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Wprowadzenie

Większość z nas już w dzieciństwie słyszała historię wyprawy Ody-
seusza, który po przeżyciu wielu niezwykłych przygód powrócił do 
rodzinnej Itaki. Niektórzy, zapewne nieco później, przeżyli wraz 
z Leopoldem Bloomem dzień z jego życia w dublińskiej epopei Ja-
mesa Joyce’a. Tym, co łączy te dwie tak różne w formie opowieści 
spisane w odstępie ponad 2500 lat, jest motyw wędrówki (nie tylko 
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i  niekoniecznie polegającej na fi zycznym ruchu) i  rozmaitych do-
świadczeń, jakie ona ze sobą niesie. Podróż, w trakcie której bohater 
się zmienia i (lub) zyskuje nową perspektywę, opowiadana jest od 
tysiącleci na różne sposoby i przez rozmaite kultury. Wyprawa Kan-
dyda do Eldorado, Froda do Mordoru, Dantego do piekła, czyśćca 
i nieba, metafi zyczna podróż bohatera Odysei (sic!) Kosmicznej 2001 
przez czas i przestrzeń, czy Charles’a Marlowe’a do „jądra ciemno-
ści”, afrykańskiego Konga, a zarazem własnej duszy, są w gruncie 
rzeczy kolejnymi odczytaniami tego samego mitycznego motywu. 

Celem tego artykułu jest przybliżenie roli mitów i archetypów 
w badaniach nad organizacją, z uwzględnieniem źródeł mitów, ich 
cech i rodzajów, a także ról, jakie mity pełnią w rzeczywistości spo-
łecznej, a w szczególności we współczesnych organizacjach. Przyj-
rzymy się przykładom mitów organizacyjnych oraz metodologii 
ich badań. W dalszej części pracy przeanalizujemy pojęcie archety-
pu i rolę, jaką odgrywa on w mitologii. Argumentacja uwzględniać 
będzie przegląd nowszych, a  także tych bardziej ugruntowanych 
stanowisk teoretycznych oparta będzie na badaniach empirycz-
nych przeprowadzonych przez różnych autorów. W  celu pełniej-
szego wyjaśnienia znaczenia organizacyjnej mitologii powołam się 
także na własne badania jakościowe przeprowadzone w polskich 
organizacjach. 

Mit w organizacji

Czym jest mit?

Bardzo często mit kojarzy się nam z nieprawdą, z niesłusznym prze-
konaniem (Cohen 1969) i z czymś odwrotnym niż rzetelna wiedza 
oparta na faktach (Bowles 1989). Rzeczywiście, mit nie jest dokład-
nym odwzorowaniem faktów, ale podobnie jak Stworzenia Adama 
Michała Anioła nie nazwiemy go przecież kłamstwem. W obu wy-
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padkach treść przekazu jest w pewnym stopniu nieuchwytna dla ję-
zyka „faktycznego”, ponieważ dotyczy doświadczeń natury ducho-
wej (Kostera 2008c, s. 9). Dlatego też, podobnie jak w  sztuce, 
narzędziem mitu stała się rozbudowana symbolika i metafora (ibid.), 
pozwalająca dostrzec łączność pomiędzy tym, co znane, i  tym, co 
nieznane, a tym samym „obłaskawiająca” rzeczywistość (Czarniaw-
ska-Joerges 1988, za: Kostera 2008c, s. 10). Za jej pomocą mit prze-
nosi nas na inną, choć nie całkiem obcą, płaszczyznę, w której może 
on np. wskazywać na rozwiązania paradoksów tkwiących w otacza-
jącej nas rzeczywistości (Barthes 1957/1973). Mit jest prawdą nie-
mal ostateczną – „niemal”, ponieważ ostatecznej prawdy słowami 
wyrazić się nie da (Campbell i Moyers 1988, za: Kostera 2008a).

Giambattista Vico, oświeceniowy fi lozof i zwolennik poglądu, że 
badania nad mitologią i językiem dostarczają nam wiedzy o historii 
społeczeństw, uznał, że u zarania dziejów człowiek był skłonny do 
postrzegania świata przez pryzmat fantazji – spontanicznej syntezy 
rozumu i czucia. Stąd właśnie jego zdaniem narodziła się nie tylko 
mitologia, ale też poezja i język jako taki (Vico 1966). Według Cassi-
rera (1946), język mitu powstawał w czasach prehistorycznych rów-
nolegle do języka opisującego codzienność. Znaleziska archeologicz-
ne dowodzą, że mitologie istniały juz 70 tys. lat temu (Campbell 
1976). Uprawnione więc wydaje się stwierdzenie, że mitologizowa-
nie jest fundamentalną cechą gatunku ludzkiego (Armstrong 
2005/2006). 

Zdaniem Josepha Campbella, jednego z najwybitniejszych znaw-
ców tematu, mitologia spełnia cztery podstawowe funkcje:
1. Wywołuje uczucie trwogi w obliczu tajemnicy istnienia, tym sa-

mym określając pozycje jednostki wobec wszechświata – do-
świadczanie go nie musi wcale łączyć się ze zrozumieniem panu-
jących w nim zasad. 

2. Zawiera zbiór przekonań i przekazuje wiedzę zgromadzoną w da-
nym społeczeństwie, co pozwala człowiekowi wytworzyć sobie 
własny obraz świata i rządzących nim praw.
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3. Pozwala na socjalizację z daną grupą społeczną, na identyfi kację 
z wyznawanymi przez nią wartościami, przekonaniami i forma-
mi ekspresji.

4. Ułatwia rozwój i samorealizację jednostki (Campbell 1976).
Ponieważ w różnych społeczeństwach, pomimo dzielących je róż-

nic, odnaleźć można podobne wątki kulturowe (np. mit stworzenia 
występujący w  większości religii, mit bohaterskiej wyprawy itp.), 
trudno oprzeć się wrażeniu, że są one w jakiś sposób ze sobą powią-
zane (Leeming 1981). Wobec nieskończonych możliwości wyobraź-
ni ludzkiej podobieństwa pomiędzy różnymi mitologiami mogą być 
zastanawiające (Levi-Strauss 1963). Zależność tę, jeśli uznamy ją za 
prawdziwą, można jednak postrzegać na wiele sposobów. Zwolenni-
cy „teorii dyfuzji” twierdzą, że pewne obszary geografi czne w pew-
nych okresach czasu stanowiły szczególnie silne „strefy mitotwór-
cze”, z  których, poprzez kontakty kulturowe nawiązywane dzięki 
podbojom i  handlowi, uznane tam mitologie rozprzestrzeniły się 
w wielu zakątkach świata (Frobenius i Fox 1938). „Dyfuzjonistom” 
przeciwstawiają się „strukturaliści”, którzy uważają, że kultura, 
a wraz z nią mitologia, jest odzwierciedleniem głębszych struktur 
istniejących w  życiu społecznym (Malinowski 1948; Levi-Strauss 
1963), które lepiej wyjaśniają powstanie poszczególnych elemen-
tów kultury niż jakiekolwiek działanie społeczne. Inni wskazują, że 
oddzielając mity od ludzi, którzy je przekazują, nie zdołamy okre-
ślić, czym jest mit (Dumezil 1968/1973). Biorąc ten pogląd za dobrą 
monetę, „paraleliści” nie zgadzają się z żadną z powyższych koncep-
cji. Twierdzą oni, że ani strukturalne mechanizmy społeczne ani dy-
fuzja nie tłumaczą podobieństw kulturowych. Ich zdaniem wytłu-
maczenia należy szukać w  psychologii człowieka jako gatunku, 
a szczególnie w nieświadomości zbiorowej zawierającej uniwersalne 
wzorce reakcji i zachowań (Jung 1968). W ten sposób „paraleliści” 
wyjaśniają występowanie identycznych motywów w różnych kultu-
rach i mitologiach. 

Można uznać, że poglądy te nie są przeciwstawne, lecz komple-
mentarne wobec siebie, ponieważ właśnie tylko poprzez to, co jest 
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konkretne, namacalne i możliwe do umiejscowienia (społeczne), to, 
co niewysłowione, może się wyrazić. Zdaniem Campbella taka wła-
śnie jest natura mitu (1976). Jednak miejsce, w którym szukać bę-
dziemy uzasadnienia dla mitologii – w naturze ludzkiej czy w przy-
najmniej częściowo od niej niezależnej historii, socjologii czy nawet 
geografi i – zapewne wpłynie na rodzaj wyjaśnienia, którego udzieli-
my. Choć wydaje się, że paralelizm wyjaśnia nieco więcej niż dwie 
pozostałe koncepcje, w tej pracy nie będziemy starali się rozstrzy-
gnąć źródła pochodzenia mitu. Zamiast tego zastanowimy się nad 
jego treścią.

Jak dowodzi Campbell, mity najczęściej dotyczą między innymi 
następujących tematów:
• stworzenia świata lub początku istnienia jakiejś jego części
• istot boskich, półboskich lub posiadających wyjątkowe cechy
• niebezpiecznych wypraw
• bohaterskich czynów pozwalających pokonać niezwykłe trudności
• śmierci i odrodzenia (za: Campbell 1949).

Wątki te pojawiają się niemal we wszystkich znanych nam kultu-
rach i  często należą do sfery sacrum1. Nie każda jednak historia, 
a  nawet nie każda historia zawierająca mitologiczne wątki (Rehn 
i Lindahl, w: Kostera 2008a) jest mitem. Tylko te historie, których 
dosłowne znaczenie przestało odgrywać istotną rolę, które prze-
kształciły się w  ponadczasowe opowieści, oderwały od kontekstu, 
w jakim powstały (Sims, s. 120, w: Kostera 2008b), te wreszcie, któ-
re przekazując uniwersalne znaczenia, dotykają czegoś głęboko 
w  nas samych, mogą aspirować do miana mitów (Kostera 2008a, 
s. 1). Zatem tylko te opowieści, które na tyle silnie zaistniały w kul-
turze danej społeczności, by móc przeżyć okoliczności swojego po-
wstania (Williamson 2002) i  przekazywać swoją treść w  nowych 
miejscach lub czasach, nazywać będziemy mitami. 

