowa-
nia i  wytwarzania. W  konsekwencji nowatorstwo umieszczone 
zostaje dość pechowo: między codzienną potrzebą a ambicją refor-
mowania świata. Jednocześnie pozostając kategorią „na wyłącz-
ność”, staje się niewolnikiem rynku. Jest przede wszystkim przed-
miotem parametryzacji i kalkulacji, która zamiast ją uściślić, czyni 
jeszcze bardziej niedookreśloną. 

Ostatecznie borykająca się z  redukcjonizmem innowacyjność, 
zgłasza zapotrzebowanie na pogłębioną refl eksję. Jej początkiem 
jest twierdzenie o  kluczowej roli novum w zmianie społecznej oraz 
konstatacja na temat wieloaspektowej struktury nowatorstwa 
(Zdun 2016). Innowacyjność, która daje się poznać jako uformowa-
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na na trzech dychotomiach: aksjologia-pragmatyzm, egalitaryzm-
-elitaryzm oraz jednostka-system (Zdun 2016: 166–172), wymaga 
jednak uzupełnienia. Jest nim próba typologizacji przyjętego do 
analizy zjawiska. 

Pogłębiona socjologiczna refl eksja nad novum prowadzić musi do 
ujęcia, które z jednej strony będzie na tyle szerokie, by objąć swym 
zakresem rozmaite formy i sfery występowania, a z drugiej – na tyle 
precyzyjne, by ściśle wyznaczyć jego znaczeniowe granice. Takie 
określenie innowacyjności możliwe jest jedynie za sprawą typologii, 
która pozostając częścią defi nicji pojęcia, służy również oddaniu 
jego wielowymiarowej natury.

Typologizacja jako narzędzie dookreślenia 
innowacyjności 

Pojęcia wielowymiarowe stanowią podstawę wielu systematyzują-
cych typologii. Te z kolei służą nie tylko doprecyzowaniu i rozwinię-
ciu terminu, ale również stanowią sposób jego urzeczywistnienia. Są 
niejako potwierdzaniem użyteczności metodologicznej defi niowanej 
kategorii i wskazują obszary jej obecności czy też sposoby zastoso-
wania. Podstawą jednostką omawianego tu narzędzia jest typ, czyli 
wartość uznana za najistotniejszą w danym schemacie klasyfi kacyj-
nym. Typ to również podzbiór wyodrębniony na podstawie przyjęte-
go do analizy kryterium. Podzbiory składające się na typologię nie 
muszą spełniać rygoru zupełności i  rozłączności podziału. Warun-
kiem sine qua non każdej typologii pozostaje jednak niepustość cało-
ści dzielonej. Oznacza to, że typologia jest techniką systematyzacji 
i  sprowadza się do grupowania na zasadzie podobieństwa, ale nie 
może służyć analizie pojęć pustych. Do poszczególnych typów muszą 
się też dać przypisać konkretne egzemplifi kacje. 

Typologie spełniają dwie różne funkcje w zależności od episte-
mologii, której służą. Mogą być bazą do uporządkowania empirycz-
nego materiału i wówczas stają się narzędziem pomiaru. Mogą też 
być budulcem teorii, cząstką schematu dającego się dzięki nim spiąć 



164

Magdalena Zdun,  Oblicza innowacyjności .  Socjologiczna próba typologizacj i 
z jawiska

w  całość. Jednocześnie wskazać można dwa zasadnicze zadania 
typologii ze względu na jej konceptualne przeznaczenie. Po pierw-
sze, typologia może posługiwać się modelami w rzeczywistości nie-
istniejącymi, ale stanowiącymi dobry wzór porównania. Te wzory 
to typy idealne, w znaczeniu nadanym przez Maksa Webera temu 
pojęciu. Stanowią one narzędzie, dzięki któremu możliwa jest dia-
gnostyka odstępstw od sytuacji modelowej. Po drugie, typologia 
może wyjawiać relacje i zawiązki pomiędzy tworzącymi ją typami. 
W  konsekwencji pozwala nie tylko ująć rzeczywistość w  sposób 
uporządkowany i usystematyzowany, ale również staje się punktem 
wyjścia do uformowania modeli wielowymiarowych, o  wyższym 
stopniu skomplikowania. 

Innowacyjność jest jedną z wielu kategorii, która daje się rozpo-
znać poprzez typologizację. Za takim ujęciem przemawia kilka 
argumentów. Po pierwsze, jest to pojęcie na tyle niedookreślone 
i  rozpowszechnione, że należy spodziewać się wielości form jego 
występowania. Po drugie, termin ten posiada całe spektrum urze-
czywistnień czy inaczej desygnatów, które świadczą o różnorodno-
ści aplikacyjnej. Po trzecie, konkretne egzemplifi kacje nowatorstwa 
wydają się pozostawać w rozmaitych powiązaniach i relacjach, które 
uporządkować może jedynie schemat. 

Wielowymiarowa innowacyjność domaga się dookreślenia, ale 
pod warunkiem, że proces ten nie będzie ani jej redukcją, ani też 
zniewoleniem. Systematyzacja pojęcia przeprowadzona musi być za 
pomocą specjalnego, skrojonego na miarę ponowoczesnego świata 
narzędzia. Narzędzie to powinno ująć wielość form występowania 
nowatorstwa i opisać relacje pomiędzy nimi. Jednocześnie systema-
tyzacja nie może rościć sobie prawa do bycia opcją jedyną i właściwą. 
Oznacza to, że stanowić musi „strukturację”, a nie strukturę. Zobo-
wiązana jest do pozostania modelem elastycznym, poznawczo nie-
domkniętym, a przy tym dysponującym wystarczająco precyzyjnym 
aparatem czułości. Tylko tak skonstruowane narzędzie wykaże się 
użytecznością w świecie, który miesza novum z jego kopią, a innowa-
cyjność umieszcza niezręcznie między wyczynem a banałem. 
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Innowacyjność jako kategoria wielowymiarowa 

Wielowymiarowość kategorii powołuje do istnienia typologię, która 
z kolei łączy różnorodność w całość. W rezultacie typologia i wielo-
wymiarowość legitymizują się wzajemnie: z jednej strony klasyfi ka-
cja typologiczna konstruuje się na wymiarach pojęcia, z  drugiej – 
wymiary spięte zostają w  strukturalną całość poprzez typologię. 
Tak też jest w przypadku innowacyjności, która wykazuje się skom-
plikowaną, bo wielowymiarową naturą (Zdun 2016). Daje się ona 
zdefi niować w odniesieniu kilku paradygmatów m.in. kulturowego 
(Barnett 1953; Linton 1936; Kroaber 1937, Czarnowski 1956, 
Zajączkowski 1993), przedsiębiorczego (Schumpeter 1938, 1960; 
Sombart 1916, Smookler 1966) i technicystycznego (Veblen 1904, 
1924; Ogburn 1950, 1964). W rezultacie jawi się jako przymiot jed-
nostki albo systemu, instrument praktyki lub narzędzie wartościo-
wania. Oznacza to, że pozostaje w rozpiętości miedzy tym, co indy-
widualne i zbiorowe oraz pragmatyczne i aksjologiczne.

