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Wstęp

W zarządzaniu, podobnie jak w innych naukach społecznych, a także w humanistyce, 
bardzo trudno jest znaleźć podstawowe założenia poznawcze podzielane przez zde-
cydowaną większość badaczy i stanowiące swoistą matrycę dyscyplinarną tej nauki. 
Wskazać można na liczne paradygmaty, perspektywy poznawcze, szkoły i nurty nauk 
o zarządzaniu, które, choć często koncentrują się na podobnym polu badawczym, to 
jednak przyjmują odmienne założenia co do istoty rzeczywistości organizacyjnej. 
Jednym z możliwych rozwiązań owych napięć epistemologicznych jest dopuszczenie 
podejścia metaparadygmatycznego, opartego na refleksyjnym i krytycznym łączeniu 
różnych podstawowych założeń. Refleksję metaparadygmatyczną w naukach o zarzą-
dzaniu można oprzeć na filozofii i metodologii hermeneutycznej.

Celem artykułu jest przedstawienie założeń hermeneutyki zarządzania, rozumia-
nej jako metodologia pozwalająca na sprzęganie niewspółmiernych lub nawet sprzecz-
nych paradygmatów oraz nurtów opisujących organizację i zarządzanie. Hermeneu-
tyka mogłaby zatem stać się filozofią zarządzania uzasadniającą przyjęcie podejścia 
wieloparadygmatycznego lub metaparadygmatycznego, znajdującego odzwierciedlenie 
w pluralizmie metodologicznym. Artykuł analizuje problem zastosowania paradygma-
tów w zarządzaniu, następnie zestawia kilka propozycji paradygmatów, prezentuje 
koncepcję hermeneutyki zarządzania rozumianej jako refleksja metaparadygmatyczna 
oraz przeprowadza przykładową, skrótową analizę hermeneutyczną pojęcia „kultura 
organizacyjna”.
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Paradygmaty w naukach o zarządzaniu

Thomas Kuhn zwrócił uwagę na społeczne uwarunkowania tworzenia dorobku na-
ukowego. Według niego różne dziedziny nauki rozwijają się zarówno dzięki ewolucji 
wiedzy (kumulacji), jak i rewolucjom naukowym (Kuhn, 1982). Paradygmat oznacza 
zespół pojęć i teorii, które są powszechnie akceptowane przez środowisko naukowe 
specjalistów danej dziedziny. Paradygmat nauki stanowi historycznie zmienny con-
sensus omnium wspólnoty badaczy konkretnej dyscypliny. Umożliwia postęp wiedzy, 
rozwiązywanie kolejnych problemów oraz niewracanie do kwestii już rozstrzygniętych 
(Kuhn, 1982, s. 33). Paradygmaty powstają jednak dopiero na etapie nauki „normal-
nej”, czyli drugim stadium rozwoju dyscypliny. Pierwszym stadium rozwoju nauki jest 
etap przedparadygmatyczny, w którym równolegle funkcjonuje wiele konkurencyjnych 
podejść do zagadnień poznania w danym obszarze i wśród specjalistów z danej dyscy-
pliny nie ma konsensusu w odniesieniu do podstawowych problemów poznawczych. 
Dopiero stopniowo, wraz z dojrzewaniem dziedziny naukowej, wyłania się pierwszy 
paradygmat (por. Kostera, 1996, s. 40–41). Większość społeczności naukowej zaczyna 
gromadzić dorobek empiryczny i teoretyczny, który stanowi rozwinięcie dominującego 
paradygmatu, a nauka wchodzi w stadium „normalności”. Stopniowo jednak narastają 
anomalia, a więc dane empiryczne, które trudno zinterpretować w ramach istniejącego 
paradygmatu. Prowadzą one do kryzysu tego paradygmatu i pojawienia się konkuren-
cyjnego zespołu teorii. Oznacza to, że dana dyscyplina nauki weszła w stadium „anor-
malne”. Na tym etapie następuje rozłam, część środowiska naukowego hołduje „starej” 
teorii, a część opowiada się za „nową”. Pojawia się problem niewspółmierności, ponie-
waż okazuje się, że te dwa obozy posługują się inną terminologią, która uniemożliwia 
uzgadnianie stanowisk. Po pewnym czasie wyłania się jednak nowy paradygmat, ogól-
niejszy i nauka znowu wraca do stadium „normalności”. Te cykle sugerują nieciągły 
rozwój dziedzin nauki, jednak nie stanowią zaprzeczenia idei jej rozwoju. „Nowy” 
paradygmat stanowi uogólnienie „starego”. 

