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1. Wstęp

W artykule zarysowano sylwetkę, zmarłego przed trzema dekadami,
współtwórcy prakseologicznej teorii organizacji Jana Zieleniewskiego oraz
osiągnięcia, jakimi zaowocowała aktywność intelektualna i organizacyjna
tego niepospolitego człowieka.

W dalszej części artykułu przypomniano to, co pisał Jan Zieleniewski na
temat harmonizacji działań, temat związany ściśle z problematyką zrówno−
ważonego rozwoju, tak jak  zrównoważenie rozumiane było podówczas i co
nie straciło swej aktualności do dziś.

Artykuł zamyka refleksja dotycząca podobieństw polskiej i austriackiej
szkół prakseologii, bo przecież trzy dekady temu zmarł również Ludwig
von Mises, któremu szkoła austriacka zawdzięcza swe powstanie i owocny
rozwój.
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2. Jan Zieleniewski – człowiek i dzieło

W dniu 1 października 2003 roku minęło trzydzieści lat od śmierci pro−
fesora Jana Zieleniewskiego, twórcy prakseologicznej teorii organizacji,
organizatora Zakładu Prakseologii PAN oraz założyciela i pierwszego re−
daktora naczelnego periodyku Prakseologia (wcześniej Materiały Prakseo−
logiczne). Dwa lata wcześniej, tj. w roku 1971, obchodził siedemdziesiąte
urodziny ciesząc się szacunkiem i uznaniem nie tylko współpracowników
i uczniów, ale także licznego grona uczonych i ludzi praktyki z różnych
stron świata. 

Siedemdziesiąte urodziny autora Organizacji zespołów ludzkich, pierw−
szego wykładu teorii organizacji i kierowania proweniencji prakseologicz−
nej1, uhonorowane zostały specjalnym tomem Prakseologii2, na który zło−
żyły się  43 artykuły napisane specjalnie przez 46 autorów z 10 krajów. Je−
den z nich, Reginald W. Revans – twórca action learning, który zmarł w ro−
ku 2003 – napisał co następuje:

Badania osiągnięć, anatomia działania, analiza tego jak rzeczy są czy−
nione, jest, lub powinna być, finalnym zadaniem uczonego i prakseo−
logii, teorii praktyki, która choć jest najogólniejszą ze wszystkich na−
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1 „Położymy nacisk na zagadnieniach organizacji zespołów ludzkich nie zaś na organiza−

cji działań »jednopodmiotowych« [Por. T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, wyd. II,

Wrocław−Warszawa 1958, Zakład Nar. im. Ossolińskich, s. 75]. Wynika to głównie z chęci

zajęcia się zagadnieniami, które w naszej literaturze teoretyczno−organizacyjnej (a więc

utrzymanej na stosunkowo wysokim szczeblu uogólnień) były dotąd stosunkowo mało roz−

patrywane. Wprawdzie Traktat o dobrej robocie, na który wiele jeszcze razy wypadnie mi

się powoływać, zawiera specjalny rozdział poświęcony »działaniu zbiorowemu« [ibid.,

s. 95–115], ale – zgodnie z zasadą przechodzenia od zjawisk prostszych do bardziej złożo−

nych – główny nacisk położono w nim na działania jednopodmiotowe.

Sądzę, że nieprędko będziemy umieli dodać jakieś istotne elementy do analizy działania

jednopodmiotowego zawartej w Traktacie. Czerpałem więc pełną dłonią z zasobu pojęć pra−

kseologicznych sprecyzowanych przez autora Traktatu i z zasobu jego twierdzeń. Główne

novum, które pragnąłbym dać w tej książce, to próba rozwinięcia problematyki działania

zbiorowego. Właśnie w związku z tym na centralne miejsce wysunęło się pojęcie organiza−

cji, wokół którego starałem się zgrupować pozostałe pojęcia i twierdzenia” [J. Zieleniewski,

Organizacja zespołów ludzkich: Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa,

s. 11–12].
2 Prace zebrane dla uczczenia 70−lecia urodzin prof. dr. Jana Zieleniewskiego, Prakseo−

logia, 1971, nr 39/40.