1  Rozróżnienie sfery sacrum i profanum zostało szeroko omówione m. in. przez Durkheima 
(1990) i Eliadego (1961).
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Ze względu na tę ponadczasowość według współczesnych po-
dejść mit bywa też postrzegany w kategoriach ideologicznych, jako 
znarratywizowana siatka społecznych interpretacji, postrzeżeń 
i  przekonań przyczyniająca się do tworzenia masowych ruchów, 
także tych o zapędach narodowowyzwoleńczych. Na tę możliwość 
wskazuje Bruce Lincoln, który analizując rolę mitologii na prze-
strzeni dziejów, zauważa szczególne zainteresowanie tą formą prze-
kazu w okresie tworzenia się państw narodowych (1999).

W podobnym duchu feministyczne podejście do mitu koncentru-
je się na odczytaniu go przez pryzmat ugruntowanych struktur wła-
dzy zapośredniczonych w  patriarchalnej racjonalności dążącej do 
marginalizacji konkurencyjnych interpretacji rzeczywistości spo-
łecznej. Analiza mitów staje się tu nie tylko czynnością obnażającą 
panujące stosunki władzy odzwierciedlone w  mitologii, ale także 
sposobem na przeciwstawienie się zawartym w nich interpretacjom, 
koncepcjom i ich implikacjom (Yaeger 1986). Podejście feministycz-
ne zakłada, iż eksploracja znaczeń przekazywanych przez mitologie 
z pokolenia na pokolenie pozwala na ponowne, z reguły subwersyw-
ne, ich odczytanie (Mark 1994). Na przykład według jednej z femi-
nistycznych re-interpretacji, klasyczna wersja mitu o bohaterskim 
Perseuszu pozbawiającym życia Meduzę-potwora, może zostać od-
czytana jako akt nieuzasadnionej patriarchalnej przemocy (Zajko 
i Leonard 2006).

Armstrong (2005/2006) zauważa pięć istotnych wyznaczników 
historii, które zaliczyć możemy do mitów. Z  reguły odnoszą się 
one do: 
• doświadczenia śmierci i końca
• rytualnego poświęcenia lub innego obrzędu
• skrajności (miejsc, w których nigdy nie byliśmy, rzeczy, których 

nigdy nie widzieliśmy)
• jakiejś równoległej rzeczywistości
• pożądanych zachowań i wyznawanych wartości.
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W istocie, wiele z tych wątków odnajdziemy w mitach, które bę-
dziemy omawiać poniżej. Jednakże, choć wszystko to mogłoby su-
gerować, że mity nie mają wiele wspólnego z  naszym życiem co-
dziennym, jest wręcz odwrotnie. Tematy mityczne spotykamy na co 
dzień, również w rzeczywistości współczesnych organizacji. Wielu 
z nas słyszało z pewnością jakąś wersję (lub przynajmniej część) hi-
storii o trudnych początkach organizacji, która dzięki wyjątkowym 
działaniom lub wyjątkowym postaciom (np. założycielom) zdołała 
podbić rynek lub powrócić nań po chwilowym kryzysie. Zwróćmy 
uwagę, że taka historia w pewnym sensie zawiera wszystkie typowo 
mitologiczne tematy wymienione przez Campbella. Między innymi 
dlatego badanie organizacji w kontekście mitu jest uzasadnione. 

Metodologia

W badaniach nad organizacją metody etnografi czne stosuje się od 
lat 20. XX wieku (Wright 1994), a więc od słynnego przedsięwzięcia 
Eltona Mayo (1933/2003), jednak rozkwit etnografi i w kontekście 
badań nad organizacją nastąpił dopiero w latach 90. (van Maanen 
1998). W duchu interpretywistycznym etnografi a organizacji zakła-
da próbę zrozumienia perspektywy będącej obiektem badań po-
przez refl eksję i analizę przeprowadzoną przez badacza świadome-
go subiektywności zarówno samego podejścia, jak i uzyskiwanych 
danych. Bezpośrednie zaangażowanie badacza, wrażliwość i dbałość 
o szczegóły, a także próba „rozluźnienia” siatki pojęciowej, w którą 
każdy z nas wikła się, uczestnicząc w życiu społecznym, to niezbęd-
ne warunki prowadzenia badań etnografi cznych (Kostera 2007). 

Etnografi a pozwala na badanie zjawisk w ich rzeczywistym kon-
tekście, co naturalnie sytuuje ją jako idealną metodę analizy wymia-
ru kulturowego organizacji. Zastosowanie metod etnografi cznych 
pozwala na eksplorację procesów interpretacyjnych oraz dynamiki 
tworzenia, przekazywania i  zachowywania określonych znaczeń 
i kodów kulturowych przez rozmaite społeczności. Z tego też wzglę-
du etnografi a doskonale nadaje się do badania utartych zespołów 
znaczeniowych zawierających silnie zakorzenione treści wyrażane 



40

Michał  Izak ,  Mity i  archetypy w  badaniach nad organizacją

w  przekonaniach aktorów organizacyjnych i  w  jakimś stopniu 
uczestniczące w  ich procesach poznawczych. Innymi słowy, jak 
wskazują przykłady zawarte w tej pracy, etnografi a dostarcza szere-
gu metod odpowiednich do badania mitologii organizacji.

Badania własne, na które powołuję się w tekście, zostały prze-
prowadzone w zgodzie z tradycją etnografi czną. Skupiały się one na 
tematyce dyskursu duchowości we współczesnych organizacjach, 
a tematyka mitologii pojawiała się w nich spontanicznie. Badania te 
zostały przeprowadzone pomiędzy lipcem 2007 a kwietniem 2009 
roku i obejmowały 35 wywiadów na terenie Polski, głównie w War-
szawie i okolicach, choć również w miejscowościach położonych na 
wschodzie i zachodzie kraju. Rozmówcami byli pracownicy i szefo-
wie fi rm mniej lub bardziej otwarcie „wprowadzających” zasady du-
chowości w  obręb funkcjonowania organizacji, a  także właściciele 
i pracownicy fi rm oferujących dla biznesu usługi z zakresu ducho-
wości. Próba była zrównoważona ze względu na płeć, a metoda do-
stępu początkowo opierająca się w pewnej mierze na uzyskiwaniu 
kontaktów dzięki rozmówcom, została zastąpiona zindywidualizo-
wanymi próbami dotarcia do osób wzajemnie niepowiązanych, 
w celu zminimalizowania efektu „śnieżnej kuli”. Częściowe ustruk-
turyzowanie przebiegu rozmów umożliwiło pozostawienie prze-
strzeni na dopasowanie tematów do ich przebiegu (zgodnie z suge-
stią Lindlofa i Taylora [2002]). Z tego względu występowały znaczne 
różnice w  długości trwania wywiadów: od 30 minut do 4 godzin. 
Rozmowy nagrywano za zgodą interlokutorów, a następnie przepi-
sywano i analizowano z podziałem na ogólne wątki i bardziej szcze-
gółowe tematy. Dobór tych ostatnich był elastyczny również w tym 
sensie, że przez cały okres trwania badań poruszane tematy dosto-
sowywano do przebiegu uprzednich rozmów, co skutkowało umoc-
nieniem się pewnych wątków, usunięciem tych, które okazywały się 
mniej interesujące, a także pojawianiem się nowych. Właśnie do tej 
ostatniej kategorii należały watki mitologiczne, na które powołuję 
się w niniejszej pracy. 
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W celu uzyskania pełniejszego obrazu (triangulacja) poza wywia-
dami użyto metody obserwacji nieuczestniczącej oraz analizy tek-
stów i  innych materiałów związanych z  badanymi organizacjami. 
W  celu zachowania anonimowości rozmówców wszystkie imiona 
a także nazwy fi rm zostały zmienione.

Rola mitologii w organizacji

To, czy mit „mówi prawdę” czy nie, jest nieistotne (Armstrong 
2005/2006), ponieważ jego prawdziwość nie leży w rzetelności hi-
storycznej, lecz w samym jego znaczeniu (Gabriel 2004). U podstaw 
funkcjonowania wielu organizacji odnaleźć możemy założenia, któ-
rych związek z faktami jest luźny lub nie ma go wcale. Nie podważa 
to jednak użyteczności ich badania. Często założenia te mają swe 
źródło w sferze mitu i poprzez mit mogą być odczytane. W ten spo-
sób wykryć możemy sposoby rozumowania uczestników organizacji 
i uzyskać wgląd w jej kulturowe i polityczne problemy, do których 
inaczej nie zdołalibyśmy dotrzeć. To, co przez uczestników organi-
zacji nie jest lub nie może zostać wypowiedziane, zapewne zostało 
już uchwycone poprzez mit. Jego odczytanie może pozwolić na coś 
więcej niż okrycie faktów: na określenie co w danej organizacji ucho-
dzi za prawdę, a co nie (ibid.). 

Według badaczy, mity służyć mogą bardzo konkretnym celom 
(Boje et al., 1982). Po pierwsze mogą one wpływać na kryteria, któ-
rymi kierujemy się, pożądając pewnych rzeczy i  odrzucając inne. 
Dzieje się tak, ponieważ pomagają one tworzyć i utrzymywać stan-
dardy legitymizacji przeszłych i przyszłych działań oraz ich konse-
kwencji (ibid.). Mogą też służyć celom stricte politycznym, ułatwia-
jąc członkom organizacji ukrycie ich rzeczywistych dążeń. 

Po drugie mity uczestniczą w powstawaniu relacji przyczynowo-
-skutkowych (lub raczej tego, co za kauzalne relacje uznajemy). 
Świadczy o tym ich moc uzupełniania informacji o tychże relacjach, 
nawet gdy nasza wiedza na ich temat jest niepełna. Poza tym mity 
do pewnego stopnia upraszczają świat naszego doświadczenia po-
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średnicząc w procesie selekcji danych, w wyniku którego tylko nie-
które z nich uznajemy za istotne. Zwiększa to przewidywalność na-
szych działań i wprowadza pewien porządek (ibid.). Jeśli przyjmiemy 
to rozumowanie, przyznać musimy, że mity pełnić mogą bardzo 
praktyczne funkcje w zarządzaniu. 