Porównując rozwój nauk o zarządzaniu do modelu Kuhna, trzeba zastanowić się, 
czy ta dziedzina posiada paradygmat (Hatch, 2002, s. 49–62). Dostrzec można chrono-
logię rozwoju kilku szkół zarządzania, które następowały po sobie cyklicznie: szkoła 
„naukowego zarządzania” propagująca zasady organizacji mechanistycznej, a następ-
nie nurty „administracyjny” oraz „biurokratyczny”, szkoła „stosunków międzyludz-
kich”, „podejście systemowe”, nurt „strategiczny”, „kulturowy”, „organizacyjnego 
uczenia się”, jak i wiele innych. Owa systematyka rozwoju zarządzania ma charakter 
konwencjonalny i niepełny, ponieważ demarkacja zarządzania i innych dziedzin na-
uki jest często umowna. Można dostrzec, że powstawanie i rozwój kolejnych nurtów 
występuje właściwie jednocześnie, i trudno zakładać, że stanowiły one paradygmaty. 
Może zatem zarządzanie znajduje się w stadium przedparadygmatycznym – twórcze-
go chaosu, z którego może dopiero wyłoni się dominujące podejście. Brzmi to niezbyt 
pocieszająco, zważywszy, że niektórym naukom przyrodniczym wyjście ze stadium 
przedparadygmatycznego zajęło wiele wieków. Jednak czy rzeczywiście nowy para-
dygmat wyłoni się z „dżungli” teorii organizacji? A może immanentną cechą tej i wielu 
innych dyscyplin naukowych jest brak paradygmatu i schemat zaproponowany przez 
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Kuhna, bazujący na przyrodoznawstwie, nie znajduje zastosowania w zarządzaniu 
i wielu innych naukach społecznych1? Za tą interpretacją przemawiają doświadczenia 
relatywnie młodych, a jednak starszych od zarządzania nauk, takich jak socjologia 
czy psychologia. Może nauki te nie mają szans na tworzenie teorii „dalekiego zasięgu” 
– uogólnień pozwalających na predykcje możliwe w przyrodoznawstwie. Sądzę, że jest 
prawdopodobne, iż zarządzanie na obecnym etapie rozwoju może dostarczać jedynie 
interpretacji, a nie teorii w znaczeniu nauk ścisłych. Problemem pozostaje kwestia, czy 
dyscyplina ta kiedykolwiek dorośnie do etapu budowania teorii „dalekiego zasięgu”. 
Można tutaj zaproponować trzy scenariusze. Pierwszy to wyrażona przez neopozyty-
wistów, odżegnujących się od metafizyki, metafizyczna teza o jedności nauki, wiara, 
że świat jest jednością i że następuje emergencja między kolejnymi poziomami ontolo-
gicznymi. Oznaczałoby to, że, jeśli przyjmiemy stanowisko redukcjonistyczne lub mo-
nistyczne, w przyszłości zarządzanie stopi się z innymi dziedzinami nauki i procesy 
organizacyjne będzie można ująć w ramy modeli matematycznych, przekładających się 
na procesy psychospołeczne. Druga koncepcja, której korzeni można szukać u Wilhel-
ma Diltheya, to zarządzanie jako jedna z nauk społecznych, z jej specyficznymi cecha-
mi różnymi od nauk przyrodniczych. Powstałby zatem rodzaj społecznego paradygma-
tu obejmującego również zarządzanie. Trzeci wariant to utrzymanie dotychczasowej 
demarkacji zarządzania z pozostałymi naukami i powstanie własnego paradygmatu, 
który wprowadzi tę naukę na tory „normalności” (Sułkowski, 2005). 

Propozycje paradygmatów w naukach o zarządzaniu

Wśród bardzo licznych propozycji paradygmatów, które można znaleźć w naukach 
społecznych, wskażmy przykładowo na kilka podejść, które są wykorzystywane przez 
badaczy organizacji i zarządzania:
1) Podział przedmiotowy zgodny z subdyscyplinami nauk o zarządzaniu.
2) Szkoły zarządzania w ujęciu chronologicznym wg Marcina Bielskiego. 
3) Paradygmaty nauk społecznych wg Giltona Burrella i Garetha Morgana.
4) Paradygmaty zarządzania wg Mary J. Hatch.
5) Epistemologie badań zarządzania wg Paella Johnsona i Johna Duberleya. 
6) Ramy poznawcze rozumienia organizacji wg Lee G. Bolmana i Terence’a E. Deala.
7) Metafory organizacji wg Garetha Morgana.

Wskazanie klasyfikacji paradygmatów w naukach o zarządzaniu nie jest zadaniem 
łatwym. Z jednej strony napotykamy problem niejednoznacznej definicji pojęcia „pa-
radygmat”, zaś z drugiej – rozmyte kryteria ich różnicowania. 

