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W STRONĘ POSTMODERNISTYCZNYCH 
METODOLOGII BADANIA BYTÓW 

PUSTYCH W BIZNESIE

Wprowadzenie

W dynamicznym procesie ulatniania się, wręcz dematerializacji wszelkiego typu 
bytów organizacyjnych: społecznych, politycznych, kulturowych, gospodarczych 
i innych, tracą równie szybko prawomocność dotychczasowe metodologie, metody, 
metodyki i narzędzia naukowego badania, analizowania i kreowania rzeczywistości.

Jedną z przesłanek tego typu procesów jest wirtualizacja rzeczywistości społeczno-
-gospodarczej, gdzie tradycyjne metody poznania naukowego i designu „tracą z pola 
widzenia” względnie „namacalne” byty o charakterze materialnym egzemplifiko-
wane, np. w przypadku przedsiębiorstwa przez: surowce, materiały, ziemię, budynki 
i budowle oraz rzeczowe środki transportu (por. rysunek 1).

Istotną cechą współczesnych bytów, zarówno mentalnych, jak i realnych, jest ich 
szybkie powstawanie, krótkie trwanie i równie szybkie zanikanie. De facto stają się 
one w ten sposób puste. Dotyczy to wszelkiego rodzaju obiektów badanych przez 
różnorodne dyscypliny naukowe.

Nietrwałość i złożoność obiektów w naukach ekonomicznych i w naukach o zarzą-
dzaniu oznacza, że tradycyjne metodologie poznania, głównie o podłożu reistycznym 
(metodologie klasyczne – por. rysunek 1) stają się nieadekwatne do opisu, analizy, 
wyjaśnienia i projektowania współczesnych organizacji, przedsiębiorstw i struktur 
funkcjonujących w digitalnej (wirtualnej, cyfrowej, informacyjnej) przestrzeni biznesu, 
dla których tworzy się nowoczesne teorie, koncepcje, modele i metody zarządzania.

* Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda – Katedra Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu, Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu.
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Do opisu i badania tego typu „pustych” (optymalizujących przepływy informacji 
i wiedzy) bytów gospodarczych, organizacyjnych i zarządczych najbardziej adekwatne 
i skuteczne są metodologie postmodernistyczne (rysunek 1), które unaoczniają nie-
dualność podmiotów, procesów i obiektów poznania naukowego.

Rysunek 1.  Macierz klasycznych i postmodernistycznych metodologii w naukach 
o zarządzaniu
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Legenda:
MBN – metodologia badań naukowych,
MK – metodologie klasyczne,
MP – metodologie postmodernistyczne,
t – czas.
Źródło: opracowanie własne.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie koncepcji analizy bytów 
pustych w biznesie, zorientowanej na badanie procesów konstrukcji i dekonstrukcji 
„wirtualizujących się” organizacji gospodarczych i pozagospodarczych, co wynika 
z konstytuujących ich sprawczość cech istnienia:

 � nietrwałość,
 � zmienność,
 � ulotność,
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 � niemierzalność względnie pośrednią lub ograniczoną mierzalność,
 � niepowtarzalność.

1. Współczesna organizacja jako byt pusty1

Cechą klasycznych teorii organizacji i zarządzania jest rozpaczliwa próba substan-
cjalizacji i konkretyzacji bytów, zarówno materialnych (budynki, budowle, maszyny, 
urządzenia, środki transportu), jak również niematerialnych artefaktów organizacji 
przemysłowych: kultury organizacyjnej, stosunków międzyludzkich, klimatu współ-
pracy zespołowej, współkreowania relacji itd. (rysunek 2).

Rysunek 2. Wirtualizacja rzeczywistości społeczno-gospodarczej
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Legenda:
MK – metodologie klasyczne,
MP – metodologie postmodernistyczne,
t – czas,
ŚS – świat statyczny,
ŚD – świat dynamiczny,
BPe – byty quasi-pełne
BPu – byty puste.
Źródło: opracowanie własne.

1 Mimo że konotacją „pustości” wydaje się próżnia czy nicość, to jednak w omawianym kontekście jej 
znaczenie wyrasta z korzeni filozoficzno-abstrakcyjnych. Byt pusty jest więc tutaj pojmowany jako poten-
cjalność momentowego (chwilowego) zaistnienia jakiegokolwiek zjawiska – patrz pkt 4.
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Pojawia się więc nowy proces przechodzenia przedsiębiorstw z materialnych łań-
cuchów wartości (sprzedaż produktu jako produktu) na niematerialne łańcuchy war-
tości (sprzedaż produktu jako symbolu, znaczenia, prestiżu, „baśni”, „narracji” itp.).

