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Po³¹czenie dwóch pojêæ: przedsiêbiorczoœci i intelektualnoœci wydaje siê
byæ w naszych realiach gospodarczych
karko³omnym aliansem semantycznym.
Przedsiêbiorczoœæ, niestety, kojarzy
siê nam niejednokrotnie z prowadzeniem
drapie¿nego biznesu, niekiedy na granicy
prawa (lub wrêcz pomijaniem — jeœli nie
prawa, to na pewno etyki), d¹¿eniem do
bezwzglêdnej maksymalizacji zysku w jak
najkrótszym czasie i bez wzglêdu na d³ugofalowe skutki dla przedsiêbiorstwa,
z ambicjami konsumpcyjnymi przedsiêbiorców, których stan indywidualnego posiadania staje siê miar¹ sukcesu zawodowego. Przedsiêbiorczoœæ kojarzona jest
niekiedy z zaradnoœci¹ ekonomiczn¹,
opart¹ na koneksjach, uk³adach, powi¹zaniach ró¿nych œwiatów spo³ecznych:
biznesu, polityki, gospodarki.
Intelektualnoœæ, z kolei, czêsto jawi
siê jako œlamazarnoœæ, trudnoœæ w podejmowaniu decyzji, preferowanie podrêcznikowych iluzji gospodarczych, prymat
teorii nad praktyk¹ i budowanie zamkniêtych symboli i teorii.
Czy taki obraz przedsiêbiorców i intelektualistów jest prawdziwy, czy nosi znamiona pomówienia, czy realizmu? Na pytania te ksi¹¿ka prof. Stefana Kwiatkowskiego odpowiedzi wprost nie udziela, ale
pokazuj¹c nam przyk³ady ludzi, którzy
osi¹gnêli w swojej dzia³alnoœci biznesowej rzeczywiste sukcesy ekonomiczne,
daje nam pewn¹ receptê na powodzenie
gospodarcze: po³¹czenie przedsiêbiorczoœci z jej intelektualizacj¹, czyli wygry-
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wanie szans ekonomicznych poprzez
przedsiêbiorczoœæ intelektualn¹. Wyt³umaczenie owego pojêcia pozwala równie¿
opisaæ w³aœciwe spe³nienie funkcji zawodowej przedsiêbiorcy.
Sk¹d zrodzi³a siê taka interesuj¹ca
symbioza pojêciowa: przedsiêbiorczoœæ
intelektualna? Cytowany przez Kwiatkowskiego Lester Thurow pisze: Przysz³oœciowe ga³êzie przemys³u dopiero powstan¹. W nadchodz¹cej erze trzeba bêdzie
dokonywaæ inwestycji w wiedzê i kwalifikacje, które stworz¹ zespó³ ga³êzi przemys³u opartych na ludzkim potencjale intelektualnym, a te z kolei pozwol¹ obywatelom
osi¹gaæ wysokie p³ace i wysoki poziom
¿ycia (s. 28).
I gdy jeszcze na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych podstawowymi zasobami by³y
kapita³ i dostêp do techniki, to dzisiaj jest
to przede wszystkim wiedza oraz zwi¹zane z ni¹ — sieci powi¹zañ osobistych.
W definicji przedsiêbiorczoœci intelektualnej przedsiêbiorczoœæ polega na
tworzeniu lub wykorzystywaniu szans bez
wzglêdu na istniej¹ce zasoby, czyli tworzeniu czegoœ wartoœciowego z praktycznie
niczego (s. 88). I chocia¿ przedsiêbiorczoœæ jako podejœcie do zarz¹dzania zawsze sprowadza siê do dysponowania zasobami, to polega na orientacji na identyfikacjê i operacjonalizacjê szans bez
wzglêdu na rozporz¹dzane zasoby naturalne (s. 90).
…Do sklepiku wchodzi klient, prosz¹c
o wczorajsz¹ gazetê. Proszê — mówi sprzedawca, inkasuj¹c nale¿noœæ — a na jutro
przygotowaæ Panu dzisiejsz¹ gazetê?… (s.
69). Oto wizerunek nowoczesnego przedsiêbiorcy. Ale dlaczego przedsiêbiorczoœæ
intelektualna?
Potrzeba intelektualizacji przedsiêbiorstwa wynika w sposób oczywisty
z rosn¹cej roli wiedzy jako zasobu strategicznego. O sukcesie wspó³czesnego
przedsiêbiorstwa zaczyna w coraz wiêkszym stopniu decydowaæ sposób wykorzystania nagromadzonej wiedzy i two-
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rzenia nowej wiedzy. Niezale¿nie wiêc od
formalnie organizowanych programów
kszta³cenia, wspó³czesne przedsiêbiorstwa staj¹ siê organizacjami ucz¹cymi
siê, twórczymi, wykorzystuj¹cymi i tworz¹cymi wiedzê (na marginesie, warto
przytoczyæ za Kwiatkowskim, i¿ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych Departament
Edukacji Stanów Zjednoczonych szacowa³ wydatki ponoszone przez amerykañskie przedsiêbiorstwa na kszta³cenie
i doskonalenie zawodowe pracowników
na 60 miliardów dolarów, co odpowiada³o
prawie 1% amerykañskich ca³kowitych
wydatków na oœwiatê).
