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Problem

Wypowiedź jest rozwinięciem głównych wątków artykułu o Filozo-
fi cznych trudnościach teorii interesariuszy (zob. Soin 2016a) i zmierza 
do uporządkowania zarzutów, jakie – zdaniem autora – należy 
postawić próbom powiązania tej teorii z neopragmatyzmem w wer-

Celem artykułu jest uporządkowanie 
zarzutów, jakie – zdaniem autora – należy 
postawić próbom powiązania teorii inte-
resariuszy z  neopragmatyzmem w  wersji 
Rorty’ego. Przedmiotem krytyki jest 
zwłaszcza stanowisko R. Edwarda Fre-
emana, jednego z  głównych autorów 
i  popularyzatorów teorii interesariuszy, 
który – skądinąd zgodnie z  fi lozofi czną 
modą – w  końcu lat dziewięćdziesiątych 
porzucił dość szeroko rozpowszechnioną 
kantowską wersję uzasadnienia teorii inte-
resariuszy na rzecz jej wykładni neoprag-
matycznej. Dyskutowane zarzuty wynikają 
wprost ze specyfi ki neopragmatycznego 
ujęcia kwestii prawdy, a także relacji mię-
dzy faktami i wartościami, w szczególno-
ści z  odrzucenia korespondencyjnej kon-

cepcji prawdy oraz zatarcia różnicy 
między opisem i normą. Przesadne uogól-
nienia i  fałszywe alternatywy, na jakich 
opierają się tego rodzaju rozstrzygnięcia, 
podważają opisowy sens teorii interesa-
riuszy. W  rezultacie powiązania z  neo-
pragmatyzmem teoria interesariuszy traci 
jednak również swoje praktyczne zalety, 
stając się arbitralną narracją niezdolną do 
uporania się z problemami jej normatyw-
nego zastosowania i  dlatego z  reguły 
maskującą rzeczywiste stosunki władzy. 
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sji Rorty’ego1. Przedmiotem krytyki jest zwłaszcza stanowisko R. 
Edwarda Freemana, jednego z  głównych autorów i  popularyzato-
rów teorii interesariuszy, który – skądinąd zgodnie z  fi lozofi czną 
modą – w końcu lat dziewięćdziesiątych porzucił dość szeroko roz-
powszechnioną kantowską wersję uzasadnienia teorii interesariuszy 
na rzecz jej wykładni neopragmatycznej (zob. odpowiednio Evan 
i  Freeman 1988 oraz Wicks i  Freeman 1998). Powtórzenie tej 
wykładni w kanonicznej prezentacji teorii interesariuszy (zob. Fre-
eman i inni 2010: 72 i nast.) zaświadcza, że neopragmatyzm stał się 
poniekąd jej ofi cjalnym składnikiem. Jednakże, zgodnie z przeko-
naniem, którego chcemy tu bronić, ta strategiczna wolta przyniosła 
teorii interesariuszy więcej szkód niż korzyści. 

W zamierzeniu Freemana i jego współpracowników postmoder-
nistyczny „pragmatyzm dla teoretyków interesariuszy” miał być 
stanowiskiem rewolucjonizującym badania nad organizacjami, 
ukierunkowanym na ich „praktyczną istotność” i podporządkowa-
ną temu, „by ludziom żyło się lepiej” (zob. Wicks i Freeman 1998: 
124). Powołując się na Rorty’ego, Freeman odrzucił tradycyjną ideę 
prawdy na rzecz jej pragmatycznej wersji, podważając również 
„pozytywistyczne” opozycje między faktami i wartościami, opisem 
i powinnością, a także nauką i nienauką. Zgodnie z nowym stanowi-
skiem, opozycje te opierają się na micie „właściwych poglądów” na 
temat rzeczywistości. Wbrew tej mitologii – twierdzi Freeman za 
Rortym – każdy rodzaj poznania jest konstruktywną interpretacją, 
a prawda jest co najwyżej komplementem wobec zdań, co do któ-
rych nie ma większych kontrowersji. W rezultacie jednak również 
teoria interesariuszy staje się arbitralną narracją, której pragma-
tycznie rozumiana prawdziwość jest pochodną skuteczności zabie-

1  Wspomniany artykuł był referowany również na XX Międzynarodowej Konferencji 
„Ethics in Economic Life/Etyka w życiu gospodarczym” (Łódź, 12–13 maja 2016), wzbudza-
jąc dość żywe kontrowersje. Kontynuacją tej dyskusji była debata podczas warszawskiego 
seminarium Centrum Etyki Biznesu w  listopadzie 2016. Za uwagi, również krytyczne, 
winien jestem podziękowania jej uczestnikom, zwłaszcza prof. Annie Lewickiej-Strzałec-
kiej, prof. Przemysławowi Rotengruberowi oraz dr. Dominikowi Stannemu.
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gów związanych z jej promocją. Neopragmatyczna wykładnia teorii 
interesariuszy idzie w tej sprawie tropem tego rodzaju politycznego 
radykalizmu, który streszcza się w  przekonaniu, że prawdziwość 
osiąga się nie przez dostosowanie sądów do faktów, lecz przez takie 
kształtowanie faktów, by odpowiadały sądom.

Chociaż poglądy Freemana, w tym także jego fi lozofi czny zwrot, 
zyskały znaczną popularność, stanowiąc jeden z  charakterystycz-
nych przejawów postmodernistycznego zwrotu w naukach o zarzą-
dzaniu (zob. szerzej na ten temat Kostera 1996), to rozwinięta w ten 
sposób postać teorii interesariuszy spotkała się również z dość ostrą 
krytyką, formułowaną zarówno z  punktu widzenia potrzeb etyki 
biznesu, jak i  z  punktu widzenia teorii (i  praktyki) zarządzania. 
W pierwszej sprawie podnoszono normatywne braki teorii interesa-
riuszy, która – według oświadczenia Normana Bowiego, jednego 
z  najbardziej autorytatywnych teoretyków etyki biznesu, nie jest 
w ogóle teorią etyczną, lecz teorią zarządzania (zob. np. Bowie 2009, 
xi–xii). W sprawie drugiej wskazywano między innymi na liczne nie-
jasności związane z teorią interesariuszy i jej praktycznym zastoso-
waniem, w  tym trudności identyfi kacji i  hierarchizacji interesariu-
szy, a także notoryczne nadużywanie teorii w charakterze opowieści 
skrywającej rzeczywiste motywy i działania menedżerów2. 

