
Wst´p

Tematem tej ksià˝ki jest przywództwo, a ÊciÊlej – próba przekonania Czytel-
nika o potrzebie zastàpienia tej formy w∏adzy innà, lepiej dostosowanà do wspó∏-
czesnych realiów organizacyjnych. Stosunek do przywództwa zale˝y oczywiÊcie
od sposobu rozumienia tego poj´cia. W ksià˝ce omówione b´dà ró˝ne propozy-
cje terminologiczne i zwiàzane z nimi teorie. 

W odniesieniu do polskiej tradycji j´zykowej, przywództwo kojarzy si´
z oczywistà nierównoÊcià pozycji przywódcy i jego zwolenników. Przywódca, to
ktoÊ, kto wie wi´cej, widzi szerzej, rozumie lepiej; to ktoÊ, kto prowadzi innych;
ktoÊ, bez kogo ludzie skazani sà na b∏àdzenie. W tym rozumieniu przywództwa,
przywódca ma monopol racji. Aby go utrzymaç, musi on wyraênie wyró˝niaç si´
na tle swojego otoczenia. Kiedy maleje dystans spo∏eczny mi´dzy przywódcà
a podw∏adnymi, kiedy wizje, pomys∏y i decyzje tych ostatnich zyskujà rang´ rów-
nà tym, których autorem jest przywódca, wówczas koƒczy si´ przywództwo.
A przecie˝, zgodnie ze starym stereotypem kulturowym, wszyscy nie mogà rzà-
dziç, nie mo˝na bowiem utrzymaç statku na w∏aÊciwym kursie, gdy ko∏o sterowe
trzyma zbyt wiele ràk. 

Wydaje si ,́ ˝e istota tak rozumianego przywództwa polega na przekonaniu
podw∏adnych, i˝ przywódca zaspokaja ich dwie istotne potrzeby egzystencjalne:
potrzeb´ pewnoÊci i bezpieczeƒstwa oraz potrzeb´ identyfikacji. Mówiàc inaczej,
dzi´ki przywódcy majà oni poczucie bezpieczeƒstwa i wzory do naÊladowania. 

Te dwie podstawowe potrzeby niekoniecznie jednak muszà byç zaspokaja-
ne przez przywódc .́ Rozumia∏ to doskonale Max Weber, który rozwinà∏ teori´
biurokracji, jako alternatyw´ przywództwa. Zgodnie z tà teorià, poczucia bezpie-
czeƒstwa i wzorów do naÊladowania mo˝e dostarczaç pracownikom sama organi-
zacja, jako system racjonalny, z góry zaplanowany i ÊciÊle sformalizowany; system
przewidywalny, wykluczajàcy przypadkowoÊç. Praktycznym zastosowaniem tej
koncepcji by∏ model organizacji mechanistycznej F. W. Taylora, szeroko rozpo-
wszechniony w szczytowym okresie rozwoju cywilizacji przemys∏owej. W odhu-
manizowanym, biurokratycznym systemie kierownik przestaje byç przywódcà,
staje si´ koordynatorem pracy wàsko wyspecjalizowanych podmiotów. Jako stra˝-
nik szczegó∏owych norm funkcjonowania organizacji, koordynator w tym syste-
mie mo˝e byç wy∏àcznie koordynatorem autokratycznym. Wy∏àcznoÊç decydowa-
nia nie czyni go jednak przywódcà, bo to nie on, tylko organizacja zaspokaja
pracownikom potrzeb´ pewnoÊci i bezpieczeƒstwa oraz potrzeb´ identyfikacji. 
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Na drugà i ca∏kiem odmiennà alternatyw´ przywództwa wskazujà coraz cz´-
Êciej widoczne w warunkach cywilizacji informacyjnej procesy i zjawiska zwiàzane
z pojawieniem si´ struktur sieciowych lub tzw. organizacji wirtualnych, opartych na
funkcjonowaniu tymczasowych zespo∏ów zadaniowych. NiepewnoÊç i brak wzor-
ców sà typowymi i przyrodzonymi cechami uczestnictwa w tych formach organiza-
cyjnych. Cz∏onkowie tych organizacji muszà byç ludêmi przedsi´biorczymi i kre-
atywnymi, co oznacza, ̋ e sami muszà umieç radziç sobie z niepewnoÊcià i na w∏asnà
odpowiedzialnoÊç rekonstruowaç wzory zachowaƒ. W zaspokajaniu tych potrzeb
nie jest w stanie zastàpiç ich ani maksymalnie elastyczna, s∏abo sformalizowana or-
ganizacja, ani tymczasowy kierownik, skoncentrowany na stwarzaniu warunków do
realizacji zadania, którego wykonawcami sà wysokiej klasy profesjonaliÊci. Rola
kierownika zespo∏u zadaniowego w organizacji wirtualnej polega przede wszystkim
na wykorzystaniu potencja∏u podleg∏ych mu pracowników. W zwiàzku z tym stawia
on im raczej problemy do rozwiàzania, a nie cele; dyskutuje z nimi o sposobach dzia-
∏ania, a nie narzuca je; dzieli si´ z nimi informacjami, a nie zachowuje je dla siebie
w przekonaniu, ̋ e jako kierownik powinien wiedzieç wi´cej. Kierownik w organiza-
cji wirtualnej jest wi´c, podobnie jak w organizacji biurokratycznej, koordynatorem,
a nie przywódcà. W odró˝nieniu jednak od organizacji biurokratycznej jest on
w tym przypadku koordynatorem demokratycznym. 

