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Abstract: In this paper I make an attempt to critical diagnosis of some key aspects 
of management education in Poland. In my reflection I use the perspective of the 
Critical Management Education. The main purpose of my reflection is to indicate the 
illusion of naturalness of dominance of the instrumental and hermeneutic rationality 
in management education. I analyze the consequences resulting from this domination 
on the field of manager’s morality and organizational practice and formulate some 
propositions of changes connected with the emancipatory direction. 
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Wstęp
W artykule.podejmuję.próbę.wstępnej,.krytycznej.diagnozy.niektórych.klu-
czowych.aspektów.edukacji.menedżerskiej.w Polsce..Diagnozę.prowadzę.z per-
spektywy.krytycznej.edukacji.menedżerskiej.(Critical Management Education).
[Contu. 2009;. Grey. 2004,. ss.. 178–186],. stanowiącej. pole. emancypacyjne.
szerszego.nurtu.krytycznego.w naukach.o zarządzaniu.[Al�esson,.Bridgman,.
Willmott.2009;.Zawadzki.2012]..Głównym.punktem.zainteresowania.Critical 
Management Education.są.uwarunkowania.konstytuujące.możliwość.urzeczy-
wistnienia.edukacji.obywatelskiej.na.gruncie.edukacji.menedżerskiej..Celem.
podjętej.refleksji.jest.przede.wszystkim.wskazanie.złudzenia.naturalności.do-
minacji. racjonalności. instrumentalnej. i  hermeneutycznej. w  edukacji. mene-
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dżerskiej,.w tym.ukazanie.patologii.wynikających.z tej.dominacji.oraz.wska-
zanie.alternatywy.w postaci.edukacji.opartej.na.racjonalności.emancypacyjnej..

Edukacja w kontekście typów racjonalności
Korzystając.z typów.racjonalności.Jürgena.Habermasa.[Habermas.1972,.1983],.
a także.z opartej.na.nich.koncepcji.racjonalności.w przestrzeni.edukacji.Henry.
Girouxa.[Giroux.2010,.ss..149–184],.warto.początkowo.zastanowić.się,.jakie.
konsekwencje.wynikają. z dominacji.danego. typu. racjonalności.w procesach.
kształcenia..Racjonalność.rozumiem.za.Girouxem.jako.„określony.zbiór.zało-
żeń.oraz.praktyk.społecznych,.które.pośredniczą.w sposobie,.w jakim.jednost-
ka.lub.grupa.odnoszą.się.do.szerszego.społeczeństwa..U podstaw.każdego.typu.
racjonalności.leży.zbiór.interesów,.które.określają,.jak.odzwierciedla.się.świat”.
[Giroux.2010,.s..153].

Dominacja. racjonalności. instrumentalnej. (lub. inaczej:. technicznej. albo.
technokratycznej).skutkuje.przede.wszystkim.rytualizacją.pozoru.apolityczno-
ści.edukacji. i przekazywanej.w  jej. ramach.wiedzy..Model.edukacji,.oparty.na.
przewadze.tego.typu.racjonalności,.charakteryzuje.się.brakiem.refleksyjności.na.
temat.przyjmowanych.w jego.ramach.założeń.normatywnych,.a także.(tym.sa-
mym).bezrefleksyjnym.przekonaniem.o niepodważalnej.słuszności.tych.założeń.
i  ich.uniwersalnej.obowiązywalności..Edukacja. i kształcenie.w  takim.modelu.
sprowadzają.się.do.przygotowania.odbiorców.do.urzeczowiania.odpowiednich.
środków,.które.pozwolą.na.realizację.niepodważalnych,.z góry.założonych.celów..
Nie.pojawia.się.jednak.pytanie.ani.o prawomocność.przyjmowanych.celów,.ani.
o słuszność.takiego.postępowania..Edukowanie.sprowadza.się.do.jednokierun-
kowej.transmisji.„faktów”,.mówiących,.jak.rzeczy.mają.się.naprawdę.–.wszystko.
to,.co.znajduje.się.poza.sferą.„faktów”,.uznawane.jest.jako.bezwartościowa.speku-
lacja..Jak.zauważa.Giroux,.„pytanie,.kto.nadaje.prawomocność.‘faktom’.danego.
porządku.społecznego,.w tym.wypadku.bywa.usunięte.z kontekstu.pedagogiki.
w klasie.szkolnej.i z dyskusji”.[Giroux.2010,.s..160].

Nauczyciel.w tej.perspektywie.jest. jedynie.pasywnym.przekaźnikiem.in-
formacji,. a  nie. negocjatorem. sensów. dotyczących. rzeczywistości,. posługują-
cym.się.mądrością..Uczniowie.uznawani.są.z kolei.za.biernych.konsumentów.
informacji,. które. uprawomocnione. są. ich. domniemanym. obiektywizmem.
uświęconym.przez.ekspertów..Model.ten.zakłada.obraz.człowieka.podporząd-
kowanego. procesom. socjalizacji:. jedynie. dzięki. nieuświadomionej. uległości.
względem.transmitowanych.treści.jednostka.skutecznie.może.przygotowywać.
się.do.pełnienia.roli.społecznej.[Wrong.1984,.ss..44–70]..Wszelkie.przejawy.
nonkonformizmu.wobec.narzucanych.treści.traktowane.są.jako.patologia.leżą-
ca.głównie.po.stronie.edukowanej.jednostki.