Kwestię definicji można rozstrzygnąć arbitralnie, przyjmując szerokie, wzorowane 
na kuhnowskim, określenie „paradygmatu” jako consensus omnium wspólnoty bada-
czy konkretnej dyscypliny, dotyczące podstawowych założeń poznawczych. Trudniej 
rozstrzygnąć, czego miałby dotyczyć ów consensus, ponieważ tutaj opinie są bardzo 

 1 Zresztą również w odniesieniu do przyrodoznawstwa propozycja T. Kuhna spotkała się ze zna-
czącą krytyką.
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zróżnicowane. Przyjmując jednak pewne minimum założeń, można wskazać na wspól-
ne postulaty obejmujące: naturę rzeczywistości organizacyjnej (ontologia), sposób jej 
poznawania (epistemologia i metodologia), koncepcję prawdy, stosunek do wartości 
(aksjologia). Zazwyczaj również wspólnota badaczy, opierająca się na jednym paradyg-
macie wykazuje pewne poczucie tożsamości i identyfikacji. 

Problem rozmytych kryteriów wyróżniania paradygmatów powoduje trudności 
z rozstrzygnięciem, czy mamy do czynienia z podstawowym podziałem opartym na 
kryteriach epistemologicznych, czy też z jakąś bardziej szczegółową klasyfikacją. 

Ad 1. Czy podział przedmiotowy w naukach o zarządzaniu, pokrywający się z sub-
dyscyplinami, opisuje różne paradygmaty? Oznaczałoby to znaczne rozdrobnienie pa-
radygmatów odpowiadających wtedy wąskim grupom specjalistów w zakresie danego 
typu problemu badawczego. Każdy obszar zarządzania, taki jak: zarządzanie strategicz-
ne, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, zarządzanie finansami i inne, miałby 
swoje odrębne założenia poznawcze, a więc byłby innym paradygmatem. Takie rozdrob-
nienie nie bardzo pasuje do szerokiej definicji paradygmatu, gdzie konsensus jest podzie-
lany przez większą wspólnotę badaczy, wywodzących się nawet z różnych dyscyplin. 
A i w obrębie samych subdyscyplin znajdziemy różne założenia poznawcze, np. funk-
cjonalistyczny versus interpretatywny paradygmat kultury organizacyjnej. Wydaje się 
zatem, że subdyscypliny zarządzania trudno utożsamiać z paradygmatami tej nauki.

Ad 2. Czy podział na szkoły zarządzania odzwierciedla elementarne różnice w za-
łożeniach poznawczych? Powstawały liczne szkoły i nurty zarządzania prowadzące do 
„dżungli” w teorii organizacji (Koontz, 1961). Ujęcie chronologiczne przyjmuje kry-
terium ciągłości rozwoju szkół zarządzania. Bielski wyróżnia czternaście kierunków 
mieszczących się w trzech nurtach (klasycznym i neoklasycznym, psychosocjologicz-
nym oraz systemowym) (Bielski, 1996, s. 42). Niewątpliwie na przykład „naukowe 
zarządzanie” Fryderyka W. Taylora, „szkoła administracyjna” Henri Fayola i „szkoła 
stosunków społecznych” różnią się znacznie w sferze podstawowych założeń. Jednak 
wszystkie te trzy szkoły bazują na wspólnej ontologii, aksjologii i koncepcji prawdy. 
Podobną analizę można by przeprowadzić w odniesieniu do podziału na nurty: kla-
syczny, neoklasyczny, psychospołeczny oraz systemowy. Zatem podobnie jak w przy-
padku subdyscyplin, wydaje się, że przydatne byłoby ogólniejsze kryterium wyróżnia-
nia paradygmatu.

Ad 3. Jedno z najbardziej rozpowszechnionych podejść, zaproponowane przez 
Burrella i Morgana, definiuje cztery podstawowe paradygmaty, dominujące nie tyl-
ko w zarządzaniu, ale w ogóle w naukach społecznych. Kryteriami wyróżniania tych 
paradygmatów miałyby być: orientacja społeczna (regulacja a zmiana) oraz założenia 
dotyczące poznania (obiektywne a subiektywne). Ze skrzyżowania tych wymiarów po-
wstają cztery niewspółmierne paradygmaty: funkcjonalistyczny, radykalny struktura-
lizm, interpretatywny oraz radykalny humanizm (Burrell, Morgan, 1979) (tabela 1). 

