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Wprowadzenie

Normatywizm jest nieodłączną cechą refl eksji nad przywództwem, 
a  od czasów Machiavellego jego główną treścią są poszukiwania 
recept skuteczności księcia. Od kilku dekad rozwija się także alter-
natywny nurt badań, w  centrum którego stawiane są pytania 

Celem artykułu jest prezentacja i  omówie-
nie najważniejszych kierunków poszukiwań 
etycznych podstaw przywództwa. Analizo-
wane są: sformułowany w  latach 70. ubie-
głego wieku model przywództwa transfor-
macyjnego, nawiązujący do idei dyskursu 
model przywództwa transpozycyjnego, 
koncepcje kładące nacisk na upodmiotowie-
nie jednostek i  propozycje nawiązujące do 
tradycji personalizmu chrześcijańskiego. 
Omówione koncepcje oferują odmienne 
kryteria etycznego przywództwa, a  także 
strategie ich identyfi kacji. Z analizy wynika, 
że poszukiwania są wyznaczane przez klu-
czowe wartości naszego kręgu cywilizacyj-

nego, takie jak demokracja, obywatelska 
podmiotowość, rozwój i autonomia jednost-
ki. Celem artykułu jest także ilustracja, 
w  jaki sposób koncepcje spoza obszaru 
badań nad przywództwem – np. rozwijane 
na gruncie zarządzania publicznego – mogą 
być wykorzystane w  celu konkretyzacji 
postulatów modeli etycznego przywództwa.
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o etyczne aspekty przywództwa. Jak się wydaje, jest to refl eks pro-
cesów zmieniających legitymizacyjne podstawy stosunków władzy 
we współczesnych społeczeństwach. Przyczyn upatrywać należy 
również w powszechnie odczuwanym kryzysie zaufania wobec elit, 
będącym funkcją burzliwych i niepewnych czasów. Podejmowane są 
próby określenia etycznych standardów przywództwa jako uniwer-
salnej relacji, która odgrywa kluczową rolę w  polityce, biznesie 
i zarządzaniu publicznym.

Rozważania nad etycznymi fundamentami władzy odnaleźć 
można w myśli politycznej od samych jej początków. Dla współcze-
snej refl eksji szczególne znaczenie ma tradycja Machiavellego 
i Webera, którzy oddzielają preskryptywne standardy przywództwa 
od norm moralności. Klasycy politycznego realizmu kładą nacisk na 
skuteczność jako najważniejszą miarę przywództwa. Władca powi-
nien wiedzieć, kiedy działać zgodnie z potocznymi wyobrażeniami 
moralnymi, a kiedy je łamać w imię swoich celów. Dla Machiavellego 
moralne oceny są tylko sposobem, w jaki zwykli ludzkie postrzegają 
działania księcia. Natomiast celem księcia nie jest zyskanie uznania 
jako władcy moralnego. Filozof fl orencki sprzeciwia się pomiesza-
niu moralności i polityki. Podobnie dla Maksa Webera etyka przeko-
nań musi ustąpić przed etyką odpowiedzialności. Zakwestionowa-
nie radykalnego oddzielenia reguł sprawowania władzy od refl eksji 
etycznej jest celem szeregu normatywnych koncepcji rozwijanych 
i dyskutowanych – w szczególności przez amerykańskich autorów – 
od lat 70. ubiegłego wieku. Można je odczytywać jako próbę etycz-
nego zakotwiczenia stosunków władzy w świecie późnej nowocze-
sności.

Nawet jeżeli uznamy, że formułowane propozycje opierają się na 
zbyt wielu kontrfaktycznych założeniach, można im przypisać co 
najmniej dwie ważne funkcje. Pierwszą jest funkcja kulturotwórcza. 
Dyskurs na temat etycznych wzorców przywództwa wpływa na 
rozumienie powinności władzy publicznej i wyobrażenia o dobrym 
rządzeniu. W jakimś stopniu kształtuje kulturowe podglebie prze-
obrażeń politycznych współczesnego świata. Wiąże się z tym funk-
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cja krytyczna. Przedstawiciele tego nurtu badań nawiązują do 
poszukiwań źródeł i  treści arete politike. Pomimo oderwania od 
realiów walki o władzę, tradycja ta nadal stanowi ważne zwierciadło 
współczesnej polityki. Poszukuje odpowiedzi na pytanie, jakich 
przywódców nam potrzeba ze względu na kulturowe ideały, na któ-
rych opierają się współczesne demokracje. Ideały te nawiązują do 
Arystotelesowskiej idei „urabiania dobrych i sprawiedliwych obywa-
teli”, której służyć ma państwo [Arystoteles 1964: 116]. Miarą 
etyczności jest – z jednej strony – wspólnotowość polis, a z drugiej 
strony cnoty, będące źródłem obywatelskiej polityki. W tym sensie 
koncepcje etycznego przywództwa stanowią krytyczną miarę prak-
tyk przywódczych.

Celem artykułu jest prezentacja głównych kierunków poszuki-
wań etycznych wzorców przywództwa. Krytyczne omówienie róż-
nych koncepcji organizuje teza, że poszukiwania modelu przywódz-
twa są wyznaczane przez wartości ważne dla naszego kręgu 
cywilizacyjnego, takie jak demokracja, obywatelska podmiotowość, 
rozwój i  autonomia jednostki. Celem jest także pokazanie, w  jaki 
sposób koncepcje spoza obszaru badań przywódczych – np. rozwija-
ne na gruncie zarządzania publicznego i etyki biznesu – mogą być 
wykorzystane w  celu konkretyzacji modelu etycznego przywódz-
twa. Jednak punkt wyjścia analizy ograniczony został do tez i argu-
mentacji charakterystycznych dla normatywnego nurtu badań 
przywódczych (nie podjęta zostanie próba nawiązania do dyskusji 
toczonych na gruncie etyki czy fi lozofi i polityki). Rolę osi konstruk-
cyjnej artykułu pełnią koncepcje przywództwa transformacyjnego 
i transpozycyjnego. 

Model przywództwa transformacyjnego 
i  jego niedostatki

Za najbardziej wpływowy uznać należy model przywództwa trans-
formacyjnego, zaproponowany przez Jamesa McGregora Burnsa 
w latach 70. ubiegłego wieku [Burns 1978]. Praca amerykańskiego 
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badacza inspirowała liczne koncepcje z kręgu new leadership, rozwi-
jane w naukach o zarządzaniu, choć w dominującym nurcie recepcji 
zapoznane zostały etyczne wątki pierwowzoru.

Burns przeciwstawia przywództwo transformacyjne przywódz-
twu transakcyjnemu. W tym drugim przypadku przesłanką wpływu 
jest wymiana korzyści między liderem i jego zwolennikami, która ‒ 
zdaniem Burnsa ‒ nie tworzy trwałych więzi grupowych, choć 
pozwala realizować przywódcze cele dzięki zasobom umożliwiają-
cym zaspokojenie indywidualnych potrzeb zwolenników. Przykła-
dem transakcji może być komunikowanie przez polityka korzyści, 
jakie przypadną w  udziale wyborcom w  przypadku udzielenia mu 
mandatu. W  sytuacji przywództwa transformacyjnego natomiast 
mamy do czynienia z procesem przekształcającym motywacje, cele 
i moralną kondycję podmiotów tworzących relację. W dyskusjach na 
temat etyki przywództwa często wyrażane jest przekonanie, że oba 
typy wymagają odmiennych standardów etycznych [Bass Steidl-
meier 2004]. Teza ta została rozwinięta m.in. przez badaczy nawią-
zujących do dorobku chrześcijańskiego personalizmu, a charaktery-
styka przywództwa transakcyjnego w  tym kontekście zostanie 
przedstawiona w końcowej części artykułu.