Osadzenie.edukacji.na.założeniach.racjonalności.hermeneutycznej.wiąże.się.
z kolei.ze.zwróceniem.uwagi.na.procesy.interakcji.społecznej,.nadawania.oraz.
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negocjacji.znaczeń. i usensawiania.rzeczywistości. [Giroux.2010,.ss..149–184;.
Habermas.1972,.1983]..Rzeczywistość.nie.jest.pojmowana.jak.w modelu.tech-
nokratycznym.jako.realność.zastana,.ale.zadana,.konstruowana.przez.uwarun-
kowane.kulturowo.podmioty.w ich.codziennej.komunikacji..Tym.samym.lu-
dzie.nie.są.traktowani.jako.bierni.odbiorcy.transmitowanej.wiedzy.–.edukacja.
i kształcenie.rozpatrywane.są.w perspektywie.konstruowania.sensów.na.mocy.
relacji.społecznych.i interpretacji.dokonywanych.przez.nauczycieli.i uczniów..
Działania.podejmowane.przez.ludzi.można.zrozumieć.jedynie.w kontekście.ich.
intencji,.które.wpływają.na.interpretację.otaczającego.świata,.dlatego.uczniów.
zachęca.się.do.zdobywania.wiedzy.poprzez.umiejscowienie.danego.problemu.
w kontekście.ich.systemu.wartości.czy.w ogóle.życia..W modelu.tym.zwraca.się.
uwagę.na.wzrost.świadomości.na.temat.oczekiwań.wobec.danej.roli.społecznej.
i na.konieczność.podporządkowania.się.im.

Model. edukacji.oparty.na.dominacji. racjonalności. emancypacyjnej. rów-
nież.zakłada.–.tak. jak.w poprzednim.modelu.–.podejście. interpretujące,.ale.
kładzie.nacisk.na.normatywne.i polityczne.uwarunkowania.procesów.usensa-
wiania.i intepretowania.rzeczywistości.[Fleming,.Murphy.2012]..O ile.zatem.
w przypadku.dominacji.racjonalności.technicznej.wiedza.jest.jednokierunko-
wo.transmitowana,.w przypadku.racjonalności.hermeneutycznej.stanowi.efekt.
indywidualnych.interpretacji. i negocjacji.znaczeń,.o tyle.racjonalność.eman-
cypacyjna.wiąże.się.z dążeniem.do.zdobywania.wiedzy.poprzez.wskazywanie.
wpływu.interesów.wynikających.z kontekstu.społecznego,.w ramach.którego.
przebiegają.interpretacje,.na.kształt.zdobywanej.wiedzy,.na.myślenie.i na.po-
stępowanie..Jak.wyjaśnia.Giroux,.„zdolność.do.myślenia.o myśleniu.wskazuje.
na.tryb.rozumowania.wymierzonego.w przełamywanie.‘skostniałej’.ideologii,.
uniemożliwiającej.krytykę.życia.i świata,.na.której.oparte.jest.racjonalizowanie.
dominującego.społeczeństwa”.[Giroux.2010,.s..172].

Nacisk.w modelu.emancypacyjnym.kładzie.się.na.komunikację.delibera-
tywną.i umiejętność.krytycznego.myślenia,.które.traktowane.są.jako.największa.
wartość.procesów.kształcenia.[Englund.2012,.ss..27–42;.Giroux,.Witkowski.
2010].. Tym. samym. rolą. nauczyciela. jest. pobudzanie. do. krytycznej. refleksji.
i niezgody.na. treści.proponowane.przez.niego.czy.przez.programy.kształce-
nia.w ogóle.–.tym.samym.uczniowie.stają.się.równoprawnymi.uczestnikami.
krytycznej.debaty,.która.ma.prowadzić.do.wykształcania.wszystkich:.niezależ-
nie.od.pełnionych.ról.w klasie.szkolnej.(nauczyciel,.uczeń)..Rolą.edukacji.jest.
wdrażanie.jednostek.do.uczestnictwa.w kulturze.dzięki.kształtowaniu.postaw.
obywatelskich..Pozwala.to.z jednej.strony.na.świadomość.możliwości.podwa-
żania.prawomocności.obowiązujących.reguł,.w tym.na.krytyczne.ustosunko-
wanie.się.względem.proponowanych.treści.i oczekiwań.wobec.roli.społecznej,.
a  z drugiej.na.ukierunkowanie.na.wrażliwość.względem.dobra. innych. ludzi.
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i na.krytyczne.rozeznawanie.się.w rzeczywistości,.pozwalające.na.eliminowa-
nie.zagrożeń.dla.wolności.[Giroux.2010,.ss..149–184;.Habermas.1972,.1983]..

Racjonalność instrumentalna i hermeneutyczna w polskiej edukacji 
menedżerskiej
W kontekście.przedstawionych.typów.racjonalności.stawiam.tezę.–.którą.po-
staram. się. dalej. uzasadnić. –. że. edukacja. menedżerska26. w  Polsce. opiera. się.
głównie.na.założeniach.normatywnych,.charakterystycznych.dla.racjonalności.
instrumentalnej.i hermeneutycznej.jako.warunkujących.procesy.kształcenia..

