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Fenomenologia przywództwa: być kimś – czynić coś

1. Wprowadzenie

Refl eksja fenomenologiczna zmierza do zrozumienia fenomenu człowie-
ka, a fenomenologia przywództwa – do zrozumienia pracy menedżera. Fe-
nomenologia pozwala nadto na stwierdzenie, iż ekonomizm współczesnej 
cywilizacji godzi w ów fenomen. To właśnie pod wpływem nazbyt pozy-
tywistycznego traktowania ekonomii doszło w sferze gospodarczej do ne-
gatywnych zjawisk – depersonalizacji człowieka. Depersonalizacja dokona-
ła się przede wszystkim w wyniku nadmiernego eksponowania „kapitału” 
w ekonomii i niedoceniania innych czynników rozwoju1. Także dominujący 
technokratyczny paradygmat przywództwa w biznesie ma w tym swój udział. 
Jego zmiana wymaga nowego spojrzenia zarówno na teorię, jak i na prak-

* 1dak@wp.pl
1 B. Bombała, Personalistyczna fi lozofi a zarządzania jako odpowiedzialność pozytywna, 

„Prakseologia” 2002, nr 142.
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tykę zarządzania2. W ujęciu fenomenologicznym przywództwo uwzględnia 
całego człowieka, także jego wymiar duchowy. 

Fenomenologia przywództwa to takie ujęcie, które sprawia, że idea być 
kimś – czynić coś ulega materializacji. Poszukując odpowiedzi na pytanie 
o istotę przywództwa, odnajdujemy odpowiedź przez „wczucie się” w bycie 
menedżerem. Tą odpowiedzią jest przywództwo personalistyczne i służebne 
(servant leadership) i związane z nimi upełnomocnianie pracowników (em-
powerment). Podstawą tak ujętego przywództwa jest komunikacja rozumia-
na jako doświadczanie siebie i innych przez dialog. 

2. Zagadnienie wczucia jako podstawa przywództwa

Fenomenologia, poszukując odpowiedzi na pytanie o istotę człowieka, 
posługuje się terminem „wczucia” (Einfühlung)3. Podobnie, poszukując 
odpowiedzi na pytanie o istotę przywódcy, używam tego samego terminu. 
W fenomenologii przywództwa kluczowym jest zatem wczucie. Termin ten 
został wprowadzony do fi lozofi i pod koniec XIX wieku przez psychologi-
zujących estetyków, jako wczucie estetyczne, polegające na „wczytywaniu” 
przeżyć postrzeganych przedmiotów – dzieł sztuki. Współczesne znaczenie 
zawdzięczamy fenomenologom, którzy byli prekursorami w operowania ter-
minem „wczucia” w doświadczaniu innego podmiotu, jakim jest człowiek. 
Wczucie jest formą uczestnictwa w bycie drugiego człowieka, współudziału, 
w jego życiu duchowym4. 

2 W tym kontekście słuszne jest spostrzeżenie M. Krupy: „Musi jednak budzić zdziwienie 
i zarazem przerażenie następujący fakt: prawie wszystkie podręczniki z tego zakresu (kra-
jowe i zagraniczne), nawet w takich szczegółowych analizach przedmiotowych, jak: ergo-
nomia, humanizacja procesu pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, kultura organizacyjna, 
socjologia organizacji itd., nie przedstawiają w sposób pogłębiony praktycznie żadnej wizji 
człowieka, modelu antropologicznego ani też nie prowadzą poważnej dyskusji na temat tego, 
kim jest człowiek, jaka jest jego rola i miejsce w procesie gospodarczym. Pojawia się w tym 
momencie pytanie wręcz retoryczne: jak zatem można bez głębszej refl eksji antropologicznej 
budować wiarygodne modele, teorie organizacyjne?”. M. Krupa, „Dżungla” teorii organi-
zacji i zarządzania – poznanie zdeterminowane pytaniem o światopogląd?, „Annales. Etyka 
w życiu gospodarczym” 2006, t. 9, nr 1, s. 342–343.

3 E. Stein, O zagadnieniu wczucia, Wyd. ZNAK, Kraków 1988.
4 A. Węgrzecki, O poznawaniu drugiego człowieka, Wyd. Naukowe PAT, Kraków 1992, 

s. 28.
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Wczucie jako bezpośrednie poznanie, fenomenologiczne doświadczenie, 
wymaga bezpośredniego kontaktu – spotkania. Z kolei „pole czystego bada-
nia”, czyli wczucie opiera się na redukcji fenomenologicznej. Przy czym jest 
to poznanie nie tyle natury intelektualnej, ile czuciowej, czymś, co dziś okre-
śla się mianem inteligencji emocjonalnej. Jest to akt poznawczy nastawiony 
na wewnętrzne przeżycia Innego. Dla E. Stein jest ono „doświadczeniem 
cudzej świadomości w ogóle, niezależnie od tego, jakiego rodzaju jest do-
świadczany przedmiot i jakiego rodzaju podmiot, którego świadomości się 
doświadcza”5. Oczywiście wczucie jest najczęściej odnoszone wobec pod-
miotu, jakim jest drugi człowiek. Jednak w pełni „źródłowo” (bezpośrednio) 
uchwytujemy tylko własne przeżycia, natomiast przeżycia innych dane są 
„nieźródłowo” (pośrednio). 

Fenomen „cudzego przeżycia”, doświadczenie przeżywania, jest przed-
miotem wczucia. Jednak przeżycia przysługujące Innemu nie są dane w spo-
sób źródłowy wczuwającemu. Nie należy wczucia całkowicie utożsamiać 
z zewnętrznym spostrzeżeniem. Wspólna dla nich jest jedynie obecność tu 
i teraz badanego przedmiotu. Na przykład fenomenologiczne doświadczanie 
dumy robotnika z dobrze wykonanej pracy, to dążenie do uchwycenia istoty 
tej dumy. Jest ona przez badacza konstruowana i wyobrażana poprzez wczu-
cie, które pozwala na uchwycenie przeżycia nieźródłowo za pośrednictwem 
przeżywania źródłowego podmiotu wczuwanego. Podmiot, który w akcie 
wczucia doświadcza przeżycia Innego, bierze je za swoje, przeżywając np. 
dumę za jego pośrednictwem, lecz nie w ten sam sposób, ponieważ „podmiot 
ujętego we wczuciu przeżycia – i to jest fundamentalna nowość w stosunku 
do przypomnienia, oczekiwania, wytwórczego wyobrażania sobie własnych 
przeżyć – nie jest tym samym, który dokonuje wczucia, lecz innym; oba 
są rozdzielone nie zaś [...] związane świadomością tożsamości, ciągłości 
przeżyć”6. Tym samym wczucie nie doprowadza do naruszenia i wymiesza-
nia odrębności własnego i cudzego Ja. Nie jest też ono ani „współodczu-
waniem”, ani „odczuwaniem jedności”, a wczuwaniem się – w analizowa-
nym przypadku – w czyjąś dumę i nie oznacza, że sam wczuwający doznaje 
dumy. Wczucie jedynie uchwytuje dumę innego człowieka. 

Tylko wczucie pozwala odkryć cielesno-psychiczną istotę człowieka, 
a nadbudowujące się nad wczuciem rozumienie otwiera dostęp do bytu 

5 E. Stein, O zagadnieniu ..., dz. cyt., s. 25.
6 Tamże, s. 24.
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duchowego. Ludzkie przeżywanie jest dane drugiemu człowiekowi tylko 
w akcie wczucia, prowadząc do poznania ducha (świadomości). Wczucie 
w przypadku podmiotu traktowanego jako osoba, pozwala na uchwycenie 
i przeżywanie wartości tak własnej, jak i drugiej osoby. W ten sposób wy-
twarzany jest obszar porównywania wartości. To właśnie wczucie wpro-
wadza w obszar aksjologiczny. Wczucie wobec Innego umożliwia zarazem 
poznanie siebie jako osoby: „We wczuciu mogę przeżywać wartości i od-
krywać odpowiednie warstwy mojej osoby, do których odsłonięcia moje 
źródłowe przeżywanie jeszcze nie dało sposobności. Kto sam nie spojrzał 
nigdy w oczy niebezpieczeństwu, może jednak we wczuwającym uobecnie-
niu sobie sytuacji kogoś innego przeżyć siebie jako dzielnego albo tchórzli-
wego”7. Poznawanie osobowości innego jest zatem drogą do samopoznania. 
Dzięki obecności i spotkaniu drugiego człowieka, mogę dojść do pełniej-
szego zrozumienia siebie. 