uk, powinna równocześnie być najpłodniejsza. Wszelkie technologie,
rzemiosła, są z wyjątkiem szczególnych przypadków, generalizacjami
ludzkich działań i poddanymi tej samej królowej intelektu. Gdy bada
się naturę dialogu toczonego między Człowiekiem i jego środowi−
skiem uważanym za postęp obfitujący w sukcesy, jasne staje się, że
mistrzostwo Człowieka w opanowywaniu środowiska przerasta mi−
strzostwo panowania nad nim samym. Według przyjętej terminologii,
tak tragiczna rozbieżność jest dowodem zamkniętości procesu uczenia
się, fiksacji na poziomie etycznym respektującym weryfikację, ale nie
zważającym na odpowiedzialność. Nie brak dowodów, że jest to po−
chodną historii oraz pewności, ze tendencje przeciwne zmierzają do
uwolnienia młodszej generacji ze scientystycznego bandaża krępują−
cego ich rodziców i nauczycieli. Tę skromną nadzieje wyczytuję ze
stronic pisarstwa mego przyjaciela Jana Zieleniewskiego3.

Jan Zieleniewski nie tylko swym pisarstwem, ale całym swym życiem
potwierdzał postawę przełamywania skrępowań. Urodzony 8 lutego 1901 r.
w Krakowie ukończył Gimnazjum Jana Sobieskiego oraz studia na wydzia−
le filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Walczył w oddziałach Woj−
ska Polskiego w roku 1920 oraz brał udział w III Powstaniu Śląskim, a na−
stępnie działał w Związku Powstańców Śląskich4.

Pracę zawodową rozpoczął w 1924 roku w Zjednoczonych Fabrykach
Maszyn, Kotłów i Wagonów. W latach 1933–1939 sprawował nadzór sądo−
wy nad Wspólnotą Interesów Górniczo−Hutnicznych, Zakładami Hohenlo−
ego oraz innymi firmami. W 1939 roku bierze udział w kampanii wrześnio−
wej dostając się do niewoli. Z ostatniego z czterech oflagów, w jakich był
więziony (Arnswald, Gross Born, Osterode, Doessel), w nocy z 19 na 20
września 1943 roku ucieka przez czterdziestometrowy podkop wraz  z 43
oficerami i 4 szeregowcami, z których jedynie 37 udało się uniknąć ponow−
nego aresztowania. Po dotarciu do Warszawy działał w oddziałach Armii
Krajowej uczestnicząc w Powstaniu Warszawskim. 

Po wojnie Jan Zieleniewski pracował w spółdzielczości kierując Wy−
działem Handlu Zagranicznego „Społem” (1945–1948) oraz był dyrektorem
naczelnym Polskiego Towarzystwa Handlu Zagranicznego „Varimex”. Nie
akceptując stalinowskiej tezy o „zaostrzaniu walki klasowej w miarę budo−
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3 R. W. Revens, Action, Creativity and Learning: Some Reflections upon the Nature of
Achievement, Prakseologia, 1971, nr 39/40, s. 49–50.

4 Wykorzystano informacje zawarte w: J. Pollack, Żołnierz, działacz, uczony: Ostatni
rozdział sagi rodu Zieleniewskich, Express−Kulisy, 1973, n. 7–9.



wy socjalizmu” nie przystępuje do PZPR po połączeniu PPS (której był
członkiem) z PPR, co spowodowało, że nie mógł kontynuować pracy w go−
spodarce. Postanawia zająć się działalnością naukową w WSE w Sopocie,
gdzie wykładał ekonomię handlu zagranicznego pisząc znany podręcznik
z tego zakresu.