Dominacja.racjonalności.instrumentalnej.wiąże.się.z tym,.że.edukacja.ta.
nastawiona.jest.przede.wszystkim.na.przygotowywanie.jednostek.do.umiejęt-
ności.kalkulacji.interesów.i do.działania.w zgodzie.z ustalonymi.procedurami.
w  kontekście. realizacji. z  góry. narzuconego. celu.. Podstawowym. problemem.
staje.się.przeważająca.obecność.stechnicyzowanych,.opartych.na.paradygmacie.
funkcjonalistycznym.treści.kształcenia,.akcentujących.techniki.efektywności.
ekonomicznej,.kosztem.rozwoju.wyobraźni.humanistycznej.na.mocy.kontaktu.
z treściami.humanistycznymi,.nie.wspominając.o braku.otwartości.podmio-
tów.na.realne.przeżywanie.tych.treści..Tym.samym.nie.stwarza.się.warunków.
do.nabywania.kompetencji.kulturowych.i poszerzania.kapitału.symboliczne-
go,.koniecznych.do.działania.w złożonej.rzeczywistości.i do.sprawnego.zarzą-
dzania,.które.stanowi.społeczno-kulturowy.proces.nadawania.sensu.rzeczywi-
stości.[Kostera.2010;.Magala.2009b].

Symptomatyczna. jest.w  tym.kontekście.konstrukcja.polskich.podręczni-
ków.z zarządzania,.wykorzystywanych.w edukacji.menedżerskiej..Jak.zauważa.
Sławomir.Banaszak,.„(…).prezentują.one.albo.wyłącznie.pozytywną.stronę.za-
rządzania,.w ramach.której.nawet.trudności.mogą.być.przezwyciężone.dzięki.
zastosowaniu.odpowiedniego.algorytmu.działania,. albo.próbują.ukazać. rze-
czywistość. (społeczną,. gospodarczą,. organizacyjną). jako.nieskomplikowaną,.
której. ewentualne. zawiłości. i  przeciwności. są. związane. z  niezrozumieniem.
jej. przez. uczestników. organizacyjnego. życia”. [Banaszak. 2011,. ss.. 171–172]..
Idzie. to. w  parze. z  przeekonomizowanym. punktem. widzenia. (efektywność.
ekonomiczna.jako.cel.sam.w sobie),.który.dodatkowo.przedstawiany.jest.jako.
naturalny. i niepodważalny.oraz. z brakiem. inicjowania. realnej. dyskusji. pro-
blematyzującej.nabywane. treści,. co.ostatecznie. redukuje.wymiar.kształcenia.
do.kumulatywnego.gromadzenia.nieproblematycznych.informacji.[Sulejewicz,.
Zaidi.2010]..

Wstępna.diagnoza.edukacji.menedżerskiej.w Polsce.wskazuje.jednocześnie.
na.silną.obecność.racjonalności.hermeneutycznej.na.gruncie.głównych.założeń.
26.Pod.pojęciem.edukacji.menedżerskiej.w Polsce.rozumiem.zarówno.studia.ekonomiczne,.jak.i studia.
z zakresu.zarządzania.(na.prywatnych.i państwowych.uczelniach.wyższych),.a także.studia.podyplo-
mowe,.w tym.MBA.
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normatywnych..Korzystając. z  terminologii.podejścia.konstruktywistycznego.
[Berger,.Luckmann.2010].można.bowiem.powiedzieć,.że.edukacja.menedżer-
ska.w Polsce. socjalizuje. studentów.do. sztywnych. ram. sensotwórczych,.defi-
niujących.rolę.społeczną.w trosce.o wyposażanie.ich.w zdolność.do.redukcji.
złożoności.rzeczywistości.celem.działania.bardziej.racjonalnego.ekonomicznie..
Zgodnie.z propagowaną.wizją.organizacji.i zarządzania,.działanie.menedżera.
ma.opierać.się.na.eliminowaniu.napięcia.pomiędzy.ustalonymi.raz.na.zawsze.
ramami.interpretacji.świata,.a złożonością.strukturalną.i normatywną.rzeczy-
wistości.organizacyjnej..Służyć.ma.temu.typ.kształcenia.oparty.na.wdrażaniu.
do. redukcyjnych. treści. opartych. na. paradygmacie. funkcjonalizmu. [Burrell,.
Morgan.1979;.Sułkowski.2012],.które.z uwagi.na.swój.domniemany.autorytet,.
mający.wynikać.z obiektywnego.charakteru.i uniwersalnej.ważności.(gotowe.
modele,.schematy,.definicje.i rekomendacje.legitymizowane.autorytetem.eks-
pertów),.mają.przygotowywać.do.radzenia.sobie.z rzeczywistością.i nie.wyma-
gają.krytycznej.dyskusji.