Ad 4. Hatch, łącząc perspektywę historyczną z paradygmatami Burrella i Morgana, 
proponuje wyróżnienie czterech paradygmatów w naukach o zarządzaniu: klasyczne-
go, modernistycznego, interpretatywno-symbolicznego oraz postmodernistycznego. 
Klasyczny, obejmujący m.in. F.W. Taylora, M. Webera, H. Fayola oraz Ch. Barnarda, 
czerpie podstawy poznawcze z neopozytywizmu (Sułkowski, 2004). Modernizm, któ-
rego przedstawicielami są: H. Simon, J. March i L. Bertalanffy, opisuje organizację 
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w kategoriach funkcjonalistycznych i systemowych. Podejście interpretatywno-symbo-
liczne, reprezentowane przez P. Seleznicka, P. Bergera, T. Luckmana oraz E. Hoffma-
na, opisuje organizację jako proces konstruowania i odczytywania społecznej rzeczy-
wistości organizacji. Postmodernizm akcentuje defragmentację, relatywizm kulturowy 
i epistemologiczny, podejście tekstualne i narratywne (Hatch, 2002, s. 204–238). 

Ad 5. Typologia epistemologii badań zarządzania zaproponowana przez Johnsona 
i Duberly’ego jest zakorzeniona w filozofii i wyróżnia pięć typów refleksji w bada-
niach nad zarządzaniem, leżących na skrzyżowaniu wymiarów ontologicznych oraz 
epistemologicznych (rysunek 1).

Rysunek 1. Refleksyjność a badania w zarządzaniu

Źródło: Johnson, Duberly, 2005, s. 180.

Tabela 1. Paradygmaty w zarządzaniu wg G. Burrella i G. Morgana

Orientacja społeczna

Założenia 
dotyczące 
nauki

Regulacja Radykalna zmiana
Funkcjonalizm Radykalny strukturalizm Obiektywizm
Paradygmat interpretatywny Radykalny humanizm Subiektywizm

Źródło: Burrel, Morgan, 1979.
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W podziałach zaproponowanych przez P. Johnsona i J. Duberly’ego nowe w sto-
sunku do Burrella i Morgana są: pozytywizm i neopozytywizm, konwencjonalizm, 
a także pragmatyzm (Johnson, Duberly, 2005, s. 180–191). Obiektywistyczne ontologia 
i epistemologia, cechujące stanowisko pozytywistyczne i neopozytywistyczne, są od-
powiednikiem funkcjonalizmu u Burrella i Morgana oraz szkoły klasycznej i moder-
nistycznej w klasyfikacji Hatch. Konwencjonalizm łączący, podobnie jak postmoder-
nizm, subiektywistyczną ontologię i epistemologię pozwala na wzrost refleksyjności 
poprzez zestawianie nieporównywalnych metafor lub paradygmatów organizacji i za-
rządzania. Nurt krytyczny i pragmatyzm opierają się zaś na zaangażowanym pozna-
waniu i opisie istniejącej rzeczywistości, a więc operują na gruncie obiektywistycznej 
ontologii i subiektywistycznej epistemologii. Koncepcja Johnsona i Duberly’ego stano-
wi swoiste uzupełnienie paradygmatów Burrella i Morgana z punktu widzenia kwestii 
refleksyjności badania w naukach o zarządzaniu.

Ad 6. Bolman i Deal proponują cztery ramy poznawcze pozwalające na wszechstron-
ne ujęcie procesu zarządzania organizacjami. Obejmują one podejścia: strukturalne, 
zarządzania zasobami ludzkimi, polityczne oraz symboliczne (Bolman, Deal, 2003). 
Ramy poznawcze stanowią próbę skrzyżowania dominującego rozumienia problema-
tyki paradygmatu w naukach społecznych (strukturalizm, podejście symboliczne) z po-
dejściem dyscyplinarnym (ujęcie polityczne oraz zarządzania zasobami ludzkimi).

Ad 7. Morgan w książce Obrazy organizacji przedstawia inną propozycję podejścia 
do epistemologii zarządzania. Podstawą rozumienia zarządzania jest przyjmowanie 
określonej metafory organizacji, która kierunkuje sposób działania uczestnika i bada-
cza organizacji (Morgan, 1997). Osiem metaforycznych obrazów, akcentujących zróż-
nicowane cechy, miałoby stanowić podstawę pluralistycznego rozumienia i badania 
organizacji. 

Wskazane próby wyodrębnienia perspektyw poznawczych w naukach o zarządzaniu 
nie wyczerpują oczywiście wszystkich propozycji. D. Remenyi, B. Williams, A. Mo-
ney i E. Swartz proponują dwie uzupełniające się perspektywy badań nad zarządza-
niem, tzn. pozytywizm i fenomenologię (Remenyi i in., 2005, s. 32–37). M.C. Jackson, 
eksploatując szeroko rozumiane myślenie systemowe, dokonał próby opisania podsta-
wowych założeń poznawczych zarządzania, opierając się na dwunastu sposobach rozu-
mienia systemu organizacyjnego. Wśród przedstawionych klasyfikacji najbliższe pa-
radygmatom wydają się koncepcje Burrella i Morgana oraz M.J. Hatch. Są to bowiem 
propozycje z jednej strony zakorzenione w innych naukach społecznych i w filozofii 
nauki, z drugiej zaś dość trafnie odzwierciedlają one podstawowe stanowiska poznaw-
cze badaczy organizacji, zarówno z perspektywy nauk o zarządzaniu, jak i socjologii 
organizacji i antropologii kulturowej.