Burns twierdzi, nawiązując do psychologicznych koncepcji 
potrzeb, że przywództwo transformacyjne ‒ w przeciwieństwie do 
transakcyjnego ‒ odwołuje się do „wyższych” potrzeb jednostki, 
takich jak potrzeba moralnej legitymizacji działań i „uczestniczenia 
w życiu szerszych zbiorowości”. Lider inspiruje zaangażowanie na 
rzecz wspólnego dobra, pobudza aktywność członków wspólnoty 
w  taki sposób, aby przekroczone zostały egoistyczne motywacje. 
Proces mobilizacji energii na rzecz reform i  realizacji społecznych 
ideałów przekształca obie strony relacji przywódczej. Burns pisze, 
że „Celem przywództwa jest zaangażowanie zwolenników ‒ a  nie 
jedynie ich aktywizacja ‒ połączenie potrzeb, aspiracji i  celów we 
wspólnym przedsięwzięciu, i w procesie, którego celem jest uczynie-
nie lepszymi obywatelami zarówno przywódców, jak i tych, którzy 
za nimi podążają” [Burns 1978: 461].
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W koncepcji Burnsa przywództwo transformacyjne jest relacją, 
której etyczna legitymacja odnosi się do emancypacyjnych dążeń, 
związanych z określoną zbiorowością. Aby ustanowić relację przy-
wództwa, musi istnieć wspólnota moralnych wartości, która umoż-
liwia liderowi przekazanie wizji celów, opartej na zbiorowym rozu-
mieniu tego, co pożądane i właściwe. Można powiedzieć, że moralne 
wartości stanowią zarówno przesłankę, jak i konsekwencję rozpa-
trywanej relacji. Pociąga to założenie, że grupa, do której adresowa-
ne jest przywódcze przesłanie, istnieje jako byt kulturowy i  poli-
tyczny, posiadający tożsamość zbiorową, opartą na określonych 
formach solidarności i współpracy.

Burns – dostrzegając wagę konfl iktu wartości w procesie budo-
wania relacji przywódczej – postrzega lidera transformacyjnego 
jako katalizator zmiany na rzecz społecznego postępu. Co więcej, 
idąc krok dalej, twierdzi, że u podstaw odnaleźć można uniwersalne 
wartości, które napełniają treścią przywództwo transformacyjne, 
przydając mu moralnego wymiaru. „Moralne wartości stanowią 
fundament przywództwa transformacyjnego, którego celem są głę-
bokie zmiany w społeczeństwie, takie jak poszerzenie zakresu indy-
widualnej wolności, realizacja sprawiedliwości i  równości szans” 
[Burns 2004: x].

W  założeniach modelu Burnsa trudno nie dostrzec wpływu 
emancypacyjnego dyskursu, który przeobraził Amerykę lat 60. i 70. 
ubiegłego wieku, a  także fascynacji takimi postaciami jak Martin 
Luther King czy Mahatma Ghandi. Koncepcja zakłada istnienie 
wspólnoty moralnych wartości oraz potencjalnych motywacji do 
współpracy na rzecz ich realizacji. W  ten sposób amerykański 
badacz nawiązuje nie tylko do oświeceniowej idei postępu, lecz tak-
że tradycji republikańskiej, która kładzie nacisk na cnoty obywatel-
skie i konieczność współdziałania.

Burns formułuje teorię transformacyjnego przywództwa na pod-
stawie empirycznych przesłanek, analizując sylwetki wybitnych 
przywódców. Określa konkretne kryteria, na podstawie których 
możemy zidentyfi kować „prawdziwych” przywódców. Jednocześnie 
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nadaje swojej koncepcji normatywny charakter, wskazując na rolę, 
jaką przywódcy transformacyjni mają do odegrania w historii, a tak-
że pozytywne skutki przywództwa transformacyjnego dla moralne-
go rozwoju jednostek i  społeczeństw. We wstępie swojej książki 
pisze: „Szukając w  każdym przypadku moralnych podstaw przy-
wództwa, będę traktował jako w pełni legitymizowane tylko te dzia-
łania przywódcze, które w jakiś sposób przyczyniają się do uwolnie-
nia ludzkich możliwości” [Burns 1978: 5].

Rozważania wokół etycznych odniesień przywództwa transfor-
macyjnego przenoszą nas w  głębsze warstwy dyskusji na temat 
normatywnych źródeł władzy i polityki. Poprzestaniemy na zasy-
gnalizowaniu trzech argumentów krytycznych, wskazujących 
ograniczenia teoretycznych propozycji Burnsa.

Zacznijmy od uwagi, że idea moralnego postępu, na której oparta 
jest koncepcja przywództwa transformacyjnego, nie dostarcza 
wystarczająco pewnych narzędzi, które pozwalają wykluczyć chary-
zmatyczne przywództwo odwołujące się do destrukcyjnych wartości 
i potrzeb. Stosując argumentum ad absurdum, można utrzymywać, że 
misją Adolfa Hitlera była – wykorzystajmy stylistykę Burnsa – reali-
zacja „moralnych wartości” określających narodową tożsamość 
Niemców tamtego okresu. W proponowanym modelu nie ma jedno-
znacznych gwarancji – oprócz wiary w  moralny rozwój Ameryka-
nów – że wizję przywódczą będzie można opatrzeć pozytywną kwa-
lifi kacją etyczną, nawet jeżeli wykluczymy oszustwo lidera oraz 
możliwość błędnego rozpoznania potrzeb określonej zbiorowości. 
Etyczne zakotwiczenie relacji przywódczej, jako procesu realizacji 
emancypacyjnych wartości, tworzy kruchą konstrukcję, która nie 
dostarcza wystarczającej pewnej odpowiedzi, dlaczego niektóre 
zbiorowości akceptują destrukcyjnych przywódców, i jak rozpoznać 
tych, których cele nie mieszczą się w etycznie pozytywnej perspek-
tywie. Ostatecznym argumentem Burnsa jest wiara w uniwersalne 
wartości, o  czym ćwierć wieku po ukazaniu się swojej książki on 
sam tak pisze: 
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Jestem jednak przekonany, że ludzie na całym świecie – choć 
kierowani przez różnych przywódców – stopniowo, po omacku 
i krętymi drogami kształtowali i porządkowali nadrzędne zasa-
dy moralne. Jestem przekonany, że humanistyczne wartości 
(enlightenment values): wolność, równości i braterstwo (wspól-
nota) nadal oddziałają na wyobraźnię i  kształtują losy wielu 
ludzi, przynajmniej w zachodnim świecie. Wierzę, że poszano-
wanie życia, wolność i dążenie do szczęścia określają nie tylko 
tożsamość Amerykanów, lecz także większość społeczeństw 
Zachodu [Burns 2004: xi].