Patologia. socjalizowania. menedżerów. do. sztywnych. ram. sensotwórczych.
staje.się.szczególnie.niebezpieczna.w momencie,.gdy.ramy.te.konstytuowane.są.
przez. treści.pozytywnie.wartościujące.elastyczną.adaptację.względem.obowią-
zujących. norm,. wartości. czy. procedur. organizacyjnych.. Skutkiem. kształcenia.
operującego.na.takich.treściach.jest.przypisywanie.rzeczywistości.organizacyjnej.
ad hoc.autorytetu,.bez.widzenia.zagrożeń.wynikających.z działań.o charakterze.
konformistycznym,.co.zwiększa.ryzyko.ubezwłasnowolnienia.jednostek.i elimi-
nacji.wolności.z przestrzeni.życia.organizacyjnego.[Fleming,.Spicer.2007;.Magala.
2009a,.ss..98–103;.Willmott.1993,.ss..515–552;.Zawadzki.2013,.ss..11–28]..

Edukacja menedżerska w perspektywie triady rozwoju moralnego 
Habermasa-Kohlberga
Konsekwencje. wynikające. z  dominacji. racjonalności. instrumentalnej. i  her-
meneutycznej. w  edukacji. menedżerskiej. w  Polsce. warto. rozpatrzyć. w  kon-
tekście.implikacji.wynikających.z rekonstrukcji.koncepcji.triady.rozwoju.mo-
ralnego. Jürgena. Habermasa. i  Lawrence’a  Kolberga,. dokonanej. przez. Lecha.
Witkowskiego. [Habermas. 2001,. 2002;. Kohlberg. 1981,. 1984;. Witkowski.
2010].oraz.związanych.z tą.koncepcją.typów.wspólnoty..Wydaje.się.zasadne.
stwierdzenie,. że.dominujący.w Polsce.model.edukacji.menedżerskiej.wdraża.
podmioty. kształcenia. głównie. do. profilu. przedkonwencjonalnej. „wspólnoty.
interesów”.oraz.do.konwencjonalnej.„wspólnoty.zadań”,.nie.zapewniając.wa-
runków.kształcenia.do.postkonwencjonalnej.„wspólnoty.jako.zadania”..

„Wspólnota. interesów”.charakteryzuje. się. silnym.naciskiem.na.zbieżność.
partykularnie. definiowanych. interesów. i  stanowi. środek. do. realizacji. celów.
„odnoszonych. do. egoistycznie. postrzeganego. interesu. i  pożądanego. efek-
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tu. doraźnie. wspólnie. podejmowanych. działań”. [Witkowski. 2010,. s.. 166]..
Wspólnota.ta.konstytuowana.jest.przez.jednostki.znajdujące.się.na.przedkon-
wencjonalnym.–.a więc.najniższym.–.poziomie.moralności,.związanym.z przy-
jęciem.„orientacji.radarowej”.w przestrzeni.społecznej..Orientacja.ta.„wyraża.
(...).gotowość.do.uzgadniania.i realizowania.interesu.własnego.z każdym.in-
teresem.aktualnie.dominującym.w (...).otoczeniu”.[Witkowski.2010,.s..182]..
Jednostka.funkcjonuje.zatem.na.poziomie.strategii.korzyści-strat,.starając.się.
działać.według.logiki.unikania.kar.i indywidualnej.opłacalności.podejmowa-
nych.działań.(strategia.„świętego.spokoju”)..

Z kolei. „wspólnota. zadań”. stanowi. zadaną. realność,. która. zorganizowa-
na.została. i  funkcjonuje.wokół.sztywno.ustalonych.celów.i zadań.„nadrzęd-
nych. wobec. partykularnych. perspektyw. jednostek. funkcjonujących. w  niej”.
[Witkowski.2010,.s..166]..Wspólnota.ta.konstytuowana. jest.przez. jednostki.
znajdujące.się.na.konwencjonalnym.poziomie.rozwoju.moralnego,.które.dzia-
łają.według.logiki.aprobaty.dla.norm.i wartości.grupowych.(organizacyjnych).
na.mocy.bezrefleksyjnej. rezygnacji. z własnej.podmiotowości..Uczestnicy.or-
ganizacji.funkcjonują.tutaj.zatem.na.poziomie.„tożsamości.roli”,.który.nie.do-
puszcza.zaangażowania.w działania.odbiegające.od.założonych.norm.grupo-
wych.ze.względu.na.brak.świadomości.problemu.prawomocności.tych.norm.
[Witkowski.2010]..

Trzeci.typ.wspólnoty.to.„wspólnota.jako.zadanie”,.która.urzeczywistniana.
jest.na.mocy.„dialogowo.uzgadnianych.zasad.jej.kreacji”.[Witkowski.2010,.s..
166].. Podmiotowość. i  twórczość. jednostek. jest. warunkiem. koniecznym. dla.
jej. istnienia,.a cele.grupowe.stanowią.swoistą.pomoc.w możliwości.realizacji.
celów.indywidualnych,.gdzie.jednostki.autonomicznie.akceptują.(lub.podają.
w wątpliwość). słuszność.normatywną. tak.własnych,. jak. i  grupowych. celów.
i na.mocy.krytycznego.dialogu.rozpatrują.ich.zgodność..Wspólnota.ta.konsty-
tuowana.jest.przez.jednostki.znajdujące.się.na.najwyższym,.to.znaczy.postkon-
wencjonalnym.poziomie.rozwoju.moralnego,.charakteryzującym.się.napięciem.
aksjonormatywnym.związanym.z umiejętnością.podawania.w wątpliwość.obo-
wiązujących.norm,.wartości,.zasad,.celów.czy.interesów,.jeżeli.te.ograniczają.
jednostkową.podmiotowość.i uniemożliwiają.samorealizację.(kompetencja.do.
działania.w sporze).[Witkowski.2010]..