Byty symboliczne na wirtualnych (digitalnych, internetowych) łańcuchach war-
tości odrywają się więc od swej reistycznej (materialnej) podstawy, co rodzi ciągle 
kontynuowaną schizofrenię metodologiczno-ontologiczną: nakładania starej, kla-
sycznej, reistycznej (istnieją tylko rzeczy) metodologii poznania na byty niemate-
rialne (puste), co świetnie ilustrują próby traktowania przez zarządzanie strategiczne 
np. informacji, wiedzy, kapitału intelektualnego itp. jako zasobu. Otóż są one przepły-
wami, falami w dynamicznej przestrzeni nowoczesnego, np. internetowego przedsię-
biorstwa, które również postrzegamy (domyślamy się jego istnienia) jako symbol – de 
facto byt pusty (nie wiemy, kto jest jego właścicielem, gdzie jest ono zlokalizowane, 
jaką ma strukturę organizacyjną, nie znamy jego systemu zarządzania). Teoretycznie 
możemy je poznawać poprzez produkty i usługi, co też nie jest takie pewne w dobie 
totalnego usieciowienia gospodarki (ponieważ są one wytworem wiedzy współkre-
owanej w układach rozproszonych).

Podejście zasobowe zdało swój egzamin w reistycznej filozofii zarządzania, nato-
miast traktowanie informacji, wiedzy, relacji czy symboli jako zasobów firmy jest 
kompletnym nieporozumieniem. Z natury rzeczy (ze względu na źródło ich powsta-
wania) są to byty puste, tj. niedające się nigdzie zlokalizować, a tym bardziej zmaga-
zynować (ponieważ nie posiadają jednopunktowego miejsca i czasu powstawania). 
Można natomiast o nich powiedzieć, że w wirtualnych procesach komponowania 
produktów i usług przedsiębiorstwa mają one kluczowe znaczenie.

Brak podmiotowości bytów pustych sprawia, że pomiędzy wnętrzem a otoczeniem 
przedsiębiorstwa (nieadekwatna dychotomia w przestrzennej gospodarce digitalnej) 
zamazuje się jednoznacznie identyfikowalna i rozpoznawalna granica, dzięki której 
możliwe jest ich dyferencjacja (por. rysunek 2).

Stąd też filozofia i metodologia postmodernizmu jest aktualnie najbardziej ade-
kwatna do analizy bytów pustych, których istota jest pochodną skomplikowanych 
i nieuchwytnych w czasie2 przepływów informacji, wiedzy, interakcji, kapitału inte-
lektualnego, kapitału relacyjnego.

Przesunięcie części lub całości obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa do 
przestrzeni płynnej i niematerialnej diametralnie zmienia samo podłoże badawcze 
(konieczność redukcji dualizmu podmiotowo-obiektowego).

2 W postmodernizmie czas linearny uległ anihilacji na rzecz „czasu płynnego”, a więc takiego, w którym 
następuje równoznaczność czasu teraźniejszego i potencjalnego. Potencjalność jest tutaj rozumiana jako nie-
ustanna obecność możliwości „płynięcia od i do” (aspekt ruchu), natomiast teraźniejszość oznacza „chwilowa 
przystań” sytuacyjna (aspekt statyczny). 
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Sztuczna „nakładka” narzędzi teoriopoznawczych i badawczych klasycznych 
nauk o zarządzaniu na wirtualność zjawisk organizacyjnych3 jest więc poważnym 
błędem metodologicznym; „inaczej orze się pole koniem, a inaczej traktorem najnow-
szej generacji całkowicie skomputeryzowanym, zrobotyzowanym i zautomatyzowa-
nym (analogia między rolnictwem tradycyjnym a rolnictwem tzw. precyzyjnym)”.

Warto zatem postawić sobie pytanie typu kantowskiego: „czy możliwe jest pozna-
nie bytu samego w sobie?” (por. rysunek 2).

Odpowiedź typu platońskiego brzmi: „nie”. Zgodnie z ideą bytów idealnych Pla-
tona podmioty działające (menedżerowie, pracownicy, klienci) poruszają się w świecie 
pustych cieni, de facto w „baumanowskim” świecie złudzeń [2, s. 108–114]4, próbując 
zidentyfikować proces odbywający się „pomiędzy ustami a brzegiem pucharu”, czy 
też fetyszyzując pragnienie postmodernistycznego klienta: „pomiędzy aktem kupna 
towaru a jego konsumpcją”.

Od razu pojawia się wiele problemów w badaniu np. zachowań, postaw i decyzji 
zakupowych konsumentów, które są egzemplifikowane przez następujące pytanie: 
„co jest istotniejsze dla konsumenta? Czy:

 � zamiar zakupu,
 � akt kupna,
 � delektowanie się procesem pomiędzy aktem kupna a aktem konsumpcji,
 � akt konsumpcji?”.

Szczególnie istotny jest tutaj „proces pomiędzy”, który, o dziwo!, jest „zerowy”: 
kupiliśmy koniak dobrej marki, lecz jeszcze nie zaczęliśmy jego konsumować. Liczy 
się w większym stopniu potencjalność, ponieważ z każdym kolejnym łykiem owego 
wybornego trunku (pod warunkiem, że jest oryginalny, co w polskich supermarke-
tach zdarza się raczej rzadko – złudzenie etykiety), nieuchronnie, w coraz wyrazist-
szych zarysach widzimy dno butelki. W tym znaczeniu konsumpcja czegokolwiek 
prowadzi „baumanowskiego klienta żyznych pastwisk” [1, s. 114] na peryferie smutku, 
zmuszającego do szybkich, ponownych odwiedzin marketu w celu zainicjowania 
nowego cyklu potencjalności.