Argumentacja, jaką chcemy się posłużyć na użytek naszej kryty-
ki, nawiązuje do tych spostrzeżeń, zwracając jednak szczególną 
uwagę na fi lozofi czny kontekst dyskusji o teorii interesariuszy. Roz-
ważymy przede wszystkim trzy argumenty przeciw powiązaniu tej 
teorii z neopragmatyzmem, nie zmierzając do wyczerpania wątpli-
wości związanych z  jej instrumentalnym („zarządczym”) zastoso-
waniem. Pierwszy z nich odsyła do defi cytów postmodernistycznej 
narracji w  stylu Rorty’ego, które – jak trzeba mieć nadzieję – po 
okresie dość niefrasobliwej akceptacji zaczęli dostrzegać również 

2  Użyteczny przegląd wątpliwych miejsc teorii interesariuszy wraz z replikami Freemana 
i jego współpracowników znajdziemy w Phillips, Freeman i Wicks (2003), a także w Freeman 
i inni (2010), rozdz. 7: Stakeholder Th eory and Business Ethics.
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fi lozofowie. Wydaje się bowiem coraz lepiej widoczne, że opowieść 
Rorty’ego o (neo)pragmatycznym zwieńczeniu dociekań fi lozofi cz-
nych jest równie bałamutna co opowieść o  zakończeniu historii 
wraz z upadkiem komunizmu, a w obu przypadkach mamy do czy-
nienia z nie całkiem udaną próbą konstrukcji samospełniającego się 
proroctwa i  rzutowaniem przekonań wprawdzie charakterystycz-
nych dla lewicowo-liberalnego światopoglądu, ale bynajmniej nie 
oczywistych dla ogółu publiczności. Dotyczy to w szczególności idei 
prawdy i jej wagi dla nauki i życia społecznego w ogóle.

Dwa pozostałe argumenty odsyłają do niekorzystnych konse-
kwencji powiązania teorii interesariuszy z  neopragmatyzmem 
i wynikają wprost z jego programowych deklaracji. Rzecz w tym, że 
odrzucenie idei tradycyjnie rozumianej prawdy i zlekceważenie róż-
nic między opisową, instrumentalną i normatywną wykładnią teo-
rii interesariuszy, za czym konsekwentnie opowiadał się Freeman 
i  jego współpracownicy po postmodernistycznym zwrocie, prowa-
dzi z jednej strony do spotęgowania normatywnych trudności teorii 
interesariuszy, a z drugiej strony właściwie uniemożliwia opisowe 
zastosowanie tej teorii. Niezrozumiałe staje się zatem, po pierwsze, 
dlaczego menedżerowie mieliby akceptować powinności postulowa-
ne w teorii interesariuszy, w tym powinności uwzględniania i rów-
noważenia ich interesów, skoro w charakterze uzasadnienia mogą 
usłyszeć co najwyżej kilka częściowo wykluczających się narracji. Po 
drugie, jeśli opisowe zastosowanie teorii napotyka zasadnicze trud-
ności już na etapie identyfi kacji i hierarchizacji interesariuszy, to za 
znaczną część tych kłopotów odpowiada niejasność w  sprawie 
norm, jakie należałoby tu zastosować, a także wieloznaczność tytu-
łowego pojęcia teorii interesariuszy, oscylującego między znacze-
niem opisowym i normatywnym. 

Jeżeli do tych wątków krytyki dodamy jeszcze argument prak-
tyczny, wskazujący, że to właśnie postmodernistyczna interpretacja 
sprawia, że teoria interesariuszy nader łatwo staje się opowieścią 
tworzoną na potrzeby public relations, to jasne się staje, że za jej prak-
tyczne kłopoty odpowiadają w znacznej mierze teoretyczne wady jej 
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powiązania z  neopragmatyzmem. A  formułując tę konkluzję bar-
dziej pozytywnie, możemy stwierdzić, że jednym z podstawowych 
warunków opisowej przydatności teorii interesariuszy jest wyraźna 
operacjonalizacja jej głównego pojęcia, pozbawiająca je wieloznacz-
ności przez rozdzielenie kwestii opisowych i  normatywnych. Tej 
separacji wymaga również zrozumienie natury normatywnych 
trudności teorii, wynikających z  kontrowersyjnego charakteru 
wchodzących w grę zasad. A przede wszystkim, jeśli teoria interesa-
riuszy ma być czymś więcej niż arbitralną narracją przesłaniającej 
faktyczne praktyki menedżerów, to w zastosowaniu opisowym musi 
posługiwać się ideą prawdy w  jak najbardziej tradycyjnym sensie, 
zgodnie z którym zdanie jest prawdziwe, gdy jest tak, jak ono mówi. 

Wady neopragmatyzmu

Zarzuty chcemy zatem najpierw skierować wprost do Rorty’ego, 
jako źródła poglądów, które Freeman wykorzystał do reinterpreta-
cji teorii interesariuszy. A  chociaż nie jest łatwo złapać za słowo 
autora tak wielosłownego i  niestroniącego od wieloznaczności jak 
Rorty (co zresztą również naśladował Freeman), to główne punkty 
jego stanowiska zostały zarysowane wystarczająco dobitnie, by 
można było ustalić, gdzie tkwi przyczyna sporej części praktycznych 
i  teoretycznych trudności dyskutowanej teorii. Chodzi zwłaszcza 
o nieuzasadnione odrzucenie tradycyjnej koncepcji prawdy na rzecz 
koncepcji pragmatycznej: jak wiadomo, według Rorty’ego błędy fi lo-
zofi cznej tradycji wyrażają się w  doktrynie „reprezentacjonizmu”, 
która koncentrowała się na relacjach odpowiedniości między języ-
kiem i rzeczywistością i której należy przeciwstawić pogląd, że „żad-
ne elementy językowe nie reprezentują jakichkolwiek niejęzyko-
wych” (zob. Rorty 1999: 11). Odpowiednio, tradycyjne pojęcie 
prawdy należy zastąpić pojęciem pragmatycznym, zgodnie z  któ-
rym prawdą jest to, „w co opłaca się nam wierzyć” (Rorty 1999: 37). 

W  konsekwencji, w  narracji Rorty’ego prawda staje kwestią 
„solidarności”, tego, w czym (i z czym) ludzie się zgadzają, a nie 
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stosunku do „rzeczywistości pozaludzkiej” (zob. tamże). Wraz 
z  tym ruchem defi nicyjnym (gramatycznym w  wittgensteinow-
skim sensie) upadają też oparte na tradycyjnym pojęciu prawdy 
przeciwstawienia nauki i nienauki, wartości i faktów, a także naj-
bardziej nas interesująca opozycja opisowego i  normatywnego 
ujęcia przedmiotu rozważań. Jeśli bowiem nie możemy osiągnąć 
takiego punktu widzenia („boskiego oka”), który „pozwoliłby nam 
wyrwać się z  naszego języka i  z  naszych przekonań, poddając je 
weryfi kacji poprzez zestawienie z czymś, co zostało poznane bez 
ich pomocy”, jak powtarza za Putnamem Rorty (zob. Rorty 
1999:  17), to każdy rodzaj rzekomo obiektywnej wiedzy jest 
w gruncie rzeczy arbitralną interpretacją. A w związku z tym opisu 
nie da się oddzielić od norm, nauka nie różni się od literatury, 
a  każdy rodzaj argumentów ma w  istocie charakter retoryczny. 
Prawdziwe jest to, co za prawdziwe się uznaje, i dlatego „powinni-
śmy zarzucić tradycyjne rozróżnienie między wiedzą i  opinią, 
prawdą rozumianą jako zgodność z rzeczywistością a prawdą jako 
określeniem wyrażającym pochwałę dla dobrze uzasadnionych 
przekonań” (Rorty 1999: 39). 