Zatem mamy do czynienia z ogromną różnorodnością paradygmatów i sposobów 
ich klasyfikacji w naukach o zarządzaniu. Wydaje się więc, że problemem pozostaje 
zarówno kwestia wyboru paradygmatów, jak i określenie relacji pomiędzy nimi. W re-
fleksji metaparadygmatycznej możliwe będzie refleksyjne zestawienie wyników badań 
z różnych paradygmatów, a nawet zaczerpniętych z różnych typologii paradygmatów.
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Podejścia do metaparadygmatyczności

Wybór klasyfikacji i paradygmatu dokonuje się poprzez przyjęcie przez teoretyków 
i badaczy zarządzania założeń dotyczących ontologii, epistemologii oraz aksjologii 
w rzeczywistości organizacyjnej. Wiele teorii zarządzania można osadzić na gruncie 
różnych paradygmatów. Wskazując na wielość sposobów rozumienia i badania organi-
zacji, trzeba rozważyć, jakie są relacje pomiędzy paradygmatami zarządzania. Możli-
wych jest kilka różnych zależności między paradygmatami:
1) Sprzeczność paradygmatów.
2) Niewspółmierność paradygmatów.
3) Integracja paradygmatów.
4) Krzyżowanie się paradygmatów.

Ad 1. Z punktu widzenia logicznego zazwyczaj nie jest możliwe, aby dwa paradyg-
maty były prawdziwe, ponieważ opierają się na sprzecznych założeniach. Koncepcje są 
przeciwstawne, tworzą paradoksy i antynomie, których wzajemna relacja opierać się 
może na krytyce podstawowych założeń. Przypadek sprzeczności paradygmatów jest 
dość rozpowszechniony w naukach o zarządzaniu. Tayloryzm i szkoła stosunków spo-
łecznych opierają się na różnych wizjach natury człowieka w procesie organizowania. 
Modernizm i postmodernizm krańcowo różnie postrzegają ontologię, epistemologię 
i aksjologię zarządzania.

Ad 2. Niewspółmierność oznacza brak przekładalności koncepcji. Dyskusja na te-
mat niewspółmierności paradygmatów została zapoczątkowana przez Kuhna (Kuhn, 
2001, s. 341–345). Stanowisko skrajne, zakładające brak możliwości racjonalnej ar-
gumentacji, osiągnięcia kompromisu, a nawet komunikacji, reprezentują relatywiści 
poznawczy, np. Paul Feyerabend, szkoła edynburska czy postmoderniści (Feyera-
bend, 1979, s. 92–95, 112–115). Przedstawione przykłady opozycji: tayloryzm versus 
szkoła stosunków społecznych, czy modernizm versus postmodernizm, wskazują na 
krańcowo sprzeczne założenia, które jednak można porównywać. Niewspółmierność 
to przypadek całkowicie odmiennych, nieporównywalnych koncepcji rzeczywistości 
organizacyjnej. 

Ad 3. Integracja oznacza łączenie paradygmatów poprzez poszukiwanie punktów 
wspólnych i pozostawianie otwartych kwestii spornych do rozstrzygnięcia. Morgan 
zauważył, że współistnienie kilku paradygmatów, dzięki efektowi synergetycznemu, 
daje nowe możliwości rozwoju naukom społecznym i nauce o organizacji (Morgan, 
1984). Taka integracja jest możliwa na gruncie konwencjonalizmu, gdy można założyć, 
że i tak w badaniu nie wnikamy w „istotę rzeczy”, ale odsłaniamy różne punkty widze-
nia (antyesencjalizm i subiektywizm), np. integracja różnych metafor organizacji może 
być źródłem wiedzy dla menedżera i badacza.

Ad 4. Możliwe jest również krzyżowanie się paradygmatów. Jedne podejścia po-
znawcze mogą nieść twórcze propozycje dla innych ujęć. Przykładem takiej gry po-
między paradygmatami może być krzyżowanie się pewnych idei kultury organiza-
cyjnej pomiędzy paradygmatem funkcjonalistycznym i interpretatywnym za pomocą 
narzędzi krytycznych postmodernizmu (Schultz, Hatch, 1996). 
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Paradygmaty z definicji powinny być nieporównywalne lub sprzeczne, wydaje się 
jednak, że możliwe jest ich zestawianie oraz wskazywanie różnic, które może prowa-
dzić do wzrostu refleksyjności, a więc zrozumienia fenomenu organizacji i zarządza-
nia. Jeśli przyjmiemy takie otwarte stanowisko eklektyzmu epistemologicznego i me-
todologicznego, to użytecznym podejściem może się okazać hermeneutyka.