Ale domen¹ intelektualistów nie jest
sama wiedza, ale i ideologie rozumiane
jako systemy wartoœci. Ideologie maj¹
olbrzymie znaczenie w podejmowaniu
decyzji, eliminuj¹c ich niektóre warianty
i konsekwencje. Peter Drucker — cytowany w ksi¹¿ce Stefana Kwiatkowskiego —
wskazuje ogromne mo¿liwoœci wykorzystania ideologii dla rozwoju organizacji.
Pisze on …Œwiat intelektualny nierównowa¿ony przez mened¿era staje siê œwiatem,
w którym ka¿dy robi swoje nie robi¹c niczego. Œwiat zarz¹dzania nie równowa¿ony
przez intelektualistê staje siê biurokracj¹
i og³upiaj¹c¹ szarzyzn¹ dla cz³owieka
organizacji. Lecz jeœli obydwa œwiaty wzajemnie siê równowa¿¹, mamy do czynienia
z twórczoœci¹ i porz¹dkiem, ze spe³nieniem
i misj¹ (cyt. za Kwiatkowski, s. 98). Oto
kwintesencja przedsiêbiorcy intelektualnego.
Stefan Kwiatkowski ow¹ koniecznoœæ
symbiozy intelektualisty i przedsiêbiorcy
znakomicie rozwija i prezentuje w rozdziale 2.2. o znamiennym tytule: Intelektualiœci przedsiêbiorcami? I choæ stawia tu
znak zapytania, to jest on jedynie prowokacj¹ intelektualn¹, jako ¿e dowód owej
symbiozy jest przejrzysty i logicznie konsekwentny. Przy czym, konsekwencja ta to
wynik nie tylko intelektualnych przemyœleñ autora, ale i jego dzia³añ przedsiêbiorczych polegaj¹cych na szerokich
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i bardzo ciekawych badaniach empirycznych przeprowadzonych wœród przedsiêbiorców, zarówno tych reprezentuj¹cych
czysty typ intelektualistów (na ograniczonej próbie), jak i tych tradycyjnych i nowoczesnych (badanie masowe przeprowadzone metod¹ wywiadu), Trzeba tu
podkreœliæ, ¿e olbrzymim walorem ksi¹¿ki jest niezmiernie solidna podstawa
empiryczna, poza dwoma wspomnianymi
rodzajami badañ Kwiatkowski przeprowadzi³ bowiem badania postaw studentów i uczniów wobec przedsiêbiorczoœci
(pozwoli³y one m.in. na stwierdzenie, i¿
umiejêtnie prowadzony proces dydaktyczny mo¿e u³atwiæ kszta³towanie siê
postaw proprzedsiêbiorczych wœród m³odych ludzi) oraz wywiady z wybitnymi
polskimi uczonymi (fizykami, matematykami, biologami), których wypowiedzi wyraŸnie ilustruj¹ w ksi¹¿ce tezê o zacieraniu siê granic miêdzy nauk¹ a biznesem.
Jednoczeœnie jest rzecz¹ bardzo wa¿n¹ i wrêcz optymistyczn¹, i¿ z przeprowadzonych badañ masowych wœród polskich
przedsiêbiorców (g³ównie z Warszawy,
Ostro³êki i okolic tych miast) wynika, i¿
wykazuj¹ oni — nieoczekiwane zreszt¹ —
czêste wyczulenie na koniecznoœæ dzia³ania w nowatorski sposób.
A zatem œwiaty przedsiêbiorczoœci
i intelektu dokonuj¹ wzajemnego zbli¿ania siê, jeœli nie wrêcz stopniowego
przenikania. Jak wskazuje Kwiatkowski
kszta³towanie siê przedsiêbiorczoœci intelektualnej dokonuje siê dwoma niepozostaj¹cymi bez wzajemnego zwi¹zku
nurtami. Jednym jest podejmowanie
dzia³alnoœci gospodarczej przez intelektualistów (i nie jest to ju¿ na szczêœcie aktem desperacji czy buntu). Drugim — intelektualizacja samej przedsiêbiorczoœci.
Ksi¹¿ka prof. Stefana Kwiatkowskiego jest bardzo wartoœciowa zarówno
w warstwie intelektualnej, jak i praktycznej. Intelektualna wartoœæ ksi¹¿ki, bêd¹ca wyrazem ogromnej erudycji autora
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i dog³êbnej znajomoœci nowoczesnego zarz¹dzania — to bogactwo ró¿nych nowych
teorii, najznamienitszych „guru zarz¹dzania”, omawianych i dyskutowanych przez
Kwiatkowskiego, to szereg w³asnych teorii,
pojêæ o du¿ym znaczeniu poznawczym.
Wartoœæ praktyczna ksi¹¿ki to, z jednej
strony — oparte na wynikach badañ empirycznych zalecenia mened¿erskie dla budowania biznesu sukcesu, ale i z drugiej —
wspania³y warsztat metodologiczny dla
m³odych naukowców-badaczy.
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Ostatnio na ulicach Warszawy spotkaæ
mo¿na bardzo ciekaw¹ kampaniê outdoorow¹ jednego z supermarketów sprzedaj¹cych produkty techniczne niezbêdne w gospodarstwie domowym. Parafrazuj¹c tê kampaniê, zachêcê ¿artobliwie do nabywania
i czytania recenzowanej ksi¹¿ki: „Przedsiêbiorcy kierujcie swoje kroki do ksiêgarni
po ksi¹¿kê prof. Stefana Kwiatkowskiego
Przedsiêbiorczoœæ intelektualna”.
Krzysztof Opolski
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