3 Rozumiane nie tylko w kontekście przedsiębiorstwa funkcjonującego w przestrzeni internetowej, choć 
najłatwiej tu o ich egzemplifikację, lecz także znacznie szerzej jako byty z natury nieograniczone, niemate-
rialne, ale podlegające będące przedmiotem samowartościowania. Przykładowo w koncepcji zarządzania 
wartością klienta w internecie mówi się wręcz, że kreowane wartości dla klienta i postrzegane przez niego za 
takie są jednocześnie składową wartości przedsiębiorstwa, ponieważ każda z nich jest zaczynem lub częścią 
potencjalnej wartości dla innych klientów [5, s. 26].

4 Baumanowską koncepcję „robienia zakupów w celu podtrzymywania własnej tożsamości i lękiem przed 
wypadnięciem z obiegu społecznego” przywołano tutaj, ponieważ pokrywa się ona ze wschodnim podejściem 
do przyczyn powstawania pragnieniowości. Podkreśla się w nich fakt, iż co prawda pragnienia są wytworem 
nowych chęci zdobywania nowych doznań i wrażeń (czyli mentalnych „zjadaczy” czasu i energii), ale jeszcze 
silniejszym motorem, podsycającym ich wzmożoną gotowość do podążania za nimi, jest lęk i strach przed 
utratą tożsamości, czyli samorozpoznawania swojego „ja” w zwierciadle zakupów i konsumpcji.
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W jaki sposób poznajemy przedsiębiorstwo? Minęły już te czasy, świetnie wyeks-
ponowane w czeskim filmie „Postrzyżyny”, gdzie udziałowcy, członkowie rady nad-
zorczej, fizycznie wędrują po „swoim browarze”.

W wirtualnym świecie akcjonariusz znanych, dużych, polskich (pseudopolskich) 
czy kompanii piwowarskich, który podsiada ich akcje, gra nimi na giełdzie: kupuje, 
sprzedaje, lecz nigdy nie pojedzie (pomijając przypadkowy udział w wycieczce tury-
stycznej) do „swojego” browaru, by „poczuć” się namacalnie jego „cząstkowym wła-
ścicielem”. Warto w tym miejscu dodać, że akcjonariusze polskich browarów z reguły 
nie piją „swojego” piwa (które jest warzone chemicznie, sztucznie, „fałszywie”, bez 
dodatku chmielu), lecz delektują się oryginalnymi piwami czeskich i niemieckich, 
świetnych browarów, warzonymi od stuleci, według niezmienionej receptury. W efek-
cie nawet produkt „jego” browaru staje się dla akcjonariusza „bytem pustym”; istot-
niejsze są tutaj wskaźniki ekonomiczne, finansowe i handlowe (wielkość sprzedaży, 
cena, udział w rynku, stopa rentowności).

Tak więc organizację i  jej produkty poznajemy przez dziesiątki wskaźników 
makro- i mikroekonomicznych. Ów browar jest właśnie typowym, bezznaczenio-
wym „bytem pustym” – czyli bytem iluzorycznie istniejącym pomiędzy zakupem 
a sprzedażą jego akcji.

2.  Optyki metodologii badań klasycznych 
i postmodernistycznych

Złudzeniem jest możność dokładnego prognozowania i przewidywania zjawisk 
społeczno-gospodarczych na podstawie analizy przyczynowo-skutkowej, co wynika 
z nieadekwatności jej stosowania wobec zdarzeń (eventów), które pojawiają się w spo-
sób wyłaniający, będący, jak erupcja wulkanu, wynikiem „eksplozji” ścierających 
się, niekoniecznie wrogich, pól odziaływań (wytrychy artefaktów – zjawisk organi-
zacyjnych – por. rysunek 3).

„Ucieleśnione” artefakty istnieją i jednocześnie nie istnieją; momentowo powstają 
i natychmiast zanikają, są puste, ponieważ tylko iluzorycznie utrwalane w chwi-
lowym jego postrzeganiu (rysunek 3). Podmioty działające wykazują jednak nie-
uświadamianą tendencję do substancjalizacji (utrwalania, konkretyzacji), zarówno 
przedmiotów (form i obiektów), jak również zjawisk „ulotnych” (zdarzeń, procesów, 
oddziaływań, relacji).

W modelu (por. rysunek 3) ukryte są następujące założenia:
 � nielinearność zdarzeniowo-interakcyjna;
 � kumulowanie i narastanie intensywności oddziaływań różnorodnych zdarzeń 

tworzy masę krytyczną (wybuch artefaktów);
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 � przenikanie odziaływań niesubstancjalnych z substancjalnymi jest niewidoczne, 
więc trudno mierzalne;

 � istotą bytów pustych jest trwanie, którego wykrywanie wyłącznie za pomocą metod 
badań ilościowych nie przynosi wiele pożytku (zachodzi wówczas konieczność 
ich reifikacji, a więc „pomieszania” odmiennej logiki przyczynowości).