Hermeneutyka zarządzania

Hermeneutyka jest rodzajem filozofii, metodologii i metodyki, której „ojcami założy-
cielami” są: Friedrich Schleiermacher, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer oraz 
Paul Ricoeur (Gadamer, 1993). Wyrosła ona z kilkusetletniej sztuki interpretacji teks-
tów, przede wszystkim biblijnych i prawniczych, a rozwinęła się we wpływowy nurt 
filozofii i metodologii znajdującej zastosowanie w humanistyce. Nowym polem analiz 
może być zastosowanie hermeneutyki w organizacji. 

Próbując przedstawić założenia hermeneutyki zarządzania, odniosę się jedynie do 
wybranych, choć ważnych, założeń metodologii hermeneutycznej, zawartych przede 
wszystkim w dziełach Gadamera oraz Ricoeura.
1) Sens i rozumienie organizacji.
2) Koło hermeneutyczne w zarządzaniu.
3) Dialogiczna wizja poznania organizacji.
4) Językowa natura rzeczywistości społecznej i organizacyjnej.
5) Zarządzanie jako sztuka.

Ad 1. Organizacja istnieje dzięki ludzkiej intencji i konwencji społecznej. Zrozumie-
nie organizacji oparte jest na zdobyciu i zsyntezowaniu sądów na temat: jej członków, 
celów, wartości, strategii, struktury, z wielu różnych punktów widzenia. Rozumienie 
dokonuje się w czasie, jest działaniem i nigdy nie będzie pełne i zamknięte. 

Ad 2. Interpretacja opiera się na przed-założeniach i przed-sądach. Menedżerowie, 
pracownicy i badacze nigdy nie pozyskują obiektywnej wiedzy na temat organizacji, 
a zawsze opierają ją implicite lub explicite na wcześniejszych wartościach, doświad-
czeniach i emocjach. W tym znaczeniu korzenie wiedzy o rzeczywistości tkwią w nas 
i w naszych wspólnotach, działamy w swoistym sprzężeniu pomiędzy przed-sądami 
a naszymi interpretacjami.

Ad 3. Doświadczanie rzeczywistości, a więc i świata organizacji, przybiera w her-
meneutyce wizję dialogu i gry. Poznanie organizacji i zarządzanie są dialogami i dys-
kursami, które tworzą sieć relacji społecznych opartych na przejściowym konsensusie 
co do sensu i rozumienia elementów świata organizacji. Zarządzający i poznający or-
ganizacje są zatem zawsze podmiotami uwikłanymi w rzeczywistość społeczną.

Ad 4. Gadamer i Ricoeur osadzają rzeczywistość na fundamencie języka i dyskursu, 
które jednak nie są utożsamiane z relatywizmem poznawczym i kulturowym, charak-
terystycznym dla postmodernistycznego tekstualizmu (Ricoeur, 1989, s. 96–98). Język, 
mowa, pismo, dyskurs, metafora i symbol tworzą zręby naszego zrozumienia i bycia 
w świecie społecznym, a więc nakreślają granice poznania (Wittgenstein, 2002, teza 5.6, 
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s. 64). Porzucenie wyidealizowanej koncepcji języka, jako medium stanowiącego do-
skonałe odzwierciedlenie rzeczywistości, na rzecz podejścia konstruktywistycznego 
i pragmatycznego (język kształtujący opisywaną rzeczywistość) niesie znaczące skut-
ki epistemologiczne. Ukształtowany dyskurs nauk o zarządzaniu narzuca nam inter-
subiektywne konstrukty myślowe w postaci: organizacji, przedsiębiorstw, otoczenia, 
a także strategii, struktur i kultur. 

Ad 5. Hermeneutyka jest zakorzeniona w estetyce, co dobitnie wyraża Gadamer, 
pisząc, że „sztuka jest poznaniem” (Gadamer, 1993, s. 153). Zarządzanie, będące dzie-
dziną działalności praktycznej i nauką, ma w sobie również walory sztuki, a przynaj-
mniej rzemiosła. Skuteczny menedżer potrzebuje intuicji i „wiedzy ukrytej”, i często 
koncentruje się na kategoriach twórczości i innowacyjności, będących walorami dzieła 
sztuki. 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, hermeneutyka znalazła swoje miejsce w za-
rządzaniu przede wszystkim w ramach paradygmatu interpretatywno-symbolicznego. 
Wydaje się jednak, że twórczym zastosowaniem filozofii hermeneutycznej może być 
właśnie metodyka analizy metaparadygmatycznej.