Zauważmy.teraz,.że.–. jak.wynika.z badań.Banaszaka.[Banaszak.2011]27.
–. polski. menedżer,. który. ukończył. edukację. menedżerską,. charakteryzuje.
się. wysokim. poziomem. kapitału. społecznego. z  jednoczesnym. miernym. po-
ziomem. kapitału. kulturowego.. Co. prawda. nie. jest. uprawnione. uogólnianie.
wniosków.wynikających.z badań.empirycznych.na.całą.populację.menedżerów.
27.Badania.przeprowadzono.w latach.2006–2008.przy.wykorzystaniu.techniki.wywiadu.pogłębionego.
(31.respondentów),.ankiety.(211.respondentów).i analizy.zawartości.(portal.społecznościowy.Golden-
Line).
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w Polsce,.ale.mimo.to.rezultaty.przytaczanych.badań.można.potraktować.jako.
symptomy.szerszego.problemu.analfabetyzmu.kulturowego..Kluczowa.dla.dal-
szej.refleksji.staje.się.teza,.że.szczególnie.w obrębie.zjawisk.naznaczonych.suk-
cesem.społecznym.należy.widzieć.możliwość.istnienia.patologii.kulturowych.
[Witkowski.2008,.ss..213–242].

Wniosek. o  wysokim. poziomie. kapitału. społecznego. wynika. z  faktu,. iż.
badani. menedżerowie. posiadają. silną. motywację. do. rozbudowywania. sieci.
kontaktów.z osobami,.dzięki.którym.mogą.uzyskać.egoistyczną.korzyść,.do.
nieformalnego.popierania.głównie.tych,.którzy.mogą.im.coś.zaoferować.w za-
mian.czy.do.podejmowania.działań.według.logiki.wzajemnego.„załatwiania”.
najkorzystniejszych.opcji..Panuje.powszechna.wśród.respondentów.opinia,.że.
sukces.zawodowy.warunkowany.jest.przede.wszystkim.przez.kapitał.społeczny,.
rozumiany.jako.odpowiednie.znajomości.i dobre.kontakty.[Banaszak.2011]..Są.
to.symptomy.wskazujące.na.przedkonwencjonalny.poziom.rozwoju.moralnego.
(wspólnota.interesów).i na.orientację.radarową.jako.dominującą.w działaniach.
w otoczeniu.społeczno-kulturowym:.wiąże.się.ona.z podejmowaniem.działań,.
mających.na.celu.realizację.egoistycznego.interesu. i uzgadnianiem.go.z każ-
dym.dominującym.interesem.w otoczeniu.[Witkowski.2010].

Z  drugiej. strony. widać. u  respondentów. także. symptomy. wskazujące. na.
usytuowanie. na. konwencjonalnym. poziomie. „tożsamości. roli”. (wspólnota.
zadań),.która.wiąże. się. z  zanikiem. indywidualnej.podmiotowości. i  „korozją.
charakteru”.[Sennett.2006]..Pozytywnie.wartościują.oni.bowiem.konformizm.
grupowy,. traktując. adaptację. do. z  góry. narzuconych. norm. i  wartości. jako.
pożądany.cel.procesów.zarządzania. ludźmi,.którzy. traktowani. są.przedmio-
towo.jako.manipulowalny.zasób.ekonomiczny.[Banaszak.2011]..W praktyce.
życia. organizacyjnego. takie. podejście. będzie. skutkować. brakiem. potrzeby.
kierowania.się.zasadami.etycznymi,.a zarządzanie.traktowane.jest.wtedy.jako.
narzędzie,. pozwalające. eliminować. opór. pracowniczy. i  postawy. nonkonfor-
mistyczne:.przyjmuje.się,.że. im.wyższy.poziom.bezkrytycznej.akceptacji.dla.
dominujących.norm.i wartości.w organizacji,.tym.większa.szansa.na.realiza-
cję.z góry.przyjętych.i narzucanych.celów.organizacyjnych..Można.zatem.po-
stawić.tezę,.że.zarządzanie.przez.konstruowanie.monokultur.w myśl.założeń.
„korporacyjnego.kulturyzmu”.[Sułkowski.2011;.Willmott.1993,.ss..515–552].
to.specyfika.polskiej.rzeczywistości.organizacyjnej,.co.potwierdzają.inne.bada-
nia.[zob..Bugaj;.Oleksyn;.Stańczyk.2011]..