Jednostka i system

Innowacyjność rozumiana jako gotowość do wprowadzania nowa-
torskich rozwiązań (Rogers 1983: 242) daje się w pierwszej kolej-
ności rozpoznać jako przymiot jednostki. Novum jest jej dziełem, 
a nowatorstwo predyspozycją (Zdun 2016: 179). Innowacyjność to 
cecha przesądzająca o stopniu zaangażowania w proces kreowania 
i implementacji novum. Zdaniem Josepha Schumpetera (1960) do 
wdrażania innowacji predestynowana jest wyłącznie przedsiębior-
cza elita. Nowatorstwo przez to staje się stałym elementem bussi-
nes behavior, na rzecz czego później argumentują już przedstawi-
ciele szkoły harvardzkiej (Targalski 2006: 5). Schumpeter od 
depozytariuszy kapitału wymaga jednak czegoś więcej niż majątek 
i  zysk. Jest to: siła ducha, chęć budowy prywatnych królestw 
i radość tworzenia. W konsekwencji nowatorstwo przekracza gra-
nice zekonomizowanego świata. Okazuje się, że prócz właściwej 
dla kapitalizmu racjonalizacji wymaga stymulatorów pozaekono-
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micznych. Staje się przymiotem homo oeconomicus wzmocnionego 
siłą homo creator. Jest domeną twórcy i wyrazem jego radości two-
rzenia – jak pewnie skomentowałby to Henri Bergson (1985: 80). 
I w ten też sposób przyjęta do analizy kategoria elitaryzuje się, sta-
je się rodzajem zobowiązania, elementem noblesse oblige (Zdun 
2016: 177). Jest uprzywilejowaniem i  zobowiązaniem jednocze-
śnie, „wyznacznikiem wysiłków danej osoby” – by nawiązać tym 
razem do rozważań Jose Oretgi y Gasseta ( 2002: 66). Tak zdefi nio-
wane nowatorstwo to defi niens Great Man, podstawowy przymiot 
wielkich ludzi, którzy wtrącają świat z  „kolein rutyny” (Ogburn 
1946: 33–43). 

Skrajnie zindywidualizowana innowacyjność dysponuje również 
sobie tylko właściwą strukturą motywacyjną. Do nowatorstwa 
popycha chęć dokonania transgresji, przekroczenia siebie czy też 
realizacja potrzeb hubrystycznych (Kozielecki 2002: 118), właściwa 
wielkim przedsięwzięciom pycha. Personaliści skorygują i dodadzą, 
że innowacyjność jest sposobem na autoafi rmację człowieczeństwa, 
metodą działania natury niedomkniętej i powołanej do przekracza-
nia siebie (Bartnik 1999: 30). 

Jednak nowatorstwo to predyspozycja, która realizuje się nie tyl-
ko na szczeblu wielkich gospodarek. O  innowacyjności mówić też 
trzeba na poziomie mikro i rozumieć jako skłonność do akceptacji 
nieszablonowych rozwiązań. W ten też sposób kategoria ta staje się 
nie tylko pomostem między światem produkcji i konsumowania, ale 
również metodą na zakorzenienie novum w  przestrzeni między-
ludzkiej. Proces dyfuzji w takowej właśnie się „rozgrywa”. Jest stop-
niowalny i rozciągnięty w czasie. Polega na tym, że jednostki prze-
konują się do innowacji w odpowiedniej kolejności (Gould 1964: 28; 
Rogers 1983: 248–251), a  o  przyjęciu novum decydują nie tylko 
cechy nowatorskiego rozwiązania (Barnett 1953: 357–377; Rogers 
1983: 210–233), ale również społeczno-demografi czne charaktery-
styki zainteresowanych (Makarczyk 1968: 68; Rogers 1983: 251–
259), w tym ich osobiste biografi e (Barnett 1953: 379). Do innowa-
cyjności predysponują cechy społeczno-demografi czne. Rogers 
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zalicza do nich: wiek, wykształcenie, status społeczno-ekonomicz-
ny, zdolność do awansu społecznego. Z kolei Wacław Makarczyk do 
charakterystyk różnicujących dodaje: postawy i cechy psychologicz-
ne, w tym poziom elastyczności umysłowej, rodzaj powiazań z sys-
temem społecznym (konformizm lub nonkonformizm). Znaczenie 
cech indywidualnych jeszcze bardziej eksponuje Homer Barnett. 
Zdaniem tego badacza źródłem przychylnego nastawienia do novum 
jest niezadowolenie z aktualnej sytuacji. Oznacza to, że akceptacja 
innowacji jest uwarunkowana biografi cznie np. jest skutkiem degra-
dacji w grupie. 

Włączenie się w  proces dyfuzyjny to efekt osobistej decyzji. 
Podejmowana jest ona m.in. na podstawie zgromadzonej wiedzy, 
informacji pozyskanych od liderów opinii i  agentów zmian. Na tę 
decyzję ma wpływ sieć powiazań, w których tkwi jednostka. Mark 
Granovetter (1978) przekonuje nawet, że dla każdego istnieje indy-
widualny próg, czyli ilość przykładów niezbędnych do tego, by jed-
nostka odważyła się włączyć w sieć powiązań dyfuzyjnych. Zjawisko 
to określane jest przez marketingowców mianem „efektu pingwina” 
(penguin eff ect) [Goldenberg, Libai i Muller 2002], na wzór zaobser-
wowanej w przyrodzie zależności: zwierzęta te w obawie przed nie-
bezpieczeństwami czyhającymi w wodzie wyczekują na to, by zna-
lazł się „ryzykant”, który jako pierwszy wskoczy w głębię. 