I w∏aÊnie ta ostatnia forma w∏adzy organizacyjnej – koordynacja demokra-
tyczna, zmuszajàca ludzi do samodzielnego zaspokajania potrzeb pewnoÊci i bez-
pieczeƒstwa oraz identyfikacji, zas∏uguje na upowszechnienie zarówno w organi-
zacji, jak i w ˝yciu spo∏ecznym, gdzie bardziej znana jest pod nazwà demokracji
liberalnej. Preferencje dla tej formy sprawowania w∏adzy wynikajà z wielu ró˝no-
rodnych korzyÊci, które sà z nià zwiàzane. Sà to korzyÊci o charakterze: 

• spo∏eczno-kulturowym, poniewa˝ koordynacja demokratyczna w najwi´k-
szym stopniu sprzyja rozwojowi cz∏owieka, intensyfikujàc procesy uczenia si´
i osiàgania dojrza∏oÊci spo∏ecznej, co jest podstawà spo∏eczeƒstwa obywatel-
skiego i respektowania praw cz∏owieka; 

• ekonomiczno-organizacyjnym, bo w warunkach burzliwego otoczenia na
globalnym rynku przedsi´biorczoÊç i kreatywnoÊç wszystkich pracowników,
a nie tylko wàskiej grupy liderów, mo˝e zapewniç organizacji odpowiednià
efektywnoÊç i konkurencyjnoÊç dzia∏ania; 

• etyczno-moralnym, gdy˝ ten sposób sprawowania w∏adzy radykalnie ograni-
cza liczb´ bezmyÊlnych wykonawców poleceƒ, zwolnionych z odpowiedzial-
noÊci moralnej za skutki swojego dzia∏ania. 
Czy zatem przywództwo, jako form´ w∏adzy organizacyjnej, nale˝y bez-

wzgl´dnie odrzuciç? Ale˝ nic podobnego! Przywództwo jest cenne i zas∏uguje na
wsparcie. Pod jednym wszak˝e warunkiem, a mianowicie w sytuacji, gdy b´dzie
ono drogà do koordynacji demokratycznej. Nale˝y bowiem odró˝niç przywódz-
two emocjonalne od przywództwa racjonalnego. To pierwsze polega na utrwa-
laniu i wzmacnianiu zale˝noÊci podw∏adnych od ich przywódcy. To drugie zaÊ
wyra˝a si´ w procesie stopniowej emancypacji podw∏adnych. W przywództwie
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emocjonalnym relacje mi´dzy przywódcà a podw∏adnymi przypominajà stosu-
nek mi´dzy w∏adcà a poddanymi, w przywództwie racjonalnym zaÊ – stosunek
mi´dzy nauczycielem a uczniami, którzy po pewnym czasie dorastajà do swoje-
go mistrza, a bywa, ˝e go przerastajà. Pod wp∏ywem przywódcy racjonalnego
podw∏adni dojrzewajà do samodzielnego radzenia sobie z niepewnoÊcià i samo-
dzielnego doboru wzorców. Przywództwo racjonalne to nic innego, jak proces
unicestwiania przywództwa. 