Jak wiadomo, krytyka narracji Rorty’ego może odwołać się do 
prostego i wielokrotnie wykorzystywanego argumentu, mówiącego 
że tego rodzaju opowieść nieuchronnie podważa samą siebie. 
Wbrew zapewnieniom Rorty’ego prowadzi bowiem do skrajnego 
relatywizmu, manifestującego się już w  pragmatycznym pojęciu 
prawdy, co łatwo wykazać na przykładzie konfl iktów o sumie zero-
wej, których rozstrzygnięcie zależy od defi nicji sytuacji. W  takich 
przypadkach nasza korzyść oznacza waszą stratę. To, co „jest dobre 
dla nas”, „z czym się zgadzamy”, jest zarazem „złe dla innych”. Co 
zatem jest prawdziwe dla nas, dla innych jest fałszywe, tak jak 
w przypadku sporu o reklamację, której nie chce uznać producent 
bądź sprzedawca. W istocie to, że uzależnienie prawdziwości od cze-
goś innego niż fakty z reguły kończy się relatywizmem, wynika już 
z  pojęcia prawdziwego zdania, wyrażającego się w  formule „p jest 
prawdą wtedy i tylko wtedy, gdy p”.
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Dla naszych potrzeb bardziej pouczające niż ta zgeneralizowana 
wersja krytyki relatywizmu będzie jednak chociażby skrótowe przy-
pomnienie, że gramatyczna konstrukcja Rorty’ego opiera się na 
pozornych argumentach, fałszywych alternatywach, a  także prze-
sadnych uogólnieniach3. Na przykład: zgodnie z argumentem wysu-
wanym na pierwszy plan przez Rorty’ego tradycyjną koncepcję 
prawdy (i  cały reprezentacjonizm) należy odrzucić, ponieważ „nie 
da się sformułować niezależnego kryterium trafności reprezentacji – 
odpowiedniości bądź odniesienia do »uprzednio określonej« rzeczy-
wistości – kryterium innego niż sukces, który jest rzekomo przez tę 
trafność wyjaśniany” (Rorty 1999: 16). Na co należałoby jednak 
zauważyć, że domaganie się od językowej reprezentacji (fragmentu) 
rzeczywistości istnienia niezależnego od niej kryterium jej trafno-
ści, jest z jednej strony żądaniem spełnienia warunku niemożliwego 
do spełnienia, a z drugiej – domaganiem się czegoś, co reprezentacji 
nie jest wcale potrzebne, by była trafna. W  sprawie tej możemy 
odwołać się do właściwie rozumianego Wittgensteina, o  ile tylko 
uwzględnimy nacisk, jaki autor Dociekań fi lozofi cznych kładł na zróż-
nicowanie gier językowych w kwestii prawdy, skupimy uwagę nie na 
zmienności paradygmatów naukowych w postaci dyskutowanej na 
przykład przez Kuhna, ale na potocznych sytuacjach nadających 
sens takim słowom jak „prawda” i „przedstawianie”.

Okazuje się bowiem wówczas, że kryterium trafności językowej 
reprezentacji (fragmentu) rzeczywistości nie może być od niej nie-
zależne, skoro to właśnie reguły językowej reprezentacji wyznacza-
ją, co musi być faktem, by reprezentacja była prawdziwa. A ponad-
to, że sprawdzian nie musi być wcale niezależny ani od języka, ani 
od reprezentacji, żeby być wiarygodnym sprawdzianem reprezenta-
cji. Niezależny od reprezentacji musi być bowiem nie sprawdzian, 
ale jego wynik. To właśnie jest sednem sensownej teorii weryfi kacji: 

3  Krytyczne uwagi wobec narracji Rorty’ego streszczamy tu na podstawie ustaleń zawar-
tych w Soin 2016b. Na temat niepostmodernistycznej wykładni dociekań Wittgensteina, na 
której opiera się ta krytyka, zob. Soin 2008. 
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„Do gramatyki nie należy to, że jedno zdanie empiryczne jest praw-
dziwe, a drugie fałszywe. Należą do niej wszystkie warunki (meto-
da) porównania zdania z  rzeczywistością. To znaczy wszystkie 
warunki rozumienia (sensu)” (Wittgenstein 1993: 88). Według 
Wittgensteina prawda empiryczna tłumaczy się jako tego rodzaju 
zastosowanie społecznych reguł językowych, którego wynik nie jest 
od niej zależny. A  z  tego punktu widzenia staje się jasne, że opo-
wieść Rorty’ego opiera się na fałszywych alternatywach, nie tylko 
domagających się od językowej reprezentacji warunków niemożli-
wych do spełnienia, ale także przeciwstawiających to, czego wcale 
nie ma potrzeby przeciwstawiać, zwłaszcza społeczne reguły uza-
sadniania („solidarność”) i  przedmiotową ważność reprezentacji 
(„obiektywność”). Stwierdzanie faktów jest bowiem możliwe dzięki 
regułom gramatyki, a jednym z ważniejszych sposobów uzasadnia-
nia stwierdzeń jest ich porównanie ze stanem faktycznym. 

Co prawda należy też dostrzec, że opozycja między obiektywno-
ścią i  solidarnością ma dwie wersje: słabszą, posiadającej całkiem 
wyraźny sens, oraz mocniejszą, stanowiącą grube nadużycie. Tyle 
że w słabszej wersji opozycja między obiektywnością i solidarnością 
sprowadza się do różnicy między przedstawiającymi i nieprzedsta-
wiającymi grami językowymi, na przykład mówieniem o  faktach 
i  mówieniem o  powinnościach. Natomiast w  mocniejszej wersji 
opozycja między obiektywnością i solidarnością staje się uniwersal-
ną dychotomią „prawdy” i  „dobra”, względnie dwóch wykluczają-
cych się doktryn: reprezentacjonizmu i  antyreprezentacjonizmu. 
Według Rorty’ego jako zwolennika mocniejszej wersji opozycji nie 
tylko typowe zdania wartościujące nic więc nie reprezentują, ale nie 
czynią tego również rzekome wypowiedzi o faktach. Dlatego należy 
je przedstawić jako pewnego rodzaju narzędzia, zgodnie z pragma-
tyczną defi nicją wiedzy, twierdzącą że „poznanie jest kwestią nie 
tyle właściwego rozumienia rzeczywistości, ile zdobywania nawy-
ków w  celu uporania się z  nią” – kwestią umiejętności „radzenia 
sobie z rzeczywistością” (Rorty 1999: 9). O ile jednak na rzecz słab-
szej wersji dyskutowanej opozycji można przytoczyć wiele rozma-
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itych świadectw, również empirycznych (odwołujących się chociaż-
by do różnicy między zdaniami: „Rorty napisał wiele tekstów” 
i „Rorty nie powinien tyle pisać”), to mocniejszej wersji opozycji nie 
da się traktować inaczej jak doktrynalnej przesady, wynikającej naj-
prawdopodobniej z  przeniesienia Wittgensteinowskiego ujęcia 
„czystej” matematyki na ogół gier językowych. W kwestii matema-
tyki Wittgenstein był bowiem z  pewnością – wbrew np. Russello-
wi – „antyreprezentacjonistą”. Nie ma jednak żadnego powodu, by 
sądzić, że nieprzedstawiający charakter niektórych fragmentów 
języka świadczy na rzecz przekonania o nieprzedstawiającym cha-
rakterze języka w ogóle. 