Sieć powiązań, w  których tkwi jednostka, uposaża innowacyj-
ność w stopień toksyczności, tj. zdolność do „zainfekowania” spo-
łecznej całości. Całość ta stanowi naturalne środowisko dla dyfuzji 
i  kreowania innowacji. Jej ustrój i  reguły sprzyjać mogą nowator-
stwu bądź też mu się przeciwstawiać. Antropologowie, m.in. Stefan 
Czarnowski (1956) czy Ralph Linton (1936), eksponują rolę syste-
mu społecznego w procesie dyfuzyjnym. Zauważają, że o powodze-
niu dyfuzji decyduje zgodność novum z  jego wartościami. Stąd też 
zasadniczą cechą innowacji staje się jej komunikatywność kulturo-
wa. I na tym też polega ponadindywidualny wymiar nowatorstwa: 
mimo że służy jednostce, to o jego przyjęciu i powodzeniu decyduje 
system wartości i sieć powiązań, na których się wspiera.
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Praktyka i dogmatyka 

Nieręczne usytuowanie innowacyjności między jednostką a  syste-
mem implikuje jej kolejną rolę: łącznika świata praktyki i wartościo-
wania (Zdun 2016: 175). Przyjęta do analizy kategoria z jednej stro-
ny daje się zrozumieć w  kontekście technicyzmu i  prakseologii; 
z drugiej – staje się jasna poprzez odniesienie do koncepcji kulturo-
wych i przedsiębiorczych. W pierwszej kolejności kojarzy się jednak 
ze światem „dobrej roboty” i podwyższaniem „zręczności manipula-
cyjnej” (Kotarbiński 1965, 1999). Jest sposobem na radzenie sobie 
z trudnościami życia codziennego i polega na poszukiwaniu substy-
tutów dla istniejących, ale nie dość wystarczających rozwiązań 
(Tomasello 1999: 56). Sprowadzać się więc musi – jak chcą tego 
ewolucjoniści kulturowi – do postawienia się w nowej płaszczyźnie 
poznawczej, które prowadzi do odkrycia substancjalności obiektów. 
To z kolei przesądza o  akceptacji novum na zasadzie skalkulowania 
użyteczności. I w ten też sposób nowatorstwo zawęża się do sfery 
praxis i staje się orężem technicyzmu. Czołowy przedstawiciel tego 
kierunku Th orstein Veblen (1904, 1924) rezerwuje tę kategorię dla 
inżynierów i znawców technologii, czyniąc z nich apostołów postę-
pu. Z kolei William Ogburn (1950, 1964) – pionier determinizmu 
technologicznego – z  nowatorstwa czynni konieczność dziejową. 
Przekonuje, że wynalazki są absolutną determinantą rozwoju, 
a  innowacyjność – jedyną właściwą strategią dostosowania. Opór 
wobec nowatorstwa, owocuje opóźnieniem kulturowym (cultural 
lag) i skazuje system społeczny na przegraną. W tym też znaczeniu 
innowacyjność jest cechą, którą gatunek musi wykształcić w  toku 
ewolucji, by wygrać konkurencję z innymi. 

Ale innowacyjność prócz praktycznego wymiaru ma również 
sobie właściwą dogmatykę. Schumpeter przekonuje, że powołuje ją 
do życia kultura kapitalizmu, świat obrachunku i możliwości awan-
su społecznego (Schumpeter 2004: 94). Podobną argumentację 
przedstawiają Max Weber (1994) i  Werner Sombart (2010). Osią 
ich rozważań są wyznaniowe uwarunkowania gospodarczej inicjaty-
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wy. Podczas gdy pierwszy z  wymienionych szuka związku między 
innowacyjnością a etyką protestancką, drugi udowadnia, że predys-
pozycja ta właściwa jest dla Żydów i ma zawiązek z typową dla ich 
religii kalkulacyjną relacją z  Bogiem. Współcześnie badacze m.in. 
Th omasa Barnebecka Andersena, Jeanet Bentzen, Carla Johana 
Dalgaarda i Paula Sharpa (2012) dowodzą silnego związku innowa-
cyjności z kulturą cysterską. Wykonane przez nich analizy wykazu-
ją, że ten wielki zakon pracy nie tylko cywilizował przyległe doń 
tereny, ale również „infekował” całe otoczenie społeczne duchem 
innowacyjnej inicjatywy. 

Tezę o niebagatelnej roli wartości w uformowaniu predyspozycji 
innowatora popierają również badania antropologów i  współcze-
snych socjologów. Everett Rogers i D. Lawrence Kincaid (1981) na 
podstawie badań przeprowadzonych nad akceptacją środków anty-
koncepcyjnych w Korei stwierdzają, że o przyjęciu novum decyduje 
nie tylko przydatność czy użyteczność specyfi ku, ale również jego 
zgodność z  normami systemu. Do podobnego wniosku dochodzi 
Homer Barnett (1953: 357) . Badacz ten za kluczową cechę innowa-
cji uznaje „niezgodność” (incompatibility). Jego zdaniem novum oce-
niane jest porównawczo: jako wpasowane bądź kłócące się z   obo-
wiązującym wartościom. Inni badacze, m.in. Stefan Czarnowski 
(1956) i  Ralph Linton (1936), przekonują, że nowatorstwo może 
być dla systemu społecznego kłopotliwe, szczególnie wówczas, gdy 
konfrontuje się z jego obyczajowością i skostniałą strukturą. Czar-
nowski zważa też, że predyspozycji tej sprzyja pluralizm oraz indy-
widualizm. 

Innowacyjność wymaga podwójnej legitymizacji: kognitywnej 
i społeczno-politycznej. Ma bowiem wymiar normatywny i użytko-
wy zarazem (Zdun 2016: 175). Novum jest weryfi kowane nie tylko 
pod kątem przydatności i  użyteczności, ale też pod względem 
zgodności z aksjologią systemu społecznego. Rogers (1983: 29–31) 
przekonuje, że decyzja o akceptacji innowacji podejmowana może 
być na trzech poziomach: indywidualnym, kolektywnym oraz 
w relacji porządkowania. W przypadku pierwszym, innowacyjność 



170

Magdalena Zdun,  Oblicza innowacyjności .  Socjologiczna próba typologizacj i 
z jawiska

jest wyrazem indywidualnych potrzeb. W przypadku drugim staje 
się przedmiotem uzgodnień i deliberacji. Jest społecznie negocjo-
wana. Na ostatnim z  wymienionych poziomów urasta z  kolei do 
rangi siły systemu. Przypomina przez to narzędzie władzy dyscy-
plinująco-normalizującej, o  której pisał Micheal Foucoult (2008). 
Staje się wyrazem polityki systemu, instrumentem reżimu i narzę-
dziem podporządkowania. 