Po drugie, koncepcja przywództwa transformacyjnego została 
sformułowana w kontekście tradycyjnego modelu wspólnoty poli-
tycznej, którego najważniejsze odniesienie stanowi obywatelstwo 
państwa narodowego. Rola przywódców transformacyjnych jest tu 
podwójna. Polega na defi niowaniu i  klaryfi kacji znaczeń, które 
budują obywatelską tożsamość, a także na wpisywaniu w te znacze-
nia celów, których realizacja zaspokaja i kształtuje zarazem eman-
cypacyjne potrzeby członków wspólnoty. Wyzwań dla modelu 
Burnsa można upatrywać w koncepcjach nawiązujących do idei spo-
łeczeństwa ponowoczesnego. Formułowana jest w nich ogólna teza 
dotycząca kryzysu więzi moralnej, wiążącego się z przeobrażeniami 
instytucji obywatelstwa i  spadkiem znaczenia narodowego pań-
stwa. Procesy te skłaniają niektórych autorów do proponowania 
alternatywnych modeli: obywatelstwa globalnego, kosmopolitycz-
nego, elastycznego lub zwielokrotnionego [Haratyk 2009]. W efek-
cie przywództwo polityczne w coraz większym stopniu odwołuje się 
do zbiorowych tożsamości nowego typu (np. w przypadku między-
narodowych ruchów pozarządowych), które modyfi kują tradycyjne 
treści obywatelstwa. Argument ten – choć jednoznacznie nie pod-
waża wartości modelu Burnsa – uwidacznia jego historyczny kon-
tekst i poznawcze ograniczenia.

Argumentów krytycznych poszukiwać można także poza polity-
ką, np. w obszarze przywództwa biznesowego. Zwróćmy uwagę na 
ideę zarządzania przez kulturę organizacyjną, która zrobiła w latach 
80. ubiegłego wieku spektakularną karierę w naukach o zarządza-



94

Jerzy Szczupaczyński ,  W poszukiwaniu etycznych fundamentów przywództwa 
we wspó łczesnym świecie

niu. Idea ta zakłada, że zaszczepienie „silnej” kultury korporacyj-
nej, pełniącej funkcje integracyjne, identyfi kacyjne i motywacyjne, 
poprawia efektywność gospodarowania. Kultura organizacyjna 
rozumiana jest tu jako zespół przekonań, norm i wartości tworzą-
cych społeczną tożsamość organizacji, której kształtowanie stanowi 
podstawowe zadanie organizacyjnego przywództwa. Brak etycz-
nych wyznaczników tego procesu może prowadzić do tworzenia się 
„sekt korporacyjnych”, jak twierdzi Dave Arnott, które zacierają 
różnice między organizacyjnymi i  indywidualnymi celami [Arnott 
2000]. Przywództwo transformacyjne w tym wydaniu prowadzi do 
całkowitego utożsamienie się pracownika korporacji z organizacyj-
nymi wartościami i normami oraz budowania jego samoidentyfi ka-
cji wokół narzuconych znaczeń. „Sekty korporacyjne” burzą równo-
wagę między różnymi obszarami zaangażowania jednostki: pracą, 
życiem rodzinnym, zaangażowaniem w więzi sąsiedzkie. Przejmują 
funkcje różnych obszarów społecznej aktywności jednostki, a co za 
tym idzie, przechwytują w nadmiarze emocjonalne i motywacyjne 
zasoby. Krytycy zarządzania przez kulturę korporacyjną wskazują, 
że jest to szczególna strategia kontroli, oparta na dążeniu do 
zawłaszczenia „Ja” jednostki. Uogólniając argument, można wska-
zać na niebezpieczeństwo nadmiernej mobilizacji, które niesie wiara 
w uniwersalny charakter wartości moralnych. Stwarza ona niebez-
pieczeństwo fanatyzmu, wywołującego zagrożenie dla mniejszości 
różnego typu, które z różnych względów nie są w stanie zaakcepto-
wać celów przywódcy. Uniwersalistyczne założenia modelu Burnsa 
rodzą klasyczne pytania o niebezpieczeństwa wynikające z tyranii 
większości mobilizowanej przez natchnionych – być może w słusz-
nej sprawie – przywódców.

Dyskurs jako zasada etycznej legitymizacji

Próbą pokonania słabości propozycji Burnsa jest koncepcja przy-
wództwa transpozycyjnego, odwołująca się do idei moralnego dys-
kursu jako przesłanki etycznej legitymizacji [Price 2007]. Chodzi 
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o badanie przywódczych dążeń i wykorzystywanych instrumentów 
z punktu widzenia ich usytuowania w spluralizowanym kulturowo 
świecie. Idea przywództwa transpozycyjnego opiera się na założe-
niu, że cele i  wartości konstytuujące relację przywódczą powinny 
podlegać debacie, będącej próbą ich uzgodnienia i moralnej weryfi -
kacji. Doszukiwać się tu można pokrewieństwa z  koncepcjami 
demokracji deliberatywnej [Held 2010], a także poglądami Jürgena 
Habermasa i  Johna Rawlsa. W  przeciwieństwie do modelu przy-
wództwa transformacyjnego trudno wskazać w  literaturze przed-
miotu pierwowzór przywództwa transpozycyjnego. Formułowane 
są różne propozycje oparte na podobnych założeniach etycznego 
uprawomocnienia przywódczych praktyk.

Moralny dyskurs może mieć charakter zarówno wewnętrzny, jak 
i zewnętrzny (pomiędzy wspólnotami politycznymi). W pierwszym 
przypadku idea przywództwa transpozycyjnego przypomina kon-
cepcję Ronalda Heinfetza, jednego z klasyków poszukiwań formuły 
etycznego przywództwa [Heinfetz 1994]. Heifetz twierdzi, że naj-
ważniejszą domeną przywództwa wyznaczają problemy adaptacji 
jednostek w  zmieniającym się środowisku i  konfl ikty wokół ludz-
kich postaw i wartości. Rolą lidera jest pomoc w sytuacjach wyma-
gających zmiany przekonań, poprzez klaryfi kację wartości, na któ-
rych opierają się kolektywne dążenia. Podobnie strategie lidera 
transpozycyjnego wychodzą z założenia, że przywódcza wizja może 
się opierać na błędnym rozpoznaniu potrzeb obywateli; co więcej, 
w przeciwieństwie do koncepcji Burnsa, bardzo poważnie biorą pod 
uwagę zróżnicowane postrzeganie wspólnego dobra [Wren 2007]. 
Nakłada to na lidera etyczny obowiązek inicjowania procesu dys-
kursywnego uzgodnienia celów.

Dodać jednak należy, że w koncepcji przywództwa transpozycyj-
nego akcent stawiany jest na dyskurs zewnętrzny, któremu można 
przypisać co najmniej dwie funkcje. Po pierwsze, poznanie aksjolo-
gicznych perspektyw innych wspólnot politycznych pozwala lidero-
wi lepiej rozumieć potrzeby swoich zwolenników i  założenia, na 
których opierają się proponowane cele. Moralny dyskurs sprzyja eli-
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minacji ograniczeń poznawczych przywódcy, inicjuje proces uczenia 
się. Proponenci przywództwa transpozycyjnego dodają, że badanie 
celów z różnych perspektywy moralnych wpływa pozytywnie także 
na rozwój obywatelskich kompetencji zwolenników [Keeley 2004].