We wzorcowych przypadkach kwestia reprezentacji jest bowiem 
trywialna. „Na pytanie: »Jak zdanie to robi, że przedstawia?« – 
odpowiedź mogłaby brzmieć: »A  czyż tego nie wiesz? Widzisz to 
przecież, kiedy go używasz«. Nic tu nie jest ukryte” (Wittgenstein 
1972, par. 435). Chociaż nie możemy tu wchodzić w szczegóły inte-
pretacyjne, to pomijając inne wątpliwe miejsca opowieści, zwróćmy 
jeszcze tylko uwagę, że Rorty całkowicie ignoruje ten wątek Docie-
kań, twierdząc, że „późnemu Wittgensteinowi, Heideggerowi 
i  Deweyowi pojęcie »czynników potwierdzających« – elementów 
niejęzykowych, za sprawą których zdania są w sposób rozstrzygają-
cy prawdziwe bądź fałszywe – wydałoby się równie problematyczne, 
jak pojęcie »reprezentacji«” (Rorty 1999: 13). Jak jednak widać 
choćby z powyższego cytatu jest to twierdzenie równie bezpodstaw-
ne, jak cała doktryna „antyreprezentacjonizmu”. Nie od rzeczy 
będzie dodać, że również Freeman odwołuje się w  ten sposób do 
Wittgensteina.

Trzy wersje teorii interesariuszy i kwestia prawdy

Dlaczego jednak odrzucenie klasycznej koncepcji prawdy oraz roz-
różnienia faktów i  wartości (powinności) jest szkodliwe dla teorii 
interesariuszy? Względnie, dlaczego – wbrew Freemanowi – te ele-
menty tradycyjnej fi lozofi i nauki są ważne również dla teorii intere-
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sariuszy? Przechodzimy do drugiej grupy argumentów przeciw 
powiązaniu tej teorii z neopragmatyzmem, zakładając, że przesada 
właściwa doktrynie Rorty’ego została już wystarczająco rozpoznana. 
Sprawę tę należy rozważyć osobno dla opisowego i normatywnego 
zastosowania teorii interesariuszy, bowiem w każdej z tych funkcji 
negatywne konsekwencje jej postmodernistycznej wykładni mają 
inny charakter. W pierwszym przypadku chodzi zwłaszcza o trudno-
ści generowane przez wieloznaczność opisowo-normatywnego poję-
cia „interesariusz” i wagę, jaką dla dyskusji o interesariuszach mają 
ustalenia dotyczące rzeczywistych praktyk zarządczych, w drugim – 
o zatarcie problemu uzasadnienia jej normatywnej wersji. 

W kwestiach tych możemy odwołać się do literatury przedmiotu, 
ponieważ na główny wątek argumentacji przeciw lekceważeniu róż-
nic między normatywną, opisową, a  także instrumentalną wersją 
teorii interesariuszy wskazali już autorzy wpływowego artykułu 
wprowadzającego te rozróżnienia. Rzecz mianowicie w  tym, że 
wymienione wersje teorii interesariuszy opierają się na różnych 
przesłankach, niezależnie od rozmaitych powiązań między nimi 
(zob. Donaldson i Preston 1995: 70–74). Mają też różne konse-
kwencje. Warto zwrócić uwagę, że podkreślając te różnice, nie musi-
my wcale akceptować innych, bardziej wątpliwych wątków rozumo-
wania cytowanych autorów – na przykład ich przekonania o tym, że 
„jądrem”, głównym składnikiem teorii interesariuszy jest jej teza 
normatywna4. Jak wynika chociażby z  przeglądu literatury (zob. 
Donaldson i Preston 1995: 70–71, a także Friedman i Miles 2006, 
rozdz. 3 i 4) jest bowiem faktem, że rozmaici autorzy stosują tę teo-
rię w różnych celach. Unifi kujące ujęcie teorii pozostaje więc w naj-
lepszym razie postulatem, względnie jej projektującą defi nicją, za 

4  Dodajmy, że jak zauważył Marcoux (2011: 268), sposób, w jaki Donaldson i Preston pre-
zentowali deskryptywne zastosowanie teorii interesariuszy, był nader wątpliwy, ponieważ 
ich rzekomo opisowe stwierdzenia na temat korporacji zawierały elementy normatywne. 
Dlatego lepszym kluczem do deskryptywnej wersji teorii jest jej wyjściowa postać posługu-
jąca się ogólną defi nicją interesariuszy, jako „groups and individuals who can aff ect and are 
aff ected by the achievements of an organization’s purpose” (Freeman 1984: 54). 
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którą wprawdzie opowiadał się również Freeman (zob. np. Freeman 
1999), ale która z pewnością nie jest sprawozdaniem z użycia termi-
nów „interesariusz” i „teoria interesariuszy”. 

Nawiązując do wybranych elementów ujęcia Donaldsona i  Pre-
stona, dyskutowane różnice między wymienionymi wersjami teorii 
interesariuszy możemy streścić następująco. Normatywna wersja 
teorii interesariuszy wskazuje, jak fi rma powinna być zarządzana, 
odwołując się do zasad moralnych, na przykład uprawnień przypi-
sywanych poszczególnym grupom interesariuszy. Fakty nie mają 
dla niej specjalnego znaczenia, ponieważ reguła uwzględniania i – 
ewentualnie – równoważenia interesów tych grup jest podstawą 
oceny praktyk menedżerów i nie uzasadnia się żadnymi faktami. Do 
głównych kłopotów tej wersji teorii należą problemy specyfi kacji 
i uzasadnienia tej reguły, ujawniające się szczególnie w ich zróżnico-
waniu: istnieniu konkurencyjnych list interesariuszy i  ich konku-
rencyjnych legitymizacji, wprowadzaniu konkurencyjnych kryte-
riów identyfi kacji i  hierarchizacji interesariuszy itp. Sporny 
charakter możliwych specyfi kacji i uzasadnień ogólnego postulatu 
powoduje, że w gruncie rzeczy mamy do czynienia z wieloma nor-
matywnymi teoriami interesariuszy, a  co za tym idzie z  wieloma 
znaczeniami terminu „interesariusz”5. Do przykładów tego rodzaju 
teorii należą z  pewnością uzasadnienia odwołujące się do Kanta 
i  zasady autoteliczności (Evan i Freeman 1988), ale także ujęcie 
wysuwające na pierwszy plan interesy akcjonariuszy i powierniczy 
charakter ich związków z menedżerami (zob. np. Sternberg 1997). 
Przynależność „teorii akcjonariuszy” do teorii interesariuszy i  jej 
normatywny charakter podkreślał skądinąd również Freeman, 
twierdząc, że jego rzekomy oponent Milton Friedman rozwijał 
w istocie teorię interesariuszy (zob. Freeman 2008). 