W kierunku racjonalności emancypacyjnej w edukacji menedżerskiej: 
propozycje zmian
Pułap.postkonwencjonalnego.rozwoju.moralnego.i przygotowania.do.działania.
w profilu.wspólnoty.jako.zadania.wydaje.się.na.dzień.dzisiejszy.nieosiągalny.
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dla.wielu.polskich.menedżerów..W niskim.poziomie.kapitału.kulturowego.wy-
raźnie.widać.skutki.braku.krytycznych.dyskusji.podczas.zajęć,.braku.kontaktu.
z lekturami.charakteryzującymi.się.bogatym.potencjałem.epistemologicznym,.
prowokującym.do. refleksji. i  skutki. braku.wyjścia.poza.przeekonomizowaną.
perspektywę.widzenia.rzeczywistości.(w tym.organizacji.i zarządzania),.redu-
kującą.wymiar.kształcenia.do.próby.odpowiedzi.na.pytanie,.jak.odnieść.sukces.
ekonomiczny.przy.pomocy.dostępnych.środków..

Po.pierwsze.zatem.należałoby.podjąć.wysiłek.konstytuowania.komunikacji.
deliberatywnej.w procesach.kształcenia,.a więc.takiego.typu.komunikacji,.w któ-
rym.„różne.opinie.i wartości.mają.szansę.stanąć.ze.sobą.twarzą.w twarz.i w któ-
rym.dba.się.o to,.by.każda.jednostka.zajmowała.stanowisko.przez.wysłuchiwa-
nie,.deliberowanie,.szukanie.argumentów.i ocenianie.innych.przy.jednoczesnym.
wspólnym.wysiłku.odnajdywania.takich.wartości.i norm,.co.do.których.wszyscy.
mogliby. się. zgodzić”. [Englund. 2012,. s.. 34].. Komunikacja. w  edukacji. mene-
dżerskiej.powinna.zostać.oparta.na.możliwości.konstruktywnego,.tj..przy.zasto-
sowaniu.siły.argumentów.podważania.autorytetów,.na.dopuszczeniu.do.głosu.
różnorodnych.punktów.widzenia.na.dany.problem.i na.dążeniu.do.wspólnego.
konsensusu.przy.zachowaniu.tolerancji.i szacunku.dla.interlokutorów.[Englund.
2012,.ss..27–42;.zob..Habermas.2002]..Kluczowe.wydaje.się.to,.aby.procesy.dy-
daktyczne.osadzić.na.wizji.autorytetu.jako.kogoś,.z kim.warto.dyskutować,.a nie.
kogo.trzeba.naśladować.[Witkowski.2009,.2011]..Uwaga.ta.dotyczy.również.au-
torytetów.symbolicznych,.a więc.autorów.czytanych.tekstów.

Po.drugie.zasadne.wydaje.się.zdecydowane.wzbogacenie.programów.kształ-
cenia.o teorie.krytyczne,.które.pozwoliłyby.na.refleksyjny.dystans.względem.
przeekonomizowanych,.opartych.na.imperatywie.technicznym.treści.obecnych.
w głównym.nurcie.zarządzania,.przyczyniając.się.do.delegitymizacji.i denatu-
ralizacji.funkcjonalizmu.oraz.do.obalenia.mitu.o braku.dla.niego.alternatywy..
Wykorzystanie.tych.teorii.pozwoliłoby.zatem.na.swoistą.dewiację.od.głównego.
nurtu.zarządzania,.przesuwając.punkt.ciężkości.refleksji.z rozważań.nad.środ-
kami.potrzebnymi.do.osiągnięcia.celów.organizacyjnych,.na.rzecz.problemów.
etycznych,.takich.jak.kwestie.nierówności,.opresji.czy.władzy.[Contu.2009,.ss..
536–550;.Grey.2004,.ss..178–186;.Mintzberg.2005]..

Po. trzecie.programy.kształcenia.warto.nasycać.dziedzictwem.symbolicz-
nym.sztuki.[Czarniawska,.Gagliardi.2006]..Literatura,.film.czy.teatr.to.warto-
ściowe.medium.przekazu.wiedzy.na.temat.zarządzania,.pozwalające.dostrzegać.
nierozpoznawalne. w  dyskursie. naukowym. paradoksy. życia. organizacyjnego.
[Czarniawska-Joerges,.Guillet.de.Monthoux.1994]..Rozwój.wyobraźni.huma-
nistycznej. przez.współczesnego.menedżera.na.mocy.kontaktu. z wytworami.
sztuki.wydaje.się.fundamentalny.z uwagi.na.złożoność.normatywną.sfery.or-
ganizacji,.a także.konieczność.posługiwania.się.w procesach.zarządzania.wy-
obraźnią,.intuicją.i wiedzą.utajoną.[Kostera.2010,.2013].
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Podsumowanie. konsekwencji. dominacji. typów. racjonalności. dla. kształ-
cenia.menedżerów,. ich.poziomu. rozwoju.moralnego. i  działania.przedstawia.
tabela.1.

Tabela 1. Typy racjonalności i ich wpływ na kształcenie, moralność i dzia-
łanie menedżerskie

Typ racjonalności Typ kształcenia
Poziom rozwoju mo-

ralnego
Orientacja działań

Instrumentalna Autorytarny Przedkonwencjonalny Radarowa
Hermeneutyczna Interpretujący Konwencjonalny Konformistyczna
Emancypacyjna Deliberatywny Postkonwencjonalny Dialogowa./.Krytyczna

Źródło:.opracowanie.własne.