Przykład analizy hermeneutycznej: kultura organizacyjna

Jakie są praktyczne implikacje zastosowania myślenia hermeneutycznego w naukach 
o zarządzaniu? Propozycją może być przeprowadzenie analizy metaparadygmatycznej 
pojęć, teorii i metod zarządzania, wykorzystującej właśnie założenia hermeneutyki.

Dobrym przykładem aplikacji hermeneutyki może być analiza koncepcji kultury 
organizacyjnej w problematyce zarządzania.

Sens i zrozumienie pojęcia kultury organizacyjnej

Pojęcie „kultura organizacyjna” można interpretować jako rozległą grę językową. 
Z jednej strony wyrasta ono z wieloznacznego i kluczowego dla nauk społecznych 
oraz humanistyki nurtu kulturowego, z drugiej zaś sięga do interpretacji rzeczywisto-
ści organizacyjnej w kategoriach socjologicznych i antropologicznych. W literaturze 
przedmiotu napotkać można kilkadziesiąt różnych definicji, które dają się zaklasyfi-
kować jako przynależące do jednego z dwóch paradygmatów. Przykład takiej analizy 
znajduje się w tabeli 2.

Bogactwo interpretacji istoty kultury organizacyjnej sugeruje użyteczność podejścia 
hermeneutycznego. Kultura organizacyjna ma wiele sensów i znaczeń, w zależności od 
interpretatora i kontekstu, w którym jest wykorzystywana. Teoretycy przyjmują zróżni-
cowane definicje, w zależności od paradygmatu, na którym się opierają (Smircich, 1983, 
s. 160–172). Praktycy mają tendencje do operacyjnego i instrumentalnego ujęcia kultury 
organizacyjnej. Oznacza to konieczność dyskusji nad paradygmatem i przyjmowaną de-
finicją kultury organizacyjnej przed podjęciem wszelkiego rodzaju badań i analiz. 



88 Łukasz Sułkowski

Tabela 2. Definicje kultury organizacyjnej

Autor Definicja kultury organizacyjnej

E. Jacques Zwyczajowy lub tradycyjny sposób myślenia i działania, który jest w pewnym stopniu po-
dzielany przez członków organizacji i który nowi pracownicy muszą przynajmniej częścio-
wo zaakceptować (Jacques, 1952).

E.H. Schein Wzór podzielanych, fundamentalnych założeń, które dana grupa stworzyła, rozwiązując 
problemy adaptacji do otoczenia i integracji wewnętrznej. Wzór można uznać za obowią-
zujący. Jest on wpajany nowym członkom organizacji jako prawidłowy sposób rozwiązy-
wania problemów (Schein, 1992, s. 6).

H. Schenplein Wartości, normy i przekonania powszechnie akceptowane w organizacji i stanowiące sys-
tem (Schenplein, 1988).

G. Hofstede „Zaprogramowanie umysłów” członków organizacji, a więc zespół skutecznie wpajanych 
przez grupę wartości, norm i reguł organizacyjnych (Hofstede, 2000, s. 38–41).

P.M. Blau Swoiste, niepisane reguły „gry społecznej” w organizacji, które pozwalają uczestnikom ży-
cia społecznego rozumieć organizację i identyfikować się z nią (Blau, 1968, s. 298).

J. van Maanen Wiedza podzielana, w mniejszym lub większym stopniu, przez członków organizacji, wy-
rażana w działaniach i słowach, którą badacz pracujący w terenie musi interpretować, 
a nie traktować jako daną (Maanen, 1988, s. 3).

L. Smircich Sieci znaczeń utkane przez ludzi w procesie organizowania (Smircich, 1983, s. 39).

R. Deshapande, 
R. Parasuraman

Niepisane, przyjmowane często podświadomie zasady, które wypełniają lukę pomiędzy tym, 
co niepisane, a tym, co się rzeczywiście w organizacji dzieje (Deshapande, Parasuraman, 
1987).

J.-M. Kobi, 
H. Wüthrich

Organizacje nie tylko posiadają kulturę, ale również są kulturą (Kobi, Wüthrich, 1991, s. 29).

Źródło: opracowanie własne.