W 1956 roku został docentem, zaś w 1959 roku rozpoczął współpracę
z Polską Akademią Nauk, którą kontynuował do końca swych dni. Podej−
muje się więc obowiązków związanych z kierowaniem Pracownią Ogól−
nych Problemów Organizacji Pracy – placówki utworzonej przez Tadeusza
Kotarbińskiego dla rozwijania prakseologii. Zaprasza do współpracy licz−
nych uczonych i – jak byśmy dziś ich nazwali – refleksyjnych praktyków.
Organizuje seminaria: prakseologii – prowadzone przez Kotarbińskiego, te−
orii organizacji – które sam prowadzi, teorii administracji – prowadzone
przez prof. Stanisława Kowalewskiego, a potem naukoznawcze – pod prze−
wodnictwem prof. Mariana Mazura, teorii decyzji – kierowane przez Kle−
mensa Szaniawskiego oraz metodologii projektowania, któremu miał za−
szczyt przewodniczyć wyżej podpisany. Życie intelektualne, jakiego zaczy−
nem były debaty toczone w Sali Okrągłego Stołu, owocowało pracami pu−
blikowanymi na łamach Materiałów Prakseologicznych, przekształconych
w periodyk Prakseologia. Ukazały się liczne książki, rozpoczęto – jak prze−
widywał to Revans – kształcenie młodej kadry. Pracownia przekształcona
została w Zakład Prakseologii PAN, utworzono studium doktoranckie, na−
wiązano – mimo trudności owego okresu – współpracę z ośrodkami zagra−
nicznymi. A wszystko to stało się dzięki mądremu, niezwykle kompetent−
nemu i oddanemu sprawie kierownictwu profesora  Jana Zieleniewskiego. 

Poza pracą w Polskiej Akademii Nauk Jan Zieleniewski współpracował
z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie kierował katedrą Teorii Organizacji oraz
w reaktywowanym po Październiku 1956 r. Towarzystwie Naukowym
Organizacji i Kierownictwa, którego był prezesem.

Jan Zieleniewski zmarł jak działał. Był czynny do ostatniej minuty swe−
go życia. Życie zakończył podczas polsko−amerykańskiego seminarium.
Pozostawił po sobie nie tylko znaki w sercach i pamięci ludzi, z którymi
współpracował, ale także książki i artykuły, z których uczyły się liczne po−
kolenia menedżerów. Są to przede wszystkim: Organizacja zespołów ludz−
kich: Wstęp do teorii organizacji i kierowania oraz Organizacja i zarządza−
nie. Bibliografia prac Profesora obejmuje 214 pozycji, z których pierwszą
jest artykuł z 1927 roku pt. „Na drodze do racjonalizacji naszego gospodar−
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stwa” [Towarzystwo Ekonomiczne w Krakowie, t. XXII (odbitka z periody−
ku Przegląd Współczesny, 1927, nr 61)], ostatnią zaś wydana pośmiertnie
(dzięki staraniom Witolda Kieżuna, ucznia Profesora) książka O organiza−
cji badań naukowych [PWE, Warszawa 1975].  Oto jakie przesłanie, współ−
bieżne z zacytowanymi wcześniej słowami Revansa, płynie z tej książki:

Badacze przywiązują z reguły wielka wagę do swobody wyboru za−
gadnień badawczych. [...] Trzeba im więc zostawić jak najwięcej po−
czucia tej swobody. Jak już wspomniałem, osobiste doświadczenie
nauczyło mnie, ze jeśli „narzucony” problem okaże się niebanalny
i możliwy do rozwiązania, to z reguły wniknięcie weń pobudzi zain−
teresowanie badacza, dla którego wykonanie zadania staje się wtedy
osobistym celem [s. 204–205].

2. Koordynacja i integracja działań

Taki właśnie tytuł nosi podrozdział [s. 320–323] dzieła Jana Zieleniew−
skiego Organizacja zespołów ludzkich prezentujący problematykę najbliższą
„zrównoważeniu”, jakiemu poświęcona jest kolejna doroczna konferencja
Towarzystwa Naukowego Prakseologii. Zieleniewski wskazuje oba powiąza−
ne zalecenia jako dyrektywy sprawnego działania: koordynowanie zaleca po−
wiązanie „poszczególnych elementów działania pod względem ilościowym
i czasowym” [s. 320], zaś integracja stanowi postulat „włączenia do »splotu
działań« wszystkich i tylko tych elementów, które są niezbędne do jego po−
wodzenia, i do włączenia ich tak, aby elementy te (zgodnie z pojęciem orga−
nizacji) przyczyniały się do maksymalnego powodzenia całości, a więc włą−
czenia ich m.in. we właściwych ilościach i we właściwej chwili” [s. 321].

Dyrektywa koordynacji wypływa z tzw. prawa harmonii sformułowane−
go przez Karola Adamieckiego5, zaś dyrektywę integracji, będącą uogólnie−
niem tego prawa, sformułował Tadeusz Kotarbiński w Traktacie o dobrej
robocie6.

