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Przywództwo w perspektywie personalistyczno-fenomenologicznej

BRONISŁAW BOMBAŁA*

PRZYWÓDZTWO W PERSPEKTYWIE  
PERSONALISTYCZNO- 

-FENOMENOLOGICZNEJ

„Żyję w Wieku Zarządzania (...). Największe zło nie dzieje się obecnie w owych 
nędznych »spelunkach przestępstwa«, które lubił opisywać Dickens. Nawet nie 
w obozach koncentracyjnych i obozach pracy. Tam spotykamy się z jego koń-
cowym rezultatem. Rodzi się ono i jest wprowadzane w życie (wnioskowane, 
popierane, wykonywane i protokołowane) w schludnych, wyłożonych dywanami, 
ogrzanych i dobrze oświetlonych biurach przez spokojnych ludzi w białych koł-
nierzykach, z przyciętymi paznokciami i gładko wygolonymi policzkami, którzy 
nie muszą podnosić głosu. Stąd, rzecz dość naturalna, moim symbolem Piekła 
jest coś w rodzaju biurokracji państwa policyjnego lub biura do cna znikczem-
niałego koncernu przemysłowego”.

[24, s. 9–10].

1. Wprowadzenie

1.1. Tło badań

Zagadnienie przywództwa jest jednym z głównych problemów podejmowanych 
we współczesnej literaturze na temat zarządzania. Jest ono przedmiotem intensyw-
nych badań i nowych koncepcji teoretycznych [5, 30, 31]. Pierwsze badania koncen-
trowały się na opisie pożądanych cech przywódcy, powstały w ten sposób tzw. teorie 
cech i klasyfikacje stylów przywództwa. Z biegiem czasu pytanie badawcze ewolu-
owało od „co to jest przywództwo?” do „co to jest dobre przywództwo?”. Joanne Ciulla 
stwierdza, że etyka jest „sercem przywództwa”, a „dobre przywództwo” jest etyczne 
i skuteczne zarazem [12, s. 13]. Pozostaje jednak do rozwikłania kwestia: jak w prak-
tyce osiągnąć wysoki poziom skuteczności i etyczności przywództwa?
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1.2. Cel badań

W artykule dokonuję analizy porównawczej głównych teorii i koncepcji przy-
wództwa XX wieku przy zastosowaniu metametody fenomenologicznej, tj. „soczewki 
fenomenologicznej”. Wątkiem przewodnim analizy jest poszukiwanie odpowiedzi 
na pytanie: które koncepcje przywództwa zapewniają spójność ontologiczno-ontyczną 
zarządzania i mogą być uznane wzorcowe?

1.3. Metoda badań

W celu pogłębionej analizy podjętej problematyki zastosowałem metodę herme-
neutyczną [17, 28] i fenomenologiczną – „soczewkę fenomenologiczną” [7]. Używam 
także terminu „perspektywa fenomenologiczna”, który obejmuje większy horyzont 
czasowy i kontekst kulturowy, podobnie jak „koło hermeneutyczne”. „Soczewka 
fenomenologiczna” skupiająca to, co ontologiczne, i to, co ontyczne – w sensie 
Heideggerowskim [17], pozwala na dokładne ujęcie przedmiotu poddanego analizie 
– „wejrzenie” (wgląd, refleksja, rozwaga, męstwo) z perspektywy filozoficznej (onto-
logicznej) i z perspektywy nauk szczegółowych (ontycznej). Spójność ontologiczno-
-ontyczna to podstawowa dyrektywa proponowanej metody [9]. Dyrektywa nawiązuje 
do salutogenetycznej koncepcji Aarona Antonovsky’ego, której kluczowym pojęciem 
jest „poczucie koherencji” (sens of coherence) [1]. Na poczucie koherencji składają się 
trzy wymiary: poczucie zrozumiałości (comprehensibility), poczucie sterowalności 
(manageability) i poczucie sensowności (meaningfulness). Dla skutecznego i etycz-
nego zarządzania konieczna jest spójność (zrozumiałość, sterowalność, sensowność) 
pomiędzy podejmowanymi działaniami i oczekiwaniami społecznymi. Jednak bada-
nia ukazują dominację technokratycznego modelu zarządzania i powiązanego z nim 
destrukcyjnego przywództwa (destructive leadership), które nie zapewnia spójności 
ontologiczno-ontycznej i jest źródłem deprywacji potrzeb interesariuszy [22]. Istotne 
jest zatem wskazanie źródeł destrukcyjnego przywództwa, co umożliwia analiza 
hermeneutyczna. Z kolei fenomenologiczna analiza przywództwa (Sitz im Leben) 
pozwoli zrozumieć i nadać sens tej ważnej aktywności człowieka.

2. Klasyczne teorie przywództwa

Pierwszą poważną analizę zagadnienia przywództwa przeprowadził Max Weber. 
W jego koncepcji głównym pojęciem jest „panowanie”. W celu konceptualizacji tego 
terminu Weber stworzył trójdzielny schemat pojęciowy: władza – panowanie – dys-
cyplina [39, s. 39]. Władza oznacza możliwość realizacji swej woli w ramach pewnego 
stosunku społecznego. Panowanie to posłuszeństwo pewnych osób wobec rozkazu 
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o określonej treści. Natomiast dyscyplina to automatyczne i schematyczne posłuszeń-
stwo wobec rozkazu. Wyróżnił on trzy typy panowania [38, s. 159]:

 � racjonalne, oparte się na wierze w legalność ustanowionych porządków i prawa 
wydawania poleceń przez osoby sprawujące władzę (panowanie legalne);

 � tradycjonalne, które opiera się na wierze w obowiązującą tradycję;
 � charyzmatyczne, oparte na oddaniu się osobie uznanej za świętą lub wodza.