Wspomniana wczeÊniej burzliwoÊç otoczenia dzisiejszych organizacji oraz
widoczna we wspó∏czesnych spo∏eczeƒstwach tendencja do kszta∏cenia si´ w ska-
li masowej, noszàca znamiona rewolucji edukacyjnej, wydajà si´ wystarczajàcy-
mi przes∏ankami popularnoÊci koordynacji demokratycznej. A jednak, mimo
wszystko, w ró˝nych Êrodowiskach wcià˝ dzia∏a na wyobraêni´ romantyczna wi-
zja genialnego wodza porywajàcego za sobà t∏umy. Wcià˝ nie brakuje ch´tnych
do odgrywania roli bohatera ludowego, a tak˝e tych, którzy ch´tnie daliby si´ po-
rwaç i uwieÊç jakiemuÊ mesjaszowi lub m´˝owi opatrznoÊciowemu w nadziei, ˝e
przyniesie on szcz´Êcie i zaprowadzi porzàdek. Powodem, dla którego tak si´
dzieje jest specyficzna kultura w∏adzy, utrwalajàca przez wieki mit przywództwa
emocjonalnego. Wp∏yw tej kultury widoczny jest tak˝e w kulturach organizacyj-
nych. Kultura zaÊ, jak wiadomo, zmienia si´ znacznie wolniej ni˝ warunki ˝ycia.
W krajach zachodnich, gdzie demokracja i prawa cz∏owieka majà najd∏u˝sze tra-
dycje, zmiany dawnej kultury w∏adzy sà najbardziej widoczne, co nie znaczy, ˝e
znajdujà one zawsze prze∏o˝enie na wzory kultur organizacyjnych. Niema∏o jest
jednak na Êwiecie paƒstw, w których wcià˝ od praw cz∏owieka wa˝niejsza jest wo-
la w∏adcy. Polska jest krajem, który co prawda pod wzgl´dem ustrojowym nale˝y
do szeroko rozumianego „Zachodu”, ale w warstwie kulturowej wcià˝ mamy do
czynienia ze Êcieraniem si´ tych przeciwstawnych tendencji, co jest dobrze wi-
doczne w dyskursie publicznym. 

W ksià˝ce próbowa∏em przedstawiç d∏ugà list´ szkód powodowanych przez
kultur´ w∏adzy, wyst´pujàcà w wielu odmianach, szkód wynikajàcych z uleg∏oÊci
wobec przywódców, z ∏atwej rezygnacji z wolnoÊci i prawa do w∏asnych poglàdów
w zamian za Êwi´ty spokój i z∏udne poczucie bezpieczeƒstwa. Nie podzielam bo-
wiem fascynacji wybitnymi przywódcami, za którymi ludzie gotowi sà pójÊç
w ogieƒ. Dla ludzi by∏oby niewàtpliwie lepiej, gdyby zamiast wchodziç w ogieƒ,
zechcieli pomyÊleç. Nikomu oczywiÊcie nie mo˝na zabroniç s∏u˝enia jakiemuÊ
wodzowi lub podziwiania pewnegoÊ idola. Warto jednak zwróciç uwag´ na koszt
takich zachcianek, ponoszony nie tylko przez ich amatora, ale i przez jego oto-
czenie spo∏eczne. 

Planowana ksià˝ka ma wi´c dwa cele: pierwszym jest promocja koordynacji
demokratycznej i prowadzàcego do niej przywództwa racjonalnego, zaÊ drugim –
prezentacja wzorów kultury w∏adzy s∏u˝àcej rozmaitym totalizmom i przeciwsta-
wienie im wzorów kultury demokratycznej. 