Innowacyjność – propozycja systematyzacji

Refl eksja nad kategorią innowacyjności w  pierwszej kolejności 
doprowadza do wielowymiarowego, nieredukcjonistycznego jej uję-
cia. W kolejnym etapie skutkuje typologiczną systematyzacją przy-
jętego do analizy terminu. Punktem wyjścia do uporządkowania 
kategorii innowacyjności jest rozróżnienie na nowatorstwo jednost-
kowe i  systemowe. Zasadą wewnętrznego podziału pierwszej 
z  wymienionych form stają się najprostsze i  zarazem najbardziej 
pojemne kryteria: źródła i celu. Dywersyfi kacja innowacyjności sys-
temowej sprowadza się zaś do wyróżnienia typów społeczeństw, 
odmiennych pod względem otwartości na „nowe”. 

Formy innowacyjności jednostkowej

Kryterium źródła pozwala wyróżnić formy innowacyjności, odmien-
ne ze względu na swoją proweniencję. Tym samym pierwsza z zapro-
ponowanych typologii odzwierciedla skomplikowaną, bo aksjologicz-
no-pragmatyczną naturę nowatorstwa. Ze względu na pochodzenie 
wyróżnić można innowacyjność rozumianą jako wywodzącą się 
z pragmatyki lub wartościowania. W  przypadku pierwszym przyjmu-
je ona postać technicznego usprawnienia i nie wychodzi poza sferę 
praxis; w przypadku drugim – staje się misją udoskonalania, wypływa 
z doktryny mesjanistycznego reformatorstwa. Jest określona przez 
wartości, bez których istnieć by nie mogła. Formy innowacyjności 
jednostkowej szerzej da się opisać jako:
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Kompetencję cywilizacyjną – osadzona na biegunie pragmaty-
zmu innowacyjność staje się przede wszystkim narzędziem pracy 
inżyniera, który jako depozytariusz wiedzy i umiejętności zalicza 
się do awangardy postępu (Veblen 1904). Cechuje się przy tym 
mentalnością wybitnie technokratyczną, która realizuje się w idei 
postępu, jest repertuarem nauki i  techniki oraz „stanowi pewną 
konstrukcję transcendencji” (Kurczewska 1997: 5). Ta forma inno-
wacyjności wymaga nie tylko kapitału, ale specjalnie zorganizowa-
nego świata, który zgłasza zapotrzebowanie na budowę „Nowej 
Atlantydy”, miejsca, gdzie innowacyjność uzyskuje wparcie. W ten 
też sposób kategoria ta funkcjonuje na poziomie interwencyjnym 
i organizacyjnym zarazem. Wymaga nie tylko inwestycji, ale rów-
nież polityk ją wspierających. Ostatecznie też sama konstruuje 
reżim, w którym jednostka stoi przed koniecznością podążania za 
technologicznym novum. O jej istnieniu przesądza prawo wzrostu 
wymagań. Jednostka – do czego przekonuje Talcott Parsons 
(1969)  – w  procesie socjalizacyjnym uczy się swojego miejsca 
w świecie i za sprawą norm niejako zmuszana jest do podejmowa-
nia istotnych dla systemu społecznego ról, w tym bycia innowacyj-
nym. Nowatorstwo przypomina przez to siły rozwojowe cykli dłu-
gofalowych Kondratiewa (1935), jak również jest naczelną 
determinantą zmiany społecznej (Ogburn 1950). 

Misję przekształcania świata – do powołania innowacyjności 
nie wystarczy jednak tylko rozmiłowanie w technice. Nowatorstwo 
to także aksjologicznie uwarunkowana misja przekształcania świa-
ta. Jak chce tego Schumpeter (1960) jest ono „twórczą destrukcją” 
wznoszącą system na wyższy poziom rozwoju za sprawą działań 
wybitnej jednostki. Jest sposobem na realizację idei Beruf (Weber 
1994: 59) czy też formą wypełnienia innych dyrektyw religijnych, 
o  czym też świadczy historia cysterskiego nowatorstwa. Zakon 
Św. Bernarda z Clairvoux prócz misji chrystianizacyjnej realizował 
wielki plan cywilizacyjnego podboju. Prócz Krzyża rozpowszechniał 
technologiczne nowatorstwo (Eberl 2011: 200–225). Zakładał nie 
tylko kościoły, ale pierwsze przedprzemysłowe manufaktury: huty 
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żelaza, szkła, przędzalnie i kopalnie (Wolnik 2013: 20–22). W ten 
też sposób „Dobra Nowina” znajdowała swoje ziemskie urzeczy-
wistnienie, a mnisi za poradą Opata z Clairvoux zapracowywali na 
zbawienie pracą własnych rąk i  bystrością umysłu (Zdun 2016: 
176). I tak, innowacyjność zostaje powołana do życia poprzez zin-
ternalizowane w  drodze socjalizacji wartości. Staje się przez to 
wymogiem kulturowym i  przystosowaniem, do którego obliguje 
system. 

Kryterium celu pozwala wyróżnić formy nowatorstwa odmienne 
ze względu na swoje przeznaczenie. Druga z  zaproponowanych 
typologii pokazuje potencjał sprawczy przyjętej do analizy kategorii 
i tym samym czyni zeń narzędzie społecznego przeobrażenia. W ten 
też sposób innowacyjność, sama będąc sposobem zmiany, staje się 
również metodą jej wyjaśnienia. Ze względu na przeznaczenie/cel 
wyróżnić można innowacyjność rozumianą jako: 