Zakończenie
W  artykule. przedstawiłem. wstępną. diagnozę. konsekwencji. wynikających.
z dominacji.racjonalności.instrumentalnej.i hermeneutycznej.w edukacji.me-
nedżerskiej.w Polsce,. a  także. starałem. się.pokazać. związane. z  tym.możliwe.
konsekwencje. praktyczne. dla. moralności. i  działania. menedżera.. Dominacja.
ta.prowadzi.do.autorytarnego.stylu.kształcenia,.operowania.na.pozytywistycz-
nych.treściach.opartych.na.paradygmacie.funkcjonalizmu.oraz.do.wdrażania.
menedżerów.do.przedkonwencjonalnego.i konwencjonalnego.poziomu.rozwo-
ju.moralnego..Skutkuje. to.przewagą.orientacji. radarowej. i konformistycznej.
w  działaniu. bez. zdolności. do. działania. w  sporze,. a  także. brakiem. rozwoju.
wyobraźni.humanistycznej,.mądrości.i wiedzy.utajonej,.które.we.współczesnej,.
złożonej.normatywnie.rzeczywistości.organizacyjnej.decydują.o zdolności.do.
efektywnego.zarządzania.

Warto.na.koniec.zauważyć,.że.z perspektywy.krytycznej. i emancypacyj-
nej.nieuprawnione.jest.usprawiedliwianie.patologii.w edukacji.menedżerskiej.
w Polsce.tym,.że.rzeczywistość.rynkowa.i kapitalistyczna.„takie.już.są”.i same.
w  sobie. w  sposób. naturalny. są. patologiczne.. Jest. to. bezzasadne. założenie,.
stanowiące.wygodne.alibi.dla.tych.osób,.które.nie.potrafią.dostrzec.wartości.
w poważnej.refleksji.krytycznej.nad.jakością.demokracji.i kapitalizmu.w pol-
skiej. rzeczywistości. społecznej..Warto. także. zauważyć,. że. krytyczna. eduka-
cja. menedżerska. nie. może. być. traktowana. jedynie. jako. jeden. z  nurtów. czy.
modeli.badawczych.(lub.dydaktycznych),.wchodzących.w skład.edukacji.me-
nedżerskiej.w ogóle..Podobnie. jak.pedagogika.krytyczna. to.nie. tylko. jedno.
z pól.konstytuujących.przestrzeń.badawczą.pedagogiki.–.pedagogika.albo.jest.
krytyczna,.albo.nie.istnieje.(choć.można.skutecznie.podtrzymywać.pozór.jej.
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istnienia)28.–.podobnie.krytyczność.zaświadcza.o realności.istnienia.edukacji.
menedżerskiej..

Bibliografia

Al�esson.M.,.Bridgman.T.,.Willmott.H..(eds.).(2009), The Oxford Handbook of 
Critical Management Studies,.Oxford.Uni�ersity.Press,.Oxford.
Banaszak.S..(2011),.Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium 
teoretyczno-empiryczne,.Wydawnictwo.Naukowe.UAM,.Poznań.
Berger. P.L.,. Luckmann. T.. (2010),. Społeczne tworzenie rzeczywistości: traktat 
z socjologii wiedzy,.PWN,.Warszawa.
Bugaj.J.,.Oleksyn.T.,.Stańczyk.I..(2011),.Diagnoza i kierunki zmian w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi w  przedsiębiorstwach z  Listy 500.. Raport z  badań.. Oficyna.
Wydawnicza.SGH,.Warszawa.
Burrell.G.,.Morgan.G..(1979),.Sociological Paradigms and Organizational Analysis: 
Elements of the Sociology of Corporate Life,.Heinemann,.London.
Contu.A..(2009),.Critical Management Education.[w:].H..Willmott,.M..Al�esson,.
T..Bridgman.(red.), The Oxford Handbook of Critical Management Studies,.Oxford.
Uni�ersity.Press,.Oxford.
Czarniawska.B.,.Gagliardi.P..(eds.).(2006).,Management Education and Humanities,.
Edward.Elgar,.Cheltenham;.Northampton.
Czarniawska-Joerges.B.,.Guillet.de.Monthoux.P..(eds.).(1994),.Good Novels, Better 
Management. Reading Organizational Realities in Fiction,. Harwood. Academic.
Publishers,.Chur.
Englund.T..(2012),.Edukacyjne implikacje idei demokracji deliberatywnej.[w:].M..
Murphy,.T..Fleming.(red.),.Habermas, teoria krytyczna i edukacja,.Wydawnictwo.
Naukowe.Dolnośląskiej.Szkoły.Wyższej,.Wrocław..
Fleming. P.,. Spicer. A.. (2007),. Contesting the Corporation. Struggle, Power and 
Resistance in Organizations,.Cambridge.Uni�ersity.Press,.Cambridge.
Fleming. T.,. Murphy. M.. (red.). (2012),. Habermas, teoria krytyczna i  edukacja,.
Wydawnictwo.Naukowe.Dolnośląskiej.Szkoły.Wyższej,.Wrocław.
Giroux.H.A..(2010),.Teoria krytyczna i racjonalność w edukacji obywatelskiej.[w:].
H.A.. Giroux,. L.. Witkowski,. Edukacja i  sfera publiczna. Idee i  doświadczenia 
pedagogiki radykalnej,.Kraków:.Oficyna.Wydawnicza.Impuls,.Kraków.
Giroux.H.,.Witkowski.L..(2010),.Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia 
pedagogiki radykalnej,.Impuls,.Kraków.
28.Dziękuję.Lechowi.Witkowskiemu.za.zwrócenie.mojej.uwagi.na.tę.tezę.podczas.wykładu.plenar-
nego.rozpoczynającego.konferencję.„Pedagogika.krytyczna.dziś..Pytania.o teorię.i praktykę”.(Instytut.
Pedagogiki.Uniwersytetu.Gdańskiego,.28–29.maja.2012.r.).