Zdaniem Bojego i współpracowników, rola mitów zmienia się też 
w zależności od sytuacji, w jakiej dana organizacja się znajduje. Jeśli 
rozwija się szybko, przynosi zyski i patrzy w przyszłość z optymi-
zmem, to wraz z nią rozwija się pielęgnowany w niej mit. Jeśli dyna-
mika wzrostu spada, ale pozycja organizacji jest silna, jej mitologia 
jest wyjątkowo stabilna i staje się trudna do oddzielenia od samej 
organizacji. Na tym etapie organizacja „żyje” mitem. W  stadium 
spadku i silnej walki z konkurencją obowiązujący mit może zacząć 
być postrzegany jako przeszkoda. W związku z tym następuje jego 
„udoskonalenie” lub powstają konkurencyjne mity forsowane przez 
różne grupy. Wreszcie sytuacja może dojrzeć do istotnej przemiany 
organizacyjnej, w tym zmiany przywództwa. Następuje wtedy prze-
formułowanie mitu, co pozwala na uwzględnienie nowych jego cech 
i inne rozłożenie istotnych akcentów (ibid.). W ten sposób badanie 
mitów organizacyjnych dostarczać może wiedzy na temat kondycji 
i  stadium rozwoju organizacji, nawet jeśli informacja ta nie jest 
explicite zawarta w samym micie. 

Organizacyjne mitologizowanie można postrzegać jako mecha-
nizm adaptacyjny tworzący logiczną strukturę organizacji, w  ra-
mach której interpretuje ona rzeczywistość (ibid., s. 18). Dotarcie 
do tego „mitycznego podłoża” jest więc bezcenne dla badacza kultu-
ry organizacji. Jeśli mity ukazują nam typowe dla ludzkości sposoby 
radzenia sobie z rzeczywistością, interpretowania wydarzeń i uni-
kania chaosu, naturalne wydaje się, że tam gdzie ludzkie działania 
i reakcje muszą być ze sobą przynajmniej porównywalne – w organi-
zacji – mityczne wątki będą się pojawiać. Proces ten może mieć jed-
nak rozmaite oblicza i podobnie jak różne dzieła literackie wymaga-
ją od czytelnika różnych strategii (niekiedy czytelnik modelowy jest 
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jasno określony, innym razem napotkać możemy „dzieło otwarte”, 
itd.), tak i  nasze „odczytanie” organizacji poprzez mitologie musi 
być dostosowane do sytuacji. 

Rolę mitologii w badaniu organizacji możemy postrzegać dwoja-
ko. W pierwszym znaczeniu elementy mitu nie tylko będą się w ja-
kimś stopniu przejawiać w postawach naszych bohaterów (np. pra-
cowników), ale też służyć będą nam jako narzędzie opisu. Możemy 
powiedzieć, że w tym sensie interpretujemy elementy kultury orga-
nizacji, zachowania jej członków, itd., w znanych nam mitologicz-
nych kategoriach. Mit lub jakaś jego część służy nam więc również 
za pewien wzorzec pomagający usystematyzować wiedzę na temat 
organizacji i jej uczestników. 

Niekiedy jednak jego rola mitu w organizacji jest nieco bardziej 
bezpośrednia. Niektóre organizacje, świadomie lub nie, wprowadza-
ją mit do sfery działania – „żyją” mitem, a więc poruszającą je histo-
rią, której prawdziwość jest nieistotna, a  która oddaje panujące 
w niej przekonania i stan wiedzy. Wtedy też zadanie badacza zaczy-
na polegać w  większej mierze na prześledzeniu funkcjonowania 
mitu i wyświetleniu jego podstawowych wątków i założeń, a w nieco 
mniejszym stopniu na interpretacji. Na początek zajmiemy się 
pierwszym z tych przypadków.

Mit a organizacja – przykłady

MEDUZA
Wielu badaczy postrzega i opisuje rozmaite aspekty funkcjonowa-
nia organizacji przez pryzmat mitu. Jednym z interesujących przy-
kładów jest krytyka bezrefl eksyjności, obecnej w powszechnym na-
stawieniu wielu współczesnych organizacji na pierwiastek 
rozumowy, dokonana poprzez odczytanie na nowo starożytnego 
mitu Meduzy (Höpfl , za: Kostera 2008c). Według mitologii greckiej 
Meduza, niegdyś piękna, zamieniona została w istotę tak przeraża-
jącą, że samo jej ujrzenie zabijało, zamieniając patrzącego w kamień. 
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Wielu śmiałków usiłowało zgładzić Meduzę-potwora, lecz wszyscy 
ponieśli porażkę. Udało się dopiero Perseuszowi, który użył lustra, 
by osłonić się przed widokiem Meduzy, ona sama zaś widząc swoje 
odbicie, zamieniła się w kamień. Höpfl  postrzega rozwiązanie zasto-
sowane przez Perseusza jako pokrewne wielu współczesnym organi-
zacyjnym inicjatywom. Choć one również mają za zadanie przynieść 
pożądaną zmianę, organizacje unikają dokładnego przyjrzenia się 
samemu procesowi zmiany i  uparcie omijają wzrokiem jej konse-
kwencje (ibid.). To, co w efekcie braku obserwacji im umyka, to wła-
śnie refl eksja, przejrzenie się, tak jak w lustrze, w skutkach forsowa-
nego działania. Nie czynią tego zapewne w obawie, że odbity przez 
nie obraz nie będzie odzwierciedlał ich wyobrażenia o  własnych 
standardach moralnych i etycznych. Zamiast tego wiele organizacji 
wybiera drogę Perseusza: parcie naprzód, w dużej mierze na oślep 
i bez zważania na informacje zwrotne. Jego władza nad Meduzą jest 
bowiem jednowymiarowa, może ją tylko zniszczyć, niczego się przy 
tym nie ucząc. Tym samym, zdaniem Höpfl , Perseusz staje się ucie-
leśnieniem bezrefl eksyjnej organizacji oraz jej współczesnym „bo-
haterem” (ibid.). 

WALKA
Jerzy Kociatkiewicz w swoim studium interakcji pomiędzy człowie-
kiem i komputerem postrzega ich jako aktorów społecznych, w pew-
nym stopniu zdolnych do wywierania na siebie wpływu. To podej-
ście pozwala na przedstawienie sytuacji, w której członek organizacji 
opanowuje (nie bez trudu) komputerową technologię, w  katego-
riach kosmogonicznego pojedynku dobra ze złem (Kociatkiewicz, 
s. 142, w: Kostera 2008b). Mityczny pojedynek Zeusa z  Tyfonem 
odzwierciedla kolejne fazy zmagania człowieka z komputerem. Na 
początku bohater ponosi porażkę. Niczym Zeus opleciony przez Ty-
fona członkowie organizacji stają się bezradni w obliczu skompliko-
wanego programu. Jest to jednak przejściowy kryzys. Wkrótce na 
pomoc przybywają Hermes i Pan i wyswobadzają Zeusa, natomiast 
niezrażeni pracownicy korzystają z  rozmaitych kursów zawodo-
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wych, książek, a nawet pomocy autora programu. Zło zostaje poko-
nane dzięki miotaczowi piorunów Zeusa oraz pomysłowemu wyko-
rzystaniu szczytów gór, które pchnięte w stronę Tyfona ostatecznie 
go niszczą. Zwycięsko z  opresji wychodzą też pracownicy, którzy 
zgłębiwszy tajniki technologii stają się zaawansowanymi jej użyt-
kownikami (ibid.)

Obie historie opowiadają z  pewnością o  jakiejś formie obcości, 
która w poczuciu protagonistów stanowi zagrożenie. Rodzi to strach, 
poczucie obezwładnienia możliwe jednak do przezwyciężenia dzięki 
zewnętrznej pomocy. Ostateczny triumf umacnia pozycję bohatera 
i  potwierdza jego rolę w  organizacji. Nie jest to naturalnie jedyny 
możliwy wariant tej opowieści. Pomoc może nie nadejść, co skazuje 
bohatera na zagładę. Motyw ten pojawia się często w  klasycznych 
horrorach takich jak Coś (1982) lub Inwazja porywaczy ciał (1978). 
Pomoc może się też okazać niepotrzebna, jak w fi lmach Obcy (1979) 
lub Nędzne psy (1971). W kontekście interakcji człowieka z kompute-
rem okazuje się jednak często nieodzowna, jak przekonuje nas stu-
dium środowiska konsultantów IT (Jemielniak w: Kostera 2008a), 
przez których użytkownik postrzegany jest jako istota bezmyślna 
i zwyczajnie słabsza od swojego kwarcowego oponenta. Wszystko to 
nie zmienia faktu, że istotne aspekty zmagań człowieka z kompute-
rem mogą zostać uwypuklone i na nowo odczytane poprzez odnie-
sienie do klasycznego mitu. 

PIEKŁO
Inne studium posługuje się historią znaną i na wiele sposobów rein-
terpretowaną od jej powstania przed siedmiuset laty: wykorzystuje 
opis Dantejskiego piekła do refl eksji nad naturą organizacji (Piąt-
kowski w: Kostera 2008c). Piekło w Boskiej komedii jest rzeczywiste 
i  istnieje równolegle do życia toczącego się w  naszym świecie. Co 
więcej, ciała skazańców, którzy trafi li do piekła, kontynuują swój 
ziemski żywot, choć są pozbawione duszy. W pewnym sensie więc 
istnieją oni na dwóch płaszczyznach. Sam obraz piekła jest szczegól-
ny. Jest to miejsce właściwie sterylne, zamarznięte i  nieruchome. 
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Jest jednocześnie odzwierciedleniem skrajnego uporządkowania, 
wręcz jego nadmiarem (ibid.). Szatan, stojący na jego czele, jest 
w wizji Dantego, postacią niemalże mechaniczną, groteskową i cał-
kowicie pozbawioną osobowości. Jeśli jest ucieleśnieniem zła, to 
jest to zło właściwie pozbawione własnej woli i wciąż powtarzające 
utarty schemat. Podobnie niektóre z postaci Boskiej komedii oddzie-
lone zostają od świadomości popełnionej zbrodni. Ich ciała istnieją 
niezależnie od tego, co dzieje się z  ich duszami, są więc po części 
bezosobowe. Podobnie jak całe piekło, które jest mechaniczną, bez-
refl eksyjną i  moralnie zepsutą rzeczywistością. Każdy jej członek 
przyczynia się do utrwalenia tego mechanizmu, ale każdy też, po-
tencjalnie, może się od niego uwolnić (ibid.). Piekło, sprawiające 
wrażenie idealnego, mechanicznego, do absurdu posuniętego ładu 
przesiąkniętego zepsuciem, staje się, w odczytaniu autora, metaforą 
organizacji. 