Chociaż opisowe zastosowania teorii interesariuszy również 
mogą iść w rozmaitych kierunkach, to ich cechą charakterystyczną 

5  Przegląd kierunków, w jakich rozwijano normatywnie rozumianą teorię interesariuszy, 
można znależć w Friedman i Miles (2006, rozdz. 3). 
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jest oparcie na świadectwach empirycznych i wykorzystanie metod 
właściwych dla tradycyjnej metodologii nauk społecznych. Opisowe 
zastosowanie teorii interesariuszy może się więc zarówno koncen-
trować na faktycznych sposobach zarządzania fi rmą, jak i służyć do 
badania opinii menedżerów na ten temat. Zwróćmy uwagę, że zróż-
nicowanie ustaleń nie jest żadnym problemem dla tej wersji teorii, 
skoro zarówno zakres uwzględniania interesów różnych grup, jak 
i opinie menedżerów mogą się zmieniać od przypadku do przypad-
ku. Teoria interesariuszy w tym zastosowaniu nie jest zatem zesta-
wem gotowych twierdzeń na temat fi rmy, sposobu zarządzania, 
hierarchii interesariuszy itp., ale dostarcza raczej aparatu pojęcio-
wego, który może posłużyć do formułowania empirycznie spraw-
dzalnych hipotez typu „Menedżerowie fi rmy x kierują się przede 
wszystkim interesem akcjonariuszy” względnie „Menedżerowie fi r-
my x kierują się przede wszystkim własnymi interesami”. Pojęcie 
interesariusza obejmuje w tej wersji teorii (tak jak w cytowanej wyj-
ściowej defi nicji Freemana) każdą grupę związaną z fi rmą, niezależ-
nie od tego, czy jej interesy są lub powinny być brane pod uwagę 
przez zarządzających, czy nie. Jest przy tym oczywiste, że ustalenia 
na ten temat mają znaczenie tylko o tyle, o ile są prawdziwe w tra-
dycyjnym sensie (zob. Donaldson i Preston 1995: 74). Informacje 
o  poglądach menedżerów dostarczają wprawdzie danych niezbęd-
nych do ustaleń na temat ich opinii, ale żeby miały jakąkolwiek war-
tość dla wspomnianego rodzaju hipotez, muszą zostać skonfronto-
wane z  rzeczywistą praktyką zarządzania. Innymi słowy, opisowe 
zastosowanie teorii interesariuszy musi przestrzegać metodolo-
gicznej różnicy między pytaniami o fakty i pytaniami o opinie.

Jak wskazują Donaldson i  Preston (1995: 72), instrumentalna 
wersja teorii interesariuszy wyraża się w  sformułowaniach typu 
„jeśli chcesz osiągnąć rezultat R, to przyjmij zasadę Z  (względnie 
podejmij działania D)”. Wersja ta łączy więc niektóre cechy wersji 
normatywnej i  ważne elementy wersji opisowej. Z  jednej bowiem 
strony ma charakter preskryptywny, zalecając menedżerom kiero-
wanie się zasadą uwzględniania interesariuszy. Z  drugiej strony 
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musi jednak opierać się na wykazaniu rzeczywistego związku mię-
dzy praktyką zarządzania uwzględniającego różne interesy a takim 
celami fi rmy jak opłacalność, stabilność i rozwój. Od wersji czysto 
opisowej wersja instrumentalna różni się zatem praktycznym ukie-
runkowaniem, od wersji normatywnej tym, że uzasadnienie dla 
stakeholder management ma charakter empiryczny. Rzecz jasna, 
podobnie jak w przypadku opisowego zastosowania teorii przesłan-
kami jej akceptacji mogą być w  zasadzie tylko sprawdzone dane 
dotyczące związków między stosowanymi środkami a  założonymi 
celami, a  nie opinie menedżerów, względnie narracje z  zakresu 
public relations na temat polityki fi rmy. Są to jednak – jak zauważają 
też Donaldson i Preston (1995: 78) – rzeczy trudne do jednoznacz-
nego potwierdzenia. Nic to zresztą dziwnego, wobec z jednej strony 
stopnia komplikacji kwestii wchodzących w  grę (wystarczy pomy-
śleć różnicach wynikających z  wielkości fi rm, ich statusu, rodzaju 
konkurencji czy specyfi ki branż), a z drugiej strony wobec niejedno-
znaczności samej teorii. Warto jednak przy okazji przypomnieć, że 
wyjściowe stanowisko Freemana w podstawowej dla teorii interesa-
riuszy wersji z  1984 r. mieściło się w  zasadzie właśnie w  ramach 
wersji instrumentalnej, akcentując korzyści płynące ze stosowania 
teorii interesariuszy w praktyce i jej „menedżerski” charakter6. 

Nawet z  tak skrótowego przeglądu wymienionych wersji teorii 
interesariuszy powinno być jasne, że postmodernistyczna reorienta-
cja uniemożliwia w zasadzie jej funkcjonowanie jako teorii opisowej 
i  instrumentalnej. Dane, jakie są niezbędne dla tych wersji teorii 
interesariuszy, mają bowiem charakter empiryczny, niezależnie od 
tego, czy dotyczą rzeczywistych praktyk zarządczych, czy związków 
między sukcesami fi rmy a  zalecanym sposobem zarządzania. 

6  Już w przedmowie do kluczowego dzieła Freemana czytamy więc: „Th e stakeholder concept 
provjdes a new way of thinking about strategic management – that is, how a corporation can 
and should set and implement direction. By paying attention to strategic management, execu-
tives can begin to put their corporations back on the road to success” (zob. Freeman 1984: vi). 
Można potraktować te zapewnienia jako gołosłowne, ale Freeman odwoływał się w tej sprawie 
do swoich doświadczeń jako konsultanta biznesowego (zob. Freeman i inni 2010: 56). 
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Instruktywne ustalenia na ten temat muszą być wiarygodne i zakła-
dają posługiwanie się tradycyjną ideą prawdy. Nie jest natomiast 
istotne, czy w dane te komukolwiek „opłaca się wierzyć”, jak chcieli-
by pragmatyści i neopragmatyści. Przeciwnie, nawet dla instrumen-
talnie rozumianej teorii interesariuszy waga ustaleń reprezentujących 
rzeczywiste stosunki w  dyskutowanych kwestiach jest oczywista, 
skoro tylko na tej podstawie można odpowiedzieć na pytanie, czy 
opłaca się wierzyć w  teorię interesariuszy (zob. np. Berman i  inni 
1999 jako przykład badania empirycznego zmierzającego do spraw-
dzenia tej opłacalności). W tym sensie nawet posługiwanie się prag-
matycznym kryterium prawdy opiera się na jej tradycyjnym pojęciu. 
Zwróćmy zresztą uwagę, że nawet po neopragmatycznym zwrocie 
Freeman podkreślał, że w teorii interesariuszy obowiązują tradycyj-
ne standardy badawcze (zob. Wicks i Freeman 1998: 136). Świadczy 
to z  jednej strony, że akceptacja pragmatycznej koncepcji prawdy 
była przynajmniej w pewnej mierze deklaracją na wyrost, a z drugiej  
– że służyła innym celom niż faktyczna eliminacja kwestii prawdy 
z pola zainteresowań teorii interesariuszy. A mianowicie – jak moż-
na przypuszczać – neutralizacji wątpliwości związanych z pytaniem 
o uzasadnienie normatywnej wersji teorii i faktem istnienia jej róż-
nych i częściowo konkurencyjnych wariantów. 