Weberowska analiza prowadzi do wniosku, iż optymalną formą jest przywództwo 
oparte na władzy: legitymizowanej statusem formalnym, uprawomocnionej przez 
zakorzenienie w tradycji i wzmocnionej charyzmatyczną osobowością. Wniosek ten 
jest ważną przesłanką w rozwijaniu „dobrego przywództwa”.

Przywództwo jest szczególnym rodzajem władzy. Różni się ono od tradycyjnej 
władzy tym, że obejmuje wpływ, tj. prowadzi do zmiany preferencji zwolenników 
przywódcy, podczas gdy władza wywołuje u podwładnych tylko zawieszenie ich prefe-
rencji. Istotę przywództwa stanowi wzrost wpływu ponad zwykłe podporządkowanie 
się rutynowym procedurom organizacji [21]. Przywództwo jest zarówno procesem, 
jak i pewną właściwością. Jako proces polega na wpływaniu, bez sięgania po środki 
przymusu, na uczestników organizacji. Jako właściwość przewodzenie jest zestawem 
cech przypisywanych osobom, które są postrzegane jako przywódcy.

Pierwsze badania przywództwa koncentrowały się na opisie pożądanych cech przy-
wódcy. Ich efektem były tzw. teorie cech i klasyfikacje stylów zarządzania. Badania 
psychologów potwierdziły istnienie tzw. wielkiej piątki cech osobowościowych (the 
Big Five personality traits), które charakteryzują przywódców [20]. Są to: ekstrawer-
tywność (extraversion/surgency), sumienność (conscientiousness), stabilność emo-
cjonalna (emotional stability), zgodność (agreeableness/cooperativeness) i otwartość 
(openness/intellect). Ekstrawertywność oznacza łatwość w nawiązywaniu kontaktów 
z innymi osobami. Sumienność cechuje osoby, które podczas realizacji celów są zor-
ganizowane, systematyczne, staranne, odpowiedzialne i zdyscyplinowane. Stabilność 
emocjonalna oznacza, że dana osoba jest zrównoważona, odporna na stres i pewna 
swoich kompetencji. Zgodność to zdolność do nawiązywania dobrych relacji z innymi, 
co wpływa na dobre stosunki pracy (good working relationships). Otwartość cechuje 
osoby twórcze, o szerokich zainteresowaniach.

Przykładem klasyfikacji stylów zarządzania jest stworzona przez Kurta Lewina 
triada, w której wyróżnił style: autorytarny, demokratyczny i  laissez-faire. Współ-
cześnie najczęściej stosowana jest klasyfikacja zaproponowana przez Roberta R. Bla-
ke’a i Jane S. Mouton [4], którzy wyróżnili style: bierny, demokratyczny, autokratyczny, 
kompromisowy i przywódczy.
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3. Zagadnienie przywództwa w podejściu sytuacyjnym

W latach 50. i 60. XX wieku w ramach podejścia sytuacyjnego prowadzono bada-
nia uwzględniające różne konteksty przywództwa. Stwierdzono, że wadą tradycyj-
nych ujęć było traktowanie roli przywódcy jako jednorodnej, niezależnej od zmian 
w relacjach między przywódcą i podwładnymi czy zmian w otoczeniu organizacji. 
W niektórych badaniach podkreślano, że dobór przywódcy uzależniony jest od istoty 
wykonywanego zadania, osłabiając w ten sposób punkt widzenia, zgodnie z którym 
to cechy przywódcy i członków grupy są kluczowymi czynnikami stylu przywódz-
twa. Późniejsze badania wykazały, że oba podejścia badawcze, tj. teoria cech i teoria 
sytuacyjna, przedstawiały uproszczony obraz rzeczywistości. W nowszych bada-
niach zmierzano do pełniejszej analizy przywództwa przez ujmowanie go jako pro-
ces wpływu społecznego.

Do najbardziej znanych modeli przywództwa sytuacyjnego należą: model Fiedlera, 
model ścieżki do celu Evansa i House’a oraz ewolucyjna teoria przywództwa Herseya 
i Blancharda. Model opracowany przez Freda E. Fiedlera opiera się na założeniu, że 
menedżerom trudno jest zmienić styl przywództwa, który przyczynił się do ich suk-
cesów [14]. Skoro style są względnie nieelastyczne i nie ma jednego stylu dobrego 
w każdej sytuacji, efektywność grupową można osiągnąć, dobierając menedżera do 
określonej sytuacji lub dostosowując sytuację do menedżera.

Model ścieżki do celu został opracowany przez Martina G. Evansa i Roberta 
J. House’a [13]. Opiera się on na założeniu, że motywacja danej osoby zależy od 
oczekiwania nagrody i od jej wartości. House twierdzi, że przywódca może oddzia-
ływać na podwładnych zwiększając ich korzyści płynące z osiągania celów stawia-
nych w pracy, objaśniając zależności tkwiące u podstaw wyboru ścieżki wiodącej do 
celu oraz zmniejszając przeszkody i dostarczając potrzebne zasoby. Czynniki, które 
zdaniem House’a pomagają znaleźć optymalny w danej sytuacji styl przywództwa, to: 
osobiste cechy podwładnych, naciski otoczenia i wymagania miejsca pracy.