Po drugie, celem dialogu powinna być próba osiągnięcia kompro-
misu, jeżeli chodzi o  systemy wartości moralnych sąsiadujących 
wspólnot. Przywódca ocenia potrzeby i  aksjologiczne założenia 
swojej grupy w  kontekście kulturowego zróżnicowania otoczenia, 
co – zgodnie z założeniami przywództwa transpozycyjnego – powin-
no sprzyjać harmonijnemu ułożeniu relacji pomiędzy zbiorowościa-
mi kierującymi się odmiennymi wartościami, a  także zwiększać 
szanse współpracy pomiędzy nimi. Jest to istotna konsekwencja 
w  świecie wzrastającego zróżnicowania poglądów moralnych oraz 
pogłębiających się problemów, których rozwiązanie wymaga współ-
pracy w skali globalnej.

Zwróćmy uwagę, że zagadnienie, z  którym usiłują uporać się 
zwolennicy przywództwa transpozycyjnego nie jest nowe i odczyta-
ne być może jako mutacja klasycznego pytania liberalizmu: w  jaki 
sposób pogodzić potrzebę wspólnego działania z wolnością jednost-
ki, w warunkach zróżnicowanych przekonań i interesów. Próbował 
na nie odpowiedzieć m.in. John Rawls w swojej koncepcji liberali-
zmu politycznego, opartego na przesłance „rozumnego pluralizmu” 
[Rawls 2013]. Idea przywództwa transpozycyjnego – ogólnie tu 
zarysowana – wpisuje się więc w szerszą debatę na temat legitymi-
zacyjnych podstaw władzy we współczesnych społeczeństwach. 
Wskażemy dwie wątpliwości, które w naszym przekonaniu nie tyle 
kwestionują założenia modelu, ile wskazują potrzebę uzupełnień 
i konkretyzacji.

Pierwsza uwaga dotyczy ograniczeń idei dyskursu jako etyczne-
go zakorzenienia relacji przywódczych. Proponowana zasada ma 
charakter proceduralny, jest heurystycznym instrumentem testo-
wania wizji przywódczej, a w przypadku dyskursu wewnętrznego, 
narzędziem jej doskonalenia. Nie jest jednak do końca jasne, czy 
i na podstawie jakich przesłanek możliwe jest odrzucenie celów pro-
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ponowanych przez lidera. Otwartość przywódcy transpozycyjnego 
na inne perspektywy moralne nie może oznaczać radykalnego 
imparcjalizmu, jaki proponują niektórzy zwolennicy demokracji 
deliberatywnej [Held 2010: 313–319]. Oznaczałoby to zaprzeczenie 
przywództwa jako relacji opartej na dążeniach i potrzebach określo-
nej zbiorowości (przywódca przyjmujący pozycję bezstronności jest 
arbitrem lub mediatorem, a nie przywódcą).

Na ograniczenia idei dyskursu zwracają uwagę sami proponenci 
przywództwa transpozycyjnego. Na przykład Price zauważa, że suk-
ces strategii otwartości na odmienne perspektywy moralne zależy 
od dopasowania dyskursu do kontekstu przewodzenia [Price 2007: 
82–83]. Wynikające z tego poznawcze samoograniczenie zapobiega 
destrukcyjnej sytuacji, kiedy brane są pod uwagę wszystkie dostrze-
galne różnice, co uniemożliwia zbudowanie modus vivendi. Tylko 
zawężenie pola widzenia pozwala osiągnąć porozumienie owocujące 
dobrowolnym dostosowaniem i redukcją wrogości.

Ideę moralnego dyskursu jako legitymizacyjną przesłankę przy-
wództwa zilustrujemy sięgając po dwie koncepcje sformułowane na 
różnych obszarach badań. Celem jest pokazanie, w jaki sposób ogólne 
założenia mogą być przekładane na bardziej konkretne rozwiązania.

Pierwszym przykładem jest integratywna teoria społecznych 
kontraktów Th omasa Donaldsona i Th omasa W. Dunfee’ego, zapro-
ponowana na gruncie etyki biznesu [Donaldson, Dunfee 1994]. 
Nawiązuje ona do tradycji kontraktualizmu – zapoczątkowanej 
przez Hobbesa, Rousseau i Locka – w której kluczową rolę odgrywa 
pojęcie umowy społecznej, pozwalające zrozumieć porządek ekono-
miczny, polityczny i moralny. Porządek ten ustanawiany jest dzięki 
dobrowolnym, opartym na racjonalnych przesłankach porozumie-
niom pomiędzy jednostkami.

Punktem wyjścia koncepcji Donaldsona i Dunfee’ego jest zało-
żenie ograniczonej racjonalności moralnej, nieuniknionej w warun-
kach kulturowego zróżnicowania środowiska i  informacyjnego 
przeciążenia decydentów. Oznacza to, że w sytuacjach nacechowa-
nych wyborami moralnymi poszukiwanie oparcia dla decyzji przy-
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wódczych w  sferze teoretycznego dyskursu etycznego musi być 
skazane na niepowodzenie. Problem ograniczonej racjonalności 
moralnej można rozwiązać – zdaniem Donaldsona i Dunfee’ego – 
formułując zasadę wolnej przestrzeni moralnego wyboru. Jej uni-
wersalizm autorzy koncepcji uzasadniają w duchu „zasłony niewie-
dzy” Rawlsa. Jest to reguła, co do której możemy założyć, że 
zostałaby zaakceptowana przez wszystkich racjonalnie działają-
cych uczestników, ze względu na potrzebę ograniczenia moralnej 
niepewności działań i  respektowania kulturowych zróżnicowań 
etycznych interpretacji. Reguła wolnej przestrzeni moralnego 
wyboru nadaje różnego typu grupom (np. przedsiębiorstwom i kor-
poracjom zawodowym) prawo własnej interpretacji moralnej 
poprzez zawieranie „mikrospołecznych kontraktów”, określających 
lokalne standardy etyczne. Mikrospołeczne kontrakty, zawierane 
na zasadzie konsensu i  dobrowolności, są, według Donaldsona 
i  Dunfee’ego, ograniczane jedynie przez standardy uniwersalne, 
tzw. hipernormy, które defi niują reguły etyczne fundamentalne dla 
ludzkiej egzystencji.

Pojęcie kontraktu społecznego można interpretować jako kon-
kretyzację modelu przywództwa transpozycyjnego. Etyczną podsta-
wą legitymacji władzy lidera jest klaryfi kacja mikrospołecznego 
kontraktu wewnątrz wspólnoty politycznej oraz podejmowanie 
prób uzgodnienia warunków jego współistnienia w zróżnicowanym 
kulturowo i  politycznie świecie. Transpozycyjność przywódcy to 
świadomości równoprawności różnych perspektyw moralnych, 
a także działania mające na celu pokojową – na ile jest to możliwe – 
realizację przywódczych celów, z  wykorzystaniem dialogu i  kon-
traktów zawieranych pomiędzy różnymi zbiorowościami. W takim 
wydaniu idea kontraktu społecznego odpowiada regułom „ekono-
mii konfl iktu moralnego” [Gutmann, Th ompson 1996], postulują-
cej redukcję zbędnej wrogości i dobrą wolę wzajemnego dostosowa-
nia stron reprezentujących odmienne punkty widzenia.