W istocie dla postmodernistycznej wykładni teorii interesariuszy 
przedstawiającej ją jako rodzaj wielowariantowej narracji ukierunko-
wanej na zmianę dominujących przekonań, zróżnicowanie uzasad-
nień, a nawet konkurencyjny charakter wchodzących w grę norm nie 
jest wadą, lecz zaletą. Przeciwnie niż dla wykładni tradycyjnej, 
w  której empiryczna prawdziwość ustaleń ma kluczową wagę dla 
opisowej i instrumentalnej wersji teorii interesariuszy, choć inaczej 
rzeczy mają się w przypadku normatywnych wersji teorii, które – jak 
powiedziano – nie odwołują się do faktów, lecz stanowią podstawę 
ich oceny. To właśnie jest sednem argumentu przemawiającego za 
rozróżnianiem tych wersji teorii interesariuszy: dyskusję o faktach 
należy odróżniać od dyskusji o normach, ponieważ zarówno przed-
miot, jak i przesłanki rozumowania są w nich odmienne. 



97

Prakseologia nr 159/2017

Trudności teorii interesariuszy w wersji Freemana

Jest to jednak dopiero pierwsza część historii. Jak bowiem wiadomo, 
Freeman explicite odrzucił argumentację Donaldsona i  Prestona, 
przedstawiając ich rozróżnienia jako wariant „tezy o separacji” biz-
nesu i etyki, którą konsekwentnie krytykował (zob. m.in. Freeman 
1999: 234; Freeman et al. 2010: 6 i 213). „Teza o  separacji” miała 
mówić, że „dyskurs biznesu i dyskurs etyki można rozdzielić, tak że 
zdania typu »x jest decyzją biznesową« nie mają treści moralnej, 
a  »x  jest decyzją moralną« nie mają treści biznesowej” (Freeman 
1994: 412). Według Freemana teza ta, podobnie jak rozróżnienie 
deskryptywnych, normatywnych i instrumentalnych wersji (względ-
nie aspektów) teorii interesariuszy prowadzi do zaprzeczenia moral-
nej odpowiedzialności za decyzje biznesowe i opiera się na przesta-
rzałej, „pozytywistycznej” dychotomii faktów i  wartości, którą 
podważył neopragmatyzm, między innymi Rorty (zob. Freeman et 
al. 2010: 213). Wbrew tak rozumianej tezie o  separacji Freeman 
twierdził, że wszystkie trzy wersje teorii interesariuszy (a  nawet 
cztery, ponieważ trzeba dodać jeszcze wersję „zarządczą”) są ze 
sobą nierozdzielnie związane i stanowią elementy wielu możliwych 
narracji o kreowaniu wartości dla interesariuszy i ich lepszym życiu 
(s. 213)7. Dla naszego problemu oznacza to, że krytyka stanowiska 
Freemana nie może poprzestać na powtórzeniu motywacji tradycyj-
nych rozróżnień, ale musi uporać się jeszcze z  ich programowym 
wyrugowaniem w dyskusji z tezą o separacji etyki i biznesu. Przyj-
rzymy się zatem nieco bliżej założeniom i  konsekwencjom poglą-
dów Freemana w tej sprawie, zwracając szczególną uwagę na trud-
ności, jakie towarzyszą jego niechęci do rozróżniania faktów 
i wartości oraz wersji (względnie aspektów) teorii interesariuszy. 

Przede wszystkim wątpliwe jest bowiem, czy odrzucenie rozróż-
nienia deskryptywnej i  normatywnej wersji teorii interesariuszy 
faktycznie uzasadnia się wadami tezy o  separacji etyki i  biznesu. 

7  Marcoux (2011: 260) nieco złośliwie określa to przekonanie Freemana jako „omnibus 
theory of the fi rm”.
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W kwestii tej trzeba co prawda zauważyć, że – jak wskazał Sandberg 
(2008) – teza o separacji jest na tyle wieloznaczna, że nie wiadomo 
właściwie, co oznacza jej odrzucenie. Możemy tu jednak iść śladami 
Freemana, który odpowiadając na zarzut Sandberga, skupił się na 
jej związku z rozróżnieniem faktów i wartości, a także przeciwsta-
wieniem podejścia opisowego podejściu normatywnemu (zob. Har-
ris i Freeman 2008, por. Freeman et al. 2010: 6–9). Ale wówczas, 
wbrew sugestiom Freemana, należy stwierdzić, że teza o separacji 
kwestii etycznych od faktów biznesowych nie ma nic wspólnego 
z rozróżnieniem deskryptywnej i normatywnej wersji teorii intere-
sariuszy, skoro opisywać można każdy rodzaj działalności i  poglą-
dów: zarówno ten, który kieruje się głębokim przekonaniem 
o etycznym charakterze decyzji biznesowych, jak i ten, który powo-
łuje się na zasadę amoralności biznesu. Możliwe zniekształcenia 
takich opisów przez sympatie opisującego nie uzasadniają odrzuce-
nia różnicy między opisem i oceną, skoro można też tropić elementy 
wartościujące w wypowiedziach opisowych. Tym bardziej nie czynią 
tego przedstawione wcześniej pozorne argumenty w stylu Rorty’e-
go. Nie musi to dziwić, skoro z oczywistego faktu związku ludzkich 
działań z  różnego rodzaju wartościami nie wynika bynajmniej, że 
różnica między opisem i oceną jest iluzją. Pod warunkiem, że przez 
opis rozumie się to, co zwykle, mianowicie taki rodzaj językowego 
przedstawienia, który kieruje się ideą prawdy, a nie innymi warto-
ściami. 

Jest więc rzeczą charakterystyczną, że na poparcie swojego sta-
nowiska w sprawie tezy o separacji, różnicy między faktami i warto-
ściami, a  także rozróżnienia deskryptywnej i  normatywnej wersji 
teorii interesariuszy Freeman najczęściej nie odwoływał się do 
jakichś argumentów, lecz do listy fi lozofów, którzy je rzekomo sku-
tecznie podważyli8: zalicza się tu m.in. James, Dewey, Quine, Good-

8  Jednym z nielicznych wyjątków jest wywód zawarty w neopragmatycznym manifeście, 
który jednak krąży wokół dyskutowanych już argumentów Rorty’ego (zob. Wicks i Freeman 
1998: 126 i nast.). Zob. też Freeman i Phillips 2002.
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man, Rawls, Putnam, Searle, Kuhn, Feyerabend, Rorty, a  czasem 
także Wittgenstein (zob. np. Freeman 1999: 233; Harris, Freeman 
2008: 542; Freeman et al. 2010: 68 i 213). Szczególnie chętnie Free-
man przytaczał – zresztą w różnych wersjach – dictum Quine’a, że 
„nasze twierdzenia o świecie zewnętrznym stają przed trybunałem 
doświadczenia zmysłowego nie indywidualnie, lecz zbiorowo” (zob. 
Quine 1969: 63, por. np. Freeman 1994: 412; Harris i  Freeman 
2008: 542 i  545). Niewiele wnosiło to jednak do sprawy, skoro 
podobnie jak cytowany wcześniej Wittgenstein, Quine podkreślał, 
że prawdziwość zdań zależy zarówno od języka, jak i faktów pozaję-
zykowych (zob. Quine 1969: 64), czemu właśnie zaprzeczały post-
modernistyczne deklaracje Rorty’ego i Freemana. Zarówno w tym 
przypadku, jak i  w  wielu innych Freeman odwoływał się więc do 
autorytetów, nie troszcząc się o to, czy ich poglądy faktycznie wspie-
rają jego stanowisko9. Rozpoznać w  tym można demoralizujący 
wpływ narracyjnej koncepcji fi lozofi i.