Rysunek 1. Fenomenologia przywództwa w soczewce fenomenologicznej

 to, co ontologiczne to, co ontyczne

personalizm fenomenologiczny    wczucie     psychologia fenomenologiczna

Źródło: opracowanie własne

W warstwie ontycznej „wczucie” jest podstawowym terminem psycholo-
gii fenomenologicznej (rys. 1)8. Donald Snygga zaproponował tzw. system 
fenomenologiczny jako podstawę badań psychologicznych9. Przez „feno-

7 Tamże, s. 149.
8 Soczewka fenomenologiczna skupia to, co ontologiczne i to, co ontyczne, egzystencjalne 

i egzystencyjne – w sensie heideggerowskim. Pozwala ona na dokładniejsze ujęcie przedmio-
tu poddanego analizie – obejrzenie w perspektywie fi lozofi cznej (ontologicznej) i perspekty-
wie nauk szczegółowych (ontycznej). Soczewka fenomenologiczna jest kluczowym pojęciem 
fenomenologii zarządzania i zarazem podstawowym instrumentem badawczym w diagnozie 
i doskonaleniu organizacji. Pozwala ona na ogląd badanego przedmiotu z różnych perspek-
tyw. Zob. B. Bombała, Fenomenologia zarządzania. Przywództwo, Difi n, Warszawa 2010.

9 H. Spiegelberg, Phenomenology in Psychology and Psychiatry: A Historical Intro-
duction, Northwestern University Press 1972, s. 146–148.
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menologiczne” rozumie on takie badanie, które obserwuje zachowanie się 
od strony badanego podmiotu, inaczej niż w badaniu obiektywnym, prze-
prowadzanym z perspektywy obserwatora. Taki „system fenomenologicz-
ny”, służący przewidywaniu i kontroli zachowań, opiera się na założeniu, 
że zachowanie jest wyznaczone przez „pole fenomenologiczne” organizmu, 
tj. postać całości świata, łącznie z tym organizmem, w jakiej ten świat tej 
jednostce się jawi. Charakter zróżnicowania w obrębie tego świata, czyli 
zróżnicowanie na tło i pierwszy plan, ustrukturowanie całości, stopień jej 
wyraźności i zróżnicowania określają zachowanie jednostki i pozwalają je 
przewidywać na podstawie rekonstrukcji pola fenomenologicznego i ustale-
nia kierunku jego zmian.

Podobnie Carl Rogers posługiwał się terminem „pole postrzeżeniowe”, 
utożsamiając je z polem fenomenologicznym10. Pole to jest głównym czyn-
nikiem sprawczym ludzkiego zachowania, a zarazem tym, do czego terapeu-
ta odnosi się na drodze „wczucia”. Samorozpoznanie własnego pola przez 
pacjenta, a także pewne zachowania terapeuty prowadzą do zmian tego pola 
u pacjenta.

Podejście fenomenologiczne wymaga od badacza przełamania bariery 
scjentystycznej. Musi on zerwać z atomistycznym redukcjonizmem, z my-
śleniem w kategoriach bodziec–reakcja itp. Obserwacja „fenomenologiczna” 
pozwala dostrzec organizację pola postrzeżeniowego niedostępną metodom 
laboratoryjnym. W szczególności psychologia społeczna, tj. psychologia rela-
cji międzyludzkich (a ta jest podstawą psychologii zarządzania), jeśli ma być 
fenomenologiczna, musi również uwolnić się od pewnych uprzedzeń. Musi 
zerwać z orientacją na organizm, tj. z poglądem, że zachowania społeczne 
determinują uwarunkowania danego organizmu (instynkt, popęd, interesy, 
motywacje itp.), także jego uwarunkowania genetyczne oraz socjologiczne.

Fenomenolog przyjmuje, że „jaźń” (self), inna osoba i społeczeństwo sta-
nowią dane fenomenalne. Zachowanie jednostki nie jest stanem jej jaźni, 
lecz stanem „pola”, którego jest ona częścią. Inna osoba a także świat spo-
łeczny również występują w określony sposób w obrębie tego pola. 

10 Tamże, s. 149.
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3. Przywództwo w soczewce fenomenologicznej

3.1. To, co ontologiczne – przywództwo personalistyczne

Fenomenologia przywództwa proponuje alternatywne dla menedżeryzmu 
technokratycznego koncepcje przywództwa personalistycznego i służebnego 
(servant leadership). Można je zaliczyć do nurtu „nowego przywództwa”11, 
czy ekoempatycznej koncepcji L. Krzyżanowskiego. Servant leadership to 
amerykańska koncepcja przywództwa bardzo zbliżona do koncepcji perso-
nalistycznej. Różnice wynikają ze sposobu uzasadniania – servant leader-
ship posiada inspirację religijną (biblijną), koncepcja przywództwa perso-
nalistycznego w warstwie ontologiczno-aksjologicznej opiera się na fi lozofi i 
personalistycznej, a w warstwie epistemologiczno-metodologicznej na me-
todzie fenomenologicznej. Ponadto servant leadership ma charakter empi-
ryczny: servant lider to menedżer, który w praktyce zarządzania stosuje tę 
koncepcję, to przywódca, który służy (rys. 2).

Rysunek 2. Przywództwo w soczewce fenomenologicznej

 to, co ontologiczne to, co ontyczne

przywództwo personalistyczne   servant leadership    servant leader

Źródło: Opracowanie własne.

Jednym z najważniejszych zagadnień we współczesnych analizach 
przywództwa jest empowerment (przydawanie władzy, upełnomocnianie). 
Oznacza ono rozwijanie potencjału pracowników (kompetencji, wiedzy, 
motywacji) na różnych płaszczyznach. Upełnomocnianie jest kluczowe 
w przywództwie personalistycznym i służebnym12. Redukcja fenomeno-

11 P. Makin, C. Cooper, Ch. Cox, Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie 
ludźmi w pracy, PWN, Warszawa 2000, s. 180.

12 W tym kierunku zmierza także popularna w Polsce w ostatnich latach koncepcja „za-
rządzanie kompetencjami”. Zob. T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami, teoria i praktyka, 
Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2006; M. Jabłoński, Istota i komponenty kompetencji pracow-
niczych z perspektywy organizacji uczącej się, [w:] Nurt metodologiczny w naukach o zarzą-
dzaniu. W drodze do doskonałości, (red.) W. Błaszczyk, Wyd. UŁ, Łódź 2008.



17

logiczna unaocznia, iż przywództwo odbywa się przede wszystkim przez 
innych ludzi. A to oznacza, że „podmiot” pracy, którym jest menedżer od-
działuje na „przedmiot” pracy, którym nie jest rzecz, lecz również czło-
wiek – osoba. Każdy uczestnik organizacji powinien być zatem traktowany 
jako podmiot, a nie jako przedmiot pracy. Istotą pracy menedżera (eidos) jest 
bowiem odsłanianie horyzontów, czyli przyszłych stanów organizacji i dróg 
do nich prowadzących, czyli potencjalnych działań. Lecz osiągnięcie no-
wych poziomów organizacji nie jest możliwe tylko dzięki aktywności mene-
dżera. Konieczna jest aktywność i zaangażowanie wszystkich uczestników 
organizacji. By taki stan osiągnąć menedżer ma pozwalać, a nawet zachęcać 
do swobodnego działania (Ja mogę, Ja czynię, Mogę inaczej, niż czynię)13.