Osobliwość społeczną – nowatorstwo to fakt społeczny nietypo-
wy, zaskakujący swoją innością, uposażony w  cechę toksyczności 
i  zdolność przekształcania systemu (Gumuła 2008: 12). Staje się 
zarzewiem zmiany „pełzających rewolucji”. Fakt społeczny nietypo-
wy jest rodzajem odstępstwa, anomalii, formą zaskoczenia. W prze-
ciwieństwie do tego, co typowe, występuje incydentalnie i fragmen-
tarycznie. Potrafi  jednak wywrzeć presję na całość, w której po cichu 
„egzystuje”. Staje się „przyczółkiem żywiołowych procesów” (Gumu-
ła 2010: 1). Osobliwości społeczne przybierać mogą rozmaite formy: 
mentalną, normatywną, interakcyjną lub też stratyfi kacyjną, a  ich 
zasadniczą cechą jest zdolność do dyfundowania. W  konsekwencji 
osobliwość infekuje cały system społeczny, przechodząc tym samym 
drogę od innowacyjności do powszechności. W strukturach osobli-
wych jest miejsce na transgresyjne przedsięwzięcia. Rodzi się w nich 
aspiracja do bycia w „światach możliwych”, wprowadzania innowa-
cyjnych rozwiązań. Proces infekowania osobliwością najlepiej opisu-
je teoria dyfuzji innowacji. Jej przebieg zależy zarówno od cechy 
samego novum, jak i środowiska rozpowszechnienia. Proces ten ma 
również usystematyzowany, dający się ująć w ramy przebieg. Począt-
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kowo miejsce nowatorstwa jest w marginaliach. Później pojawia się 
tam, gdzie sprzyja mu otoczenie. Z  czasem miejsc przychylnych 
innowacyjności przybywa, a ostatecznie jest tak dużo, że nowator-
stwo traci swój elitarny charakter i  powszednieje. Tak rozumiana 
innowacyjność funduje się na kontestacji, a nie akceptacji zastanego 
porządku rzeczy. Jej celem jest zmiana, a  o  istnieniu przesądzają 
wartości mniej popularne, zepchnięte na margines obowiązujących 
katechizmów (Gumuła 2008: 38).

Strategię przystosowawczą – nowatorstwo to nie tylko odmien-
ność czy dziwactwo zdolne do zainfekowania całego systemu, ale 
również wyraz indywidualnego niezadowolenia (Barnett 1953). To 
intencjonalność, która staje się przymiotem homo negans (Fromm 
2013: 62), człowieka mówiącego „nie”, buntującego się przeciw 
zastanym porządkom. Za taką proweniencją innowacyjności opo-
wiada się Merton (1982) oraz Barnett (1953). Pierwszy z  wymie-
nionych przekonuje, że innowacyjność jest formą dewiacji społecz-
nej, strategią przystosowawczą w sytuacji anomii. Niedopasowanie 
strukturalnie określonych środków do kulturowo zdefi niowanych 
celów prowadzić może do sytuacji, w  której jednostka zaczyna 
zachowywać się innowacyjnie (Merton 1982: 224–255). Innymi 
słowy, gdy cele określone przez kulturę jako „warte zachodu” nie 
stają się możliwe do osiągnięcia przy pomocy narzędzi uprawomoc-
nionych systemowo, jednostka szuka dróg alternatywnych – poza 
instytucjonalnym obszarem dozwolonych zachowań. Z  kolei Bar-
nett (1953: 381–410) dzieli innowatorów na cztery grupy „niezado-
wolonych”. Są to: dysydenci (z różnych przyczyn nie identyfi kują się 
z wartościami grupy), obojętni (nie wykazują przywiązania do gru-
py), zrażeni (zawiedli się na ofercie grupy) oraz pełni urazy (czują 
się dyskryminowani). Ich wspólną cechą jest bunt wobec dominują-
cych wartości, który różni się jedynie formą i  stopniem nasilenia. 
Nowatorstwo staje się w ten sposób „deską ratunku” dla wykluczo-
nych, którzy „inwestując” w innowacje, tak naprawdę nie mają wiele 
do stracenia. 
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Formy innowacyjności systemowej: typy społeczeństw
Innowacyjność nie jest tylko predyspozycją jednostki. Stanowi rów-
nież charakterystykę całego systemu społecznego, który dysponuje 
sobie właściwymi strukturą i  kulturą. Może on wspomagać oraz 
przeciwdziałać nowatorstwu. Innowacyjność na poziomie systemo-
wym stanowi podstawę typologii społeczeństw i daje się wyprowa-
dzić z jej „jednostkowych form”. Wyróżnić można społeczeństwa: 

Statyczne i dynamiczne – innowacyjność rozumiana jako kom-
petencja cywilizacyjna implikuje rozróżnienie zaproponowane 
przez Schumpetera (1960) systemu statycznego i  dynamicznego. 
Pierwszy z  wymienionych opiera się na tzw. ruchu okrężnym, 
mechanizmie rutyny, stagnacji i  równowagi. Jest to struktura, 
w  której rządzą gospodarze, ukierunkowani na podtrzymywanie 
tego, co jest. Naczelną strategią w systemie statycznym jest ciułac-
two; kompetencją – pilnowanie zasobu. Wszystkie towary znajdują 
swój zbyt, popyt odpowiada podaży, a  ekonomiczny cykl życia 
zamyka się bez wypracowania nadwyżki. Zysk staje się możliwy 
dopiero w  systemie dynamicznym – rzeczywistości gospodarczej, 
w  której pojawia się twórcza kombinacja, innowacyjność. To rów-
nież struktura, w  której główną rolę przypisuje się przedsiębior-
com – bohaterom postępu, a do rangi najwyższej uniesiona zostaje 
gospodarcza inicjatywa. Manufakturzyści wprowadzają na rynek 
innowacje, dzięki czemu system zostaje wytracony z  równowagi 
i się rozwija. Zgłasza w ten sposób zapotrzebowanie na inne kom-
petencje. Typowe są one dla jednostek głodnych awansu społeczne-
go oraz skłonnych do podejmowania inicjatywy i ryzyka. 