Rysunek 3. „Ścierające się” pola odziaływań
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Legenda:
MK – metodologie klasyczne,
MP – metodologie postmodernistyczne,
NNB – nieadekwatność narzędzi badawczych,
O – organizacja,
BPe – byty quasi-pełne (gra biznesowa na fizycznych łańcuchach wartości),
BP – byty puste (gra biznesowa na wirtualnych łańcuchach wartości),
POS – pole odziaływań substancjalnych (krystalizacja relacji „pomiędzy”),
PON – pole odziaływań niesubstancjalnych (fluktuujące strumienie informacji i wiedzy),
WP – wzajemne przenikanie („ścieranie się”),
A1, 2, n – artefakty (zjawiska „wyłaniające się”).
Źródło: opracowanie własne.

Z powyższego należy również wnioskować, że w naukach o zarządzaniu nastą-
piła inkorporacja optyk metodologii klasycznych (tj. orientacja na interpretację 
przyczynowo-skutkową) do metodologii postmodernistycznych (tj. orientacja 
na interpretację kontekstowo-wyłaniającą się). W rzeczywistości tego typu „prze-
mycanie” prowadzi do nieadekwatnego stosowania reifikującej nakładki teoretycznej 
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w przypadku badań nad bytami pustymi (np. badamy e-biznes przy definicyjnym 
założeniu, że organizacja jest zbiorem działających w niej podmiotów). Bądź też 
odwrotnie – ontologię wirtualizacji „na siłę” wtłaczamy do badań tradycyjnych, gdzie 
tego typu logika sprawcza jest zupełnie pozbawiona sensowności (np. jeśli teoretycz-
nie stosujemy podejście sieciowe, a zasięg badań obejmuje podmioty funkcjonujące 
w danym obszarze lokalizacyjnym).

Dlatego też istotnym błędem badań analityczno-empirycznych w ekonomii oraz 
w naukach o zarządzaniu jest zbyt daleko idąca dezagregacja („rozbijanie”) podmiotów 
działających (aktorów organizacyjnych), które w wirtualnej sieci interakcji [4, s. 25]  
stały się bitami informacyjnymi „płynącymi” na fali zdarzeń, procesów, trendów 
wzrostu, równowagi czy też spadku, a najczęściej są pokazywane przez coraz więk-
szą ilość wskaźników ekonomicznych, finansowych, demograficznych, logistycznych, 
handlowych i marketingowych.

W postmodernistycznych metodologiach badań istotniejsza jest koncentracja 
na pojedynczych zdarzeniach czy też splotach kontraktów, których dane indywi-
duum jest nośnikiem.

Statystyki wyleczonych i niewyleczonych chorób są zupełnie nieistotne dla ciężko 
chorego pacjenta. Liczy się dla niego splot kontraktów (usług), a dokładnej rzecz ujmu-
jąc, minikonglomerat wartości dodanych dostarczanych przez personel medyczny, 
rodzinę i przyjaciół. Statystyki nie są istotne; liczy się podstawowa wartość dodana: 
powrót do zdrowia.

Zachodzi więc potrzeba „indywidualizacji” aktorów organizacyjnych: menedże-
rów, pracowników i konsumentów, która jest możliwa w jakościowej optyce badaw-
czej, gdzie analizując przypadki decyzyjne (miniprocesy, zdarzenia), dekodujemy 
indywidualne systemy wartości właściciela firmy, dyrektora, kierownika i następnie 
konfrontujemy je z indywidualnymi systemami wartości odbiorców naszych towa-
rów i usług.

W jakościowej metodologii badań postmodernistycznych pojawiają się już pierw-
sze „jaskółki” w postaci optyk i narzędzi inteligencji emocjonalnej i spirytualnej.

Szczególnie przydatna jest tutaj koncepcja strumieniowania energii klienta kon-
centrująca się na transmisji znaczeń dla klienta [7, s. 71].

3. Byty puste – problemy dekodowania

Dekodowanie zjawisk organizacyjnych o nieograniczonym zasięgu odziaływania 
jest trudnym przedsięwzięciem poznawczo-badawczym, wymaga bowiem zastoso-
wania równie „zręcznych” narzędzi poznawczych.
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W naukach o zarządzaniu dyskusja o istotności stosowania adekwatnych narzę-
dzi poznawczych w stosunku do badanych zjawisk najczęściej jest podejmowana 
w kontekście metodycznym, ale znacznie rzadziej ontologicznym5.

Na poszerzone aspekty procesu badawczego, tj. samo zrozumienie roli badacza 
i wpływu jego percepcji na przebieg tego procesu („soczewki” widzenia świata), zwra-
cają uwagę głównie metodolodzy badań jakościowych [9, s. 10].

Jednakże bardzo rzadko refleksja metodologiczna w naszej dyscyplinie odnosi 
się do filozoficznego dyskursu nad naturą wirtualności występującej w przestrzeni 
biznesowej (przestrzeni, ponieważ relacje biznesowe należą do szerszego kontek-
stu relacji społecznych) i wynikającymi z tego reperkusjami teoriopoznawczymi, 
rzutującymi na całość percepcji badawczej. Dość powszechnym błędem metodolo-
gicznym jest obecnie nadmierne stosowanie reizmu „empirycznego”, który zjawiska 
o charakterze wirtualnym sprowadza do wskaźnikowo-mechanizującej logiki inter-
pretowania [8, s. 360].