Fenomenologia przywództwa unaocznia, że doskonalenie organizacji 
rozpoczyna się od siebie samego jako jej integralnej cząstki, co oznacza mo-
ralny wzlot14. Wymaga to uświadomienia, że praca jest działaniem, które 
wiąże się z kształtowaniem bytu ludzkiego, jednostkowego i społecznego. 
Jest nią nie tylko bezpośrednia produkcja, ale również inne czynniki zwią-
zane z całym bytem człowieka, przekształcające go, intensyfi kujące i rozwi-
jające jego życie. Natomiast działania bezsensowne, degradujące człowieka 
lub przyrodę nie są pracą w sensie fi lozofi cznym, lecz „antypracą”15. 

Refl eksja fenomenologiczna prowadzi do stwierdzenia, że przywództwo 
nie jest sprawowaniem władzy w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Co 
prawda, podobnie jak władza, jest ono relacyjne, skierowane na inne oso-

13 E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, PWN, Warszawa 1982, s. 65.
14 Pojęcie „moralnego wzlotu” jest kluczowe w fenomenologii Maksa Schelera. Ujmował 

on osobę w aspekcie wartości etycznych. Dokonując hierarchizacji wartości, na samym dole 
umieścił wartości hedonistyczne (zabawa i użycie), wyżej utylitarne (ułatwiające życie), po-
tem witalne (zdrowie), jeszcze wyżej duchowe (kultura, wiedza, moralność) i najwyżej – ab-
solutne (wartości religijne). W swych dociekaniach antropologicznych Scheler koncentrował 
się na wykryciu istoty człowieka. Postrzegał człowieka jako witalnego dyletanta (w odróżnie-
niu od zwierząt) i dekadenta, który zarazem transcenduje wszelkie, również własne życie, jest 
bowiem intencją i gestem transcendencji. Wznosi się ponad życie, dzięki czynnikowi innej 
natury niż biopsychiczne życie. Tym czynnikiem jest duch, przejawiający się w rozmaitych 
aktach intencjonalnych, które są nieustannym ruchem ku czemuś. Podstawą osoby jest jej 
dynamizm i aktowość, a zwłaszcza akt „moralnego wzlotu”. 

Dostęp do tego, co istotowe, osiąga się właśnie za pomocą aktu „moralnego wzlotu”. 
W akcie tym uczestniczy cały człowiek, lecz nie psychofi zycznie, a jako duchowe centrum 
osobowe. Sam wynik poznawczy zależy od stopnia czystości oraz siły danego wzlotu moral-
nego. M. Scheler, Pisma z antropologii fi lozofi cznej i teorii wiedzy, PWN, Warszawa 1987.

15 Zob. C.S. Bartnik, Teologia pracy ludzkiej, IW PAX, Warszawa 1977, s. 15.
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by i zorientowane na cele. Istotne jest jednak to, że przewodzą oni innym 
osobom nie zaś rzeczom. Traktować ludzi jak przedmioty może władca, ale 
nie przywódca. Szczególny rodzaj przywództwa – przywództwo personali-
styczne – ma miejsce wtedy, gdy przywódcy i ich zwolennicy wchodzą we 
wzajemne związki, które wynoszą ich na wyższy poziom moralności. Waż-
ne jest, iż z gruntu moralny charakter takiej relacji polega na podniesieniu 
na wyższy poziom zachowań oraz etycznych aspiracji tak menedżera, jak 
i tych, którzy z nim współdziałają16. 

Punktem wyjścia w przywództwie warunkowanym przez moralny wzlot 
jest stwierdzenie, iż działalność człowieka odznacza się moralnością, jego 
czyny są moralnie dobre lub moralnie złe: „wartości moralne – dobro i zło – 
stanowią nie tylko wewnętrzną właściwość ludzkich czynów, ale mają rów-
nież to do siebie, że człowiek właśnie jako osoba poprzez te moralnie dobre 
lub złe swoje czyny sam staje się dobry lub zły”17. Przywództwo zatem jako 
relacja osoby do osoby jest jednym ze sposobów etycznego zachowania się 
człowieka. W związku z tym można mówić o moralnym nadużyciu wła-
dzy organizacyjnej wszędzie tam gdzie owe moralne podstawy zarządzania 
są naruszane. „Istotą wyzysku moralnego jest świadomość tego, że się jest 
wyzyskiwanym. Zachodzi to tam, gdzie praca jest oderwana od celów etycz-
nych, którym z istoty i na podstawie wyraźnego zamiaru powinna służyć”18. 
Współczesny system daleko posuniętego podziału pracy sprzyja powstawa-
niu różnych form wyzysku. Moralny wyzysk pracy niesie za sobą szereg ne-
gatywnych następstw: powoduje moralną dezintegrację społeczności pracy. 
Prowadzi do braku zaufania, oportunizmu, uniemożliwia powstanie twórczej 
wspólnoty pracy. 

Refl eksja fenomenologiczna unaocznia, że praca nie stanowi warto-
ści jedynej ani najwyższej. Istnieją bowiem wartości wyższe, jak prawda, 
dobro, piękno. Człowiek to coś więcej niż pracownik. Dlatego nie można 
sprowadzać homo sapiens do homo faber czy homo oeconomicus. Istnie-
nie człowieka co prawda wyraża się w czynach, ale ten fakt – konstatuje 
Merton – „nie powinien wytwarzać w nas przekonanie, że przestaniemy 
istnieć z chwilą, gdy przestaniemy działać. Nie żyjemy jedynie, ażeby »coś 

16 B. Bombała, The Autocreation of a Manager in the Process of Transformational Lead-
ership, w: Life – Truth in its Varius Perspectives ..., (Analecta Husserliana LXXVI), ed. Anna-
-Teresa Tymieniecka, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2002, s. 335–346.

17 K. Wojtyła, Osoba i czyn, Polskie Tow. Teologiczne, Kraków 1969, s. 16.
18 J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, Znak, Kraków 1975, s. 86.
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zrobić« – bez względu na to, czym będzie to nasze dzieło”19. Człowiek, 
jego zdaniem, powinien żyć świadomie, odkrywać siebie, rozwijać włas-
ną duchowość i osiągać w ten sposób wyższy poziom istnienia: „Działanie 
i zbieranie doświadczeń nie są same w sobie jedynym sposobem wzboga-
cania naszego życia. Wszystko zależy od jakości naszych czynów i doznań. 
Wielka liczba źle wykonanych czynności i tylko na wpół przeżytych do-
świadczeń wyczerpuje i zubaża nasze istnienie. Spełniając źle różne zada-
nia, oddalamy się coraz bardziej od rzeczywistości (...). Trzeba nam naj-
pierw odzyskać posiadanie własnego istnienia, dopiero później będziemy 
mogli rozumnie działać i przeżywać różne doświadczenia w ich ludzkiej 
rzeczywistości. Dopóki nie posiadamy samych siebie, każde działanie jest 
daremne”20. „Odzyskanie siebie” – to ważna wskazówka i zarazem podsta-
wa fenomenologii przywództwa.