Produktywne i  nieproduktywne – nowatorstwo rozumiane 
jako misja przekształcania świata staje się wytworem kultury 
i  implikuje rozróżnienie systemów upodmiotowienia i odpodmio-
towienia. W rezultacie daje się wytłumaczyć poprzez kategorię cha-
rakteru społecznego (Fromm, Maccoby 1970), osobowości (Hagen 
1962) czy też typu motywacji (McClelland 1961). Erich Fromm 
i Malcolm Maccoby na podstawie badań przeprowadzonych w mek-
sykańskiej wsi Marole dochodzą do wniosku, że opór wobec proce-
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sów modernizacyjnych ma podłoże kulturowe i  jest funkcją cha-
rakteru społecznego. Badacze ci dokonują istotnego rozróżnienia 
charakterów produktywnych i  nieproduktywnych, co odpowiada 
rozróżnieniu kultur aktywności i  bierności oraz systemów 
upodmiotowienia i  odpodmiotowienia. W  tych pierwszych domi-
nuje nadwyżka modusu bycia nad posiadaniem. Właściwe też jest 
mu przekonanie o potencjale do przekształcania świata oraz prze-
świadczenie o  własnych siłach. Człowiek w  systemie takim czuje 
się wolny i  niezależny, „ożywia to, co dotyka, wprowadza ducha 
wszędzie tam, gdzie jest” (Fromm, Maccoby 1970: 71). Z kolei sys-
temy nieproduktywne fundują się na bierności i  strachu. Typowe 
dla nich jest przekonanie o  niemożliwości zmieniania świata, 
a sukcesy postrzega się jako przypadkowe i niezależne od działań 
jednostki. Ostatecznie całkowicie odpodmiotowioną zmianę. Czło-
wiek czuje się w nich przedmiotem, zdanym na kaprys silniejszych 
od siebie. 

Otwarte i  zamknięte – nowatorstwo rozumiane jako osobli-
wość społeczna pozwala wyróżnić kilka typów ustrojów. Zdefi nio-
wać je trzeba poprzez dwie zmienne (Gumuła 2008: 57). Są to: tole-
rancja struktur pospolitych względem osobliwości oraz odporność 
struktur na inwazję osobliwości. Na ich podstawie wskazać można 
systemy: 

a.  Wysokiej tolerancji oraz dużej odporności na osobliwości 
(ustroje otwarte) – ustrój ten charakteryzuje się względną 
przychylnością wobec novum. Innowacyjność znajduje upra-
womocniane, ale jej zdolność do infekowania społecznej cało-
ści jest ograniczona. W  społeczeństwie takim istnieją wyspy 
nowatorstwa, które jednak nie posiadają dużego potencjału 
transformacyjnego. Innowacyjność nie jest w  ustroju otwar-
tym izolowana, ale też pozbawiona jest mocy reformowania.

b.  Wysokiej tolerancji osobliwości oraz małej odporności na 
osobliwości (ustroje odkryte, przejściowe) – ustrój taki 
wykazuje się podatnością na obecność i odziaływanie inno-
wacji. W ustrojach odkrytych możliwe są najśmielsze rewo-
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lucje i przeobrażenia. Potencjał dyfuzyjny innowacji osiąga 
tu apogeum: jest w nich przyzwolenie nie tylko na obecność 
novum, ale i małe bariery jego popularyzowania. 

c.  Niskiej tolerancji osobliwości oraz dużej odporności na oso-
bliwości (ustroje autarkiczne) – ustrój ten cechuje się polity-
ką skrajnie antyinnowacyjną. Walczy z innowacyjnością i sta-
wia bariery popularyzacji novum. Nowatorstwo staje się 
zakładnikiem i ofi arą reżimu pospolitości.

d.  Niskiej tolerancji osobliwości oraz małej odporności na 
osobliwości (ustroje zamknięte) – ostatni ustrój charakte-
ryzuje się niechęcią wobec nowatorstwa, jak również bra-
kiem skutecznych barier rozpowszechniania. W  ustroju 
zamkniętym nowatorstwo nie jest legitymizowane, ale ist-
nieje niebezpieczna możliwość jego dyfundowania. W rezul-
tacie modus operandi systemu sprowadza się do „pracy u pod-
staw”, walki z innowacyjnością u źródeł, gdy tylko się pojawi 
w systemie. 

Przetrwania i ekspansji – innowacyjność rozumiana jako forma 
strategii przystosowawczej implikuje rozróżnienie systemów 
przetrwania i ekspansji (Inglehart 2003). Transformacja pomiędzy 
tymi dwoma typami kultury oznacza przejście z  „ekonomicznego 
i fi zycznego bezpieczeństwa w stronę swobodnej ekspresji, subiek-
tywnego szczęścia oraz jakości życia” (Inglehart 2003: 151). System 
przetrwania opiera się na konformizmie i nie sprzyja innowacyjno-
ści. Z kolei zasadą systemu ekspansji jest bunt, który przygotowuje 
grunt pod innowacje. Pierwszy z wymienionych systemów ufundo-
wany jest na wartościach materialistycznych, dominuje w  nim 
strach, troska o byt, przeświadczenie o niebezpieczeństwach świata 
i ograniczonych możliwościach jednostki. Z kolei dugi typ bazuje na 
wartościach postmaterialistycznych: zaufaniu, demokracji, toleran-
cji. Właściwa dla niego jest swoboda, aktywność, możliwość działa-
nia na „własny rachunek” i tendencja samodoskonalenia. 
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Innowacyjna utopia

Utopia oznacza wizję doskonałego ustroju społecznego. Jest przez 
to kategorią literacką i fi lozofi czną zarazem. Metodologicznie wyka-
zuje wysokie pokrewieństwo z weberowskim typem idealnym, stąd 
też jej przydatność w systematyzujących analizach. Utopia pokazu-
je świat idealny. Eksponuje znaczenie czynników na co dzień obec-
nych, ale niewystarczająco ujawnionych. Zdolna jest przez to do 
stworzenia skali porównania dla realnych, dalekich od pierwowzoru 
przykładów. W ten też sposób wykazuje swoją użyteczność w dys-
kusji nad innowacyjnością – kategorią z natury ukierunkowaną na 
doskonalenie i  niejako aspirującą do miana axis munid idealnych 
światów. 