Ewolucyjna teoria przywództwa została opracowana przez Paula Herseya i Kena 
H. Blancharda [19]. Według nich najskuteczniejszy styl przywództwa zależy od 
„dojrzałości” podwładnych. „Dojrzałość” oznacza: pragnienie osiągnięć, chęć bra-
nia na siebie odpowiedzialności, a także wiedzę, doświadczenie i umiejętności. Stan 
„dojrzałej współpracy” osiąga się, przechodząc przez cztery fazy. W pierwszej fazie, 
gdy pracownicy poznają organizację, właściwa jest orientacja na zadania. W drugiej 
fazie, gdy pracownicy poznali swoje zadania, orientacja na zadania może być wła-
ściwa, jeśli pracownicy nie chcą podejmować odpowiedzialności. W trzeciej fazie, 
kiedy zwiększają się umiejętności pracowników i ich motywacja, przełożony może 
rezygnować z dyrektywnego stylu i przez udzielanie poparcia wzmacniać dążenia 
podwładnych do większej samodzielności i odpowiedzialności. W miarę nabierania 
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doświadczenia i pewności pracownicy mogą sami sobą kierować i ponosić odpo-
wiedzialność. W czwartej fazie przełożony nie musi stosować poparcia ani zachęt, 
ponieważ zespół osiągnął „pełną dojrzałość”.

Swoistą kontynuacją podejścia sytuacyjnego jest obecnie teoria wymiany: Leader-
ship-Member Exchange Theory (LMX). Niemniej jednak LMX ma pewną epistemolo-
giczną wadę: jest teorią opisową, a nie normatywną, i koncentruje się na wyjaśnianiu, 
jak ludzie oddziałują na siebie, zamiast proponować nowe rozwiązania, dzięki któ-
rym ludzie mogą tworzyć wysokiej jakości relacje na wyższym poziomie etycznym.

4.  Jamesa MacGregora Burnsa protofenomenologia 
przywództwa

Nowy kierunek w badaniach nad przywództwem wytyczyła koncepcja, którą opra-
cował James MacGregor Burns. Wyróżnił on dwa typy przywództwa: przywództwo 
transakcyjne, które jest skoncentrowane na realizacji kontraktu pomiędzy pracodawcą 
i pracobiorcą oraz przywództwo transformacyjne, gdzie przywódcy koncentrują się 
na przekonaniach, potrzebach i wartościach swoich zwolenników [11].

Dystynkcja Burnsa opiera się na wnikliwej analizie przywództwa. Można powie-
dzieć nawet, iż Burns dokonał fenomenologicznego wglądu w przywództwo i uchwy-
cił jego istotę [31, s. 79]. Przede wszystkim podkreślił on, iż przywództwo nie jest 
sprawowaniem władzy w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Co prawda, podobnie 
jak władza, jest ono relacyjne, kolektywne i zorientowane na cele. Przywódcy jed-
nak nie ignorują motywów swych zwolenników. Istotne jest to, że przewodzą innym 
istotom (osobom), nie zaś rzeczom. Kontrola nad rzeczami (narzędziami, energią, 
informacją) jest aktem władzy, ale nie jest przewodzeniem. O przywództwie można 
mówić wtedy, gdy za sprawą liderów ich zwolennicy realizują cele, które opierają się 
na wspólnie uznawanych wartościach.

Współoddziaływanie osób w procesie przywództwa może, zdaniem Burnsa, 
przybierać dwie formy. Jedną z nich nazwał przywództwem transakcyjnym. Ma 
ono miejsce wtedy, gdy jedna osoba inicjuje kontakt z innymi w intencji wymiany 
czegoś, co jest wartościowe dla każdej ze stron. Wymiana taka może mieć charakter 
ekonomiczny, polityczny lub psychologiczny. Każda ze stron takiej transakcji jest 
świadoma zasobów i postawy partnera. Ich cele są ze sobą powiązane w takiej mie-
rze, iż są wplecione w proces wymiany, i dzięki niemu mogą być realizowane. Nie-
mniej nie ma czegoś, co trwale wiązałoby ze sobą jej uczestników. Akt przywództwa 
wprawdzie się dokonał, jednak nie zespolił lidera i jego zwolenników we wspólnym 
i nieprzerwanym dążeniu do wyższego celu.

Drugi rodzaj przywództwa Burns określił mianem przywództwa transformacyj-
nego. Ma ono miejsce wtedy, gdy przywódcy i ich zwolennicy wchodzą we wzajemne 
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związki, które wynoszą ich na wyższy poziom motywacji i moralności. Ich cele wpraw-
dzie od początku powiązane, ale oddzielne, łączą się ze sobą. Podstawy władzy funk-
cjonują nie jako wzajemnie równoważące się, lecz jako wspomagające wspólny cel. 
Przywództwo takie jest dynamiczne w tym sensie, że liderzy w pełni angażują się 
w stosunki ze swymi zwolennikami, którzy zainspirowani, stają się bardziej aktywni, 
sami częstokroć podejmując się przywództwa. Istotą takiego przywództwa jest zaan-
gażowanie. Czyste władanie nie może mieć charakteru przekształcającego; są to moż-
liwości otwierające się przed przywództwem.