Zieleniewski wskazuje na znaczenie koordynacji działań rozumiane
w sposób uogólniony jako istotny czynnik chroniący organizacje przed
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5 K. Adamiecki, Harmonizacja jako jedna z głównych podstaw pracy zbiorowej, Prze−
gląd Techniczny, 1924, nr 49, s. 52, 53.

6 T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 2000, s. 137 i nast.



„stratami, które grożą unicestwieniem potencjalnego efektu organizacyjne−
go” [s. 321]. W związku z tym koordynacja jest „koniecznym, choć niewy−
starczającym warunkiem wystąpienia tego efektu” [ibid.]. Tym, co stanowi
warunek konieczny, jest – zdaniem Zieleniewskiego – „informacja wzajem−
na o tym, jak postępuje realizacja splecionych wzajemnie (...) funkcji [tego,
co poddawane koordynacji, przyp. W. G.], wiążąca poszczególne części rze−
czy zorganizowanych (poszczególnych członków zespołu w instytucjach)
za pomocą sprzężeń zwrotnych” [ibid.].

Nie jest więc działanie człowieka, a tym bardziej funkcjonowanie orga−
nizacji czy zespołu organizacyj, aż po system gospodarczy – czy to w skali
mikro, mezo, makro, czy skali globalnej – luźnym zbiorem poszczególnych,
niezależnych od siebie „czynów prostych”, pisze Zieleniewski. Są to liczne
sploty nieprzeliczonej ilości pasm. Od tego jak są one powiązane, zharmo−
nizowane, a zatem zrównoważone wewnątrz każdego z nich oraz wzaje−
mnie względem siebie, zarówno przestrzennie, jak i czasowo, zarówno ja−
kościowo, jak ilościowo, zależy sprawność w jej dwu prakseologicznych
wymiarach: efektywności (skuteczności) oraz ekonomiczności.

W zgranych zespołach o ustalonym toku działań (np. w gruntownie
przez dyrygenta wyszkolonej orkiestrze wykonującej na podstawie
nut dobrze sobie znany utwór) koordynacja takiego splotu działań
może następować bez interwencji specjalnego organu koordynacyj−
nego. Warunkiem takiej „samokoordynacji” jest jednak albo cał−
kiem niezmienne powtarzanie cyklu działań przy bezwzględnej
zgodności z planem znanym wszystkim członkom zespołu (nuty
w orkiestrze), albo bardzo ścisła i szybka wzajemna informacja
[s. 322].

Współcześnie, pomni prakseologicznej krytyki mitu planowania – na co
wskazywał Ludwig von Mises – skłonni jesteśmy mówić o strategii działa−
nia, rezygnując z drobiazgowości na rzecz umiejętności dynamicznego do−
stosowywania się do zmian przy dbałości o uprzednio wyznaczony kieru−
nek, a nie drogę, po której się kroczy.

Zarówno wówczas, gdy o koordynacji i integracji pisał Zieleniewski, jak
i obecnie niekwestionowaną rolę spełnia koordynator, od którego współcze−
śnie w coraz większym stopniu wymaga się, by był przywódcą. 

Rozważania nasze prowadzą do ogólnego wniosku, że przeważająca
większość problemów tej części teorii organizacji stanowi dyskusję
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wzajemnie ze sobą sprzecznych tendencji występujących w praktyce
organizowania. Przezwyciężenie tych sprzeczności wymaga z reguły
rachunku, w którym organizator, mniej lub bardziej intuicyjnie, dąży
do maksymalizacji lub minimalizacji jakiejś funkcji często wielu
zmiennych [ibid.].

Zieleniewski, jak wielu mu współczesnych, wiązał nadzieje z rozwojem ba−
dań operacyjnych oraz programowaniem. Nie było wówczas jeszcze kompu−
terów osobistych, Internetu, a więc sieci stwarzającej możliwości zinstrumen−
talizowanej koordynacji i integracji, ale ówczesne intuicje były trafne. Podob−
nie jak wskazywanie na równowagę dynamiczną jako pochodną – jak obecnie
mówimy – spontanicznego ładu7 w całościach o wysokim stopniu złożoności.