Innego przykładu operacjonalizacji idei przywództwa transpozycyj-
nego dostarcza koncepcja wartości publicznej (public value) Marka H. 
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Moore’a (Moore 1995). Amerykański badacz wpisuje się w  nurt 
poszukiwań nowych formuł zarządzania publicznego, będących 
odpowiedzią na wyzwania późnej nowoczesności. Dynamika sfery 
publicznej i systemów sprawowania władzy owocuje zmianą fi lozofi i 
rządzenia, którą można określić jako przejście od perspektywy hie-
rarchiczno-centralistycznej, do partycypacyjnej i sieciowej. Od kilku 
dekad poszukiwany jest nowy paradygmat zarządzania publicznego, 
poddający rewizji założenia klasycznej doktryny administracji, ufun-
dowanej przez prace Maksa Webera, Woodrowa Wilsona i Franka J. 
Goodnowa. Podważany jest tradycyjny model kontroli administracji 
za pomocą środków formalnoprawnych i nadzoru ze strony instytucji 
politycznych, a także dychotomia polityki, jako sfery określania celów 
polityki społecznej, i administracji, jako aparatu realizującego te cele 
[Moynihan 2010: 21]. Ważną rolę odgrywa postulat etycznego zako-
rzenienia działań funkcjonariuszy władzy publicznej [Denhardt, 
Denhardt 2000: 550]. Oparcia dostarcza krytyka Weberowskiego 
założenia o neutralności biurokracji wobec wartości, która prowadzi 
recenzentów tradycyjnego paradygmatu administrowania do postu-
latu bardziej proaktywnego zaangażowania na rzecz ideałów demo-
kracji i dobrego rządzenia [Frederickson 1971].

Koncepcja wartości publicznej formułuje propozycję przedefi nio-
wania roli administracji jako aktywnego kreatora interesu publicz-
nego. 

Przedstawiciele administracji publicznej muszą uczestniczyć 
w tworzeniu wspólnotowego wyobrażenia o tym, czym jest inte-
res publiczny. (…) Rolą administracji jest nie tyle poszukiwanie 
kompromisu w  reakcji na pojawiające się interesy społeczne, 
ile budowanie wzajemnych relacji i  zaangażowania obywateli, 
aby mogli lepiej rozumieć zróżnicowane interesy i wypracować 
koncepcję wspólnego dobra, łączącą ich w szerszej perspektywie 
jako członków wspólnot i społeczeństwa [Denhardt, Denhardt 
2000: 554–555]. 

Wynika z  tego postulat tworzenia różnorodnych form dialogu, 
które pozwolą wypracować wizję przyszłości i  powiązanych z  nią 
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polityk społecznych. Chodzi o  budowanie mechanizmów społecz-
nych konsultacji i uzgodnień na różnych etapach wytwarzania dóbr 
publicznych. Zgodnie z  koncepcją public value, proces zarządzania 
w sferze publicznej zakłada ciągłe poszerzanie zakresu współpracy 
i  uzgadniania wzajemnych powinności pomiędzy podmiotami 
reprezentującymi zbiorowe preferencje i potrzeby. Zdaniem Moore’a, 
tworzenie sieci zorientowanych na tworzenie publicznej wartości 
stanowi legitymizacyjną podstawę przywództwa w sferze zarządza-
nia publicznego. Etycznym zobowiązaniem osób, które pełnią przy-
wódcze role w sferze publicznej, jest wyrzeczenie się autorytatywnej 
pozycji i  części prerogatyw na rzecz wspierania demokratycznej 
deliberacji [Dobel 2007: 158]. Zaangażowanie w procesy kreacji inte-
resu publicznego wiąże się także z poszerzeniem odpowiedzialności 
o zadania związane z edukacją obywatelską i wspieraniem sektora 
organizacji pozarządowych.

Tak więc, kluczowym elementem procesu tworzenia wartości 
publicznej są konsultacje społeczne, upowszechnienie partycypa-
cyjnego trybu podejmowania decyzji i  poszukiwanie społecznej 
legitymizacji przez funkcjonariuszy publicznych. Niektórzy bada-
cze posługują się pojęciem „zdekoncentrowanego przywództwa” 
(shared leadership), które zakłada sieciowy, oparty na zaangażowa-
niu wielu środowisk tryb wypracowywania i wdrażania celów poli-
tyki społecznej [Blandin 2007]. Podstawową kompetencją takiego 
przywództwa jest umiejętność budowania sieci zorientowanych 
na tworzenie publicznej wartości, zdolność tworzenia „zintegro-
wanego systemu relacji – w poprzek formalnych i nieformalnych 
granic różnych organizacji i sektorów” [DeSeve 2007: 211]. Syner-
gia zdekoncentrowanego przywództwa ma tworzyć istotną war-
tość dodaną, biorąc pod uwagę nie tylko efektywność rządzenia, 
lecz także jego legitymizację i umacnianie społeczeństwa obywa-
telskiego.

Przywództwo transpozycyjne wymaga szczególnych kompeten-
cji. Joseph Masciulli i Andy Knight [2009] piszą o „inteligencji kon-
tekstualnej”, która nabiera znaczenia w  społeczeństwach późnej 
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nowoczesności. Są to umiejętności poznawcze oparte na zdolno-
ściach analitycznych, doświadczeniu, ciągłym uczeniu się, intuicji, 
a  jednocześnie tradycyjnych cnotach przywódczych, takich jak 
odwaga i determinacja. Istotą kontekstualnej inteligencji jest zdol-
ność do refl eksji i  rozwiązywania problemów z  wykorzystaniem 
wiedzy różnego typu i różnych perspektyw kulturowych.

Upodmiotowienie jako standard 
etycznego przywództwa

Inną etyczną miarą przywództwa jest upodmiotowienie zwolenni-
ków. W niektórych koncepcjach przyjmuje ona formę radykalnego 
postulatu zniesienia asymetrii relacji przewodzenia. Za przykład 
służyć może koncepcja „opiekuńczego przywództwa” (servant 
leadership) Roberta Greenleafa [1977], która dzięki popularyzacji 
i  zainteresowaniu empirycznie zorientowanych badaczy stała się 
jedną z  bardziej wpływowych koncepcji etycznego przywództwa, 
a jej ślady odnaleźć można w rozmaitych doktrynach zarządzania.

Punktem wyjścia Greenleafa jest diagnoza kryzysu autorytetu 
instytucji odpowiedzialnych za rozwój społeczny, a  także postulat 
zmiany moralnych wzorców relacji międzyludzkich, w szczególności 
tych, które dotyczą władzy i odpowiedzialności za sprawy publicz-
ne. Greenleaf, proponując nowy typ przywództwa, którego podsta-
wą ma być służenie innym, rozumiane szeroko, jako niesienie 
pomocy, dbałość o  jakość życia i  zaspokajanie potrzeb. Jego zda-
niem tylko przywódcy spełniający to kryterium będą w pełni rozpo-
znawani w przywódczej roli i będą potrafi li wypełnić swoje społecz-
ne funkcje. Najważniejszą z  nich jest promowanie niezbędnych 
zmian, których nie są w  stanie wprowadzać istniejące instytucje, 
funkcjonujące rutynowo, bez wizjonerskiego spojrzenia w  przy-
szłość. Aby jednak przywódcza misja mogła być spełniona, lider 
musi zyskać zaufanie jako „opiekun”, „sługa” swoich zwolenników. 
Musi umieć wsłuchiwać się w ich potrzeby, współdzielić ważne dla 
ich tożsamości doświadczenia i  rozumieć aspiracje. Innym zada-
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niem przywódcy jest poszukiwanie rozwiązań, które niosą szansę 
zmniejszenia niesprawiedliwości społecznych.