Koncepcję przywództwa transformacyjnego rozwinął Bernard M. Bass, który 
identyfikuje elementy przywództwa transformacyjnego przy pomocy Wieloczynniko-
wego Kwestionariusza Przywództwa (Multifactor Leadership Questionnaire – MLQ). 
Kwestionariusz formułuje cztery zasady przywództwa [3, s. 5–6]:
1. Charismatic Leadership, or Idealized Influence, tj. charyzmatyczne przywództwo 

lub idealizujący wpływ. Przywódcy transformacyjni są wzorcem, są szanowani 
i podziwiani przez swoich zwolenników. Zwolennicy utożsamiają się z przywód-
cami i chcą ich naśladować. Przywódcy posiadają jasną wizję i poczucie celu.

2. Inspirational Motivation, tj. inspirująca motywacja. Przywódcy transformacyjni 
motywujący innych generują entuzjazm i stawiają wyzwania. Tacy przywódcy jasno 
komunikują oczekiwania i wyzwalają zaangażowanie w realizację celów i wizji.

3. Intellectual Stimulation, tj. stymulacja intelektualna, nie krytykowanie, pobudza-
nie do kreatywności, zabieganie o wytwarzanie nowych pomysłów i sposobów 
działania.

4. Individualized Consideration, tj. docenianie indywidualności. Przywódcy zwra-
cają uwagę na potrzeby i możliwości rozwoju innych.
Mimo wielu pozytywnych elementów nadal w tej koncepcji przywództwa istnieje 

podział na „wodzów” i „wojowników”. Trzeba podkreślić, iż we współczesnej organi-
zacji zwiększający się poziom wiedzy i umiejętności pracowników niweluje różnice 
w kwalifikacjach między przełożonymi a podwładnymi. Podwładni stają się coraz bar-
dziej kompetentni i samodzielni. A to sprawia, że są bardziej zainteresowani poszu-
kiwaniem partnerów do współpracy aniżeli „wodzów” i „mężów opatrznościowych”.

5.  Fenomenologia przywództwa jako przywództwo 
personalistyczne

Mimo że w głównym nurcie analizy przywództwa utrzymuje się jeszcze transak-
cyjny styl przywództwa i teoria LMX, to zauważa się coraz więcej badań będących roz-
winięciem koncepcji przywództwa transformacyjnego, np. fenomenologiczne ujęcie 
przywództwa [10, 31]. Fenomenologia przywództwa zakłada, że dobre przywództwo 
opiera się na uznaniu godności osoby każdego interesariusza organizacji, co oznacza, 
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że każdy powinien być traktowany jako podmiot, a nie przedmiot. Ponadto zwraca 
się uwagę na wspólnotowy charakter działalności organizacji. Procesy decyzyjne 
opierają się na wartościach wyznawanych przez członków organizacji. Podkreślanie 
wartości etycznych i godności osoby w procesie przewodzenia pozwala na określe-
nie takiego przywództwa jako przywództwo personalistyczne, a tworzoną kulturę 
organizacyjną jako kulturę personalistyczną [8].

Punktem wyjścia w przywództwie personalistycznym jest stwierdzenie, iż działal-
ność człowieka odznacza się moralnością, jego czyny są moralnie dobre lub moralnie 
złe: „wartości moralne – dobro i zło – stanowią nie tylko wewnętrzną właściwość ludz-
kich czynów, ale mają również to do siebie, że człowiek właśnie jako osoba poprzez 
te moralnie dobre lub złe swoje czyny sam staje się dobry lub zły. (...) wyabstrahowanie 
czynu ludzkiego od wartości moralnych byłoby sztuczne” [40, s. 16]. Przywództwo 
zatem jako relacja osoby do osoby jest jednym ze sposobów etycznego zachowania się 
człowieka. W związku z tym można mówić o moralnym nadużyciu władzy organi-
zacyjnej wszędzie, gdzie owe moralne podstawy pracy są naruszane: „Istotą wyzysku 
moralnego jest świadomość tego, że się jest wyzyskiwanym. Zachodzi to tam, gdzie 
praca jest oderwana od celów etycznych, którym z istoty i na podstawie wyraźnego 
zamiaru powinna służyć” [37, s. 86]. Współcześnie mamy do czynienia z wielką róż-
norodnością pracy i daleko posuniętą kooperacją, co sprzyja powstawaniu różnych 
form wyzysku moralnego. Moralny wyzysk pracy niesie za sobą szereg negatyw-
nych następstw. Prowadzi do braku zaufania, oportunizmu, uniemożliwia powstanie 
twórczej wspólnoty pracy. Dlatego należy wyróżnić trzy wymiary pracy [25, s. 140]:

 � techniczno-ekonomiczny, tj. przekształcanie przyrody w celu jej rozsądnego 
użytkowania;

 � psychologiczno-moralny, tj. zdobywanie nowych kompetencji i doskonalenie 
moralne;

 � społeczno-kulturowy, tj. tworzenie kultury i doskonalenie współżycia między-    
ludzkiego.
Sama czynność fizyczna czy biologiczna nie jest zatem pracą, decyduje tutaj okre-

ślona całość odniesiona do bytu człowieka (celowość, racjonalność, wolność). Praca 
w ujęciu fenomenologicznym ma charakter antropotwórczy: „Praca (...) mająca za 
przedmiot samą siebie, jest prawdziwym samowypracowywaniem się człowieka 
w materii, samowyzwalaniem się przez przyswajanie i praktyczne podporządkowa-
nie sobie zewnętrznych przedmiotowych konieczności” [35, s. 120]. Zacytowana 
definicja wskazują na ogromną rolę pracy w rozwoju osobowym człowieka. Rysem 
charakterystycznym pracy jest jej świadomo-refleksyjny charakter. Stąd też w przy-
wództwie personalistycznym nie akcentuje się różnic pomiędzy pracą „koncepcyjną” 
i „wykonawczą”, lecz dąży się do ich połączenia.