W przywództwie, które prowadzi do moralnego wzlotu znaczenie war-
tości moralnych jest podstawowe21. Pełne uświadomienie sobie znaczenia 
tego faktu jest podstawą wyjścia poza „czysto” ekonomiczną interpretację 
zarządzania. Podejście takie jest bowiem uproszczeniem, ponieważ nie 
dostrzega „bogactwa”, jakim jest menedżer jako osoba. Podejście techno-
kratyczne analizuje wszelkie zdarzenia zachodzące w gospodarce przez 
sprowadzenie ich do kategorii korzyści. Prowadzi to do przedmiotowego 

19 T. Merton, Nikt nie jest samotną wyspą, Znak, Kraków 1982, s. 154.
20 Tamże, s. 155–156.
21 Można je utożsamiać z naczelnymi wartościami życia, których spełnienie sprawia, 

że człowiek uznaje własne życie za satysfakcjonujące. Należą do nich: potrzeba poczucia 
podmiotowości w zachowaniach społecznych, tj. przekonanie, że w swoich zachowaniach 
człowiek ma znaczny zakres wolności wyboru, że nie jest manipulowany i sprowadzany do 
roli pociąganej za sznurki marionetki; potrzeba afi liacji, czyli przekonanie, że doznawane 
uczucia – przyjaźni, miłości, gotowości niesienia pomocy – są „szlachetne” i bezinteresowne, 
że nie są to postawy wyrachowane; poczucie członkostwa w określonej wspólnocie ludzkiej – 
etnicznej, zawodowej, politycznej – i towarzyszące mu zadowolenie (świadomość, że jest się 
członkiem wspólnoty nie gorszej od innych); potrzeba posiadania nadziei na nieśmiertelność, 
że śmierć nie jest całkowitym unicestwieniem – non omnis moriar, co wyzwala dążenie do 
pozostawienia po sobie trwałych wartości (dzieł sztuki, nauki); potrzeba poczucia Ważnej 
Misji, którą mamy w życiu do spełnienia, czyli celu, który jest na tyle ważny, by na jego 
realizację poświęcić swoje życie. Brak świadomości takiego celu prowadzi do poczucia pust-
ki życiowej. Niestety wiele poglądów pochodzących z nauk szczegółowych (socjobiologia, 
behawioryzm) godzi w te wartości. T. Bielicki, „Światopogląd naukowy” i naczelne wartości 
ludzkiego życia: harmonia czy dysonans? [w:] Wizje człowieka i społeczeństwa w teoriach 
i badaniach naukowych, (red.) S. Nowak, PWN, Warszawa 1984. s. 190.
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traktowania zarządzania. Jak zauważa R. Wiśniewski rzadziej dostrzega się 
podmiotowy charakter działalności gospodarczej, a przecież „praca jako 
urzeczywistnianie wartości jest nośnikiem procesów refl eksyjnych, twór-
czości, to dziedzina samorealizacji, niezwykle ważna dla środowisk me-
nedżerskich, które często traktują trudności, wszelki <opór materii> – jako 
wyzwanie (...). Przykład etyki biznesu wykazuje, że etyka może rozważać 
działalność gospodarczą jako sposób osobowej samorealizacji, tzw. powo-
łania, samospełnienia, sprawdzenia się”22. Zmierzając tym tokiem rozu-
mowania, dochodzimy do wniosku, że na fundamencie fenomenologii per-
sonalistycznej można zbudować wzór osobowy menedżera o kompetencji 
formalnej i moralnej.

Nawiązując do wcześniejszych refl eksji, można stwierdzić, iż podmio-
towość osoby wyraża się w czynie: „Poprzez czyn podmiot zdolny jest 
dokonać czegoś w gruncie rzeczy niezwykłego, mianowicie uobecnić się 
w »materii«, w której realizuje się czyn”23. Właśnie w centrum osoby osta-
tecznie biorą swój początek wszelkie świadome czyny i działania. Trzeba 
podkreślić, iż rozwój podmiotowości przebiega różnie u poszczególnych 
ludzi. Wyłonienie się, a następnie rozwój podmiotowości ma miejsce wów-
czas, gdy człowiek wyłamuje się ze struktury determinizmu. Im mniejszy 
jest zakres działań mimowolnych, a więcej czynności niepowtarzalnych, 
dających możliwość wykorzystania kwalifi kacji i kreatywności oraz na-
dania pracy własnego piętna tym pełniejszy jest rozwój podmiotowości 
człowieka. Właśnie przez proces przywództwa personalistycznego doko-
nuje się kształtowanie osoby menedżera i jednocześnie rozwój pozostałych 
uczestników organizacji. Szczególną rolę w kształtowaniu podmiotowości 
odgrywają wartości moralne. Postępowanie pozytywne moralne sprawia, 
że życie staje się konsekwentną, sensowną całością, a przyszłe wybory 
oraz czyny zrozumiałe i przewidywalne. Działalność w organizacji posia-
da wtedy wyraźny wymiar moralny24. Świadczą o tym różne przykłady: 

22 R. Wiśniewski, Trzy typy teorii etycznych a etyka biznesu, [w:] Etyka biznesu, (red.) 
J. Dietl i W. Gasparski, PWN, Warszawa 1997, s. 49.

23 A. Węgrzecki, Zarys fenomenologii podmiotu, Ossolineum, Kraków 1996, s. 62.
24 Podobnie ujmuje przywództwo Burns, który rozróżnia przywództwo transakcyjne 

i transformacyjne, J. M. Burns, Leadership, Harper & Row, New York 1978, s. 4–20. W now-
szych pracach Burns stwierdza, że przywództwo wymaga bardziej pogłębionej analizy. Pod-
kreśla, że jest ono moralnym zobowiązaniem i odpowiedzią na pragnienia ludzi: jest przede 
wszystkim procesem transformacji ludzi, którzy dzięki temu powiększają obszary szczęścia, 
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uczciwość w transakcjach, sprawiedliwość w traktowaniu pracowników, 
odpowiedzialność społeczna i ekologiczna. Diametralnie odmienny wpływ 
wywołuje postępowanie moralnie negatywne: powoduje ono wewnętrzne 
rozbicie podmiotu. W skrajnych przypadkach może dojść do konsolidowa-
nia się menedżera na fundamencie zła.

Koncentracja aktywności na przekształcaniu świata zewnętrznego pro-
wadzi do zapomnienia „świata wewnętrznego”. Perspektywa własnej ducho-
wości łatwo umyka z pola widzenia menedżerów, ponieważ w zachodniej 
cywilizacji dominują wartości utylitarne i praktyczne25. Sytuacja menedże-
rów w tym względzie jest szczególnie trudna ze względu na rozległe i in-
tensywne związki z innymi ludźmi. Sukces w organizacji odnosi się raczej 
przez depersonalizację, a nie na drodze pogłębionej refl eksji jak to ma miej-
sce w sztuce czy fi lozofi i. Proces zmian zachodzących w podmiocie może 
przybrać kierunek negatywny. Wyraźnie odnosi się to do menedżera, które-
mu zawód utrudnia zdystansowanie się wobec świata zewnętrznego i przyję-
cie postawy refl eksyjnej, skupionej na własnym wnętrzu. 

Powyższe stwierdzenia mają istotne implikacje odnoszące się do wy-
borów dokonywanych przez menedżerów. Bywają oni często postawieni 
wobec dramatycznego wyboru pomiędzy wartościami ekonomicznymi 
a moralnymi. Nieuzasadnione preferowanie wartości ekonomicznych po-
woduje negatywną transformację podmiotu i ukształtowanie się osobowo-
ści amoralnej, a ta z kolei prowadzi do zarządzania niemoralnego26. Należy 
podkreślić, iż moralny wzlot menedżera jest warunkiem nie tylko jego oso-
bistego rozwoju, lecz także warunkiem rozwoju pozostałych uczestników 
organizacji. 

J. M. Burns, Transforming Leadership: A New Pursuit of Happiness, Atlantic Monthly Press, 
New York 2003, s. 230.

25 Zdaniem H. Marcusa obowiązująca w cywilizacji zachodniej zasada wydajności kształ-
tuje sztuczną naturę człowieka wypierając wszystko, co nie jest zgodne z „rozumem tech-
nologicznym”. Represji podlega właściwy naturze ludzkiej transcendentny wymiar istnienia 
objawiający się w poznawczo – estetycznym stosunku do świata. Zob. H. Marcuse, Człowiek 
jednowymiarowy, PWN, Warszawa 1991.