Innowacyjne utopie stanowią podsumowanie dyskusji o typach 
nowatorskich społeczeństw. Pozwalają nie tylko wskazać antypody 
innowacyjności, ale również stanową miarę odstępstwa realności od 
ideału. Nowatorska doskonałość realizuje się w  dwóch utopiach: 
konceptualnej i historycznej. Pierwsza z nich funkcjonuje na pozio-
mie fi lozofi cznym i pozostaje niewcielonym nigdy projektem. Dru-
ga to cywilizacyjny eksperyment, który choć miał czas i  miejsce 
swojego istnienia, to dziś pozostała po nim sama idea. Tym dwóm 
typom utopii odpowiadają właściwe im reguły: 

Reguła cywilizacyjnej kompetencji – ma swój konceptualny 
pierwowzór w Nowej Atlantydzie. Kraina ta buduje się na gruncie 
rozbudzenia poznawczego człowieka w epoce wielkich odkryć geo-
grafi cznych. Stanowi jednocześnie odpowiedź na kryzys światopo-
glądowy, wywołany podważeniem uprzywilejowanej pozycji czło-
wieka w kosmosie. Rozbudzona innowacyjność potrzebuje wówczas 
fi lozofi cznej podpory: sceptycyzmu i racjonalizmu. Na tych katego-
riach Franciszek Bacon wznosi świat zorganizowanego nowator-
stwa. Opiera się on na myśli spekulatywnej i eksperymencie. Dzię-
ki naukom przyrodniczym człowiek osiąga tam wyższy, nieznany 
mu dotąd poziom bytowania. Kolebką innowacyjności staje się 
Dom Salomona, w którym intensyfi kować mają swoje prace uczeni, 
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a  ambicje ich są wielkie. Chodzi m.in. o  stworzenie maszyny do 
latania, nowych nośników energii, metod produkcji i upraw, a osta-
tecznie ambicją staje się świat, w którym władza dotyczy tylko rze-
czy (Radwan-Pragłowski, Frysztacki 2009: 165). Współczesną kon-
tynuacją tej utopii jest propozycja Williama Ogburna, która wyrasta 
z  determinizmu technologicznego. Rzeczywistość ta określona 
zostaje mianem „zmieniającego się społeczeństwa” (Ogburn 1964). 
Stwarza ono warunki przychylne dla eksperymentu. Filozofi a jego 
oparta jest na pragmatyzmie i optymizmie. Społeczeństwo zmiany 
funkcjonuje dzięki inicjatywie hazardzistów, nastawieniu na przy-
szłość i aktywności młodych ludzi. Zmiany w nim są negocjowane, 
ale nieograniczane przez władzę. Porządek może zostać w każdej 
chwili naruszony, stąd też maleje rola dyscypliny, a wzrasta swobo-
da ekspresji. Ostatecznie społeczeństwo funduje się na trzech, 
warunkujących się na wzajem zasadach: optymizmu, hazardu i eks-
perymentu. 

Reguła aksjologicznego uprawomocnienia – ma swój histo-
ryczny pierwowzór w  Muzeum Aleksandryjskim – starożytnym 
centrum naukowo-badawczym ufundowanym nie tylko na racjonal-
ności i sprytnym połączeniu wątków milezyjskich z teorią liczb, ale 
również na bazie greckiej fi lozofi i moralnej. Jego ideologicznym 
fundamentem staje się kalokagathia – idea harmonii ducha i ciała; 
urzeczywistnieniem – zaawansowane badania z  zakresu fi zyki, 
matematyki, geografi i, architektury, geodezji czy budownictwa. Tu 
po raz pierwszy inwestycja w „materię” zaczyna się wiązać z „inwe-
stycją w ducha”. Współczesną kontynuacją tego modelu jest propo-
zycja argentyńskiego badacza Mariano Grandona (2003), który 
przekonuje, że w przełomowych dla systemu społecznego momen-
tach wartości odgrywają rolę pierwszorzędną. Kiedy system wypra-
cuje już przyrost pojawia się „pokusa” zaprzestania dalszych inicja-
tyw. Aby nie ulec rutynie, potrzeba mocnych, aksjologicznych 
uwarunkowań. Grondona ostatecznie przedstawia listę 20 czynni-
ków sprzyjających innowacyjności. Są to m.in.: religia, wiara w jed-
nostkę, imperatyw moralny, koncepcja bogactwa, konkurencyjność, 
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sprawiedliwość, wartość pracy, władza, światopogląd, cnoty, które 
budują społeczeństwo innowatorów. 

Podstawowe typy innowacyjności

Analiza innowacyjności na poziomie jednostkowym i systemowym 
prowadzi ostatecznie do pytania o najbardziej uniwersalne i pod-
stawowo jej typy. Ich specyfi kacja wydaje się ważna z trzech powo-
dów. Po pierwsze, stanowi formę podsumowania i spięcia w sche-
mat wcześniejszych rozważań. Po drugie, jest metodą budowy 
narzędzia o podwyższanym stopniu czułości: typologii maksymal-
nie pojemnej i elastycznej. Po trzecie, przyjmuje formę schematu 
o  dużym potencjale interpretacyjnym, który znajduje zastosowa-
nie w  dyskusjach nad współczesnymi uwarunkowaniami innowa-
cyjności. 

Podstawowe formy nowatorstwa otrzymujemy poprzez skrzyżo-
wanie zasadniczych poziomów innowacyjności: jednostkowego 
i  systemowego z  jej pryncypialnymi aspektami: aksjologicznym 
i pragmatycznym. 

Tabela 1. Podstawowe typy innowacyjności

Poziom
Aspekt

Jednostka System

Pragmatyka Innowacyjność doznaniowa Innowacyjna dyktatura

Aksjologia Innowacyjność wyczynowa Innowacyjne wykluczenie

Źródło: opracowanie własne.

Podstawowe typy dają się określić w następujący sposób:

Innowacyjność doznaniowa – powstaje na skrzyżowaniu prag-
matyki z indywidualizmem. U jej źródeł tkwi potrzeba, chęć podnie-
sienia sprawności działania, ambicja udogodnienia sobie życia. 
Potrzeba w  warunkach globalizacyjnych (łatwego dostępu do 
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novum) szybko przeobraża się w doznanie. Tu (u)życie życia, a nie 
jego udogodnienie wysuwa się na plan pierwszy (Zdun 2016: 174). 
Nowatorstwo staje się w ten sposób naczelną charakterystyką two-
ru określonego przez Gerharda Schultzego (2005) mianem społe-
czeństwa doznań. W świecie zglobalizowanym realizuje się ono na 
poziomie konsumpcyjnym i  przypomina niefrasobliwą zabawę 
dziecka. Jest użytkowaniem novum, a nie jego kreatorem. Dlatego 
też swój pierwowzór ma w  postaci Ikara – marnotrawcy Dedalo-
wych skrzydeł (Zdun 2016: 172-173). Innowacja zamiast mu słu-
żyć, staje się przedmiotem zabawy. W konsekwencji oznacza banali-
zację oraz infantylizację nowatorstwa, a na poziomie systemowym 
przeradza się w dyktaturę: bezmyślnym pęd za novum. Dyktatura ta 
staje się jednak siłą gospodarek: dzięki Ikarom może pracować 
Dedal. 