Jakie tedy przesłanie w wymiarze szerszym płynie z naukowego pisar−
stwa Jana Zieleniewskiego dla dzisiejszych rozważań o zrównoważonym
rozwoju dołączającym do prakseologicznego „podwójnego E” (efektyw−
ność, ekonomiczność) trzecie „E”, tj. etyczność. Oto co pisał na ten temat
autor Organizacji i zarządzania:

Niegodziwe środki do godziwych celów muszą być mniej sprawne
od godziwych, powstaje bowiem u działającego konflikt wewnętrzny
miedzy tym, co uważa za godziwe (celem), a środkami odczuwany−
mi jako niegodziwe. Podobnie też godziwe środki zastosowane do
niegodziwych celów będą z tego samego powodu musiały funkcjono−
wać mniej sprawnie. Naturalnie, „godziwe” i „niegodziwe” znaczy
w tym kontekście „zgodne z systemem wartości etycznych człowie−
ka działającego”. Gdybyśmy sobie wyobrazili człowieka, którego sy−
stem wartości nie odrzuca np. kradzieży – to dla niego kradzież ani
jako cel, ani jako środek nie będzie niczym „niegodziwym”. Ale –
z innych przyczyn, na których analizę nie tu miejsce – mało prawdo−
podobne wydaje się, aby społeczne współżycie dało się pogodzić
z takim systemem wartości.

Sprawność funkcjonowania środków działania jest więc funkcją
nie tylko ich sprawności niejako „wewnętrznej”, lecz także stopnia
zgodności oceny etycznej środków i celów, do których się je stosuje8.
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7 M. Kuniński, Hayek’s Theory of Spontaneous Order: Between ‘Verstehen’ and ‘Invisible
Hand Explanation’, w: J. L. Auspitz, W. W. Gasparski, M. K. Mlicki, K. Szaniawski, red., Pra−
xiology and the Philosophy of Economics, Transaction Publishers, New Brunswick (USA) – Lon−

don (UK) 1992, s. 347–369. Por także: W. Banach, Spontaniczność a planowanie: Wokół filozo−
fii społecznej Friedriecha A. von Hayeka, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2003.

8 J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969, s. 184.



Sprawność środków godziwych i niegodziwych zastosowanych do ce−
lów godziwych i niegodziwych przedstawił Zieleniewski w postaci tabela−
rycznej. Zaprezentowane w niej stanowisko nasunęło się Zieleniewskiemu
– jak pisze – pod wpływem dyskusji, jaka odbyła się na jednym z semina−
riów Pracowni Ogólnych Problemów Organizacji Pracy. Asumptem była na
wpół żartobliwa uwaga wypowiedziana przez Tadeusza Kotarbińskiego,
„że jeśli można pytać, czy »święty« cel »uświęca« niegodziwe środki, to
równie dobrze można zapytać, czy »świński« cel nie »uświńca« godziwych
środków” [ibid.]. Oto co powstało w wyniku przeprowadzonej przez Ziele−
niewskiego analizy:

Tabela 1. Sprawność środków godziwych i niegodziwych zastosowanych do ce−

lów godziwych i niegodziwych [źródło: J. Zieleniewski, Organizacja
i zarządzanie, op. cit., s. 187].

Cele 

Godziwe        Sprawne 

Środki Niesprawne 

Niegodziwe      Sprawne

Niesprawne
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Godziwe

Środki godziwe do celów

godziwych – bez konfliktu

wartości – funkcjonujące

sprawnie 

Środki godziwe do celów

godziwych – bez konfliktu

wartości – lecz z istoty

funkcjonujące niesprawnie 

Środki niegodziwe do ce−

lów godziwych – mimo że

z istoty swej sprawne, ale

z powodu konfliktu warto−

ści funkcjonujące mniej

sprawnie. 

Środki niegodziwe do ce−

lów godziwych z istoty nie−

sprawne – z powodu kon−

fliktu wartości funkcjonują−

ce tym mniej sprawnie.

Niegodziwe

Środki godziwe do celów

niegodziwych mimo, że

z istoty swej sprawne, funk−

cjonujące mniej sprawnie

z powodu konfliktu wartości 

Środki godziwe do celów

niegodziwych z istoty swe

niesprawne i z powodu

konfliktu wartości funkcjo−

nujące tym mniej sprawnie.