26 B. Bombała, Etyczny wymiar zarządzania, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 
2000, t. 3, s. 170 –177.
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3.2. To, co ontyczne – servant leadership i servant leader

Termin „przywództwo służebne”27 (servant leadership) jako pierwszy 
wprowadził do analizy przywództwa w 1970 roku Robert Greanleaf28. Jego 
zdaniem przywódca, którego charakteryzuje prawdziwie służebna postawa, 
najpierw chce służyć, a dopiero potem kierować. Służebność przywództwa 
jest w jego ujęciu przede wszystkim kwestią postawy (a matter of attitu-
de). Przywódca taki zasadniczo różni się od osoby, która przede wszystkim 
chce kierować w celu zaspokojenia swojej żądzy władzy lub zdobycia dóbr 
materialnych. Idea przywództwa służebnego ma zachęcać menedżerów do 
odejścia od trady cyjnego stylu opartego na bezpośrednim kierowaniu i kon-
trolowaniu, do stylu opartego na zachęcaniu pracowników do do skonałości 
i udzielaniu im pomocy. 

Cały proces tak rozumianego przywództwa zaczyna się od naturalnego 
poczucia, że chce się służyć. Następnie potrzebny jest świadomy wybór: 
pragnę prowadzić i służyć. Ważne jest upewnienie się, że pracownicy mają 
potrzebę rozwoju i pomocy innym. Najważniejszym zadaniem przywódcy 
służebnego jest ciągłe poszukiwanie odpowiedzi: czy osoby, które uczestni-
czą w procesie przywództwa stają się zdrowsze, mądrzejsze, bardziej auto-
nomiczne, coraz bliższe przywództwa służebnego.

27 Pionierami przywództwa służebnego są Tomasz Bata i Karol Adamiecki. To-
masz Bata w swoim „moralnym testamencie” w następujących słowach ujął istotę 
przywództwa służebnego: „Naszym głębokim pragnieniem było zaoferować sta-
le rosnącej liczbie ludzi udział w korzyściach, jakie niesie przedsiębiorstwo nam, 
a także naszym pracownikom i klientom. Tak długo, jak kontynuujecie służbę temu 
wielkiemu ideałowi, będziecie w harmonii z prawami natury człowieczeństwa (...). 
W rzeczywistości nic nie jest wasze, poza waszym życiem, a nawet to otrzymujecie 
jako dar, z którego powinniście się rozliczyć. Celem życia jest służyć jak najlepiej 
na miarę wrodzonych zdolności i siły”. Z kolei Karol Adamiecki podkreślał, że me-
nedżerowie powinni posiadać trzy rodzaje kompetencji: umysłowe, psychologicz-
ne i duchowe: „Ponieważ nauka kierownictwa wysuwa na plan pierwszy czynnik 
ludzki i ekonomię sił człowieka, przy najwyższym zachowaniu tego źródła energii 
i zapewnieniu potrzeb duchowych człowieka przy pracy, nakłada więc na kierownika 
nowe obowiązki, na które dotychczas wcale albo zbyt mało zwracało się uwagi. Na 
kierowniku leży więc obowiązek wzbudzania w podwładnych mu organach ducha 
współpracy i podtrzymywania harmonii duchowej”.

28 R. K. Greenleaf, The Servant Leader Within: A Transformative Path (ed.) H. Beazley, 
J. Beggs, L. C. Spears, Paulist Press 2003, s. 15.
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Badania i analizy prowadzone przez Greanlefa doprowadziły do rozwi-
nięcia kluczowego dla przywództwa wczucia (empathy) w dziesięć zasad 
przywództwa służebnego, które mają wyzwolić w ludziach potencjał twór-
czy i dać poczucie zadowolenia i szczęścia. Są to29:

1. Listening. Zasada ta oznacza wsłuchiwanie się w całego człowieka: 
ciało, umysł, duszę;

2. Empathy. Empatia, tj. zdolność do wnikania, odczuwania, rozumienia 
i akceptacji unikalności innych osób;

3. Healing. Kojący, ale nie uspokajający, magiczny wpływ dający moc do 
transformacji i integracji;

4. Awareness. Samoświadomość siebie i świadomość innych – siły przy-
wództwa;

5. Persuasion. Przekonywanie, prowadzenie, ale nie zmuszanie;
6. Conceptualization. Opracowywanie koncepcji, ukierunkowywanie, znaj-

dowanie delikatnej równowagi między celami strategicznymi i taktycznymi;
7. Foresight. Dalekowzroczność, intuicja ukazująca odległe konsekwen-

cje podjętych decyzji;
8. Stewardship. Włodarstwo, zarządzanie dobrem wspólnym;
9. Commitment to the growth of people. Angażowanie ludzi do rozwoju: 

osobistego, zawodowego i duchowego;
10. Community. Budowanie wspólnoty.
Wydaje się, że powyższe dziesięć zasad ujmuje najgłębiej i najpełniej 

istotę przywództwa. Jednak w głównym nurcie analiz nad tzw. nowym przy-
wództwem, lansowane jest przywództwo transformacyjne. Przykładem mogą 
być prace Bassa, który identyfi kuje elementy przywództwa transformacyjne-
go przy pomocy Wieloczynnikowego Kwestionariusza Przywództwa (Multi-
factor Leadership Questionnaire – MLQ). Kwestionariusz formułuje cztery 
zasady przywództwa30:

1. Charismatic leadership, or idealized infl uence, tj. charyzmatyczne 
przywództwo lub idealizujący wpływ. Przywódcy transformacyjni są wzor-
cem, są szanowani i podziwiani przez swoich zwolenników. Zwolennicy 
utożsamiają się z przywódcami i chcą ich naśladować. Przywódcy posiadają 
jasną wizję, poczucie celu i są skłonni do podejmowania ryzyka.

29 Tamże, s. 16–19.
30 B. M. Bass, Transformational Leadership: Industry, Military, and Educational Impact, 

Erlbaum Associates, Mahwah NJ, 1998, s. 5–6.
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2. Inspirational motivation, tj. inspirująca motywacja. Przywódcy trans-
formacyjni zachowują się w sposób motywujący innych, generują entuzjazm 
i stawiają wyzwania. Tacy przywódcy jasno komunikują oczekiwania i wy-
zwalają zaangażowanie w realizację celów i wizji.

3. Intellectual stimulation, tj. stymulacja intelektualna, aktywne zabiega-
nie o wytwarzanie nowych pomysłów i sposobów działania, pobudzanie do 
kreatywności i nie krytykowanie.

4. Individualized consideration, tj. docenianie indywidualności. Przy-
wódcy zwracają uwagę na potrzeby i możliwości rozwoju innych. Tworzą 
klimat, w którym wspierane są indywidualne różnice.

Mimo wielu pozytywnych elementów, nadal w tej koncepcji przywódz-
twa istnieje podział na „wodzów” i „wojowników”. Przywódca transforma-
cyjny w koncepcji Bassa jest swoistym guru. W tym kontekście cenne są 
spostrzeżenia C. Sikorskiego wieszczącego zmierzch tak rozumianego przy-
wództwa: „Zwiększający się poziom wiedzy i umiejętności pracowników 
niweluje różnice w kwalifi kacjach między przełożonymi a podwładnymi. 
Podwładni stają się dzięki posiadanej wiedzy znacznie bardziej samodzielni 
[...]. Dzięki temu są oni bardziej zainteresowani poszukiwaniem partnerów 
do współpracy aniżeli »wodzów« i »mężów opatrznościowych«”31.