„AMERYKAŃSKI SEN”
Nieodzowną postacią mitu „amerykańskiego snu”, który silnie od-
działuje na rzeczywistość społeczną jest z pewnością „człowiek, któ-
ry sam do wszystkiego doszedł” (self-made man). Jest to jednostka 
przedsiębiorcza, niezależna, skupiona na wyniku, nieugięta i praco-
wita. Swoje cele osiąga sam i sam inicjuje działania. Ta postać ma 
swoje korzenie w  biografi ach amerykańskich przedsiębiorców ta-
kich jak John D. Rockefeller, Ross Perot, Benjamin Franklin czy An-
drew Carnegie. Mit „amerykańskiego snu” i postać self-made mana 
były szczególnie wpływowe nie tylko na kontynencie amerykań-
skim, ale także we wschodnio– i środkowoeuropejskich społeczeń-
stwach okresu transformacji ustrojowej. Jak wskazują badania, wie-
lu polskich przedsiębiorców na początku lat 90., świadomie lub nie, 
odtwarzało ten wzorzec zachowania, zapewne w dużym stopniu in-
spirując się niezwykle popularnym wówczas amerykańskim seria-
lem Dynastia (Ciesielska, s. 67, w: Kostera 2008a). Z ich opowieści 
wynika jasno, że „amerykański sen” w pewnej mierze ukierunkował 
lokalną praktykę biznesową tego okresu, przesycając ją optymi-
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zmem (niekiedy graniczącym z naiwnością) i wiarą, że warto poło-
żyć wszystko na jedną kartę (ibid.). Przekonanie, że „okazja może 
się nie powtórzyć” i  wysoka skłonność do ryzyka to charaktery-
styczne cechy omawianego mitu. 

Zauważmy, że jest on nie tylko sposobem opisu pewnej sytuacji 
napotkanej przez badacza, ale jak możemy przypuszczać, do pewne-
go stopnia powoduje jej transformację. „Amerykański sen” miał za-
pewne istotny wpływ na rozwój polskiej gospodarki i ukształtowa-
nie postaw społecznych. Poza warstwą metaforyczną pozwalającą 
uporządkować i wzbogacić naszą wiedzę na temat wycinka rzeczy-
wistości, mit ten wszedł z nią w pewną interakcję. 

Mity transformatywne

Mit pioniera

Durepos et al. opisują funkcjonowanie „mitu pioniera” w Pan Ame-
rican Airlines – pierwszej transatlantyckiej linii lotniczej (w: Koste-
ra 2008b). Analizując wewnętrzne newslettery i wypowiedzi dla me-
diów autorzy pokazują, jak organizacja nadaje wagę pewnym 
postaciom i  wydarzeniom, gloryfi kując je i  podnosząc do rangi 
współczesnego mitu. Historie krążące w Pan Am dotyczą wyjątko-
wych osiągnięć takich postaci jak Charles Lindbergh (popularyzator 
lotnictwa i  pierwszy człowiek, który przeleciał przez Atlantyk) 
i  Juan Trippe (założyciel i  pierwszy szef Pan Am). Dotyczą także 
całej organizacji, która jako pierwsza zaistniała w charakterze ogól-
noświatowego przewoźnika. Te historie, w  świadomości uczestni-
ków organizacji, silnie wiążą się z opowieściami o pionierach stop-
niowo zasiedlających w  XVI–XVIII wieku Amerykę Północną. 
Podobnie jak dawni pionierzy, założyciele Pan Am-u jawią się jako 
odkrywcy, entuzjaści, śmiałkowie niecofający się przed najtrudniej-
szymi wyzwaniami i dokonujący czynów, które innym wydawały się 
niemożliwe (ibid., s. 159). W taki właśnie sposób przedstawiano ich 
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w popularnej prasie i w pismach specjalistycznych. „Bezinteresowny 
pionier”, człowiek, który swoimi czynami przesuwa granice ludzkiej 
wyobraźni, niezmordowany wizjoner całkowicie poświęcony służbie – 
to z  kolei niektóre z  epitetów, jakimi określano Trippe’a  (ibid.,  
s. 162). Mówiono też, że w  jego głowie powstają gotowe projekty 
całych maszyn i że pracuje od świtu do późnej nocy. Sądząc z organi-
zacyjnego dyskursu niewiele ustępowały mu inne czołowe postaci 
Pan Am-u: główny inżynier Charles Priester i popularyzator techno-
logii nawigacyjnej Hugo Leuteritz. Ich również nazywano wizjone-
rami, a historie o  ich wyjątkowych metodach i niemal cudownych 
wynikach ich pracy często przedostawały się do krajowej prasy. Mit 
pioniera znalazł swoje odzwierciedlenie w rzeczywistej ekspansji te-
rytorialnej Pan Am-u, który już we wczesnych latach przemysłu lot-
niczego wysyłał swoich specjalistów na Islandię, Bermudy i Labra-
dor, a  także szybko rozwijał sieć międzynarodowych połączeń. 
Durepos i  inni dochodzą do wniosku, że mit pioniera towarzyszył 
organizacji od jej powstania aż do ostatnich dni2. Twierdzą oni tak-
że, że był on tak głęboko zakorzeniony w jej świadomości, iż prze-
kraczał geografi czne bariery, będąc obecnym na różnych szeroko-
ściach geografi cznych, na których linie prowadziły swoją działalność. 
Autorzy zauważają, że pracownicy Pan Am mieli bliski kontakt 
z pionierską mitologią na wszystkich szczeblach swojej kariery. To 
właśnie za pośrednictwem pionierskich wartości, takich jak wy-
trwałość, śmiałość, wynalazczość itd., wiązali się oni z organizacją. 

Mit pioniera ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia kul-
tury tej organizacji, a także podłoża wielu istotnych decyzji w niej 
podejmowanych. Mit dostarcza nam klucza interpretacyjnego, bez 
którego nasze pojęcie o Pan Am byłoby niepełne, ponieważ organi-
zacja „żyła” nim, aktywnie go reinterpretowała i dopasowywała do 
zmieniających się okoliczności. 

2  Pan American Airlines przestało istnieć 4 grudnia 1991 roku.
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Pola morfogenetyczne

Zdaniem Ruperta Sheldrake’a, twórcy teorii pól morfogenetycz-
nych, przekonania podzielane przez pewną grupę lub jej wiedza na 
określone tematy mogą być przekazywane innym grupom lub jed-
nostkom bez pośrednictwa żadnego dotąd poznanego medium. 
Między oddzielnymi od siebie grupami lub jednostkami dochodzić 
może do tzw. „rezonansu morfi cznego”, jeśli tylko wystarczająca 
liczba osobników należąca do danej grupy przyjmie określony ze-
staw założeń lub posiądzie wiedzę na jakiś temat. Oznacza to, że 
w danej grupie osobników wystarczy, by zaledwie część (powiedz-
my połowa) przyjęła dany zestaw założeń lub zdobyła jakąś wie-
dzę, a  cała grupa przejmie je automatycznie (Sheldrake 1988). 
Jednym z  kluczowych „dowodów” na istnienie „rezonansu mor-
fi cznego” jest eksperyment przeprowadzony w latach 50., którego 
obiektem były zachowania dwóch stad małp znajdujących się na 
oddzielnych wyspach. Zaobserwowano, że przed jedzeniem część 
małp opłukiwała pożywienie, usuwając z niego piasek. Pozostała 
część stada nie wykonywała tej czynności. Jednak w  chwili, gdy 
ilość małp, które opanowały tę technikę, przekroczyła pewien kry-
tyczny poziom (powiedzmy 100, stąd też nazwa – „eksperyment 
setnej małpy”), wszystkie małpy z danego stada zaczęły opłukiwać 
jedzenie przed spożyciem. Zdaniem naukowców przeprowadzają-
cych eksperyment stało się to natychmiastowo. Ponadto w  tym 
samym momencie małpy z  sąsiedniej wyspy zaczęły wykonywać 
identyczną czynność (Sheldrake 1981). Zdaniem Sheldrake’a stało 
się tak dzięki istnieniu pewnego niewykrywalnego i dotąd nie zna-
nego pola morfogenetycznego, które pośredniczy w przekazywa-
niu wiedzy i przekonań pomiędzy jednostkami, jeśli tylko granicz-
na ich liczba je podziela. 

Teoria Sheldrake’a, jako oparta na bardzo wątpliwych podsta-
wach lub wręcz ignorująca fakty, była powszechnie krytykowana 
w świecie naukowym (Maddox 2009), także przez jego kolegów bio-
logów (Shermer 2005). Jak się jednak przekonamy, nie przeszkodzi-
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ło jej to w zaistnieniu w tej czy innej formie w świadomości wielu 
jednostek, a nawet całych organizacji.

Aktywna wiara w  istnienie „pól morfogenetycznych” stanowi 
istotny element strategii niektórych fi rm, w których prowadziłem 
badania w kilku ostatnich latach. 

Dariusz, szef restauracji, spontanicznie przytacza teorię pól 
morfogenetycznych, a następnie stwierdza:

Możemy uzyskać wiedzę w sposób niewerbalny. Dzieje się tak 
ponieważ jesteśmy częścią czegoś większego.

Sabina, która przeprowadza dla polskich fi rm rozmaite kursy 
związane z szeroko pojętą duchowością, widzi zastosowanie dla teo-
rii Sheldrake’a we własnym biznesie. Zapytana, czy nie jest jej trud-
no znajdować chętnych, biorąc pod uwagę specyfi kę metod, jakimi 
się posługuje, odpowiada:

W procesie ewolucji musi zostać przekroczona masa krytyczna. 
Wystarczająca ilość osób musi przyjąć nowe wartości, a wtedy 
reszta podąży za nimi.

Olgierd, szef sieci sklepów z odzieżą, jest zdecydowanym zwo-
lennikiem teorii pól morfogenetycznych. Opowiadając o przebie-
gu spotkań, które cyklicznie organizuje wśród pracowników, 
stwierdza:

Ludzie, którzy przebywają ze sobą, szybko się do siebie upo-
dabniają. Wystarczy 15 minut, żeby przejąć czyjąś postawę […]. 
A po pół godzinie wszyscy mają już podobne wibracje. Stają się 
tacy sami.