Fenomenologiczne pytanie o istotę przywództwa doprowadza do przywództwa 
personalistycznego. Podstawą tak ujętego przywództwa jest komunikacja rozumiana 
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jako doświadczanie siebie i innych przez dialog [31, s. 91] i budowanie solidarno-
ści: „Praca jest dialogiem. Ludzie, którzy pracują, rozmawiają. Praca rodzi się z roz-
mowy i jest jej dalszym rozwinięciem. (…) Rozmowa dochodzi do swej istoty, gdy 
staje się porozumieniem. Podobnie praca. Ona również dochodzi do swej istoty, gdy 
staje się współpracą. Jak kłótnia jest patologią mowy, tak walka jest patologią pracy. 
Każde porozumienie ma w sobie coś nietykalnego, coś świętego, ponieważ odsłania 
prawdę o człowieku jako istocie zdolnej do miłości. Podobnie współpraca. Także 
w niej pali się iskra miłości” [36, s. 297]. Współpraca sprawia, że menedżer staje się 
przywódcą, który służy interesariuszom organizacji. Współpraca oznacza także, że 
ludzie potrzebują siebie nawzajem.

Rysunek 1. Przywództwo personalistyczne w „soczewce fenomenologicznej”

to, co ontologiczne to, co ontyczne

pogłębiona refleksja  „moralny wzlot”  przywództwo personalistyczne

Źródło: opracowanie własne.

W personalistyczno-fenomenologicznym ujęciu przywództwa przyjmuje się, za 
Maxem Schelerem, za podstawową zasadę „moralny wzlot”, tj. zakłada się, że „dosko-
nalenie organizacji” rozpoczyna się od siebie samego [6]. Chodzi tu o refleksję nad 
sensem życia i aktywności przywódcy. W rezultacie możliwe jest przywództwo perso-
nalistyczne (por. rysunek 1). Istotą tak rozumianego przywództwa jest przede wszyst-
kim praca nad sobą – pogłębiona refleksja i „moralny wzlot”. Jest to proces trudny, 
co podkreślają przywódcy, którzy podejmują próby zarządzania zgodnie z zasadami 
etyki personalistycznej [26].

6.  Zagadnienie wczucia jako podstawa fenomenologii 
przywództwa

Fenomenologowie poszukując odpowiedzi na pytanie o istotę człowieka, posłu-
gują się terminem „wczucia”. Jest to akt poznawczy nastawiony na wewnętrzne prze-
życia drugiej osoby. Wczucie jest „formą uczestnictwa w bycie drugiego człowieka, 
współudziału, w jego życiu duchowym” [39, s. 28]. Wczucie pozwala odkryć ciele-
sno-psychiczno-duchową istotę człowieka i zarazem umożliwia poznanie siebie jako 
osoby. Dzięki obecności i spotkaniu drugiego człowieka mogę dojść do pełniejszego 
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zrozumienia siebie. Podobnie w procesie przywództwa należy „wczuć się” w dru-
giego człowieka.

Rysunek 2. Fenomenologia przywództwa w „soczewce fenomenologicznej”

to, co ontologiczne to, co ontyczne

personalizm fenomenologiczny  wczucie  psychologia fenomenologiczna

Źródło: opracowanie własne.

Wczucie jest kluczowe zarówno w filozofii fenomenologicznej (perspektywa onto-
logiczna), jak i w psychologii fenomenologicznej (perspektywa ontyczna) (por. rysu-
nek 2). W psychologii badanie „fenomenologiczne” uwzględnia perspektywę badanego 
podmiotu. Przyjmuje się, że zachowania podmiotu są związane z jego „polem feno-
menologicznym”, tj. sposobem widzenia świata, łącznie z własną osobą [32].

Fenomenologiczne podejście jest podstawą przywództwa personalistycznego 
i służebnego [7]. Różnice między tymi koncepcjami wynikają ze sposobu uzasad-
niania – przywództwo służebne ma inspirację religijną, koncepcja przywództwa 
personalistycznego w warstwie ontologiczno-aksjologicznej opiera się na persona-
lizmie, a w warstwie epistemologiczno-metodologicznej – na fenomenologii. Nato-
miast Servant lider to menedżer, który w praktyce zarządzania stosuje te koncepcje, 
to przywódca, który służy (rysunek 3).

Rysunek 3. Fenomenologiczna triada dobrego przywództwa

to, co ontologiczne to, co ontyczne

przywództwo personalistyczne  przywództwo służebne  przywódca, który służy

Źródło: opracowanie własne.

Termin „przywództwo służebne” (servant leadership) jako pierwszy wprowadził 
do analizy przywództwa w 1970 roku Robert Greeanleaf [16]. Służebność przywódz-
twa jest w jego ujęciu przede wszystkim kwestią postawy. Tak rozumiane przywódz-
two zaczyna się od poczucia, że chce się służyć innym ludziom. Idea przywództwa 
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służebnego postuluje odejście od tradycyjnego stylu opartego na bezpośrednim kie-
rowaniu i kontrolowaniu do stylu opartego na zachęcaniu pracowników do doskona-
łości i udzielaniu im pomocy. Najważniejszym zadaniem przywódcy służebnego jest 
ciągłe poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy osoby, które uczestniczą w procesie 
przywództwa, stają się zdrowsze, mądrzejsze, bardziej autonomiczne, coraz bliższe 
przywództwa służebnego?