Innowacyjność wyczynowa – powstaje na skrzyżowaniu aksjo-
logii z indywidualizmem. Jest zakorzeniona w świecie zasad i war-
tości, przez co realizuje się na podstawie istotnych dla jednostki 
wskazań kulturowych. Ten typ innowacyjności wymaga zaangażo-
wania, wysiłku i ryzyka, przez to też staje się wyczynem, wielkim 
przedsięwzięciem, śmiałą i ambitną reformą. Potrzebuje nie tylko 
zasobów i talentów, ale również hartu ducha, gotowości do poświe-
ceń. Swój pierwowzór ma przez to w postaci sprowadzającego ogień 
z nieba na ziemie Prometeusza. Ten typ innowacyjności realizuje się 
na poziomie produkcyjnym i jest siłą dźwigającą system na wyższy 
poziom rozwoju. I  z  tego choćby powodu nie może pozostawać 
romantycznym natchnieniem. Stać się musi raczej systemową „pra-
ca u podstaw”, rodzajem zaplanowanej interwencji. W przeciwnym 
razie implikuje zjawisko innowacyjnego wykluczenia. Polega ono na 
ograniczonych możliwościach lub braku dostępu do zbawiennego 
dla losu ludzkiego nowatorstwa. Obszarów takich we współczesnym 
świecie wciąż jest dużo, co pozwala wyprowadzić wniosek na temat 
rewirów przesycenia innowacyjnością doznaniową i sfer niedoboru 
innowacyjności wyczynowej: paradoksalnie w świecie zaśmieconym 
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nowatorskimi gadżetami występują wciąż obszary innowacyjnego 
zaniedbania. 

Dyktatura i wykluczenie to terminy, które kończą typologiczną 
analizę zjawiska. Pierwszy z  wymienionych stanowi próbę opisu 
innowacyjności zglobalizowanej. Jest diagnozą przesytu i przełado-
wania nowatorskością. Stanowi formę samorealizacji i  jest ego-
istycznym korzystaniem z  cywilizacyjnych cudów. Taka dyktatura 
nolens volens staje się ekwiwalentem „niewidzialnej ręki” Adama 
Smitha. Jest realizacją egoistycznych interesów, które paradoksal-
nie budują dobro wspólne – gospodarczą koniunkturę. Ale jedno-
cześnie oznacza coś jeszcze innego: cywilizacyjny postęp. Jest przy-
musem do korzystania z coraz wymyślniejszych udogodnień, które 
odsłaniają świat (Super)Nowej Atlantydy. Tak rozumiane nowator-
stwo na swojej drodze napotyka jednak bariery. Nie może dotrzeć 
wszędzie tam, gdzie być powinno. Przygląda się bez wzruszenia 
zagłodzonej Afryce i  jest nieobecne wszędzie tam, gdzie ubóstwo 
miesza się z poczuciem życiowej beznadziei. Ostatecznie przybiera 
też formę nawoływania o sprawiedliwość i urasta do rangi zobowią-
zania. Jest moralnym obowiązkiem sprowadzania ognia z Olimpu 
na Ziemię. Przez to też właściwe jej zjawisko wykluczenia stać się 
musi przedmiotem realnych interwencji i polityk publicznych. 

Zakończenie 

Innowacyjność jako kategoria nie tylko opisująca, ale również gene-
rująca zmianę, stać się nie może niewolnikiem ciasnego schematu. 
Próba typologizacji nowatorstwa z tej też przyczyny jest przedsię-
wzięciem niezwykłym: wymaga budowy układu, który cechuje się 
maksymalną pojemnością i  otwartością. Taka też była ambicja 
niniejszej analizy. W pierwszym jej etapie wykazano, że innowacyj-
ność ma skomplikowaną naturę. Jest obecna na dwóch poziomach: 
jednostkowym i  systemowym oraz realizuje się w  aksjologicznym 
i pragmatycznym wymiarze. Wielowymiarowe ujęcie nowatorstwa 
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stało się punktem wyjścia do dywersyfi kacji innowacyjności indywi-
dualnej oraz podstawą rozróżnienia typów społeczeństw. Cała dys-
kusja znalazła zwieńczenie w podziale na innowacyjność doznanio-
wą i  wyczynową, który zakończył systematyzację typologiczną 
zjawiska. Jednocześnie podział ten otworzył nowy rozdział w dys-
kusji i zdopingował do podjęcia kwestii szczególnie istotnych: dyk-
tatury i innowacyjnego wykluczenia.

Ostatecznie próba typologizacji doprowadziła do modelu szero-
kiego, który nie tylko obejmuje wielość form nowatorstwa, ale 
również wskazuje na powiązane z  nim procesy i  potencjał inter-
pretacyjny przyjętej do analizy kategorii. Tym samym tytułowa 
innowacyjność zamiast stać się niewolnikiem schematu, staje się 
jego niezależnym dysponentem. 
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S u m m a r y

Faces of Innovativeness: A Sociological Attempt at 
Typologisation of the Phenomenon

Th e aim of the article is the presentation of sociological typologisation of innovativeness 
and demonstration of the methodological usefulness of the tool selected for the analysis. 
Th e proposed diagram can be used for the systematisation and ordering of innovativeness, 
which is omnipresent today. First, innovativeness is described as a multidimensional cate-
gory, which is a connection between the area of individual needs with the area of systematic 
challenges and joining the areas of valuation and use. Considerations on the complicated 
multi-aspectual structure of innovativeness are justifi ed by the involvement of typological 
classifi cation in the explanation of the notion discussed in this article. Distinguishing types 
of individual and systematic innovativeness as well as showing two principal aspects of 
innovativeness (axiological and pragmatic) are the basis of the proposed systematisation. 
Th is, in turn, makes it possible to distinguish between social types and to discussed “inno-
vative utopias”. Th is analysis is crowned by the most general models of innovativeness: 
experience and performance, which become the starting point for the diagnosis of contem-
porary phenomena: dictatorship and innovative exclusion. Finally, the proposed pattern 
becomes, at the same time, an answer to the question about the methodological usefulness 
of typology.

K e y w o r d s :  i n n o v a t i v e n e s s ,  t y p o l o g y ,  s o c i a l  c h a n g e ,  a x i o l o g y , 
p r a g m a t i c s