Ryszard, który także jest konsultantem biznesowym, uważa, że 
kluczem do skutecznego wprowadzenia jakiegoś radykalnie nowe-
go podejścia lub metody działania jest przekazanie jej menedże-
rom. Jeśli to się uda, twierdzi, cała organizacja natychmiast je 
przejmie.
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Pan Damian, dyrektor polskiego oddziału międzynarodowej kor-
poracji, zapewnia:

Jeśli chcesz wprowadzić jakąś nowość [w organizacji – M.I.] nie 
musisz wszystkich wysyłać na szkolenie. Wystarczy przeszkolić 
tylko część pracowników […]. Reszta pracowników bardzo szyb-
ko przejmie tę wiedzę.

Podstawowe założenie teorii pól morfogenetycznych, istnienie 
niewidzialnej siły, która pozwala na natychmiastowe przekazywanie 
informacji i technik na odległość, jest najwyraźniej podzielane przez 
konsultantów i szefów fi rm, którzy wzięli udział w tym badaniu. Co 
więcej, na podstawie historii opowiedzianej przez Sheldrake’a  po-
dejmują oni istotne biznesowe decyzje dotyczące zakresu szkoleń, 
sposobu ich prowadzenia itd. To, czy historia ta odpowiada faktom, 
jest, jak to bywa z  mitami, kwestią drugorzędną. Okoliczności, 
w  których powstało przekonanie o  istnieniu pól morfogenetycz-
nych, nie są ściśle naukowo wyjaśnione (nawet Sheldrake przyznaje, 
że obecnie woli powoływać się na inne przykłady3). Jednak opo-
wieść o „setnej małpie” spełnia inne, typowo mitologiczne, kryteria 
istotności – trafi a do przekonania opiniotwórczych lub obdarzo-
nych władzą jednostek, które rozpowszechniają ją, tym samym na-
dając jej znaczenie niezależne od historycznego kontekstu, w któ-
rym powstała. Przyczyną, dla której ta właśnie historia zdobywa 
popularność w organizacjach, może być zwiększone zainteresowa-
nie tzw. duchowością w organizacji – zauważalnym w dyskursie or-
ganizacyjnym przesunięciem akcentu z mechanicyzmu i naukowego 
racjonalizmu na metafi zykę, mistycyzm i  rozwój duchowy4. Opo-
wieść ta nabiera dla organizacji szczególnego znaczenia, doskonale 
łącząc się z metodami duchowego rozwoju pracownika, technikami 

3  W  szczególności na eksperyment ze szczurami uczącymi się nowych sztuczek, www.
sheldrake.org/Resources/faq/answers.html [dostęp: 14.07.10].
4  Krótkie omówienie tego trendu znajduje się w rozdziale Duchowość organizacji (Izak, w: 
Kostera, red., 2008).
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oddziaływania energetycznego na konkurentów i  subtelnymi (du-
chowymi) strategiami rozwoju fi rmy. Jest ona zresztą tylko jedną 
z  szeregu historii wspomagających dyskurs organizacyjnej ducho-
wości. Przyjrzyjmy się jeszcze jednej z nich, aby lepiej zrozumieć ak-
tywne funkcjonowanie mitu w organizacji. 

„Prawo przyciągania”

Niedawno opublikowana i natychmiast sfi lmowana książka Rondy 
Byrne, pt. Sekret (2006) jest swoistym wykładem, w  zamierzeniu 
naukowym, opowiadającym o  pewnym zjawisku psychofi zycznym 
polegającym na szczególnym związku pomiędzy myślą a przedmio-
tem. Według autorki, skupienie energii psychicznej na określonym 
przedmiocie lub stanie rzeczy powoduje powstanie siły przyciąga-
nia, która niejako „wyciąga” pożądany obiekt z  niebytu i  pozwala 
mu zaistnieć w  świecie rzeczywistym. Ażeby do tego doszło, po-
trzebna jest nie tylko skupiona uwaga, ale także pozytywna postawa 
życzącego wyrażająca się w silnej chęci realizacji danego stanu rze-
czy. Jak zapewnia nas Sekret, jeśli te warunki są spełnione, prawo 
przyciągania (law of attraction) zawsze będzie działać, a zatem każde 
nasze życzenie zostanie zrealizowane. 

Podobnie jak w  przypadku pól morfogenetycznych, faktyczne 
podłoże historii wydaje się sprawą drugorzędną. Tym razem nie 
mamy do czynienia z jakimś wyróżnionym przeszłym stanem rze-
czy, który dał początek mitowi. Podane zostają wprawdzie przykła-
dy historycznych wydarzeń (od starożytnego Egiptu do współcze-
sności), które rzekomo związane były z  „prawem przyciągania”, 
znanych osób, które tym prawem się posługiwały lub były go świa-
dome (np. Albert Einstein i Izaak Newton), a także podłoże nauko-
we w postaci fi zyki kwantowej. Nie proponuje się jednak żadnego 
dowodu na historyczność lub naukowość przytaczanych „faktów”5, 
co może sugerować, że nawet autorka w istocie nie kładzie nacisku 

5  Skądinąd jasne jest, że w  teorii kwantów na próżno szukać któregokolwiek z  założeń 
przypisywanych jej przez „prawo przyciągania” (np. Bigaj 2006). 
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na związek swej opowieści z rzeczywistością. Przypuszczać można, 
że zdaje ona sobie sprawę, iż „siła przyciągania” tej opowieści tkwi 
zupełnie gdzie indziej: w sferze mitu.

Wydaje się to wynikać rozmów z uczestnikami organizacji. Da-
riusz jest przekonany, że wszystkie wydarzenia

mają związek z prawem przyciągania. Osoba rozwinięta ducho-
wo emituje energie ze swojego wnętrza, tym samym wpływając 
na swoje otoczenie. Zmienia otoczenie na lepsze lub gorsze 
w zależności od tego co ma w swoim wnętrzu. 

Jego słowom wtóruje Joanna, konsultantka biznesowa:

Wszystko co robisz ma związek z prawem przyciągania. 

Rozanna, która pracuje w dużej fi rmie budowlanej, wyraźnie to 
potwierdza. Jej zdaniem dzięki zastosowaniu „prawa”

możesz osiągnąć to co inaczej jest nieosiągalne. Ja na przykład 
wiem, że w  ciągu dwóch lat będę miała dom. Dokładnie taki 
jaki chcę. W mojej obecnej sytuacji zdaje się to niemożliwe, ale 
ja wiem, że to się stanie. A będzie tak dlatego, że jeśli skieruję 
swoją uwagę na tę rzecz to wiem, że ją osiągnę. To się zresztą 
często potwierdza – niby nie mogę czegoś osiągnąć, a  jednak 
osiągam. To jest takie prawo: skupiasz na czymś swoją uwagę 
i sprawiasz, że to się dzieje.

Podobnie sądzi Sebastian, pracownik firmy z  branży tury-
stycznej:

Włóż w coś 100 procent wysiłku i to się pewnie uda, bo najpierw 
stwarzasz coś w swoim umyśle, a potem to się pojawia w rzeczy-
wistości. 

Mariola pracująca jako konsultantka dla wielu polskich fi rm, za-
pewnia, że „prawo” działa w obie strony:

Człowiek „wzmacnia” to na czym się koncentruje. Nie koncen-
truj się na tym czego nie chcesz, bo też to wzmocnisz.
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Olgierd zapewnia, że

jeżeli znasz to prawo [to] możesz dowolnie kształtować rzeczy-
wistość.

Stosunek członków organizacji do „prawa przyciągania” nie ogra-
nicza się do deklaracji jego prawdziwości. W wielu obserwowanych 
przeze mnie przypadkach postępowanie zgodne z „prawem” miało 
namacalny wpływ na rozmaite procesy zachodzące w  fi rmach. 
W jednym wypadku oparto na nim system rekrutacji i rozwoju ka-
dry, uzależniając zatrudnienie i późniejszy awans od rodzaju i siły 
energii emitowanej przez pracowników. Innym razem „prawo” mia-
ło oczywisty związek z organizacją systemu kontroli, a raczej niemal 
zupełnym jego brakiem. Z  wypowiedzi wielu uczestników można 
też wysnuć wniosek, że kierując się „prawem” znacznie ograniczają 
oni swoją aktywność w sferze materialnej, kładąc nacisk na „działal-
ność mentalną”, czyli wizualizację pożądanych stanów rzeczy. W co 
najmniej kilku przypadkach, jak wynika z  zebranych materiałów, 
miało to istotny wpływ na ich aktywność zawodową, w szczególno-
ści na metodę poszukiwania nowej pracy. Uznanie „prawa przycią-
gania” za prawdziwe wpływa na interpretację wydarzeń, planowanie 
działań i światopogląd osób związanych z badanymi organizacjami. 
Jest więc mitem bardzo istotnym dla wyjaśnienia ich przekonań 
i zachowań. 

Można przypuszczać, że w „micie pioniera” mamy do czynienia 
z silniejszym niż w „polach morfogenetycznych” i w „prawie przy-
ciągania” związkiem pomiędzy opowieścią a faktami. Nie ma to jed-
nak istotnego znaczenia. Wszystkie trzy mity są głęboko „przeży-
wane” przez organizacje i bezpośrednio kształtują różne elementy 
ich strategii oraz osobiste wybory ich uczestników. Co więcej, w każ-
dym z tych wypadków organizacyjny dyskurs wprost odwołuje się 
do jakiejś postaci odpowiedniego mitu. W  ten sposób szefowie, 
i w pewnym stopniu pracownicy fi rm, wyjaśniają swoje motywacje 
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lub światopogląd. Zwróćmy uwagę, że powyższe mity zawierają co 
najmniej dwa spośród elementów wyróżniających mit, które wska-
zaliśmy na początku: odnoszą się do równoległej rzeczywistości 
(prawo przyciągania i pola morfogenetyczne) i zawierają wskazówki 
co do pożądanych sposobów myślenia i  zachowania (mit pioniera 
i  prawo przyciągania). Wydaje się też, że wszystkie trzy spełniają 
podstawowe funkcje mitu przytoczone przez Campbella: odnoszą 
się do zbioru przekonań podzielanych przez pewną grupę, ułatwiają 
socjalizację z nią poszczególnym jednostkom i podkreślają ich roz-
wój i samorealizację. 