Badania i analizy prowadzone przez Greeanleafa doprowadziły do opracowa-
nia dziesięciu podstawowych zasad przywództwa służebnego, które mają wyzwolić 
w ludziach potencjał twórczy i dać zadowolenie. Są to [33, s. 16–19]:
1. Listening, tj. wsłuchiwanie się w całego człowieka: ciało, umysł, duszę;
2. Empathy, tj. empatia, czyli zdolność do wnikania, odczuwania, rozumienia i akcep-

tacji unikalności, emocji i „stanów ducha” innych osób;
3. Healing, tj. magiczny wpływ wspomagający proces transformacji i integracji;
4. Awareness, tj. samoświadomość siebie i świadomość innych, siły przywództwa;
5. Persuasion, tj. przekonywanie, prowadzenie, ale niezmuszanie;
6. Conceptualization, tj. opracowywanie koncepcji, ukierunkowywanie, znajdowa-

nie delikatnej równowagi między celami strategicznymi i taktycznymi;
7. Foresight, tj. dalekowzroczność, intuicja ukazująca konsekwencje podjętych decyzji;
8. Stewardship, tj. włodarstwo, zarządzanie dobrem wspólnym;
9. Commitment to the Growth of People, tj. angażowanie ludzi do rozwoju: osobi-

stego, zawodowego i duchowego;
10. Building Community, tj. budowanie wspólnoty.

Cztery pierwsze zasady odnoszą się do cech osobistych przywódcy i wypełniają 
to, co Max Scheler nazwał „wzlotem moralnym”, i co dobrze oddaje metaforyczne 
określenie „być kimś”. Kolejne zasady są budowane na tych pierwszych i są ich dopeł-
nieniem w wymiarze społecznym – „czynić coś”. Zasady te wieńczy trudny i żmudny 
proces „budowania wspólnoty”. Przywódca służebny uświadamia sobie i innym, jak 
wiele zostało utracone w najnowszej historii ludzkości w wyniku przejścia od spo-
łeczności lokalnych do dużych form organizacyjnych. Ta świadomość powoduje, 
że przywódca służebny stara się wskazać pewne środki prowadzące do budowania 
wspólnoty. Zasady przywództwa służebnego nie tworzą sztywnego i wyczerpującego 
kodeksu. Niemniej jednak są one bazą przywództwa służebnego i swoistą ofertą skie-
rowaną do tych, którzy są otwarci na ten rodzaj przywództwa.

Praktykujący przywództwo służebne, prezes przedsiębiorstwa ServiceMaster 
Company, C. William Pollard stwierdza, iż przywódcy służebni tworzą otoczenie, 
w którym ludzie mogą się uczyć i rozwijać. Istotę przywództwa służebnego, które 
promuje godność człowieka, ukazał on na przykładzie „przyziemnej” pracy dwóch 
sprzątaczek. Różnica między dwoma kobietami polegała na tym, że jedna z nich była 
dumna z tego, co robi, a to wpływało na jej rozwój osobisty. Druga nie była dumna, 
co zacieśniało jej perspektywę postrzegania własnego potencjału i wartości osobistej. 
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Postrzeganie ważności własnej pracy ma związek z rodzajem przywództwa, którego 
uczestnikami jesteśmy [27, s. 244].

7.  J.-Roberta Ouimeta filozofia przywództwa 
jako promocja godności osoby ludzkiej

J.-Robert Ouimet, kanadyjski przedsiębiorca, prezes Ouimet-Cordon Bleu, Ouimet-
-Tomasso, jest doktorem nauk ekonomicznych i społecznych. Jego rozprawa doktorska 
traktuje o eksperymencie, który trwał czterdzieści lat w jego własnym przedsiębior-
stwie. Celem eksperymentu było odkrycie w zarządzaniu instrumentów, które połą-
czą efektywność ekonomiczną z rozwojem pracowników w miejscu pracy [26].

Eksperyment Ouimeta opierał się na nowatorskim podejściu do zarządzania, 
którego podstawy określa dokument zatytułowany „Nasz Projekt”. Dokument ten 
stwierdza, iż głównym celem pracujących w przedsiębiorstwie jest zapewnienie 
bezpieczeństwa i szczęścia swoim rodzinom. Drugim celem jest opłacalność ekono-
miczna przedsiębiorstwa. Ponadto podkreślono, że jeśli każdy będzie się czuł trak-
towany sprawiedliwie, to przez refleksję i modlitwę dojdzie do „stworzenia dobrej 
atmosfery, ducha miłości i wybaczania”. Podstawy systemu tworzy „pętla sprzężenia 
zwrotnego wartości”, która pozwala na modelowanie dynamiki wartości i kontrwar-
tości w środowisku pracy. Kontrwartości to skłonność do pychy, chciwości, zazdro-
ści, gniewu, lenistwa itp.