Antidotum przeciwstawiającym się tej współczesnej tendencji czy też dolegliwo-
ści badawczej może być logika „pustości”. Autorzy niniejszego tekstu proponują jej 
wykorzystywanie i penetrowanie w celu formułowania nie tylko trafniejszych dia-
gnoz analitycznych, ale przede wszystkim głębszego wydobywania znaczeń w bada-
niu świata „nie-materii”.

Interpretacja manifestacji bytów pustych musi być bowiem osadzona w odmiennej 
aniżeli „czysto” materialistycznej optyce, gdyż ich immanentną cechą jest „pustość”. 
Wskazuje ona więc na specyficzny mechanizm, warunkujący owe byty; jest nim jed-
noczesność występowania stanu istnienia i nieistnienia, co stanowi kluczowe zało-
żenie o ich nierozdzielności egzystencjalnej.

Oznacza to, że świat wirtualny (pole odziaływań niesubstancjalnych) oraz ten, 
który mamy zwyczaj nazywać rzeczywistym (pole odziaływań substancjalnych) 
z natury są współistniejące, koegzystujące i równoważne w sensie sprawczym (por. 
rysunek 3.), co sprawia, że stanowią one nieoddzielną całość. Dualistyczne rozróżnie-
nia pomiędzy nimi czyni jedynie indywidualna percepcja postrzegającego (badacza, 
klienta, człowieka), która w chwilowym akcie postrzegania porównuje, wartościuje 
i ocenia postrzeganą rzeczywistość, co w myśl filozofii pustki jest właśnie „zakotwi-
czeniem” w iluzji (rozumianej nie jako zjawisko nieistniejące, lecz jako imaginacyjna 
separacja relacji istnienia z nieistnieniem) 6.

5 Dotyczy z reguły „priorytetowych” kwestii związanych z nauką warsztatu badawczego, tj. trafnego 
sformułowania problemów badawczych, właściwego doboru metod badawczych, zasadnego przeprowadzania 
badań i analizy (tzw. przedstawienia procedury „rozwikłania” zidentyfikowanych problemów), logicznego 
wnioskowania i rekomendowania aplikacji wyników.

6 Natura przejawień bytów pustych we wschodnich ujęciach jest ukazywana przez pryzmat ich chwilowej 
przemijalności i wiecznej potencjalności [3]. Wszystko, co istnieje, jak również co zaistniało lub zaistnieje, 
ulega przemianom i anihilacji, a więc jest uwarunkowane czasem i przestrzenią. W związku z tym nic nie 
istnieje w sensie trwałości i możliwości przejawiania się w takiej samej formie, w jakiej już raz zaistniało. 
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W ten sposób wyodrębnianie odziaływań rzeczywistych od wirtualnych, które 
w reistycznych teoriach zarządzania (np. prakseologii) można było postrzegać w duali-
stycznej relacji (np. badanie efektywności działań pomiotu X, który jest źródłem kre-
owania wartości), w koncepcjach postmodernistycznych (np. agile network) ulega 
totalnemu rozproszeniu (np. badanie sieciowo kreowanych wartości, które mają 
relacyjne źródło pochodzenia).

Wobec powyższego zarówno postrzegający, jak i postrzegana rzeczywistość mani-
festują się w nierozdzielnej więzi, współtworząc całość jako percepcję odziaływań 
(rysunek 4).

Rysunek 4. Percepcja odziaływań organizacyjnych

PO OO

PrO

t

PB

BPu

Legenda:
PPP – pole percepcji postrzegania (wyłaniające się znaczenia rzeczywistości),
PP – podmiot postrzegający (percepcja wartościująca),
OP – obiekt postrzegania (organizacja kreująca informację lub wiedzę),
PrP – proces postrzegania (czas trwania procesu interpretacji),
BPu – byty puste,
t – czas potencjalnego trwania (możliwość interakcji w każdej chwili).
Źródło: opracowanie własne.

Oznacza to, że formy zmieniają się nieustannie (aspekt przemijalności) i jako proces w nieskończoność (aspekt 
potencjalności), lecz ich źródłem powstawania i zanikania jest zawsze pustość (proces przekształcania). Stąd 
też określa się je jako złudzenia, marzenia czy też sen postrzegającego, ponieważ ich chwilowe trwanie jest 
pejzażem wywołanym iluzją postrzegania [13, s. 58]. Z tak rozumianej pustki – natury przemiany przejawień 
– powstaje ich podstawowa sekwencja rozumienia prawdy absolutnej: 1) zjawiska są stwarzane przez wizje 
postrzegającego, 2) źródłem wizji jest pustość, 3) pustość jest jak świetlista przejrzystość, 4) przejrzystość jest 
wielką jednością, 5) jedność jest błogością.
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Stan nieistnienia bytów pustych (tworów interakcyjnych) jest zatem konsekwen-
cją faktu, że ich pochodzenie jest z natury niesubstancjalne (nieskończoność bycia 
w interakcji), natomiast ich stan istnienia następuje w każdej chwili, kiedy są one 
postrzegane i oceniane (bycie w interakcji podlega procesom interpretacji) i wów-
czas jawią się ich znaczenia. Dlatego też dekodowanie bytów pustych jest wyłania-
niem z percepcji interpretującej rzeczywistość (np. klienta wartościującego proces 
interakcyjny) obrazu percepcji odziaływań organizacyjnych (np. sposobu kreowa-
nia znaczeń).