W ostatnich latach, zarówno w teorii, jak i praktyce, przywództwo ewolu-
uje w kierunku przywództwa służebnego. Koncepcja servant leadership jest 
coraz częściej stosowana w amerykańskich przedsiębiorstwach, w których 
miejsce dawnego menedżera zajmuje servant leader. C. W. Pollard prezes 
fi rmy ServiceMaster w następujących słowach ujmuje jego istotę: „nie ten 
kto bierze, ale ten kto daje, nie ten, kto mówi, ale ten kto słucha”. Funkcjo-
nowanie fi rmy Pollarda opiera się na czterech prostych zasadach, które two-
rzą jej misję: szanować Boga we wszystkim co robimy, pomagać ludziom 
rozwijać się, dążyć do doskonałości, wzrastać z zyskiem. Te zasady zostały 
wyprowadzone z głęboko religijnej wizji: „Po pierwsze, uznajemy godność 
i wartość wszystkich ludzi, ponieważ zostali oni stworzeni na podobieństwo 
Boga. Tak więc nasza rola jako przywódców to coś więcej niż wypełnianie 
obowiązków służbowych. Musimy angażować się w to, kim stają się nasi 
pracownicy jako ludzie oraz interesować się wkładem, jaki w ten proces 

31 C. Sikorski, Błogosławiony zmierzch przywództwa, [w:] Krytyczna teoria organizacji. 
Wybór zagadnień, (red.) W. Kieżun, Wyd. WSZiP im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004, 
s. 207.
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wnosi ich otoczenie zawodowe. Czy wszyscy oni rozwijają się jako jednost-
ki, które są w stanie wnieść znaczący wkład w pracę, życie rodzinne i życie 
społeczności? I czy my jako przywódcy wywieramy pozytywny wpływ na 
proces tego wzrostu?”32.

Kolejny przykład to AES Corporation, która została założona w 1981 
roku, a w 1985 wybudowała w Teksasie swoją pierwszą elektrownię. Dziś 
posiada pozycję lidera w dziedzinie innowacji i ekspansji globalnej. Od 
ponad dwu dekad AES wspomaga także w odpowiedzialnym społecznie 
i ekologicznie rozwoju całą branżę energetyczną. Jej założyciele Roger Sant 
i Dennis Bakke za priorytet przyjęli nie tradycyjne cele biznesu – zysk i eks-
pansję – lecz wartości etyczne i zapewnienie każdemu pracownikowi szero-
kich kompetencji decyzyjnych33. Za podstawowe zasady uznali: uczciwość, 
sprawiedliwość, odpowiedzialność społeczną i zapewnienie ludziom satys-
fakcji. Przy czym to ostatnie nie oznacza opieki socjalnej, lecz przyjemność 
z zaangażowania i podejmowania decyzji na własną odpowiedzialność. 

Założyciele fi rmy przyjęli, że wszyscy pracownicy powinni czuć się sa-
modzielnymi przedsiębiorcami, a nie częściami wielkiej maszynerii. Sand 
podkreśla, że system zarządzania AES zaczyna się od braku hierarchii: „Uni-
kamy szczebli hierarchicznych jak zarazy. Im więcej ktoś widzi władzy nad 
sobą, tym mniej prawdopodobne jest, że będzie sam o czymkolwiek decydo-
wał. Podstawą naszej organizacji są małe zespoły”. Pracownicy odznacza-
ją się wszechstronnymi umiejętnościami, które nabywają w wyniku rotacji 
między zespołami i zakładami. Ten proces ciągłego uczenia się wytwarza sa-
tysfakcję i zaangażowanie. Jedną z ważnych przesłanek fi lozofi i przywódz-
twa w AES jest – jak stwierdza Bakke – przestrzeganie nakazów Biblii, która 
mówi, że każda osoba jest święta, specyfi czna i jedyna w swoim rodzaju. To-
też każdy pracownik zasługuje na zaufanie, a także tolerowanie jego błędów, 
gdyż Bóg uczy wyrozumiałości. Mimo iż fi lozofi a przywództwa AES opiera 
się na chrześcijaństwie, to w wielu punktach jest zgodna z buddyzmem, ju-
daizmem i islamem. Tym można tłumaczyć bardzo dobre przyjęcie AES na 
różnych kontynentach przez różne kultury i religie34.

32 C. W. Pollard, Przywódca, który służy, [w:] Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 
1997, s. 241.

33 R. Sant, Organizing for Empowerment: an Interview with AES’s Roger Sand and Dennis 
Bakke, „Harvard Business Review”, vol. 77, nr 1, January–February 1999, s. 110 –123.

34 Można zauważyć, że przywództwo służebne w wielu elementach jest bliskie japońskiej fi lo-
zofi i przywództwa, w której ważną rolę odgrywa buddyjski ideał bodhisattwy. Zob. L. Karczew-
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Przytoczone wyżej przykłady są bliskie koncepcji przywództwa służeb-
nego Kena Blancharda. W jego teorii przywództwa kluczową rolę odgrywa-
ją terminy „serce” (heart), „służenie” (servant) i „dusza” (soul). Zgłębiając 
istotę przywództwa, należy jego zdaniem poszukiwać odpowiedzi na pyta-
nie: „Czy jestem przywódcą, który służy (innym), czy sobie służącym przy-
wódcą?”. Szczera odpowiedź na to pytanie ujawnia prawdziwe intencje35. 
Każdy potencjalny przywódca, gdy tylko ma możliwość wpływu na myśle-
nie i zachowanie innych musi dokonać pewnych wyborów. Pierwszym jest 
uświadomienie sobie, co jest wyżej w hierarchii wartości, własne korzyści 
czy korzyści tych, którym przewodzi. 

Koncepcja przywództwa Blancharda w dużym stopniu opiera się na na-
ukach jakie swego czasu przekazywał swoim uczniom Jezus. To Jego słowa 
były inspiracją i jednocześnie podstawą budowanej przez Blancharda teorii 
servant leadership. Blanchard zauważa, iż podczas swojego pobytu na ziemi, 
Jezus prezentował ofi arną pasję upewniając się, że Jego następcy będą mogli 
w pełni podążać tą samą drogą. Przekazywał wiedzę poprzez bliski zwią-
zek z tymi, których upoważnił do głoszenia Jego słowa. Skuteczność swoich 
nauk opierał na przekazanej wiedzy i gotowości podjęcia odpowiedzialności 
przez uczniów36. Istota takiego przewodzenia zasadza się na transformacji, 
ponieważ ma charakter wzajemnego oddziaływania. Jezus wystosował jasne 
przesłanie w myśl, którego przywództwo miało być przede wszystkim aktem 
służebnym wobec wszystkich, którzy będą za Nim podążali. 

Jednym z istotnych elementów przywództwa służebnego jest pełne za-
angażowanie obu stron w pełnienie misji. Przywódcy powinni wiedzieć, 
w jaki sposób korzystać z wiedzy, którą posiadają oraz nie nadużywać swo-
jej władzy. Przede wszystkim powinni koncentrować się na szkoleniu i wy-

ski, Tadeusza Kotarbińskiego ideał opiekuna spolegliwego i orientalny ideał bodhisattwy, „Prak-
seologia” 2006, nr 146, s. 112–117; L. Karczewski, Wybrane aspekty wewnętrznego PR w fi rmach 
japońskich, Prakseologia 2008, nr 148, s. 107–114. Obszerną analizę przywództwa uwzględniają-
cego wartości ogólnoludzkie przeprowadził Cowey, S. R. Covey, Zasady skutecznego przywódz-
twa, Rebis, Poznań 2004. Wpływ różnych religii (judaizm, islam, chrześcijaństwo) na postawy 
wobec współczesnych form organizacji pracy badał M. Sharbi. Zob. M. Sharabi, Religions and the 
Meaning of Work: The Case of Jews, Muslims and Christians in Israel, in. Competing Values in 
an Uncertain Environment: Managing the Paradox ed. S. T. Menon, International Society for the 
Study of Work & Organizational Values, Shreveport, LA, 2010, s. 101–108.

35 K. Blanchard, P. Hodges, The Servant Leader Transforming Your Heart, Head, Hands 
& Habits, Countryman, Nashville 2003, s. 17.

36 Tamże, s. 20.
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posażaniu swoich pracowników w kompetencje pozwalające im na objęcie 
przywództwa37. Zwolennicy powinni umieć używać nowej władzy, w jaką 
zostali wyposażeni. 