W teorii i praktyce zarządzania funkcjonują dwie konkurencyjne antropologie: 
człowieka ekonomicznego i koncepcja humanistyczna (personalistyczna). Pierw-
sza widzi w człowieku narzędzie produkcji i osiągania zysku. W drugiej – człowiek 
to byt obdarzony potrzebami, które trzeba wziąć pod uwagę, subiektywizmem, któ-
rego trzeba słuchać, osobistym bogactwem uzdolnień, które trzeba rozwijać. „Nasz 
Projekt” przekracza bariery i łączy obie antropologie [26, s. 69]. Składają się nań dwa 
zintegrowane systemy instrumentów zarządzania (ZSIZ). Pierwszy system – ZSIZ 
ekonomiczny – to: planowanie, organizacja, koordynacja, motywacja i kontrola. 
W tym systemie człowiek jest postrzegany z punktu widzenia ekonomicznego tak 
samo jak zasoby materialne. Ten stan rzeczy zdaniem Ouimeta jest podstawą braku 
równowagi gospodarki rynkowej.

„Nasz Projekt” stabilizuje system ekonomiczny przez wprowadzenie instrumen-
tów zhumanizowanego ZSIZ, które są rozwinięciem zasad etyki personalistycznej 
(por. rysunek 4). Instrumenty mają zapewnić pełny rozwój człowieka przez współ-
pracę. Opierają się one na wartościach wspierających, które zostały zgrupowane 
w 12 tematów: godność i wolność, pokój i pogoda, braterstwo i solidarność, pokora, 
prawda i autentyczność, rozwaga i rozeznanie, umiejętność słuchania i mądrość, 
sprawiedliwość i miłość, wiara i nadzieja, odpowiedzialność i odwaga, przebaczenie 
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i pojednanie, wydajność i produktywność. Wyróżnia się trzy rodzaje wartości: warto-
ści duchowe, wartości humanistyczne i wartości mieszane. Te pierwsze przyczyniają 
się do rozwoju osobistego, drugie – do rozwoju w relacjach społecznych, a trzecie 
pozwalają na rozwój osobowy i relacyjny [26, s. 72].

Rysunek 4. „Nasz Projekt” w „soczewce fenomenologicznej”

to, co ontologiczne to, co ontyczne

personalizm    pogłębiona refleksja    Nasz Projekt

(pętla sprzężenia zwrotnego wartości ZSIZ)

Źródło: opracowanie własne.

Ouimet podkreśla, że decydujące znaczenie we wprowadzaniu „Naszego Pro-
jektu” ma naczelne kierownictwo – czyli przywództwo. Jego ujęcie przywództwa jest 
bliskie koncepcji servant leadership i wyraża się w sentencji: „Raczej komuś służyć, 
niż się kimś posługiwać”. Przywództwo praktykowane przez Ouimeta, którego prze-
wodnią zasadą jest promocja godności osoby ludzkiej, można uznać także za formę 
przywództwa personalistycznego. Dobrze wyraża to sentencja: „Jest więc rzeczą 
możliwą, by nadać zarządzaniu sens (...) nadać ludzki, moralny, duchowy i religijny 
sens w prawdziwej atmosferze poszanowania wolności każdego człowieka. Jednym 
słowem, uczynić z zarządzania element służby człowiekowi i element współtworze-
nia z Bogiem” [26, s. 61]. Koncepcja Ouimeta unaocznia, że jest możliwe osiąganie 
zysku, dostarczanie usług klientom i równocześnie nadawanie sensu życiu człowieka 
w pracy. Możliwe jest dążenie do dwóch ideałów: ideału przedsiębiorcy, który ma 
na uwadze rozwój przedsiębiorstwa przez osiąganie zysku, oraz ideału człowieka, 
który szanuje swoich pracowników i konsumentów, służąc im jednocześnie.

Dyskusja i wnioski

Zamykając przegląd badań nad przywództwem, można odwołać się do syntezy 
teorii przywództwa autorstwa Gayle C. Avery. W swojej klasyfikacji wymieniła ona 
cztery główne typy (paradygmaty) przywództwa: klasyczne, transakcyjne, transforma-
cyjne i organiczne [2]. Autorka przedstawia je jako sposoby myślenia pojawiające się 
kolejno w literaturze i w działaniu praktycznym. Podkreśla jednocześnie, że wszyst-
kie wymienione rodzaje przywództwa występują we współczesnych organizacjach. 
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Klasyczne przywództwo (classical leadership) opiera się na dwóch kluczowych elemen-
tach: silnej osobowości i władzy formalnej, opartej na aparacie represji pozwalającym 
utrzymać posłuch i wpływ na podwładnych. Paradygmat transakcyjny (transactional 
leadership), rozwijający się w drugiej połowie XX wieku dominuje, zdaniem Avery, 
we współczesnych organizacjach. W paradygmacie tym nadal istnieje centralizacja 
i formalizacja władzy. Relacje interpersonalne oparte są na wymianie. Paradygmat 
wizjonerski, nazywany też transformacyjnym (visionary leadership, transformational 
leadership), pojawił się zdaniem Avery pod koniec XX wieku. Władza w tym para-
dygmacie opiera się na silnej, charyzmatycznej osobowości przywódcy. Jako czwarty 
w kolejności Avery wymienia organiczny typ przywództwa (organic leadership). 
W tym typie przywództwa akcent jest przesunięty z jednego przywódcy na kilku 
przywódców lub autonomiczną grupę. Władza oparta jest na wzajemnym szacunku 
i zaufaniu. Występuje tutaj decentralizacja władzy oraz odejście od władzy formalnej: 
liderem może być każdy w zależności od potrzeb i konkretnej sytuacji.