W przeciwieństwie więc do klasycznych metodologii nauk o zarządzaniu, które 
zajmowały się logiką sprawstwa bytów pełnych, wychwytywaną poprzez identyfikację 
obiektowo-przedmiotową badanej organizacji (świat ludzi i „dinozaurów”), badacze 
– postmoderniści mają do czynienia z logiką bytów pustych, których odczytywa-
nie jest już niemożliwe tą samą drogą (świat bitów informacyjnych, tj.: przepływów 
informacji, wiedzy, wrażeń, impresji, doświadczeń). Różnica ta jest fundamentalna 
i wyjaśnia podstawową przyczynę niemożności stosowania materializującej rozdziel-
ności ról i granic w percepcyjnym polu odziaływań.

O ile w przypadku badania bytów pełnych analizowana rzeczywistość pokrywa 
się z tą, która jest również zmysłowo dostępna i „namacalna”, a przez to egzystencjal-
nie i fizycznie weryfikowalna (np. człowiek, budynek, maszyna itd.), o tyle badania 
bytów pustych są „wytarte” (pozbawione) substancjalnego istnienia. Materializa-
cja tych drugich jest bowiem tylko symbolicznym procesem i ma charakter zdarze-
niowo-efemeryczny (np. chwilowe szczęście, chwilowa relacja, chwilowa pożyczka 
i chwilowe kreowanie wartości). W konsekwencji oznacza to, że przedmiot – obiekty 
– zjawiska postmodernistycznych badań nie posiadają swojego realnego odpowied-
nika, ponieważ wraz z chwilą ich wyjawienia (tj. zmysłowego postrzegania) ulatnia 
się ich rzeczywiste istnienie, znaczenie i wartość poznawcza.

Wobec powyższego, teorie bytów pustych nie powinny czerpać z tych samych tra-
dycji filozoficznych, jakie desygnowały byty pełne (realność w realności: materializm, 
empiryzm, dualizm, relatywizm). Stąd też doskonałym „gruntem” dla postmoderni-
stycznych metodologii badań jest filozofia pustości – potencjalności (realność w nie-
realności i odwrotnie: niedualność, holizm, doświadczalność, nieograniczoność).

Z jej założeń wypływa bowiem istota „czystego” (niedualnego i „wyzerowanego”) 
postrzegania zjawisk organizacyjnych, które w tym ujęciu są w pełni równoznaczne 
z samym aktem ich stwarzania. W każdej chwili, w której byt pusty (np. sygnał 
otrzymania komunikatu w telefonie) jest postrzegany i tylko przez sam fakt jego 
postrzegania staje się zarazem interakcją, w której percepcja postrzegającego nadaje 
mu indywidualne znaczenia (np. otrzymany komunikat określa się za istotny lub 
nieistotny, dobry lub zły, wartościowy lub mało wartościowy itd.). Z punktu widze-
nia natury interakcji „akt” ten jest konieczny, ponieważ byty puste same w sobie nie 
posiadają siły sprawczej, a dokładnej są bezznaczeniowe z racji braku interferencji 
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z postrzegającą je percepcją (np. nieusłyszany sygnał i przez to nieodczytany komu-
nikat). Prowadzi to do wniosku, iż byty puste bez postrzegającej je percepcji – kre-
atora znaczeń nie mają racji bytu, ale nie w rozumieniu, że ich nie ma (bo usunięcie 
komunikatu z komórki nie oznacza, że komunikat nie dotarł lub się nie pojawił), 
lecz w sensie jakościowym należy uznać, że ich pusta forma przejawienia okazuje się 
niewystarczającym składnikiem, aby być interakcją (brak nadania znaczeniowości 
przejawom formy sprawia, że forma natychmiast ginie!).

W tym rozumieniu należy dopatrywać się konieczności redefinicji relacji pomię-
dzy podmiotem a przedmiotem postrzegania (czyli pomiędzy rozróżnialnymi ogni-
wami rzeczywistości – rysunek 5).