Środki niegodziwe do ce−

lów niegodziwych z istoty

swej sprawne – wobec bra−

ku konfliktu wartości funk−

cjonujące sprawnie.

Środki niegodziwe do celów

niegodziwych z istoty swej

niesprawne, a więc mimo

braku konfliktu wartości

funkcjonujące niesprawnie. 



3. Dwie szkoły, jeden wniosek

W dziesięć dni po śmierci Jana Zieleniewskiego, tj. 10 października
1973 roku, zmarł Ludwig von Mises, urodzony we Lwowie 29 września
1881 r. twórca austriackiej szkoły prakseologicznej, autor fundamentalnego
dzieła o prakseologicznych podstawach ekonomii Human Action: A Treati−
se on Economics9. Mises zakończył życie w Stanach Zjednoczonych, gdzie
osiadł po II wojnie światowej. Polskie środowisko prakseologiczne nie mo−
gło uczcić pamięci Misesa, gdyż jego krytyka gospodarki planowej i cen−
tralnie sterowanej powodowała, że ciążyła na nim anatema „wroga syste−
mu” realnego socjalizmu.

Mises wskazywał wyraźnie, że:

Podczas, gdy wielu ludzi oskarża ekonomię o neutralność względem
sądów wartościujących, inni oskarżają ją o rzekome uleganie im.
Niektórzy utrzymują, że ekonomia musi koniecznie wypowiadać są−
dy wartościujące i dlatego nie jest rzeczywiście naukowa, skoro obo−
jętność wobec wartości jest kryterium naukowości. Inni twierdzą, że
dobra ekonomia powinna i może być bezstronna, a tylko źli ekono−
miści grzeszą przeciwko temu postulatowi.

Semantyczne pomieszanie występujące w dyskusji powyższych
problemów wynika z niedokładnego użycia terminów przez wielu eko−
nomistów. Ekonomista bada, czy środek a może dać rezultat p, dla
osiągania którego jest zalecany, i stwierdza, że a nie prowadzi do
p, lecz do skutku g, który nawet zwolennicy a uważają za niepożąda−
ny. [...] Z tego samego punktu widzenia prakseologia i ekonomia pa−
trzą na podstawową zasadę ludzkiego życia i rozwoju społecznego,
która głosi, że współpraca w ramach społecznego podziału pracy jest
bardziej wydajną formą działania niż autarkiczna izolacja jednostek.
Prakseologia i ekonomia nie mówią, że ludzie powinni pokojowo
współpracować w ramach więzi społecznych; mówią one jedynie, że
ludzie muszą działać w ten sposób jeżeli chcą, aby ich działania były
bardziej skuteczne niż w innych przypadkach. Dostosowania się do za−
sad moralnych, których wymaga ustanowienie, zachowanie i wzmac−
nianie współpracy społecznej, nie jest uważane za ofiarowanie się mi−
tycznemu bytowi, lecz za odwołanie się do najbardziej wydajnych me−
tod działania, za koszt uzyskania rezultatów wiele wyżej cenionych10.
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Prakseologii, 1995, nr 3–4 (128–129). 
10 L. von Mises, Ludzkie działanie: Traktat o ekonomii (fragmenty), Prakseologia, 1995,

nr 3–4 (128–129), s. 231–232.



W innym miejscu Traktatu (nietłumaczonym na język polski) Mises
zwraca uwagę na to, że gdy ekonomista mówi o przedsiębiorcy, kapitaliście,
posiadaczu ziemskim, pracowniku czy konsumencie, to mówi o typach ide−
alnych, a nie o konkretnych ludziach. Mówi zatem o funkcjach spełnianych
w realiach życia czasem przez tego samego człowieka. „Żyjący i działający
człowiek łączy wiele funkcji. Nie jest on jedynie konsumentem. Jest on po−
nadto także albo przedsiębiorcą, albo posiadaczem ziemskim, lub kapitali−
stą czy pracownikiem, bądź osobą wspomaganą przez zatrudnionych takich
właśnie ludzi”11. Skoro tak, to pamiętać należy, że czym innym jest analiza
ekonomiczna rozpatrująca poszczególne funkcje z osobna, a czym innym
synteza ekonomiczno−społeczna splatająca rozmaite funkcje w jeden sy−
stem, sui generis inżynieria ekonomiczna. Z tego względu Mises upomina
się o respektowanie prawa prakseologicznego – jak je nazywa – dotyczące−
go „regularności zjawisk w stosunku do powiązania środków i celów” [Mi−
ses Ludzkie działanie..., op. cit., s. 233].