Klasyfikacja zaproponowana przez Avery jest jednak problematyczna pod wzglę-
dem chronologicznym. Przywództwo organiczne jest związane z podejściem systemo-
wym i koncepcją struktur organicznych, co oznacza, że było analizowane już w latach 
50. XX wieku. Koncepcja struktur organicznych dała początek całej rodzinie struktur, 
takich jak: macierzowe, zespołowe, hybrydowe, amorficzne. Biorąc pod uwagę kon-
cepcję zespołów autonomicznych, którą zaproponował Hyacinthe Dubreuil, początki 
przywództwa organicznego należy umieścić w latach 20. XX wieku. Tym niemniej 
klasyfikacja autorstwa Avery może służyć do oceny głównych stylów przywództwa 
pod względem ich etyczności i skuteczności. Technokratyczny model zarządza-
nia i powiązane z nim style (klasyczny i transakcyjny) opierają się na racjonalności 
instrumentalnej, która nie w pełni ujmuje ludzki wymiar zarządzania i jest źródłem 
deprywacji potrzeb interesariuszy organizacji. Style transformacyjny i organiczny 
opierają się na racjonalności aksjologicznej, zapewniając tym samym uwzględnienie 
czynnika humanistycznego w zarządzaniu.

W pogłębionej analizie przywództwa jest użyteczny personalizm fenomenolo-
giczny, który z jednej strony odkrywa zagrożenia natury ideologicznej (scjentyzm, 
technokratyzm), a z drugiej wskazuje kryteria – zasady etyczne, którymi powinien 
kierować się przywódca. Są to: personalizm, subsydiaryzm, uczestnictwo, solidaryzm, 
organizmalizm i dobro wspólne. Personalistyczno-fenomenologiczne ujęcie mieści 
się w nowym „paradygmacie” zarządzania, który jest tworzony na poietyczno/natu-
ralno/usługowym procesie i zakłada autonomię podmiotów w nim uczestniczących. 
Fenomenologia ma znaczący udział w tym procesie, ponieważ ze względu na docieka-
nie sensu pozwala lepiej zrozumieć rzeczywistość [29, s. 19]. To stwierdzenie zyskuje 
obecnie uznanie w naukach o zarządzaniu [15, 18, 23].

Odnośnie do implikacji proponowanej koncepcji dla praktyki przywództwa, ważna 
jest odpowiedź na pytanie: czy personalistyczno-fenomenologiczna wizja przywództwa 
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jest utopią? Jerzy Szacki zauważa, iż „zawodność wydawanych na gorąco ocen pro-
gramów i poglądów ze względu na ich »utopijność« skłania do wniosku, iż oceny 
takie mogą być zasadnie wydawane jedynie z odpowiednio dużej perspektywy histo-
rycznej, która pozwala odróżnić twórcze idee od mrzonek, pomysły przedwczesne 
od niewczesnych” [34, s. 18]. Coraz większa liczba organizacji, zarządzanych zgod-
nie z koncepcją przywództwa służebnego, przekonuje jednak, że personalistyczno-
-fenomenologiczna wizja przywództwa jest możliwa do praktycznej aplikacji [5, 25]. 
Podsumowując, można stwierdzić, iż koncepcje przywództwa personalistycznego 
i służebnego, które umożliwiają zachowanie spójności ontologiczno-ontycznej zarzą-
dzania, mogą być uznane za wzorcowe i jako takie są godne upowszechnienia.
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PRZYWÓDZTWO W PERSPEKTYWIE PERSONALISTYCZNO- 
-FENOMENOLOGICZNEJ

Streszczenie

W artykule dokonuje się analizy porównawczej różnych teorii przywództwa przy zastoso-
waniu metametody fenomenologicznej, tj. „soczewki fenomenologicznej”. Spójność onto-
logiczno-ontyczna to podstawowa dyrektywa proponowanej metody. Zgodnie z dyrektywą 
dla zapewnienia wysokiej efektywności i etyczności przywództwa niezbędne jest zachowa-
nie spójności ontologiczno-ontycznej podejmowanych działań. Przeprowadzona w artykule 
analiza ma dać odpowiedź na pytanie, która koncepcja przywództwa pozwala na uzyskanie 
spójności ontologiczno-ontycznej zarządzania i może być uznana za przywództwo wzorcowe.

Słowa kluczowe: dobre przywództwo, przywództwo 
transformacyjne, przywództwo personalistyczne, przywództwo 
służebne
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LEADERSHIP IN PERSONALISTIC-PHENOMENOLOGICAL 
PERSPECTIVE

Abstract

The main aim of this article is to conduct a critical analysis of the concept of leadership in the 
aspect of ethics by the use of the method of phenomenological praxeology, ie. the phenom-
enological lens. Phenomenological lens, through combining the ontological with the ontic, 
allows thorough research of the analyzed subject: an “insight” into the subject both from the 
philosophical (ontological) perspective, as well as the perspective of the particular sciences 
(ontic perspective). Ontological-ontic coherence is the basic directive of the proposed method. 
Coherence (comprehensibility, manageability, meaningfulness) between actions taken by 
managers in an organization and its stakeholders’ expectations is needed for the effective 
and ethical leadership. The purpose of the analysis performed in the article is to answer the 
question: which concepts of leadership serve the human person and help in its development?

Key words: good leadership, transformational leadership, 
personalistic leadership, servant leadership