O ile w przytoczonych wcześniej przykładach postrzeganie or-
ganizacyjnej rzeczywistości przez pryzmat mitu mogło ułatwiać jej 
zrozumienie, o tyle w ostatnich trzech wydaje się ono nieodzowne. 
Dotarcie do sfery mitu zdaje się konieczne do odczytania wielu po-
sunięć ludzi współtworzących organizację, bowiem ona sama mit 
współtworzy i jest przez niego tworzona. Pan Am nieprzesiąknięte 
mitem pionierskim nie byłoby tą samą organizacją. Podobnie, fi r-
my, które badałem, nie zaistniałyby w takiej formie, gdyby nie or-
ganizowały swoich procesów, uwzględniając istnienie „pól morfo-
genetycznych” i  „prawa przyciągania”. W  tych przypadkach mit 
unaocznił się w organizacji, przeniknął ją, a organizacja, po części, 
stała się mitem. 

Jednak aby przekonać się, że mity wcale nie muszą dotyczyć 
kwestii tak odległych od codziennego doświadczenia większości lu-
dzi, spróbujmy teraz wcielić się w mityczną Meduzę i zróbmy to, do 
czego nawoływała Höpfl : dokonajmy refl eksji. Zobaczmy jak nasz 
własny kontekst badawczy, dyscyplina zarządzania i nauki o organi-
zacji, mogą przejrzeć się w lustrze opisywanej przez nas metody. Co 
się stanie, jeśli na dyskurs wiedzy menedżerskiej spojrzymy przez 
pryzmat mitu? 
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Mit w zarządzaniu czy „mit zarządzania”?

Niektórzy akademicy uważają, że im mniej wartości samej w sobie 
posiadają zadania wykonywane przez ludzi w ich miejscach pracy, 
tym większą wagę przykłada się do ich motywacji, która w efekcie 
staje się substytutem sensu (Sievers 1986). Zdaniem badaczy, po-
dobne zjawisko zachodzi w  obrębie symboliki – im mniej we-
wnętrznego znaczenia ma dla nas wykonywana praca, tym więk-
szą rolę zaczynają odgrywać jej symboliczne wyobrażenia (Alvesson 
1990). W tym wypadku „wyobrażenie” oznaczać będzie wszystko 
to, co nie jest postrzegane bezpośrednio, a więc na przykład prze-
kazane nam przez zwierzchników lub media. Taki obraz organiza-
cji będzie z konieczności uproszczony i wyidealizowany. Liczyć się 
będzie jego atrakcyjność, a  nie wierność. W  ten sposób, a  więc 
w  wyniku przesunięcia akcentu z  rzeczywistości na jej wtórny 
i  „udoskonalony” obraz, powstaje tożsamość wielu organizacji 
(ibid.), a  główną czynnością menedżerską staje się manipulacja 
symbolami (Pfeff er 1981). Doskonałym medium tego procesu wy-
daje się mitologia. 

Jeśli zgodzimy się, że mit jest pewnego rodzaju kolektywną zgo-
dą na określony (symboliczny) sposób postrzegania i radzenia sobie 
z  rzeczywistością (Styhre i  Sundgren, s. 159, za: Kostera 2008a), 
możemy przyjąć, że współczesne koncepcje zarządzania i zmian or-
ganizacyjnych, takie jak reengineering czy decentralizacja, są w pew-
nym sensie mitami (Kociatkiewicz, za: Kostera 2008b). Mitologia 
daje oparcie wielu popularnym trendom we współczesnych organi-
zacjach. W szczególności, zauważmy, że takie metody zarządzania 
jakością jak kaizen czy six sigma, które rozpowszechniły się w  za-
chodnich fi rmach, spełniają co najmniej trzy kryteria mityczności. 
Po pierwsze obie odnoszą się nie tylko do zastosowania określonych 
technik, ale także do zmiany podejścia i w jakimś stopniu światopo-
glądu pracowników fi rm (są one zresztą powszechnie nazywane „fi -
lozofi ami” (Lee et al., 2000; Coronado i Antony 2002). Są one histo-
riami (nawet jeśli częściowo opowiedzianymi językiem statystyki, 
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jak to się dzieje w przypadku six sigma), które mają za zadanie poru-
szać głęboko ich słuchaczy. Po drugie obie funkcjonują niezależnie 
od kontekstu, w którym powstały: kaizen (podwyższanie jakości na 
każdym stadium i we wszystkich procesach) przejęty został przez 
zachodnie przedsiębiorstwa od fi rm japońskich, a  six sigma, która 
powstała jako metoda minimalizacji defektów w procesie produkcji, 
zaczęto traktować jako generalną metodę zarządzania jakością (np. 
w fi rmach konsultingowych). Wreszcie, szczególnie w przypadku six 
sigma, pojęcie zaczęło w dużej mierze funkcjonować na zasadzie me-
tafory i symbolu: w niewielu fi rmach Six Sigma utożsamia się z okre-
śloną ilością niewadliwych sztuk mieszczącą się w odległości sześciu 
odchyleń standardowych od średniej (co w uproszczeniu oddaje jej 
pierwotny sens). Z reguły oznacza ona po prostu zachowanie wyso-
kiej jakości produktu lub procesu. I choć w ostatnich latach powsta-
ły poważne wątpliwości co do rzeczywistej uniwersalności tych po-
dejść (np. McAdam i  Laff erty 2004), te „fi lozofi e” zarządzania 
jakością nadal należą do szerokiego kanonu wiedzy biznesowej, któ-
ra tym samym zbliża się do mitologii. 

Wróćmy jednak do bardziej tradycyjnego rozumienia mitologii. 
Zauważmy, że opisując mit „amerykańskiego snu” określiliśmy 
„self-made mana” mianem wzorca zachowania. Innych ponadczaso-
wych wzorców dostarczają wspomniani przez nas wcześniej Zeus 
czy paradygmatyczna postać pioniera. Pełnią one w mitach kluczo-
wą rolę – rolę archetypu. 

Archetyp a organizacja

Jeśli mity skupiają w sobie te znaczenia, które ludzkość na prze-
strzeni dziejów uznała za istotne i  dotykają tym samym kwestii 
fundamentalnych i  głęboko nas poruszających, to dzieje się to 
w  dużej mierze dzięki zawartym w  nich archetypom. To właśnie 
one ułatwiają mitom spełnianie jednej z  ich podstawowych ról – 
wspieranie identyfi kacji jednostki ze wspólnotą, ponieważ arche-
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typy pośredniczą w przekazywaniu istotnych dla danej społeczno-
ści koncepcji kulturowych i psychologicznych (Kostera, s. 164, za: 
Kostera 2008c).

Archetyp może po prostu oznaczać pewien typ idealny (Gray 
1999, za: Pinnington i Morris 2002) lub strukturalny wzorzec słu-
żący za jakiegoś rodzaju miarę (np. archetyp „profesjonalnego 
przedsiębiorstwa”, Pinnington i Morris 2002, s. 189). Choć badania 
wskazują, że takie ujęcie archetypu jest powszechnie stosowane 
w rzeczywistości organizacyjnej i użyteczne w jej badaniu (Green-
wood i Hinings 1996, s. 1076), w tym artykule skoncentrujemy się 
na innym jego znaczeniu.

Pojęcie archetypu (z greki arkhe – pierwszy i typos – model) ist-
nieje co najmniej od XVI wieku, a zręby koncepcji możemy znaleźć 
już u Platona. Autorem współczesnej teorii archetypów był szwaj-
carski psychiatra Karl Gustaw Jung, który zawarł ją w licznych pu-
blikacjach wydawanych od początku XX wieku.

Choć pojęcie archetypu bywa krytykowane jako nieweryfi ko-
walne (Moreno 1970, s. 8), koncepcja Junga nadal odgrywa istot-
ną rolę m.in. jako narzędzie analizy i  prezentacji jej wyników. 
Żeby lepiej zrozumieć, czym dla Junga jest archetyp, musimy uj-
rzeć go w szerszym kontekście teorii tego autora. Poza świadomą 
sferą ludzkiej psychiki, według Junga, istnieją dwa poziomy nie-
świadomości. Na pierwszym z  nich znajduje się wszystko to, co 
jednostka zdążyła zapomnieć lub co nie zdołało przedostać się do 
jej świadomości. Na drugim, głębszym poziomie, możemy znaleźć 
pewien element wspólny dla wszystkich ludzi, tzw. nieświadomość 
zbiorową (Jung 1969, s. 206). W tej części naszej psychiki, twier-
dzi Jung, znajdują się archetypy, które pozwalają na ustrukturyzo-
wanie naszego zrozumienia przeszłych doświadczeń. Bez nich, 
jego zdaniem, świat wydawałby się nam chaosem (1975). Archety-
py w naszym życiu psychicznym porównać można z fi zyczną spu-
ścizną rozwoju gatunkowego człowieka (taką jak kość ogonowa). 
Są więc one skumulowaną pozostałością przeszłych doświadczeń 
gatunku ludzkiego zawierającą motywy mitologiczne zarówno 



59

Prakseologia nr 154/2013

w formie, jak i w treści (Jung 1975, s. 37)6. Klasyczne archetypy 
rozpoznać możemy w wielu kulturach. Wśród najpopularniejszych 
wskazać można archetyp cudownego dziecka, bohatera, pramatki 
i mędrca (Bowles 1990, s. 406). Archetypy są całkowicie dziedzicz-
ne tylko w formie – ich treść jest w dużej mierze określana przez 
specyfi czne warunki środowiskowe i historyczne. Zatem, choć ar-
chetypy nie dostarczają nam z góry określonych treści, to pozwala-
ją na uporządkowanie tych, które przenikają do naszej psychiki już 
od niemowlęctwa. Zdaniem badaczy, całe życie społeczne wyzna-
czane jest przez aktywację rozmaitych archetypów (Bowles 1993). 
Na przykład, dziecko będzie systematyzować swoje wczesne do-
świadczenia, uwzględniając tak czy inaczej pojmowaną postać 
matki (jako istoty odrębnej od niego samego), nadając tej archety-
picznej formie indywidualną treść, np. dobra lub zła (Samuels 
1985, s. 26, za: Bowles 1990). Archetypy, które napotykamy, mogą 
więc w pewnym stopniu ukierunkowywać nasze postrzeganie rze-
czywistości, a także nasze wobec niej oczekiwania (Gabriel 2004). 
Co więcej, zdaniem Junga, próby wypierania archetypów mogą 
skutkować zaburzeniami i chorobami psychicznymi (Jung 1967). 
Ich rozpoznawanie tkwi więc w naszej naturze.