Pouczającą wersję fi lozofi cznego niby uzasadnienia stanowiska 
Freemana zawiera jego odpowiedź na zarzuty Sandberga dotyczące 
niejasności tezy o separacji. W sprawie tej Freeman odwołał się mia-
nowicie do Putnama i jego stwierdzenia, że „obraz języka, w którym 
nic nie może być zarazem faktualne i wartościujące (fact and value-
-laden) jest całkowicie nieadekwatny” (Putnam 2002: 61–62; zob. 
Harris, Freeman 2008: 542). Trzeba bowiem podkreślić, że wbrew 
sugestiom Freemana Putnam nie protestował w tym cytacie prze-
ciw różnicy między wypowiedziami faktualnymi i wartościującymi, 
lecz przeciw ich dychotomizacji (zob. Putnam 2002: 60–61). W isto-
cie nawet krótki przegląd analitycznych dyskusji na temat faktów 
i wartości pozwala stwierdzić, że po wstępnym okresie ostrego prze-
ciwstawiania wspomnianych rodzajów wypowiedzi dostrzeżono, że 
problem nie dotyczy w  gruncie rzeczy oczywistej opozycji między 

9  Również i w tej sprawie Freeman naśladował Rorty’ego, który notorycznie odwoływał się 
np. do Davidsona, chociaż ten explicite protestował przeciw poglądom Rorty’ego (zob. Soin 
2016b: 199). 
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wzorcowymi przykładami wypowiedzi o  faktach i  przykładami 
wypowiedzi o powinnościach, ale „szarej strefy” wypowiedzi wyko-
rzystujących faktualne kryteria do wartościowania10. Uwzględnie-
nie tego rodzaju przypadków skłaniało zaś do zmiany ujęcia relacji 
między wypowiedziami opisowymi i wartościującymi. Ich odmien-
ność – zgodnie z  lingwistyczną reorientacją fi lozofi i – nie wynika 
bowiem z metafi zycznej różnicy między faktami i wartościami, lecz 
jest pochodną różnicy sposobów używania języka. 

Nie chodzi jednak tylko o to, czy Freeman zasadnie powoływał się 
na Putnama, ale również o  ważną kwestię merytoryczną. Chociaż 
nie możemy tu wchodzić w szczegóły tej dość skomplikowanej spra-
wy, to warto przypomnieć, że do wniosków z analitycznych dyskusji 
o  wypowiedziach opisowych i  wartościujących należało również 
sformułowanie warunku, jaki musi spełnić dorzeczne użycie faktual-
nych kryteriów w  wypowiedziach wartościujących, zatem „warto-
ściujący opis”. Chodzi mianowicie o istnienie jednoznacznych reguł 
użycia słów wchodzących w  grę, na przykład określeń moralnych 
(zob. Soin 2013: 144). W  istocie, jeśli – zgodnie z  lingwistycznym 
zwrotem – fakty zostają przedstawione jako korelaty dorzecznych 
(i niespornych) zdań, a zdania mogą być dorzeczne tylko wtedy, kie-
dy wystarczająco jasno wskazują, co i o czym mówią, to zdania war-
tościujące mogą mieć charakter opisowy tylko o  tyle, o  ile istnieją 
podzielane reguły użycia wchodzących w grę określeń, to znaczy jed-
noznaczne reguły wiążące faktualne kryteria z oceną. Jeśli bowiem 
takie reguły nie istnieją, to znaczy nie zgadzamy się w ocenach lub 
faktualnych kryteriach zastosowania pojęć wartościujących, to rze-
komy opis staje się ekspresją osobistego bądź grupowego „widzimi-
się”. Nie jest to – dodajmy – żaden wygórowany warunek, skoro 
mówi się tu właściwie tyle, że jeśli chcemy, by zdanie „x zachował się 
po chamsku” miało sens opisowy, a nie emotywny, to musi istnieć 
zgoda co do tego, co to znaczy „zachować się po chamsku”.

10  Zob. na ten temat Soin 2013, rozdział Fakty i wartości w dyskusjach analityków, na któ-
rym opiera się ten fragment naszego wywodu.
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Warunek ten ma podstawowe znaczenie dla oceny stanowiska 
Freemana w sprawie (braku) różnicy między deskryptywną i norma-
tywną wersją teorii interesariuszy. Wbrew sugestiom Freemana 
z analitycznych dyskusji o faktach i wartościach wynika bowiem, że 
opisowe zastosowanie normatywnej teorii interesariuszy byłoby 
możliwe i dorzeczne tylko wtedy, gdyby istniały w miarę jednoznacz-
ne reguły dotyczące wchodzących w grę norm i pojęć. Tymczasem, 
jak łatwo pokazać chociażby na podstawie kontynuacji sporu Free-
man/Friedman (por. Sternberg 1997; Marcoux 2011) takich reguł 
właśnie nie ma. Przeciwnie, istnieje wiele konkurencyjnych norma-
tywnych koncepcji fi rmy, powinności menedżerów i uprawnień inte-
resariuszy, do czego w końcu walnie przyczynił się również Freeman, 
rozwijając rozmaite – i niezgodne ze sobą – wersje teorii interesariu-
szy. Wprawdzie, jak wiadomo, Freeman próbował przedstawić tę 
rozmaitość jako postmodernistyczną zaletę, ale z punktu widzenia 
tradycyjnych standardów wyjaśnienie to można potraktować tylko 
jako wybieg, próbę wyjścia z sytuacji, w której rzekoma „teoria” nie 
potrafi  uporać się z elementarnymi wymogami dorzeczności języka. 

Dochodzimy w ten sposób do najbardziej konkretnej trudności 
związanej ze stanowiskiem Freemana w  sprawie opisowo-norma-
tywnego statusu teorii interesariuszy. Jak wiadomo, zarzuty for-
mułowane przez jego krytyków dotyczyły między innymi kwestii 
identyfi kacji i hierarchizacji interesariuszy, to znaczy pytań, które 
grupy osób w jakiś sposób związanych z fi rmą należy traktować jako 
interesariuszy i jaką wagę należy przypisać poszczególnym grupom 
(zob. np. Sternberg 1997; Mitchell, Agle, Wood 1997; por. Phillips, 
Freeman, Wicks 2003; Freeman et al. 2010: 206 i nast.). Jest jasne, 
że problemy tego rodzaju nie dotyczą ani opisowej, ani instrumen-
talnej wersji teorii interesariuszy operującej ich ogólnym określe-
niem. Zarówno lista interesariuszy, jak i ich ważność dla fi rmy jest 
bowiem w tych wersjach teorii kwestią empiryczną i może zmieniać 
się od przypadku do przypadku. Trudność identyfi kacji i hierarchi-
zacji interesariuszy jest natomiast rezultatem pomieszania per-
spektywy opisowej i  instrumentalnej z perspektywą normatywną. 
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To bowiem wprowadzenie perspektywy normatywnej (a właściwie 
wielu konkurencyjnych perspektyw normatywnych) sprawia, że 
niejasne staje się, jakie kryteria należy stosować, określając kon-
kretne grupy społeczne jako interesariuszy danej korporacji. Inny-
mi słowy, problem identyfi kacji i hierarchizacji interesariuszy wyni-
ka z opisowo-normatywnej dwoistości pojęcia „interesariusz” i jest 
nierozwiązywalny, przynajmniej dopóki mamy do czynienia z wie-
lością ujęć normatywnych i „omnibus theory of the fi rm”. 