Rysunek 5. Klasyczne i postmodernistyczne percepcje badawcze

Interpretacja bytów pełnych
w klasycznych metodologiach badań

Interpretacja bytów pustych
w postmodernistycznych metodologiach badań

PP OP P0

Postrzeganie dualne = 
układ relacyjny 

Postrzeganie niedualne =
układ fluktuacyjny

PO1

PO2

POn

M

Legenda:
PP – podmiot postrzegający,
OP – obiekt postrzegania,
PO1 – n – procesy odziaływania,
P0 – „zerowa” percepcja organizacji (byty puste),
M – medium (nielokalność odziaływań),
IW1 – n – przepływy informacji i wiedzy,
Z1 – n – znaczenia (kreowanie wyobrażeń, fantazji, projekcji itp.).
Źródło: opracowanie własne.
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W przypadku organizacji reprezentowanej przez byty pełne relacja ta jest uwa-
runkowana odziaływaniem podmiotu na przedmiot podlegający temu odziaływaniu 
i odwrotnie. Natomiast w modelu percepcji postmodernistycznej ten tradycyjny układ 
relacyjny (typu pomiędzy czymś lub kimś) przybiera postać układu fluktuującego. 
Zjawisko i jego interpretator zostają „zunifikowani” w jedną całość, co nie wynika 
z ujednolicenia podmiotu z obiektem postrzegania albo – co gorsza – ich utożsamie-
niem z jednym i tym samym, ale z ich odmiennego, ponieważ nierozdzielnego sto-
sunku identyfikacji bytu z kreacją jego emanacji. To on splata „pustą” organizację 
(tj. opartą na wymianie informacji i wiedzy) z jej postrzegającymi interpretatorami 
(tj. percepcją nadającą znaczenia), co jest warunkiem jej trwania w stanie istnienia. 
Innymi słowy, jakikolwiek stosunek „pomiędzy” w ujęciu filozofii pustki jest przeja-
wem „wizji dualnej” określanej też dualnością [3, s. 67].

Postrzeganie niedualne można analogicznie porównać do słynnego stwierdzenia 
Ludwika XIV: „państwo to ja”. Przejaw takiego „efektu lustrzanego” jest dokładnie 
istotą percepcji organizacji, która może być uznana za istniejącą (ekspandującą, war-
tościową, rozwijającą się, zwiększającą zainteresowanie), jeżeli w procesie interakcji 
jej „puste” przejawy zostały wypełnione znaczeniowością. Zatem podstawą funkcjo-
nowania pustej organizacji jest ogniskowanie interakcji z postrzegającym, zaś jej 
następstwem jest kreacja myśli, wrażeń, doświadczeń, impresji itd.

W tym rozumieniu postmoderniści współczesne byty puste mogą interpreto-
wać jako proces wyłaniania znaczeń z postrzegającej ją percepcji. A dzieje się tak, 
ponieważ: in principio, po pierwsze – akt postrzegania jest warunkowany wizją 
postrzegającego, po drugie – wizja postrzegającego (np. informacja sama w sobie) 
jest pozbawiona sensu istnienia, jeśli nie jest określana znaczeniem, po trzecie i ad 
infinitum – tylko kreator znaczeń (postrzegający w procesie ich nadawania) może 
być ich wiarygodnym nośnikiem.

4.  Aplikacyjność metodyczna badań 
postmodernistycznych

Analiza potencjalności jest bardziej efektywnym narzędziem analizy rzeczywistości, 
co wynika z faktu niemożności izomorficznej wiwisekcji organizacji samej w sobie.

Badanie „eventowych” zjawisk zgodnie z metodą analizy pustych bytów (detekcji 
znaczeń) powinno odbywać się według następujących zasad i technik:

1) „Stare” jest nieistotne.
2) „Nowe” jest mało istotne.
3) Potencjalność jest pozornie pusta (brak elementów realnych jest zastępowana 

rzeczywistą potencjalnością ich zaistnienia).
4) Nie analizuj przeszłości (nie jest ona siłą sprawczą).
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5) Nie lgnij do artefaktów (spóźnione badanie).
6) „Wchodź” w event (żyj chwilą bieżącą).
7) „Graj” na polach energii.
8) „Smakuj” stan teraźniejszy.
9) Brak lgnięcia do przeszłości i przyszłości poszerza twoje pole manewru.

10) Nie oddzielaj się od eventu.
11) Bądź świadomie w jądrze eventu.

Zastosowanie w praktyce powyższych zasad wymaga odpowiedniego poziomu 
wiedzy na temat filozofii pustki [12, s. 27]. Pustość wszystkich zjawisk nie kończy się 
na zrozumieniu nieskończoności procesów powstawania i zanikania w ich powiela-
jących się formach przejawień, lecz dopiero od pojęcia kategorii nietrwałości można 
rozpocząć rozważania nad zasadnością stanu trwania w międzyczasie, a zatem idei 
bytów pustych. Formy i czas ich przejawień, które zostały zapoznane w przeszłości, 
już przeminęły, zaś perspektywa uruchomienia procesu zapoznawania nowych form 
w przyszłości jeszcze nie została wykrystalizowana. W aplikacyjnym wymiarze ana-
lizy oznacza to, że najważniejsze okazuje się rozpoznanie znaczeń stanu zawieszenia 
w bezforemności i bezczasowości, co można porównać do chwilowego, lecz urzeczy-
wistnionego doznania pustości.

W sensie narzędziowym (operacjonalizacja) pomocne są tutaj następujące pytania:
1) Czy możesz pozwolić sobie na „luksus” wolnego czasu (kiedy, ile, o jakich porach)?
2) Jak często i kiedy się śpieszysz?
3) Ile godzin potrafisz wytrzymać sam ze sobą (bez komunikacji ze światem zew-

nętrznym, bez komunikatorów ICT)?
4) Jeżeli zgubiłeś (ukradziono tobie) telefon komórkowy, to czy ogarnia cię klau-

strofobia (może od razu potrzebujesz interwencji psychoanalityka)?
5) Czy empiryzm przesłania ci świat?
6) Jakie elementy trwałości widzisz w otaczającym cię świecie?
7) Czy artefakty (produkty, usługi) dają ci szczęście? Wytchnienie?
8) Czy potrafisz żyć bieżącą chwilą?
9) Czy zamartwiasz się o rodzinę?