W koncepcji Greenleafa odnaleźć można kilka etycznych kryte-
riów, które spełniać powinien przywódca. Pierwszym jest sposób 
traktowania władzy i kontroli. „Opiekuńczy przywódca” w minimal-
nym stopniu wykorzystuje atrybuty formalnej władzy. Oparta na 
świadomej aprobacie celów dobrowolność podporządkowania jest 
przeciwstawiona władzy formalnej, jako relacja pozbawiona przy-
musu i  manipulacji. Istotniejsza wydaje się druga miara. Proces 
przewodzenia powinien prowadzić, zdaniem Greenleafa, do przeka-
zania uprawnień i umiejętności przywódczych. Przywództwo trak-
towane jest jako relacja transferowalna; rola lidera polega na 
upodmiotowieniu zwolenników w  takim stopniu, aby sami mogli 
spełniać funkcje „opiekuńczego przywództwa” w  stosunku do 
innych członków społeczności. Jednym z uzasadnień takiej multi-
plikacji relacji przywódczej jest potrzeba rozwoju zaangażowania 
zwolenników na rzecz wspólnoty, opartego na szacunku dla innych, 
zaufaniu i dążeniu do podmiotowości.

Podobny wątek odnaleźć można u innych badaczy. Bass i Steidl-
meier, wymieniając warunki „autentycznego” przywództwa, piszą, 
że jego składnikiem jest „działanie na rzecz prawdziwego upodmio-
towienia (empowerment) i  samorealizacji [Bass Steidlmeier 2004]. 
Upodmiotowienie wyklucza jednokierunkową komunikację – zwo-
lennicy powinni mieć możliwość uczestniczenia w rozwijaniu wizji 
celów i podejmowaniu decyzji. Lider powinien komunikować się ze 
zwolennikami w sposób, który motywuje ich do rozwoju własnego 
potencjału, przejęcia kontroli nad własnym życiem i „doskonalenia 
świata”.

Etyczna retoryka dobrze koresponduje ze starszymi modelami 
przywództwa partycypacyjnego, opracowanymi dla potrzeb zarzą-
dzania w organizacjach gospodarczych, w których delegacja upraw-
nień i dbałość o poczucie sprawstwa członków grupy są traktowane 
jako ważny element skuteczności [Yukl 2006: 108]. Można wymie-
nić cały szereg zachowań przywódczych zalecanych w  literaturze 
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menedżerskiej jako narzędzia zwiększające poczucie upodmioto-
wienia pracowników: delegowania uprawnień, klaryfi kacja zadań, 
wspierająca komunikacja, rezygnacja z  nadmiernej kontroli pod-
władnych, podkreślanie osiągnięć i wysiłku pracowników, ułatwia-
nie dostępu do informacji itp. Dla niektórych badaczy jest to argu-
ment, aby postulat upodmiotowienia traktować podejrzliwie, jako 
przejaw ideologii dominacji, skrywający zmianę trybu kontroli 
zachowań organizacyjnych w  epoce postfordyzmu. Joanne Ciulla 
wskazuje na przykład, że upodmiotowienie defi niowane jest przede 
wszystkim w  kategoriach psychologicznych, jako wynik procesu, 
którego efektem jest wzrost wewnętrznej motywacji, poczucia kon-
troli i  skuteczności pracownika [Ciulla 2004b]. Znacznie rzadziej 
w kategoriach rzeczywistej relokacji zasobów i władzy, niż w kate-
goriach „przywódczej terapii”, opartej na etycznej symbolice.

Argument ten ma dla nas znaczenie drugorzędne – wartość 
etycznych postulatów nie może być dyskredytowana wyłącznie na 
podstawie dekonstrukcji kontekstów społecznych, w jakich postula-
ty te są instrumentalizowane. Na płaszczyźnie rozważań teoretycz-
nych poważniejsze wątpliwości budzi roszczenie uniwersalizmu, na 
którym opiera się model Greenleafa. Etyczny wymóg multiplikacji 
stoi w  sprzeczności z  istotnymi funkcjami, które można uznać za 
signum specifi cum przywództwa: kształtowanie przyszłościowych 
wizji, emancypacyjnych celów, także strategii wychodzenia z sytu-
acji kryzysowych. Realizacja tych funkcji wymaga nie tylko unikal-
nych kompetencji, lecz także adekwatnej skali oddziaływania. 
Poważne problemy społeczne, z którymi zmierzyć się muszą przy-
wódcy, mają szeroki zasięg i  trudne, nieoczywiste rozwiązania. 
Koncepcja multiplikacji przywództwa opiera się na ryzykownym 
założeniu, że potrzebne kompetencje znajdują się w zasięgu prawie 
każdego obywatela, a problemy rozwiązywane są przede wszystkim 
w mikroskali. Utrzymanie tego założenia jest możliwe tylko kosz-
tem redukcji treści przywództwa, do – jak chce tego Greenleaf – 
„służenia” obywatelom. Znika złożony problem relacji pomiędzy 
partykularnymi dążeniami i dobrem wspólnym. Logicznym końcem 
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procesu radykalnego upodmiotowienia jest przekreślenie roli wybit-
nych jednostek.

Inne wątpliwości budzi przeciwstawienie w  kategoriach etycz-
nych władzy formalnej i  przywództwa. Są to relacje oparte na 
odmiennych formułach legitymizacji, ale w obu przypadkach oczy-
wista jest kulturowa i historyczna zmienność tych formuł. Jest ona 
widoczna w ewolucji rozumienia, czym jest przywództwo. Jak twier-
dzi Ciulla, dokonywała się ona na dwóch płaszczyznach: środków, 
które zapewniają skuteczność i  sposobu określania celów [Ciulla 
2004a: 10–13]. Biorąc pod uwagę środki oddziaływania, mamy do 
czynienia z  zawężeniem się zbioru społecznie uprawomocnionych 
sposobów przywódczego wpływu. Najwcześniejsze defi nicje (z  lat 
20. i  30. ubiegłego wieku) mówią o  „zdolności realizowania woli 
przywódcy” lub „zagwarantowaniu posłuszeństwa”. W późniejszych 
defi nicjach pojawiają się inne określenia: przekonywanie, inspiro-
wanie, zindywidualizowane oddziaływanie. Natomiast na płasz-
czyźnie celów zauważyć można ewolucję w  kierunku realizacji 
zamierzeń uzgadnianych pomiędzy liderem i  zwolennikami. To 
przesunięcie znaczeń ilustruje historycznie zmienny charakter for-
muł uprawomocnienia władzy i wpływu, który kłóci się z uniwersa-
listyczną tezą o  etycznej wyższości „upodmiotowiającego” przy-
wództwa. Przeczy jej także kulturowe zróżnicowanie normatywnych 
wzorów. Przykładowo tradycja konfucjańska, określająca prototypy 
przywódcze dominujące w chińskim kręgu kulturowym, podkreśla 
niezmienność moralnych zobowiązań posłuszeństwa, wynikających 
z  tradycyjnej struktury państwa i  rodziny [Molchanow 2009: 34]. 
Tendencję do zacierania asymetrii władzy uznać należy za histo-
ryczny produkt cywilizacji zachodniej i jej instytucji, takich jak libe-
ralna demokracja i prawa człowieka.