3.3. Upełnomocnianie jako proces komunikowania

Jednym z najważniejszych zagadnień w przywództwie personalistycznym 
i służebnym jest upełnomocnianie (empowerment). Jak stwierdza Ken Blan-
chard – kluczem do przywództwa służebnego jest empowerment38. W jego 
ujęciu upełnomocnianie to proces wyzwalania władzy drzemiącej w pracow-
nikach: ich wiedzy, doświadczenia i motywacji oraz ukierunkowanie tej siły 
na osiąganie wyników. J. Otto, analizując upełnomocnianie w kontekście 
marketingu relacji, zauważa, że pracownik kierując się własną rozwagą, roz-
tropnością może przekraczać zwyczajowe wymogi wchodzące w zakres jego 
obowiązków po to, by w sposób możliwie doskonały zaspokajać potrzeby 
klienta39. Dla M. Czajkowskiej40 oznacza ono zarówno uprawnianie kogoś 
do robienia czegoś, jak i pomaganie ludziom rozwinąć wiarę w siebie, prze-
zwyciężyć poczucie bezradności. Autorka podkreśla wagę głównych „wy-
miarów” upełnomocniania:

– self-effi cacy, tj. poczucie posiadania zdolności i kompetencji,
– self-determination, tj. poczucie posiadania możliwości decydowania 

o sobie,
– personal consequence, tj. wiara w możliwość wywierania wpływu,
– meaning, tj. poczucie, że to co się robi jest wartościowe,
– trust, tj. poczucie bezpieczeństwa.
W rezultacie dochodzimy do stanu, który określa się jako „przywództwo 

rozproszone”, „substytuty przywództwa”41, „organizację bez wodzów”42, 

37 Tamże, s. 46.
38 K. Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa 2009, s. 57.
39 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004, 

s. 173.
40 M. Czajkowska, Rola zaufania w stosowaniu empowermentu w organizacji, [w:] Nurt 

metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości, (red.) W. Błaszczyk, 
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 150.

41 A. Jachnis, Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia, Difi n, Warszawa 2008, 
s. 116–117.

42 C. Sikorski, Organizacje bez wodzów. Od przywództwa emocjonalnego do koordynacji 
demokratycznej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 14–16.
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samoprzywództwo (self-leadership)43. W modelu przywództwa sytuacyj-
nego Blancharda najwyższy etap rozwoju reprezentuje tzw. samodzielny 
ekspert, którego cechuje wysoki poziom kompetencji i wysokie zaangażo-
wanie44. Dojście do tak wysokiego poziomu dojrzałości pracowników jest 
możliwe właśnie przy pełnym ich zaangażowaniu. Pracownicy powinni 
umieć używać nowej władzy, w jaką zostali wyposażeni. Powinni lepiej 
zarządzać sobą, niż przy tradycyjnych stylach przywództwa. Jak zauważa 
Drucker zarządzanie sobą w XXI wieku oznacza zdolność do rozwoju oso-
bowego, odnajdywanie na nowo swojego miejsca w organizacji, decydowa-
nie o zmianach i ich wdrażanie45. Dojrzewanie menedżerów i pracowników 
w tym zakresie można ukazać na przykładzie ewolucji stylów interakcji po-
między nimi. Wright i Taylor wyróżnili sześć różnych stylów interakcji46 :

– zalecanie (tell),
– zalecanie i perswadowanie (tell and sell),
– zalecanie i słuchanie (tell and listen),
– pytanie i zalecanie (ask and tell),
– rozwiązywanie problemów (problem solving),
– pytanie i słuchanie (ask and listen).
Przedstawione style tworzą kontinuum od tych całkowicie kontrolo-

wanych przez menedżerów do kontrolowanych przez pracowników. Jako 
takie różnią się stopniem, w jakim pozwalają pracownikom na samo-
dzielność i inicjatywę. W istocie występuje tu silny związek pomiędzy 
wpływem na ważne decyzje a poziomem zaangażowania w ich realizację. 
Poszczególne style różnią się wielkością wyzwalanego w pracownikach 
zaangażowania. 

Problemem jest jednak różnorodność kulturowa, która może sprzyjać 
upełnomocnianiu lub je wręcz uniemożliwiać. Zwraca na ten problem uwagę 
L. M. Arciniega. Zgadza się on tak jak wielu badaczy, że upełnomocnianie 
jest przykładem nowoczesnego zarządzania, które spowoduje wzrost pro-
duktywności i zwiększenie satysfakcji pracowników. Idea ta, tj. idea inicja-
tywy pracownika w miejscu pracy wywodzi się z Zachodu, jednak na całym 

43 K. Blanchard, S. Flower, I. Hawkins, Self Leadership and the One Minute Manager, 
Wiliam Morrow, New York 2004.

44 K. Blanchard, Przywództwo …, dz. cyt., s. 76.
45 P. F. Drucker, Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, MT Biznes, Warszawa 2009, 

s. 171.
46 P. Makin, C. Cooper, Ch. Cox, dz. cyt., s. 194–197.
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świecie prowadzone są eksperymenty z różnymi formami wzmocnienia po-
zycji pracownika. Problemy z wprowadzaniem upełnomocniania wynikają 
z różnych przyczyn, w tym z kulturowego niedopasowania, np. dużego dy-
stansu władzy47.

Niezmiernie istotnym elementem upełnomocniania jest komunikacja 
interpersonalna. Słusznie podkreślają Robbins i DeCenzo, że „Nie można 
przeceniać znaczenia dla kierowników skutecznego komunikowania się 
z jednego powodu – wszystko, co kierownik robi, wiąże się z komunikacją. 
Nie niektóre rzeczy, ale wszystko!”48 Komunikowanie się odgrywa zatem 
rolę podstawową w zarządzaniu. Wiąże się ono bezpośrednio z podstawo-
wymi funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, przewodze-
niem i kontrolowaniem. Dokonywanie analizy otoczenia, badanie silnych 
i słabych stron organizacji, opracowywanie strategii, podejmowanie decyzji 
nie może obyć się bez komunikowania się. Opracowywanie systemów mo-
tywacyjnych i nagradzania oraz kontakty z uczestnikami organizacji w ra-
mach funkcji przewodzenia także wymagają komunikowania się. Jest ono 
wreszcie zasadniczym warunkiem ustalania norm, obserwacji osiągnięć 
i czynności kontrolnych49.

Jednak, jak zauważa R. Craig, różnorodność i hermetyczność teorii ko-
munikacji nie ułatwia ich praktycznej aplikacji. Mamy do wyboru różne 
tradycje, które oferują odrębne terminologie opisujące komunikację. Craig 
wymienia siedem głównych tradycji: socjopsychologiczną, cybernetyczną 
retoryczną, semiotyczną, krytyczną, socjokulturową i fenomenologiczną. 
Ponadto wymienia tradycje: feministyczną, estetyczną, ekonomiczną, du-
chową, medialną50. Stwierdza jednak, że można je włączyć do wyróżnio-
nych wcześniej. Podstawową charakterystykę tradycji zawiera tabela 1. 

47 L. M. Arciniega, Empowerment as an Organizational Value in a High Power Distance 
Culture: Evidence from Venezuela, w: Competing Values in an Uncertain Environment: Ma-
naging the Paradox ed. S. T. Menon, International Society for the Study of Work & Organi-
zational Values, Shreveport, LA, 2010, s. 314–320.

48 S. P. Robbins, D. A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 513.
49 B. Bombała, Sprawność i etyczność komunikowania się a typ kultury organizacyjnej, 

„Zeszyty Naukowe WSZiP im. Bogdana Jańskiego” 2000, nr 3, s. 145–146.
50 R. T. Craig, Communication theory as a fi eld, „Communication Theory”, 1999 Vol. 9, 

Issue 2 , s. 151.
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Tabela 1. Siedem tradycji komunikacji według Roberta Craiga

Nazwa tradycji Charakterystyka modelu komunikacji Przedstawiciele

Socjopsychologiczna komunikacja jako wpływ interpersonalny:
kto mówi? co? komu? z jakim skutkiem? C. Hovland

Cybernetyczna
komunikacja jako przepływ informacji;
informacja odnosi się do redukcji 
niepewności

N. Wiener
C. Shannon

Retoryczna komunikacja jako kunsztowne 
przemawianie publiczne Arystoteles

Semiotyczna komunikacja jako proces dzielenia się 
znaczeniem przez znaki J.A. Richards

Socjokulturowa komunikacja jako tworzenie i odgrywanie 
rzeczywistości społecznej H.L. Whort

Krytyczna komunikacja jako refl eksyjne wyzwanie 
rzucone niesprawiedliwemu dyskursowi

T. Adorno
H. Marcus

Fenomenologiczna komunikacja jako doświadczenie siebie 
i innych przez dialog C. Rogers

Źródło: Opracowanie własne na podstawie R. T. Craig, Communication theory as 
a fi eld, „Communication Theory”, 1999 vol. 9, Issue 2, s. 133.