10) Czy czytasz literaturę piękną? Jaką (Proust, Tołstoj, Dostojewski i in.)?
11) Czy przeszkadza ci hałas?

Odpowiedzi na powyższe pytania umożliwiają lokalizację twojego bytowania 
w przeszłości albo przyszłości. W ten sposób „umykają” ci present state events7, co 
oznacza, że ciągle chowasz się w cieniu przeszłości (rozpatrywanie lęków, zagrożeń, 

7 W kontekście prezentowanej koncepcji bytów pustych termin ten dotyczy stanu przebywania w total-
nej obecności – błogości. Jest to wschodnia propozycja rozumienia potencjału umysłu człowieka z natury 
posiadającego zdolność do przejrzystego, czystego i absolutnego (nieograniczającego) oglądu rzeczywistości, 
który jednak w wyniku nabywania nawyków, tendencji i dualistycznych ograniczeń jest uwarunkowany jego 
konceptualizacją oraz egoistyczną relatywizacją.
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ale też miłych chwil) albo przyszłości (nadzieja na przyszłe szczęście, bogactwo, 
pomyślność).

Analiza bytów pustych daje ci natomiast „sterylne delektowanie się bieżącymi 
zdarzeniami z ostrą świadomością ich przemijania”.

Podsumowanie

Podsumowując, stosowanie logiki identyfikacji zjawisk w kategoriach dualno-
ści (zasadne w przypadku klasycznych metodologii badań) zupełnie nie nadaje się 
w przypadku detekcji zjawisk pustych i pozbawionych własnej egzystencji. Wymagają 
one niedualnego podejścia w stosunku do ich interpretacji, widzenia i rozumienia 
wirtualnej percepcji organizacji, jak również sposobów diagnozowania i odzwier-
ciedlania (nie poprzez obiekty, ale poprzez znaczenia). W tym właśnie kontekście 
służyło przedstawienie koncepcji bytów pustych, idących w stronę postmoderni-
stycznej metodologii badania bytów pustych.
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W STRONĘ POSTMODERNISTYCZNYCH METODOLOGII 
BADANIA BYTÓW PUSTYCH W BIZNESIE

Streszczenie

Pustość rozumiana jako potencjalność jest naturą nieograniczonego manifestowania się oraz 
anihilowania niesubstancjalnych zjawisk organizacyjnych. Cechy te sprawiają, że prowadzenie 
badań w tak odrealnionym i nieuchwytnym polu percepcji badawczej jest problematyczne 
ex definitione. Bowiem jak naukowo potwierdzać, że byt istnieje i ma określone właściwości, 
skoro ich przejawy są tylko „iluzją” postrzegającego i bez której nie mogą się jawić. W arty-
kule zaprezentowano więc esencję „niedualności” postrzegania współczesnych organizacji, 
które w coraz większym stopniu bazują na grze „wirtualnego” odurzania. Dla postmoder-
nistycznego, „zlęknionego” obywatela świata bycie w strumieniu komunikowania się jest 
istotniejsze aniżeli dokonywanie i zapominanie o jednorazowych lub nawet powtarzalnych 
zakupach (po zakupach okazuje się, że wciąż poszukuje znaczeń).
Aby trafniej i precyzyjniej identyfikować grę bytów pustych, należy więc „oswoić się” z koniecz-
nością odejścia od klasycznych metodologii poznania na rzecz metodologii postmoderni-
stycznych. Należy je jednak traktować znacznie szerzej aniżeli „tylko” metodologię badań, 
ponieważ ich ugruntowanie jest powiązane z aspektami widzenia świata w ogóle, tzn. zarówno 
ze strony badającego – postrzegającego i projektującego badane zjawiska, jak i tych, którzy 
jawią sią jako jego emanacje.

Słowa kluczowe: puste byty w biznesie, posmodernistyczna 
metodologia badań, niedualna percepcja badawcza
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IN A SEARCH OF THE BUSINESS EMPTY BEINGS  
IN THE POSTMODERN METHODOLOGY

Abstract

Organizational potentiality can be understood as the nature of manifesting and annihilating 
processes of endless events (organizational entity). However, their appearances are directly 
correlated with and depend on the interpreting process. According to the postmodernism 
methodology in any research game, a crucial role plays the degree of watchfulness, mindful-
ness and awareness of participating interpreter (also observer and researcher). In the article 
was emphasized that the classical researching methodology and methods are not any more 
adequate for investigating highly virtualizing, digitalizing and dematerializing organizational 
events and products. In order to do so, the research field perception has to be reunified (liber-
ate) from fallowing relations that classically are present within it: perceived object, perceived 
subject and researching process. In that way can be understood the state of non-dual per-
ception, adequate for detecting “empty beings”. The ontological fundamental of this meth-
odological approach is based on the emptiness philosophy, that according to authors point 
of view, is promising for reflecting such intangible, abstractive, imaginative and momentary 
nature of modern organizational phenomena.

Key words: empty beings in business, postmodern methodology, 
nondual research percepction