Ksià˝ka podzielona jest na cztery rozdzia∏y poprzedzone wst´pem. W pierw-
szym rozdziale zawarty jest przeglàd propozycji terminologicznych i koncepcji
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dotyczàcych w∏adzy, autorytetu i kierowania. Szczególny nacisk zosta∏ po∏o˝ony
na sposób rozumienia przywództwa i koordynacji. Ró˝nice mi´dzy tymi dwiema
formami kierowania ludêmi zosta∏y podkreÊlone przez przypisanie im odr´b-
nych, specyficznych funkcji. W koƒcowej cz´Êci rozdzia∏u omówione sà rozmaite
koncepcje przywództwa organizacyjnego, które w uj´ciu historycznym wyraênie
wskazujà na ewolucj´ od przywództwa emocjonalnego do racjonalnego. 

Drugi rozdzia∏ poÊwiecony jest uzasadnieniu poglàdu o potrzebie upowszech-
niania koordynacji demokratycznej, jako formy sprawowania w∏adzy w organiza-
cji. Wykorzystano w tym celu zarówno argumenty natury spo∏eczno-kulturowej,
jak i ekonomiczno-organizacyjnej. W rozdziale tym okreÊlone zosta∏y nawyki kul-
turowe, cechy osobowoÊciowe i umiej´tnoÊci wymagane u pracownika traktowa-
nego jako podmiot niezale˝ny, który uczestniczy w procesie sprawowania w∏adzy
organizacyjnej. Ostatnia cz´Êç rozdzia∏u poÊwi´cona jest roli przywódcy racjonal-
nego w kszta∏towaniu walorów podw∏adnych potrzebnych w koordynacji demo-
kratycznej. 

Pozosta∏e dwa rozdzia∏y dotyczà konfrontacji wzorów kulturowych sprzyja-
jàcych przywództwu emocjonalnemu i tych w∏aÊciwych dla koordynacji demo-
kratycznej. Ró˝nice mi´dzy tymi kulturami wynikajà ze sposobu zaspokajania
potrzeby pewnoÊci i bezpieczeƒstwa oraz potrzeby identyfikacji. Rozdzia∏ trzeci
poÊwi´cony jest analizie kultur niskiej i wysokiej tolerancji niepewnoÊci. Ludzie
z niskà tolerancjà niepewnoÊci poszukujà kogoÊ, kto im zapewni poczucie pew-
noÊci i bezpieczeƒstwa. Prowadzi to do paternalizmu i dominacji stosunków hie-
rarchicznych. Ludzie z wysokà tolerancjà niepewnoÊci potrafià sami radziç sobie
z niepewnoÊcià, co w relacjach spo∏ecznych sprzyja postawom liberalnym i rozwi-
janiu ró˝nych form kooperacji. 

W ostatnim, czwartym rozdziale skonfrontowane zosta∏y z kolei kultury
identyfikacji kolektywnej i dystrybutywnej. Identyfikacja kolektywna oznacza
znalezienie gotowych, a przy tym trwa∏ych wzorów do naÊladowania, co na ogó∏
zwiàzane jest z biernym podporzàdkowaniem si´ jednostki zewn´trznym wp∏y-
wom. Identyfikacja dystrybutywna wymaga natomiast samodzielnego konstru-
owania wzorów i ÊwiadomoÊci potrzeby ich adaptacji do zmieniajàcych si´ wa-
runków. 

TreÊç ksià˝ki odnosi si´ do g∏ównych problemów nauki o zarzàdzaniu. Ksià˝-
ka jest zatem adresowana do wszystkich, którzy wyst´pujàc w ró˝nych rolach,
z procesem zarzàdzania majà do czynienia, a wi´c do kierowników i pracowni-
ków rozmaitych organizacji oraz studentów na kierunkach administracji, zarzà-
dzania i marketingu. 

Czes∏aw  Sikorski

¸ódê, maj 2006 r.
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