Wnioski 

Wiemy zatem, dlaczego potrzebne jest rozróżnienie z jednej strony 
deskryptywnych i instrumentalnych wersji teorii interesariuszy i jej 
wersji normatywnych – z drugiej. Jest tak, po pierwsze, dlatego że 
wymienione wersje opierają się na różnych przesłankach: na ustale-
niach empirycznych w przypadkach wersji deskryptywnych i instru-
mentalnych, i na konkurencyjnych teoriach etycznych i etycznobiz-
nesowych w  przypadku wersji normatywnych. Rozróżnienie jest 
zatem, po drugie, potrzebne ze względu na to, że w deskryptywnych 
i instrumentalnych wersjach teorii kluczową rolę pełni idea prawdy 
empirycznej, właściwie nieistotna dla wersji normatywnych. Po 
trzecie, rozróżnienie jest ważne, ponieważ normy dotyczące identy-
fi kacji i hierarchizacji interesariuszy, a także stopnia uwzględniania 
interesów poszczególnych grup w decyzjach menedżerów są przed-
miotem kontrowersji. Powoduje to wieloznaczność normatywnego 
pojęcia „interesariusz”, a co za tym idzie, brak możliwości wykorzy-
stania normatywnie rozumianej teorii interesariuszy w charakterze 
„wartościującego opisu”. Do trudności generowanych przez neo-
pragmatyczne odrzucenie tradycyjnej koncepcji prawdy i rozróżnie-
nia faktów i wartości należy zatem z jednej strony pozbawienie teo-
rii interesariuszy mocy deskryptywnej (a  co za tym idzie 
instrumentalnej), a z drugiej strony zatarcie faktycznego problemu, 
przed którym stoi normatywna teoria interesariuszy, mianowicie 
kwestii jej uzasadnienia. Dlatego też można uważać, że to dopiero 
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oddzielenie kwestii faktów i wartości ujawnia walory deskryptyw-
nej wersji teorii interesariuszy, a także wskazuje na główny problem 
jej wykładni normatywnej.

Nie mamy zamiaru twierdzić, że są to jakieś zaskakujące i nowa-
torskie ustalenia, skoro przeciwnie, nawiązują do oczywistości tra-
dycyjnej metodologii nauk społecznych. Wymienione trudności są 
też stosunkowo łatwe do usunięcia przy odrobinie metodologicznej 
dobrej woli, mianowicie przez wyraźne oddzielenie opisowo-instru-
mentalnych wersji teorii interesariuszy od dyskusji na temat norm, 
jakie można tu zastosować. Jeśli jednak tego właśnie zakazuje post-
modernistyczno-pragmatyczna wykładnia teorii interesariuszy, to 
jasne się staje, na jakiej podstawie można uważać, że zwrot Freema-
na szkodził teorii interesariuszy. Ale z drugiej strony ważne staje się 
pytanie, dlaczego właściwie Freeman zdecydował się na ten krok, 
mimo tak oczywistych trudności, jakie się z nim wiązały. 

W odpowiedzi można zaś wskazać, że – jak wspomniano – dysku-
towana wykładnia pozwalała ominąć trudności wynikające z powią-
zania różnych wersji teorii interesariuszy. Tyle że jeśli teoria ta jest 
z założenia rodzajem, w ramach którego powstają rozmaite i nieko-
niecznie ze sobą zgodne narracje (zob. np. Freeman 1994: 413), to 
znaczy, że ani nie jest, ani nie chce być żadną teorią. Nie obowiązują 
w niej bowiem zwykłe standardy naukowe, na przykład niesprzecz-
ność. Ale co więcej, Freeman nie ukrywał specjalnie, że jego zainte-
resowania nie mają właściwie charakteru poznawczego i  że jego 
celem nie jest przyczynek do skumulowanej wiedzy o efektywnym 
zarządzaniu, ale zmiana sposobu myślenia o biznesie, a może nawet 
jakiś rodzaj zmiany politycznej (zob. np. Freeman et al. 2010: 280 
i nast.). Jego symptomatyczna – i wręcz karykaturalna – niechęć do 
metody i metodologii (zob. np. Freeman et al. 2010: 55–56 oraz 59) 
tłumaczy się zatem tak, jak w przypadku Rorty’ego: przekonaniem 
o  prymacie demokracji nad prawdą (zob. Wicks, Freeman 1998: 
131; por. Rorty 1999: 261 i nast.). Prowadzi to jednak wprost do 
uznania, że zaangażowanie polityczne – przynajmniej na rzecz libe-
ralnej demokracji – jest ważniejsze niż prawda.
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Być może zatem Freeman przywrócił biznesowi wymiar etycz-
ny, podkreślając związek decyzji biznesowych z  etycznie pojętą 
odpowiedzialnością. Ale odbyło się to – znów: tak, jak w przypadku 
Rorty’ego – kosztem wyrugowania pojęcia odpowiedzialności 
z działalności naukowej (a także etyczno-biznesowej), pozbawionej 
swojego tradycyjnego drogowskazu i  sprowadzonej do opowiada-
nia liberalnie usposabiających historyjek. A z drugiej strony kosz-
tem przekształcenia fi lozofi i, etyki biznesu i  nauk o  zarządzaniu 
w formę mniej lub bardziej zawoalowanej agitacji politycznej, nie-
zależnie od tego, że fi lozofi czna wrażliwość powinna jednak skła-
niać do większej podejrzliwości w stosunku do wiążącego się z tym 
przekształceniem uogólnienia partykularnych w końcu względów. 
Ostatecznie w konkluzji trzeba zatem podkreślić, że różnica ocen 
neopragmatycznej wykładni teorii interesariuszy, a także postmo-
dernistycznego zwrotu w  naukach o  zarządzaniu w  ogóle, jest 
pochodną odmiennych celów, jakie stawia się przed opowieścią 
o  interesariuszach w  kontekście politycznym z  jednej strony 
i naukowym z drugiej. 
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S u m m a r y

Stakeholder Theory and Neopragmatism 

Th e goal of this article was to sort out the accusations that must be made against attempts 
to connect stakeholder theory with neopragmatism in Rorty’s version. Th e main subject of 
criticism is the stand of R. Edward Freeman, one of the main authors and popularizers of 
stakeholder theory who – in accordance with philosophical fashion – at the end of the 90s, 
rejected popular Kantian version of substantiation of stakeholder theory, choosing its neo-
pragmatic interpretation. Discussed accusations result directly from specifi city of neoprag-
matic perspective of the issue of truth, as well as of relations between facts and values, 
especially from rejection of correspondence concept of the truth and blurring the diff erence 
between description and norm. Exaggerated generalizations and false alternatives that 
such settlements are based on undermine descriptive meaning of stakeholder theory. As 
a result of connection with neopragmatism, stakeholder theory is also losing its practical 
values, becoming narration unable to deal with the problems of its normative application 
and hiding real relations of power. 
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u e s ,  F r e e m a n ,  R o r t y