Traktat swój kończy Mises przestrogą:

Wyjaśnianie oraz kategorialne i formalne zbadanie tej trzeciej klasy
praw wszechświata jest przedmiotem prakseologii i jej dotychczas
najlepiej rozwiniętej gałęzi – ekonomii. Wiedza ekonomiczna jest
istotnym składnikiem struktury cywilizacji ludzkiej; jest ona funda−
mentem, na którym oparto współczesny industrializm oraz wszystkie
moralne, intelektualne, techniczne i terapeutyczne osiągnięcia ostat−
nich stuleci. Pozostaje ona z ludźmi, niezależnie od tego, czy uczynią
oni właściwy użytek ze skarbów, których dostarcza im ta wiedza, czy
też pozostawią ją niewykorzystaną. Jeżeli jednak nie uczynią z niej
najlepszego użytku i zlekceważą jej nauki oraz ostrzeżenia, to nie
unicestwią ekonomii; zlikwidują społeczeństwo i rasę ludzką
[233–234].

Wprowadzenie pojęcia „zrównoważonego rozwoju” przypisywane jest
byłej premier Norwegii Gro Harlem Bruntland, która, gdy w 1983 roku
przewodniczyła Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ , zawarła
w raporcie Nasza wspólna przyszłość, termin sustainable development. Ter−
min ten w przekładzie na język polski utracił „trwałość” integralnie tkwią−
cą w angielskim sustainability, zachowując „zrównoważenie”. Pojęcie to
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Inc., Chicago 1963, s. 252.



nadaje nazwę koncepcji wcześniej sformułowanej na gruncie prakseologii,
a więc koncepcji pochodnej dziedzictwu intelektualnemu Jana Zieleniew−
skiego, Reginalda Revansa i Ludwiga von Misesa. Przedstawiłem ją w re−
feracie A Designing Human Society: A Chance or a Utopia?, przygotowa−
nym na „Design Policy Confererence” zorganizowaną przez Design Rese−
arch Society (Londyn 1982)12. Przedstawiona koncepcja obejmuje trzy ele−
menty: (a) odrzucenie ze wszystkimi konsekwencjami fałszywego paradyg−
matu o nieograniczoności zasobów, jakie ludzie mają do dyspozycji, (b)
uznanie dalszego trwania ludzkości za nadrzędny cel postępowania wszyst−
kich żyjących współcześnie i w przyszłości ludzi, (c) uznanie rozwiązywa−
nia (w epistemologicznym znaczeniu tego słowa) problemów praktycznych
za jedyną metodę postępowania człowieka.

Podobnie jak obecnie wielu uważa koncepcję zrównoważonego rozwo−
ju za utopię, tak przed laty uprzedzając uwagi oponentów napisałem, że
„stan zagrożenia ludzkości jest współcześnie tak wielki, że poszukiwać trze−
ba sposobów jego minimalizacji nawet w świecie fantazji. A utopia, jeśli
choć w części mieć będzie moc inspirującą, sprowadzona do realizowalnych
wymiarów świata realnego, spełnić może pożyteczną rolę, wskazując kieru−
nek, w którym należy zmierzać”13 [s. 138]. Jaki to kierunek? W odróżnie−
niu od makroparadygmatów świata nauki i świata sztuki rządzących się
właściwymi im zasadami istnieje świat trzeci będący światem życia, dla
którego metody świata nauki i świata sztuki nie są adekwatne. „Temu trze−
ciemu światu, światu praktyki, potrzebne są jego własne metody, jego wła−
sne instrumentarium i jego własny, prakseologiczny makroparadygmat”14. 

Ośmielam się wyrazić przypuszczenie, że gdyby w sprawie zrównowa−
żonego rozwoju głos aktualnie zabierał Jan Zieleniewski, to przedstawione
powyżej kwestie poruszyłby w swym wystąpieniu wzbogacając je o liczne
elementy zaczerpnięte z bogatego życia naukowego i gospodarczego, jakie
było jego udziałem. 
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