Griffi n uważa, iż istnieje możliwość łączenia ze sobą różnych tradycji51. 
Każda tradycja co prawda defi niuje komunikację na swój sposób i tworzy 
bariery mające na celu powstrzymanie obcych idei. Obrazują je linie na 
„mapie tradycji” (zob. rys. 3). Jednak część badaczy pokonuje te bariery 
i poprzez „zapylenie krzyżowe” tworzy ujęcia zakorzenione w różnych tra-
dycjach. Za bardzo ważny należy uznać dokonany przez Griffi na podział 
poszczególnych tradycji na obiektywne i interpretacyjne i ich odpowiednie 
rozmieszczenie na mapie tradycji. Za najbardziej obiektywną uznaje trady-
cję socjopsychologiczną, a fenomenologiczną za w najwyższym stopniu in-
terpretacyjną. Griffi n stwierdza ponadto, iż badaczom rozwijającym teorie 
w przyległych tradycjach łatwiej jest docenić wzajemne osiągnięcia, ponie-
waż są one sobie bliższe w głównych założeniach. Z punktu widzenia fe-

51 E. Griffi n, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 2003, s. 67.
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nomenologii przywództwa najbardziej adekwatną jest oczywiście tradycja 
fenomenologiczna.

Rysunek 3. Przeglądowa mapa tradycji zakorzenionych w tradycji komunikacji

Źródło: E. Griffi n, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psy-
chologiczne, Gdańsk 2003, s. 68.

Dla praktyki przywództwa, szczególnie w kontekście komunikacji nie-
werbalnej (wczucia), ważna jest fenomenologia Bernarda Dauenhauera, 
który badał fenomen milczenia (silence)52. Fenomenologia milczenia Dauen-
hauera na nowo ukazuje wagę wczucia. Można nawet stwierdzić, iż milcze-
nie jest kwintesencją wczucia – rozumieniem się bez słów. Cisza, powiada 
Dauenhauer, nie zależy od dźwięku, nie oznacza jego braku (bo np. może 
być „cisza” na obrazie lub w rzeźbie). Milczenie zależy w istocie od „wy-
powiedzi” pojętej szeroko, aż po gesty lub znaki wyrażające czyjeś myśli 
lub uczucia. Milczenie stanowi szczególnego rodzaju wypowiedź, fenomen 
pozytywny. 

Dauenhaer wyróżnia trzy rodzaje przejawiania się ciszy. Pierwszy to 
„znaczące milczenie” (intervening), np. przerwanie na chwilę opowieści dla 
zwiększenia efektu. Taka cisza „znaczy” sama w sobie. Drugi typ to „cisza 
przed-i-po”, która otacza wypowiedź. Ani cisza sprzed, ani cisza po wypo-
wiedzi nie ma charakteru ciszy znaczącej. Oba typy łączy jednak to, że za-
mykają lub otwierają wypowiedź. Trzeci typ to „głębokie milczenie”. Nie 

52 B. Baran, Fenomenologia amerykańska. Studium z pogranicza, inter esse, Kraków 
1990, s. 117.

cybernetyczna semiotyczna
fenomenologiczna

krytyczna
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jest ono związane z przebiegiem wypowiedzi. Dauenhauer wymienia kilka 
jego modi. Jeden to cisza intymności – między osobami, które się nienawi-
dzą, kochają, czyli pozostają w bliskiej relacji. Wypowiedzi, jakie ku sobie 
kierują, są wtórne wobec ciszy je przenikającej. W tej ciszy „rozsiane” są 
wypowiedzi. Nie są one niezbędne dla niej, ale ją podtrzymują. Istnieje także 
milczenie niedopowiedzenia, milczenie „tego, co winno być powiedziane, 
w którym tkwi to, co zostało powiedziane”. Jest to milczenie „fi lozofi czne”, 
a nawet mistyczne. Głębokie milczenie może wystąpić w samej wypowiedzi, 
w milczeniu znaczącym lub ciszy przed-i-po. Te trzy typy milczenia pełnią 
funkcję łączenia i wiązania. Milczenie znaczące wiąże elementy wypowie-
dzi. Milczenie przed-i-po nadaje wypowiedzi jedność. Głębokie milczenie 
wiąże mnie z inną osobą. Ważnym typem milczenia jest to, które bierze się 
z doświadczenia niewystarczalności dyskursu53.

Analiza fenomenologiczna dyskursu, mowy ciała i milczenia unaocznia 
bogactwo ludzkiego świata komunikacji – tak okrojonego w dominującym 
technokratycznym paradygmacie zarządzania. Fenomenologia nie pozosta-
wia złudzeń co do „karłowatości” całej technokratycznej ideologii zarządza-
nia.

Paradygmat fenomenologiczny oznacza odwrócenie tradycyjnej pirami-
dy hierarchicznej o 180 stopni54. Odwrócona piramida oznacza współpra-
cę, a nie podległość. Fenomenologia przywództwa unaocznia, że menedżer 
(przywódca) powinien być ponadto autentyczny – jak wyraził to Drucker 
– „jego głos zawsze powinien brzmieć czysto, bez fałszywych nut”. Dopiero 
wtedy menedżer staje się przywódcą, który służy – pomaga ustalić wizję 
i ukierunkowuje (kieruje procesem implementacji). Tak rozumiana aktyw-
ność menedżera czyni zadość przesłaniu Alberta Schweitzera – „jesteśmy 
życiem, które chce żyć, pośród życia, które chce żyć. Istotą życia jest bowiem 
dobro, a Istotą dobra jest życie utrzymać, życiu sprzyjać, życie wznosić na 
jego najwyższy stopień. Istotą zła jest życie unicestwiać, życiu szkodzić, 
a także życie hamować w jego rozwoju”55. Złe są zatem te koncepcje, które 
utrudniają i hamują rozwój życia – w tym rozwój pracowników. Dziś, oprócz 

53 Tamże, s. 118.
54 K. Blanchard, Stawianie piramidy organizacyjnej do góry nogami, [w:] Lider..., dz. cyt., 

s. 99–103.
55 A. Schweitzer, Problem etyki w wyższym stadium rozwoju myśli ludzkiej, [w:] 

A. Schweitzer, Życie, IW PAX, Warszawa 1964, s. 34.



wysokiego poziomu wiedzy i kompetencji, wymagany jest także wysoki po-
ziom niezależności, poleganie na własnych siłach, wykazywania inicjatywy, 
czyli poczucia własnej wartości. Poczucie własnej wartości wzmacnia się 
przez świadome życie, akceptację samego siebie, odpowiedzialność za sa-
mego siebie i innych, prawość. Służenie jako model ról (servant leadership) 
jest najbardziej efektywnym sposobem informowania (uczenia-się) o syste-
mie wartości oraz pożądanych postawach. 

Bronisław Bombała

PHENOMENOLOGY OF THE LEADERSHIP: TO BE SOMEBODY – TO MAKE 
SOMETHING

S u m m a r y

Phenomenological refl ection aims at understanding the phenomenon of the 
leadership. The phenomenology of the leadership is embracing the entire man, also 
his spiritual dimension. The phenomenology proposes alternative for the technocratic 
managerism conceptions personalistic leadership and servant leadership. Key issue 
in the phenomenology of leadership is the empowerment. Very important element of 
empowerment is interpersonal communication, which is meant as an experience of 
self and others through dialogue.
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