W niektórych koncepcjach idea upodmiotowienia i samorealiza-
cji jako etycznej formy relacji przywódczej przybiera wyrafi nowaną 
postać. Interesującym przykładem jest model „autentycznego przy-
wództwa” (authentic leadership), zaproponowany przez zespół bada-
czy pod kierunkiem Gardnera [Gardner et al. 2005]. Uwaga skupio-
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na jest na pojęciu autentyczności, rozumianym jako posiadanie 
własnych wartości, przekonań i emocji, oraz zgodne z nimi postępo-
wanie. Autorzy koncepcji nawiązują do dorobku tzw. pozytywnej 
psychologii, która zajmuje się różnymi aspektami wartościowego 
życia, zdrowia psychicznego i  samorealizacji [Seligman 2002]; 
dowodzą, że autentyczność jest podstawowym warunkiem etyczno-
ści, ponieważ zawiera w sobie „moralnie pozytywną perspektywę”. 
Zdaniem Gardnera, autentyczni liderzy kształtują klimat, który 
promuje etyczne zachowania i poczucie odpowiedzialności. Auten-
tyczne przywództwo zwiększa zdolność rozpoznawania etycznych 
aspektów sytuacji decyzyjnych i  uczenia się na podstawie moral-
nych doświadczeń. Dodatkowym czynnikiem jest odwaga i konse-
kwencja we wdrażaniu etycznych decyzji w życie. Najważniejszymi 
atrybutami autentycznego przywództwa są samoświadomość, 
akceptacja samego siebie i  oparte na tych atrybutach działania 
i relacje. Autentyczne przywództwo defi niowane jest jako „proces, 
który czerpiąc zarówno z pozytywnego psychologicznego potencja-
łu jednostki, jak i odpowiedniego organizacyjnego kontekstu, skut-
kuje większą samoświadomością i  samoregulacją pozytywnych 
zachowań przywódców i  ich zwolenników ‒ co z  kolei stymuluje 
pozytywny rozwój uczestników tego procesu” [Gardner et al. 2005: 
345]. Tak więc, odnajdujemy tu znajomą ideę multiplikacji przy-
wództwa. Centralną tezą zespołu Gardnera jest twierdzenie, że 
„autentyczni” przywódcy poprzez swoje zachowania modelują ana-
logiczne procesy i stany u swoich zwolenników, pobudzając ich roz-
wój i wpływając pozytywnie na składowe psychologicznego dobro-
stanu.

Koncepcja Gardnera ilustruje radykalne konsekwencje, jakie 
można budować, opierając się na jej indywidualistycznie rozumia-
nej idei podmiotowości i  rozwoju. Stają się one celem samym 
w  sobie, przydając etycznego waloru relacji przywódczej. Pojęcia 
podmiotowości, rozwoju samowiedzy i  autentyczności jednostki, 
zyskują autonomiczne znaczenie, z pominięciem szerszych społecz-
nych odniesień.
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W kręgu personalistycznych poszukiwań 
modelu etycznego przywództwa
W innym kierunku idą propozycje nawiązujące do dorobku chrze-
ścijańskiego personalizmu. Ich autorzy skupiają uwagę na altru-
izmie, jako przesłance etycznego przywództwa. Cnota altruizmu 
jest rozumiana jako trwała dyspozycja do czynów, które przynoszą 
korzyści innym ludziom, nie wyrządzając przy tym szkód. Zwolen-
nikami takiego podejścia są kanadyjscy badacze Rabindra N. 
Kanungo [2001] i  Manuel Mendonca [2001], którzy formułują 
radykalną tezę, że jedynie przywództwo oparte na altruistycznych 
motywach, rozumianych jako dbałość o dobro zwolenników, może 
być przywództwem skutecznym. Teoretyczna argumentacja, którą 
rozwijają, nawiązuje do dorobku etyki, w  szczególności myśli 
Sokratesa, Platona i św. Tomasza z Akwinu. W przekonaniu kana-
dyjskich badaczy podstawą etycznej kwalifi kacji przywództwa jest 
charakter motywów, działań i społeczny kontekst, w którym osa-
dzona jest rozpatrywana relacja. Każdy z wymienionych aspektów 
ma charakter warunku koniecznego, ale nie wystarczającego. Aby 
wszystkie trzy czynniki złożyły się na pozytywną kwalifi kację 
przywództwa, obok altruistycznych intencji muszą być uwzględ-
nione kontekst i konsekwencje oddziaływania na środowisko spo-
łeczne.

Odpowiadając na pytanie, skąd biorą się u  przywódców altru-
istyczne motywacje, Kanungo zaznacza, że są one efektem moral-
nego rozwoju formującego charaktery, efektem kultywowania 
moralnych wartości w praktyce. Punktem wyjścia tego procesu jest 
samodoskonalenie lidera, które ma na celu rozwój cnót niezbęd-
nych w kierowaniu społecznymi organizacjami.

Kanungo różnicuje formy, w  jakich występują altruistyczne 
motywacje. Obok motywacji zorientowanych wyłącznie na dobro 
członków zbiorowości, może występować splot motywacji altru-
istycznych i egoistycznych. Koegzystencja motywów rodzi bardziej 
utylitarną etykę przywództwa, którą Kanungo nazywa konsekwent-
nie „utylitarystycznym altruizmem”. Jej dodatkowa siła zasadza się 
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na przekonaniu, że cele i  zachowania przywódcze przynosić będą 
korzyści także samemu przywódcy.

Istotną tezą „altruistycznej” koncepcji przywództwa jest odmien-
ność etycznych miar, które powinny być stosowane w  przypadku 
przywództwa transformacyjnego i transakcyjnego. Kanungo stosu-
je wykorzystywane przez etyków rozróżnienie między konsekwen-
cjalizmem i  etyką powinności. Konsekwencjalizm wyznacza ramy 
etycznego wartościowania w  przypadku przywództwa transakcyj-
nego. Przywództwo transformacyjne natomiast opiera się na etyce 
powinności, której centralnym elementem jest norma społecznej 
odpowiedzialności, zakładająca niesienie pomocy innym, bez wzglę-
du na osobiste skutki. Kanungo stawia hipotezę, że obie etyki 
ugruntowane są na odrębnych typach postrzegania świata społecz-
nego i  samego siebie. Zwolennicy „altruistycznej” koncepcji przy-
wództwa usiłują połączyć elementy etyki deontologicznej i  etyki 
cnoty. Nawiązując do personalistycznej tradycji, określają etyczne 
ramy działań jednostki w kontekście ludzkiej godności, autonomii, 
wspólnotowej harmonii, podmiotowości i solidaryzmu. Podkreśla-
ją, że bez wyraźnych standardów etycznych nie jest możliwe kon-
trolowanie pokus nadużycia władzy, ani zagwarantowanie odpowie-
dzialnego postępowania osób, które w  rolach przywódczych 
występują (Whetstone 2002).

Wartość poznawcza koncepcji przywództwa opartego na orga-
nizacyjnym altruizmie może być oceniana z  różnych punktów 
widzenia, jednak największe zastrzeżenia budzi kontrfaktyczny 
charakter przekonania, że we wszystkich sytuacjach decyzyjnych 
zawierających komponent moralnego wyboru postawa altruistycz-
na może być postawą dominującą. Rozpatrzmy to założenie w kon-
tekście współczesnych organizacji gospodarczych. W odniesieniu 
do przywództwa biznesowego jego słabością jest abstrahowanie 
od instytucjonalnej charakterystyki środowiska pracy współcze-
snych menedżerów.