Jak wskazuje Kostera, nie ma jednak szczególnej potrzeby trak-
towania archetypów jako faktycznie istniejących bytów. Możemy 
mówić o  nich, nie przyjmując ontologicznego esencjalizmu, jako 
o  pewnych użytecznych koncepcjach otwartych na reinterpretację 
(Kostera, s. 165 za: Kostera 2008c). Taki punkt widzenia przyjmie-
my obecnie. 

Potencjalnie każde ludzkie doświadczenie przyczyniać się może 
do powstania archetypu. Możemy je więc napotkać na każdej płasz-
czyźnie życia społecznego. Zajmiemy się jednak archetypami, które 
wydają się szczególnie łatwo rozpoznawalne w rzeczywistości orga-
nizacyjnej. 

6  W innym miejscu Jung zdaje się dopuszczać, że archetypy nie wywodzą się jednak z rze-
czywistych historycznych wydarzeń (1968). Nie jest to jednak szczególnie istotne dla dal-
szych rozważań. 
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Mitologia grecka jako źródło organizacyjnych archetypów 

Mitologia grecka jest szczególnie często przywoływana jako narzę-
dzie opisu i wyjaśnienia zjawisk zachodzących w organizacjach7. Nic 
w  tym dziwnego: dostarcza ona zestawu wyrazistych archetypów, 
które łatwo odnajdujemy w naszych miejscach pracy lub nauki. 

Kronos był jednym z pierwszych bogów olimpijskich. Jego głów-
nym zmartwieniem zdawała się być perspektywa utraty władzy na 
rzecz jednego ze swych dzieci. Aby temu przeciwdziałać, Kronos po-
zbawiał je życia tuż po narodzeniu (Graves 1955). Czynił to w dość 
drastyczny sposób, bowiem po prostu je zjadał. Badacze dostrzegają 
wyraźną symboliczną paralelę pomiędzy motywacją i  działaniami 
Kronosa, a tym, co kieruje decydentami tworzącymi struktury orga-
nizacyjne oparte na jasnym podziale władzy i ścisłej hierarchii (Bow-
les 1993).

Zeus, najpotężniejszy z greckich bogów, poza potęgą i biegłością 
w miotaniu piorunami posiadał także zdolność do manipulowania 
wyobrażeniami o rzeczywistości: potrafi ł zmienić nie do rozpozna-
nia zewnętrzną postać rzeczy, zarazem zachowując jej esencję. Mógł 
w  zależności od potrzeb pojawić się pod postacią byka, łabędzia 
a nawet deszczu. Jak twierdzi Bowles, ta sama umiejętność skutecz-
nej manipulacji obrazami cechuje wielu współczesnych menedże-
rów (1993). 

Postać Zeusa posiada wiele cech charakterystycznych dla osób 
wykazujących skłonność do autokratycznego stylu sprawowania 
władzy. Zeus z reguły nie kieruje się sentymentami, a w działaniu 
potrafi  być elastyczny, tak aby wyznawane wartości nie stały mu na 
drodze. Jest dobrym strategiem, łatwo formującym sojusze i sku-
tecznie skupiającym władzę (Pfeff er 1981). Zdaniem Bowlesa orga-
nizacja budowana przez takiego menedżera będzie nosić wiele cech 
współczesnej biurokracji (1993).

7  Naturalnie inne mitologie (np. skandynawskie) też mogą być postrzegane w ten sposób 
(Aaltio, za: Kostera 2008a).
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Atena jest nieodrodną córką Zeusa, w  zupełności poświeconą 
wspieraniu jego władzy. Kieruje się ona rozumem, bowiem z rozu-
mu powstała – wyłoniła się (dosłownie) wprost z  głowy swojego 
ojca. Skuteczność zapewnia jej koncentracja na wyniku. Atenie cho-
dzi o osiągnięcie efektu. Jest w swoim działaniu bezwzględna: cel 
uświęca środki. Organizacja oparta na tym archetypie wykorzysty-
wałaby zapewne model zarządzania poprzez cele (ibid.). 

Hermes to posłaniec bogów i przewodnik po podziemnym świe-
cie. Jest postacią przebiegłą, elokwentną, zdolną do manipulacji 
i  (podobnie jak Zeus) do zmiany formy. Jest także przedsiębiorczy, 
kreatywny i tak jak Atena nastawiony na osiągnięcie celu. Hermes jest 
zawsze w  ruchu, idzie naprzód, zawiera nowe sojusze i  podejmuje 
nowe wyzwania. Jak wskazuje Bowles, Hermes świetnie czułby się 
w przedsiębiorstwie, w którym bardziej od przestrzegania reguł liczy 
się zysk (ibid.). 

Apollo z kolei, postrzegany bywa jako ucieleśnienie dążenia do 
porządku, harmonii i ścisłego określenia zadań. Apollo-łucznik za-
wsze „trafi a do celu”, działa według jasnych wytycznych i kieruje się 
raczej zmysłami niż przeczuciem. Apollo-prawodawca dba, by prze-
pisy prawa były zawsze przestrzegane. Bowles w dążeniu Apolla do 
porządku i kontroli dostrzega duszę biurokraty (ibid.).

Archetypy odgrywają jednak rolę nie tylko jako wspomniane 
wcześniej idealne typy funkcjonujące w zupełnie niemitologicznym 
kontekście lub mityczne postaci, poprzez pryzmat których interpre-
tować możemy rzeczywistość. Zastosowanie archetypów w organi-
zacji nie sprowadza się do metaforycznego jej opisu. Archetypy bo-
wiem, jako modele zachowań, przejawiają się w  działaniach wielu 
organizacji. Na przykład analiza archetypów okazuje się użyteczna 
w przypadku opisu istotnych zmian organizacyjnych, takich jak fu-
zje i przejęcia (Mitroff  1983). Jak wskazują badania, uczestnicy ta-
kich wydarzeń często postrzegają je w kategoriach retoryki macho: 
jeden podmiot „zdobywa” lub „podbija” drugi (Hirsh 1983), podob-
nie jak potężny Zeus posiadł Europę. Z takim podejściem wiązać się 
będą określone zachowania pracowników i  szefów łączących się 
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podmiotów rzutujące na przyszły kształt całej fi rmy. Nacisk położo-
ny zostaje na nierówność stanów wyjściowych, co najprawdopodob-
niej stanie się zarzewiem ukrytego (bądź nie) konfl iktu. Gdyby dzia-
łania podmiotów zbliżały się raczej do wzoru dostarczonego przez 
mityczną boginię miłości Afrodytę, moglibyśmy obserwować nacisk 
położony na to, co łączy obie fi rmy, i ich dążeniem w większym za-
pewne stopniu stałby się wspólny wzrost oparty na wzajemnym sza-
cunku. Jednak, jak wskazuje literatura, archetypy podkreślające 
łączność, empatię i  wspólnotę celów (reprezentowane np. przez 
Erosa i Afrodytę) niezmiernie rzadko napotkać można w działalno-
ści organizacji (Tannenbaum i Hanna 1985).

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy organizacje znacznie silniej 
i  bardziej otwarcie identyfi kują się z  archetypem, przypisując 
obecnym w nim postaciom cechy bez mała (a nawet całkiem) mi-
tyczne. Aktywnie i twórczo interpretują one zachodzące wydarze-
nia, a obraz, który wyłania się z ich kolektywnej opowieści, wyma-
ga od obserwatora archetypów w  większym stopniu cierpliwości 
i  zdolności rejestracji niż wyobraźni i  dostrzegania subtelnych 
związków. Biorąc pod uwagę model „rozwoju mitu” przedstawiony 
na początku pracy, moglibyśmy oczekiwać szczególnej siły arche-
typu w organizacjach niezbyt dynamicznych i o ustalonej renomie, 
które wiele uwagi poświęcają uzasadnieniu określonej struktury 
i  strategii. W  istocie wiele archetypicznych postaci światowego 
biznesu, jak Bill Gates, kojarzy się często z takimi właśnie, dojrza-
łymi organizacjami. 

Z pewnością jednak nie tylko stadium rozwoju decyduje o stop-
niu mitologizacji i  „archetypizacji” rzeczywistości organizacyjnej. 
Jak wspomnieliśmy na wstępie, mit dotyka sfery sacrum i wiele mi-
tycznych wątków i  archetypów stąd właśnie czerpie swą siłę. Nie 
może więc dziwić, że, jak się przekonaliśmy w  poprzednim pod-
punkcie, wiele spośród organizacji, które wprost odwołują się do 
sfery ludzkiej religijności lub duchowości, akcentować będzie swoją 
mitologię ze szczególną siłą. Z tego samego powodu w wielu z nich 
napotkamy niezwykle wyraziste i barwne archetypy. Przyjrzyjmy się 
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przywódcy jednej ze światowych organizacji promujących ducho-
wość, na którą natrafi łem w trakcie swoich badań.

Przywódca – bóg

Postaci mitycznych bogów często służą za narzędzie metaforyczne-
go opisu przywódców i tworzonych przez nich organizacji, uwypu-
klenia ich cech i  pokazania ich działań w  nowym świetle. Rzadko 
jednak, w  każdym razie w  kontekście udokumentowanych badań, 
mamy do czynienia z przywódcami, którym wprost przypisuje się 
cechy boskie i  nadprzyrodzone. Jednym z  nich jest niewątpliwie 
Maru Swami, przywódca duchowy (guru), a  także formalny (pre-
zes), ogólnoświatowej organizacji Art of Health, której główna sie-
dziba znajduje się w Indiach8. Przez większość członków AOH Maru 
Swami uważany jest za współczesną inkarnację Buddy (niektórzy 
wymieniają w tym kontekście także postać Jezusa). W ich przeko-
naniu jest on nieomylny i  wszechwiedzący. W  praktyce świadczy 
o tym choćby organizacja kanałów informacyjnych – pomimo że Art 
of Health skupia setki tysięcy członków na kilku kontynentach, 
możliwość bezpośredniej konsultacji z centralą właściwie nie istnie-
je. Jedyny pewny sposób kontaktu ze Swamim to, jak zapewniało 
mnie wielu rozmówców, podróż do Indii. Fakt ten nabiera znaczenia 
w kontekście systemu podejmowania decyzji: jedyną osobą ofi cjal-
nie upoważnioną do decydowania o  działaniach mających istotny 
wpływ na organizację jest Maru Swami. Zdaniem członków, to, że 
w tradycyjnym sensie nie ma on dostępu do informacji niezbędnych 
do podjęcia decyzji, nie jest jednak problemem, bowiem Swami po-
siada szczególną moc pozwalającą mu widzieć wszystko i o wszyst-
kim wiedzieć. Podobnie jak w przypadku najpotężniejszych bogów 
właściwie nie zna on ograniczeń, ponieważ jego moc sprawcza jest 
praktycznie nieskończona. Moi rozmówcy uważali na przykład, że 
wynik wyborów do zarządu lokalnego oddziału Art of Health usta-