Michał Zawadzki



231

Grey. C.. (2004),. Reinventing Business Schools: The Contribution of Critical 
Management Education, “Academy.of.Management.Learning.and.Education”,.�ol..
3,.no..2,.Oxford.Uni�ersity.Press,.Oxford.
Habermas.J..(1972),.Knowledge and Human Interests,.Beacon.Press,.Boston.
Habermas.J..(1983).,Teoria i praktyka: wybór pism,.PIW,.Warszawa.
Habermas. J.. (2001),. Moral Consciousness and Communicative Action,.The.MIT.
Press,.Massachusetts.
Habermas. J.. (2002),. Teoria działania komunikacyjnego. Tom I: Racjonalność 
działania a  racjonalność społeczna. Tom II: Przyczynek do krytyki rozumu 
funkcjonalnego,.PWN,.Warszawa.
Kohlberg.L..(1981),.The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of 
Justice (Essays on Moral Development, Volume 1),.Harper&Row,.San.Francisco,.CA.
Kohlberg.L..(1984),.The Psychology of Moral Development: The Nature and Validity 
of Moral STages (Essays on Moral Development, Volume 2).. Harper&Low,. San.
Francisco,.CA.
Kostera.M..(2010),.Organizacje i archetypy,.Wolters.Kluwer.Polska,.Warszawa.
Kostera. M.. (red.). (2013),. Organizować z  polotem. Wyobraźnia organizacyjna 
w praktyce,.Sedno,.Warszawa.
Magala. S.. (2009a),. Kulturalnie manipulowane organizacje, czyli od piramidy do 
sieci i z powrotem, „Problemy.Zarządzania”,.�ol..7,.nr.3.(25).
Magala. S.. (2009b),. The Management of Meaning in Organizations,. Palgra�e.
Macmilian,.New.York.
Schwandt.D.R..(2005),.When Managers Become Philosophers: Integrating Learning 
With Sensemaking,.“Academy.of.Management.Learning.&.Education”,.�ol..4,.no..2.
Sennett. R.. (2006),. Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w  nowym 
kapitalizmie,.MUZA,.Warszawa.
Sulejewicz. A.,. Zaidi. M.A.. (2010),. Beyond MBA. Management Education in 
Transitional Economies,.Warsaw.School.of.Economics,.Warsaw.
Sułkowski. Ł.. (2011),. Krytyczna wizja kultury organizacyjnej,. „Problemy.
Zarządzania”,.�ol..9,.nr.4.(34).
Sułkowski.Ł..(2012),.Epistemologia i metodologia zarządzania,.PWE,.Warszawa.
Willmott.H..(1993), Strength is ignorance; slavery is freedom: managing culture in 
modern organizations,.“Journal.of.Management.Studies”,.�ol..30,.issue.4.
Witkowski. L.. (2008),. Koniec kultury uczenia się? Edukacja w  dobie presji 
„simulacrum” konsumpcji (dyskusja nie tylko z  Zygmuntem Baumanem). [w:]. M..
Jaworska-Witkowska. (red.),. Jaka kultura? Jaki dyskurs? Sfera publiczna a  spory 
o edukację, pedagogikę i zarządzanie,.„Pedagogium”,.Szczecin.

Typy racjonalności w edukacji…



232

Witkowski. L.. (2009),. Wyzwania autorytetu w  praktyce społecznej i  kulturze 
symbolicznej (przechadzki krytyczne w  poszukiwaniu dyskursu dla teorii,. Impuls,.
Kraków.
Witkowski.L..(2011),.Historie autorytetu wobec kultury i edukacji,.Impuls,.Kraków.
Wrong.D.H..(1984),.Przesocjalizowana koncepcja człowieka w socjologii współczesnej.
[w:].E..Mokrzycki.(red.),.Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii 
współczesnej. Tom 1,.PIW,.Warszawa.
Zawadzki.M..(2012).Rola i miejsce nurtu krytycznego w naukach o zarządzaniu,.
„Culture.Management /.Kulturmanagement./.Zarządzanie.Kulturą”,.z..5.
Zawadzki.M..(2013),.Denaturalizacja paradygmatu funkcjonalizmu w epistemologii 
nauk o zarządzaniu,.„Organizacja.i Kierowanie”,.nr.2.(155).

Michał Zawadzki