W przeobrażeniach, jakie dokonały się we współczesnych korpo-
racjach, dostrzec można dwa ogólne procesy, które się uzupełniają, 
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ale w  pewnym sensie stanowią również swoje zaprzeczenie. Po 
pierwsze, dominujące wzory zachowań środowisk menedżerskich 
zostały w dużej mierze oddzielone od tradycyjnych odniesień moral-
nych, a  także poddane doraźnej kontekstualizacji i pragmatyzacji. 
Czynnikami, które temu sprzyjają, są przypadkowość i  turbulent-
ność warunków zarządzania, stanowiące regułę współczesnego biz-
nesu. Robert Jackall [1988] pisze o patrymonialno-biurokratycznej 
mentalności menedżerów, która kontrastuje z tradycyjnymi warto-
ściami moralnymi. Jak wyraził to jeden z  „globalnych” menedże-
rów: „To co jest słuszne w korporacji, jest czymś innym niż to, co 
jest dobre w domu lub w kościele. W korporacji jest słuszne to, cze-
go oczekuje od nas przełożony” [Jackal 1988: 4]. Po drugie, równo-
legle mamy do czynienia z kodyfi kacją reguł etycznego postępowa-
nia w biznesie, a co za tym idzie zmianą trybu ich oddziaływania na 
postępowanie jednostek. Standardy kodeksów etycznych organiza-
cji gospodarczych mają charakter „miękkiego prawa”, ich przestrze-
ganie w coraz mniejszym stopniu opiera się na mechanizmach cha-
rakterystycznych dla standardów moralnych (sumienie, poczucie 
winy, przekonania moralne jednostki), a w coraz większym stopniu 
podlega hierarchicznym mechanizmom organizacyjnej kontroli 
zachowań. Tak więc, nawet jeżeli przyjmiemy, że idea przywództwa 
opartego na postawie altruistycznej ma walory konstrukcji należy-
cie uzasadnionej i  dobrze osadzonej w  tradycji etycznej, można 
argumentować, że charakter środowiska pracy współczesnych 
menedżerów nadaje jej status idei pozbawionej praktycznej uży-
teczności.

Zakończenie

Jednym z  czynników wyjaśniających zainteresowanie etycznymi 
aspektami przywództwa jest powszechnie odczuwane rozczarowa-
nie moralną jakością strategii przywódczych, które dominują w poli-
tyce i  biznesie. Społeczne oczekiwania w  tym zakresie znajdują 
potwierdzenie m.in. w  wynikach analiz kulturowych prototypów 
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przywództwa. W  przeprowadzonych na przełomie wieków bada-
niach porównawczych projektu GLOBE – obejmujących 62 najważ-
niejsze obszary kulturowe świata – uczciwość okazała się być cechą 
powszechnie lokowaną jako pożądany atrybut skutecznego przy-
wództwa [House et al. 2004]. Poszukiwania wzorca etycznego przy-
wództwa są wiodącym wątkiem koncepcji, których autorzy starają 
się zaproponować koncepcyjną alternatywę wobec spuścizny 
Machiavellego i Webera. 

Pojęcie etycznego przywództwa jest wieloznaczne i  może być 
różnie rozumiane [Yukl 2007; Ciulla 2004a]. Wybrane zostały te 
koncepcje, które w  moim przekonaniu reprezentują najciekawsze 
i  najbardziej wpływowe kierunki poszukiwań. Ich wspólną cechą 
jest próba odpowiedzi na pytanie, na podstawie jakich przesłanek 
można legitymizować przywództwo jako relację o  istotnych impli-
kacjach dla społeczeństw i  jednostek. Znalezienie wystarczająco 
dobrze uzasadnionej odpowiedzi pozwoliłoby z większą pewnością 
formułować oceny przywódców, celów, do których dążą i środków 
przez nich wykorzystanych. Koncepcje etycznego przywództwa są 
więc rozumiane jako takie koncepcje normatywne, które dążą do 
określenia wzorca przywództwa w kategoriach dobra i zła, zakłada-
ją, że jest to relacja o charakterze moralnym. 

Prezentowane koncepcje oferują odmienne kryteria, a także róż-
ne strategie ich identyfi kacji. Burns poszukuje etycznych uzasad-
nień w  sferze uniwersalnych wartości moralnych, zakorzenionych 
we wspólnotowych dążeniach do wolności i sprawiedliwości. W kon-
cepcji przywództwa transpozycyjnego nacisk położony jest na rolę 
dyskursu jako mechanizmu etycznej legitymacji. W  innych teore-
tycznych projektach wyróżnione miejsce zajmuje kryterium 
upodmiotowienia, a także osobiste cnoty i altruistyczne motywacje. 
Poszukiwania wzorca etycznego przywództwa wyznaczają wartości 
ważne dla naszego kręgu cywilizacyjnego, takie jak demokracja, 
wolność, obywatelska podmiotowość, rozwój i autonomia jednostki.

Zasygnalizowane argumenty krytyczne są ilustracją niedoskona-
łości omawianych koncepcji. Podstawowego znaczenia modeli tego 
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typu upatrywać należy w  ich funkcji kulturotwórczej i krytycznej, 
ale w artykule przedstawione zostały także przykłady praktycznych 
interpretacji. Za ilustrację posłużyła idea kontraktów społecznych, 
uzasadniająca dyskursywne procedury uzgadnianie wartości, jako 
jeden z  elementów etycznej legitymizacji. Interpretacje tego typu 
rezygnują z  ambicji poszukiwania kompletnego i  uniwersalnego 
modelu przywództwa, który integruje standardy odnoszące się do 
środków, celów i osób pełniących funkcje przywódcze, rozstrzygając 
przy tym wiele fundamentalnych kwestii dotyczących etycznych 
podstaw władzy, wolności człowieka, uniwersalizmu wartości, 
wspólnego dobra.

Krytyczna i  kulturotwórcza funkcja koncepcji etycznego przy-
wództwa ma szczególne znaczenie w  kontekście przemian społe-
czeństw XXI wieku, które niosą coraz większy brak przejrzystości 
stosunków władzy, rozmycie odpowiedzialności publicznej i erozję 
norm moralnych w  życiu publicznym. Prezentowane w  artykule 
idee przypominają o ważnej tezie: etyka i odpowiedzialność moral-
na znajdują się w centrum problematyki przywództwa. Znaczenie 
tej tezy polega nie tylko na inspirowaniu akademickich rozważań, 
ale także jej implikacjach dla realnych strategii przywódczych. 
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S u m m a r y

In Search of Ethical Guidance for Leadership 
in the Contemporary World

Th e aim of this paper is to present and discuss the most infl uential concepts of ethical 
leadership. Th e article consecutively analyses the transforming leadership model as formu-
lated in the 1970s, transpositional leadership based on the notion of discourse, and fi nally 
concepts focused on the empowerment of individuals and ideas associated with the tradi-
tion of Christian personalism. Th ese models not only off er diff erent criteria of ethical 
leadership, but likewise strategies for their identifi cation. Th e analysis demonstrates that 
the search for diff erent criteria of ethical leadership is closely tied to the founding values of 
Western civilization, such as democracy, civil empowerment, autonomy and development 
of individuals. Th e paper also aims to illustrate how ideas from outside the area of leader-
ship studies, e.g. developments in the domain of public management, can be used to specify 
the postulates of ethical leadership models.
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