8  Imię i nazwisko przywódcy oraz nazwa organizacji zostały zmienione z uwagi na ochronę 
danych osób i instytucji.
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lony został właśnie przez Swamiego, choć głosowanie odbywało 
się tysiące kilometrów od jego siedziby i żadnego bezpośredniego 
ani pośredniego wpływu w zwykłym sensie nie mógł on wywierać. 
Także wydarzenia o znacznie mniejszym znaczeniu zdają się być 
głęboko przeniknięte jego wszechmocą. Dla przykładu, decyzję 
jednego z członków o rozpoczęciu sewy (wolontariatu) tłumaczo-
no jako wpływ Swamiego, podobnie jak odwrotny wybór dokona-
ny przez innego uczestnika – porzucenie sewy i powrót do pracy 
zarobkowej – choć, znowu, w  żadnym przypadku wpływ ten nie 
mógł być bezpośredni. Chociaż entuzjazm wobec działań Swamie-
go nie jest w  Art of Health jednogłośny, jej członkowie bardzo 
rzadko podważają ich zasadność. Jeśli nie są skłonni ich otwarcie 
poprzeć, najczęściej przyznają, że nie rozumieją ich sensu, lecz nie 
wątpią, że mają one sens wyższy i zwyczajnie dla nich niedostęp-
ny. To kolejny atrybut Swamiego: dostęp do wyższego poziomu 
istnienia, na którym rządzą inne prawa i posunięcia pozornie bez-
zasadne nabierają głębokiego sensu9. 

Jest on więc przywódcą nieprzeniknionym i  praktycznie nie-
ograniczonym w swej wiedzy i potędze. Maru Swami ucieleśnia ar-
chetyp wszechmocnego boga, którego wielkość przekracza granice 
ludzkiego pojmowania, tym samym wykluczając zastosowanie ogra-
niczonej perspektywy (czyli jedynej, jaką na co dzień dysponujemy) 
do oceny jego działań. Jak widzieliśmy, uznanie jego mitycznych 
cech za fakt, samo staje się źródłem nowych faktów, bowiem znaj-
duje wyraźne odbicie w  strukturze organizacji i  procesach, które 
w niej zachodzą. 

Podkreślanie w  niniejszym artykule roli mitów i  archetypów 
w rzeczywistości organizacyjnej nie jest sądem wartościującym. Za-
uważmy, że mit jest opowieścią dotykającą głębokiej warstwy psy-
chiki człowieka i że poprzez odwołanie się do typowych sposobów 
radzenia sobie przez niego z  rzeczywistością, a  więc pierwotnych 

9  Szersze omówienie tego studium przypadku znajduje się w  rozdziale W  poszukiwaniu 
organizacji w książce Kultura organizacji (Izak, za: Kostera, red., 2007).
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sposobów rozumowania, mit staje się stosunkowo trudny do pod-
ważenia. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że mitologizowa-
nie pewnych sposobów ujmowania świata, w  tym samej praktyki 
„zarządzania”, może powodować cały szereg problemów społecz-
nych (Bowles 1997). Mit „przywództwa”, twierdzą Gemmil i Oakley, 
może służyć uzasadnieniu skostniałej hierarchii i porządku społecz-
nego (1992)10. Zdaniem Bowlesa, próba użycia mitu jako narzędzia 
kontroli powoduje jego dewaluację (1993). Stein ostrzega przed 
nadmiernym utożsamianiem się z  mitem, co może prowadzić do 
przerostu ego i identyfi kacji z archetypem, a w efekcie do niepożą-
danych społecznie zachowań (1980). W skrajnym przypadku podą-
żanie za mitem może graniczyć z szaleństwem (Campbell 2004) – 
wtedy, kiedy jednostka się w micie zatraca. 

Wydaje się jednak że brak powodów do uznania że mit nie jest 
neutralny. Jak już wspomniałem, niekiedy odbiera się mit jako zmy-
ślenie, historię, która mija się z prawdą. Natura mitu chroni go jed-
nak przed zarzutem kłamstwa, bowiem to nie w zgodności z kon-
kretnym stanem rzeczy tkwi jego sens. Tak długo jednak jak 
uniwersalnie pokazuje on dialog ludzi z postrzeganą przez nich rze-
czywistością, zadaje typowe pytania i wskazuje na szeroko przyjęte 
odpowiedzi, badanie mitologii dostarczać będzie cennej wiedzy 
o obecnych i przyszłych działaniach jednostek i grup społecznych. 
Historia opowiadana w micie, prawdziwa lub nie, jest bowiem tylko 
formą, nośnikiem uniwersalnych informacji o naszym sposobie my-
ślenia i ponadczasowych modeli ludzkich zachowań. Jak starałem 
się pokazać, historie te pomagają zrozumieć nie tyle kontekst, w ja-
kim powstały, ale przede wszystkim ten, w którym na nie natrafi a-
my. „Odczytując” mitologie współczesnych organizacji i analizując 
występujące w nich archetypy, zyskujemy istotną wiedzę na temat 
panującego w  organizacji modelu asocjacji faktów i  sposobu po-
strzegania rzeczywistości. Z praktycznego punktu widzenia infor-

10  Choć tu mit rozumiany jest właśnie jako zmyślenie, w inny więc sposób, niż ujmowaliśmy 
go w tej pracy.
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macje te mogą na przykład ułatwić dobranie modelu interakcji 
z uczestnikami danej organizacji, co może być kluczową lekcją dla jej 
nowych członków. Mogą też pomóc fi rmom w  kontaktach rynko-
wych, negocjacjach, czy nawet przy wspomnianych wcześniej opera-
cjach łączenia różnych podmiotów. Krytyka analizy mitów i arche-
typów jako bezproduktywnego odczytywania zmyślonych historii11 
jest więc nietrafna. 

Podsumowanie

Wraz ze zmniejszeniem się roli religii w społeczeństwach zachod-
nich redukcji uległo istotne źródło transcendencji w życiu codzien-
nym. Uprawomocnienie dla poszukiwania religijnego i ponadczaso-
wego wymiaru ludzkich doświadczeń zostało uszczuplone. Nie 
zniknęła jednak chęć do postrzegania rzeczywistości w taki właśnie, 
mitologiczny sposób. Nie dziwi więc fakt, że rolę Kościoła w dużym 
stopniu przejęły różnego rodzaju organizacje świeckie, często te, 
z którymi kontakt jednostki jest szczególnie regularny i długotrwa-
ły – nasze miejsca pracy (Bowles 1989). To właśnie one w wielu wy-
padkach stały się źródłem znaczenia i istotnym wyznacznikiem mo-
ralności, bowiem przejęcie ich systemów rozumienia i tłumaczenia 
świata i  identyfi kacja z  ich mitologiami, z  reguły przynosi istotne 
materialne korzyści. Poza tym, w jakimś stopniu, pozwalać może na 
zmniejszenie współczesnego poczucia niepewności i wykorzenienia 
dobitnie wyrażonych w Nietzcheańskim stwierdzeniu „Bóg umarł”. 
W tym kontekście badania nad organizacyjną mitologią wydają się 
dziś szczególnie aktualne.

Wspomniany wcześniej Vico przeanalizował zjawisko mitu 
i uznał je za charakterystyczne dla wcześniejszych form porządku 
społecznego, w  którym arystokracja budowała swój prestiż wokół 
metaforycznych i symbolicznych mitów bohaterskich (Vico 1966). 
Uznał on jednak, że mitologia pełni istotną rolę również na dalszych 

11  Na tę możliwość wskazuje np. Boje i Adorisio (s. 131, za: Kostera 2008c).
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etapach rozwoju społeczeństwa (Grant 2000). Trudno zaprzeczyć, 
że nawet jeśli organizacyjne ideologie widzi się jako próby uzasad-
nienia systemu sprawowania władzy, systemy władzy same w sobie 
(Foucault 1977) lub usiłowanie podporządkowania interesów pra-
cowników interesom fi rmy (Bowles 1989), pozostają one często sil-
nymi mechanizmami wyjaśniania i oswajania rzeczywistości. Jako 
takie pełnią istotną, często kluczową rolę w codziennych procesach 
myślowych (asocjacji faktów, tworzeniu z nich związków przyczyno-
wo-skutkowych, wyciąganiu wniosków etc.), tym samym wspoma-
gając nasze rozumienie świata, a nierzadko niemal wyręczając nas 
w dziele jego interpretacji. 

Każdy utrwalony w kulturze motyw może się przyczyniać do po-
wstania nowego mitu lub stać się częścią już istniejącego. Nieco 
paradoksalnie, twórczość Junga, która do dziś jest liczącym się źró-
dłem wiedzy o mitach, sama do pewnego stopnia uległa mitologiza-
cji12. Tym samym fragment jego spuścizny stał się częścią wspo-
mnianego powyżej „mitu o zarządzaniu”. Twórcy mitów z pewnością 
nie są ich ostatecznymi panami.

Historii opisywanych w mitach nie powinniśmy postrzegać jako 
odejścia od „prawdziwego” opisu rzeczywistości. Są one raczej uję-
ciem pierwotniejszego jej doświadczenia (Cassirer 1955). Dlatego 
mity często postrzega się jako podłoże kultury, która przejawia się 
w symbolice i w obecnych w nich archetypach (Jung 1968). Próbując 
odczytać współczesną organizację poprzez mitologię, nie poświęca-
my rzeczywistości w imię zmyślenia. Szukamy raczej klucza do spo-
sobu, w jaki tę rzeczywistość interpretujemy, i unikamy postrzega-
nia świata jako chaosu. Tym samym, docierając do tego, co dla nas 
ważne, dowiadujemy się czegoś o nas samych. 

12  Jego rozróżnienie ośmiu typów osobowości (Jung 1971) zyskało rangę toposu i jest czę-
sto wykorzystywane w zmodyfi kowanej formie przez współczesne narzędzia menedżerskie, 
takie jak wskaźnik psychologiczny MBTI (Case i  Philipson 2004) używany obecnie przez 
działy HR wielu fi rm.
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