Kultura organizacyjna w kole hermeneutycznym

Zgłębiając problemy kultury organizacyjnej, opieramy się na przed-sądach, które 
kształtują sens, jaki nadajemy temu pojęciu. Owe przed-sądy to przede wszystkim na-
sze zaplecze intelektualne, wiedza fachowa i doświadczenia zawodowe. Po pierwsze, 
zostaliśmy wykształceni zgodnie z paradygmatami, ideałami epistemicznymi i meto-
dologicznymi wybranych dyscyplin naukowych. Zarówno teoretycy, jak i menedżero-
wie mają różne zaplecze intelektualne. Jedni szli ścieżką kształcenia ekonomicznego, 
inni menedżerskiego, a jeszcze inni technicznego, ścisłego, społecznego lub huma-
nistycznego. Wykształcenie uformowało naszą sieć poznawczą, na którą składają się 
m.in. wartości, normy i wzory „naukowości” oraz „użyteczności”. Zatem będziemy 
mieć tendencję do budowania koherentnej interpretacji pojęć, pasującej do naszej sieci 
poznawczej nabytej w toku socjalizacji. Oczywiście nie mamy tutaj do czynienia z de-
terminizmem, przecież również w obrębie wielu dyscyplin naukowych, szczególnie 
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humanistycznych i społecznych, nie ma zgodności co do paradygmatu. Po drugie, na 
wykształcenie nakłada się filtr w postaci doświadczeń zawodowych i życiowych, które 
mogą korygować, a czasami nawet radykalnie zmieniać pierwotną orientację wynika-
jącą z wykształcenia. Po trzecie, jest to przenoszenie na pojęcie kultury organizacyj-
nej, przez analogie lub metafory, rozumienia sensu kultury w ogóle.

Jakie zatem przed-sądy możemy wskazać w odniesieniu do kultury organizacyjnej? 
Przede wszystkim koherencja z myśleniem zaczerpniętym z nauk ścisłych, technicznych 
i ekonomicznych powoduje, że częściej ujmujemy kulturę organizacyjną w kategoriach 
analitycznych i operacjonalistycznych. Oznacza to tendencję do uznawania: możliwości 
oddzielenia kultury organizacyjnej od innych składników organizacyjnych, takich jak 
strategia czy struktura; możliwości zarządzania i przewidywania kierunków rozwoju 
kultury oraz potrzeby precyzyjnego definiowania i pomiaru. Ogólnie rzecz biorąc, jest 
to tendencja do interpretacji kultury organizacyjnej na gruncie paradygmatu struktu-
ralistyczno-funkcjonalistycznego. Spotykany jest również często znaczny sceptycyzm 
co do wartości poznawczej koncepcji kultury organizacyjnej. Przedstawiciele nauk 
społecznych i humanistycznych z kolei częściej przychylają się do rozumienia kultury 
organizacyjnej w paradygmacie interpretatywno-symbolicznym, radykalnego struktu-
ralizmu lub nawet radykalnego humanizmu. Kultura organizacyjna jest wtedy metafo-
rą rdzeniową organizacji jako całości, bez możliwości rozdziału struktury i strategii. 
Większa jest świadomość nieuchronności wieloznaczności i niespójności wyników jej 
badania. Zazwyczaj również mniejsza jest wiara w możliwości operacjonalizacji, za-
rządzania i kontroli kultury organizacyjnej. Do oddziaływania wykształcenia (zaple-
cza intelektualnego) możemy dodać trudniejszy do uchwycenia wpływ doświadczenia 
zawodowego i życiowego, które selekcjonuje nasze przekonania, jedne utrwalając, inne 
zaś niwelując. W odniesieniu do kultury organizacyjnej doświadczenie kształtuje na-
sze głębokie przekonania i intuicje co do możliwości wywierania wpływu na ludzi, 
ich zachowania oraz systemy wartości. W konsekwencji albo będziemy się przychylać 
do bardziej uniwersalistycznego i scjentystycznego rozumienia kultury organizacyjnej, 
albo będziemy zorientowani na relatywizm i wieloznaczność tych koncepcji. Istotne 
jest również rozumienie kultury w ogóle, gdyż jest ono rodzajem wzorca dla rozumie-
nia kultury organizacyjnej. Jeśli kultura jest interpretowana w miarę jednoznacznie, 
jako cywilizacja z jej technologiczno-materialnymi aspektami, to istnieje preferencja 
dla funkcjonalistyczno-strukturalistycznych ujęć kultury organizacyjnej. Świadomość 
wieloznaczności rozumienia kultury i jej problematyczności częściej skutkuje przyj-
mowaniem implicite lub explicite paradygmatów pozafunkcjonalistycznych. 

Kultura organizacyjna jako gra językowa i metafora

Wielu autorów stara się zrozumieć istotę kultury organizacyjnej, wykorzystując me-
tafory, analogie, paradoksy oraz symbolikę. Wizja kultury jako metafory organizacji 
w ogóle została zaproponowana przez Morgana i jest wykorzystywana przez wielu 
innych autorów (m.in. Smircich, 1983, s. 55–65; Czarniawska, 1997; Kostera, 1996). 
Kultura organizacyjna opisywana jest metaforycznie jako: klej organizacyjny, program 
mentalny, teatr, happening, a nawet tekst. Symbolami najeżone są modele i typolo-
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gie kultur organizacyjnych proponowane między innymi przez Deala i Kennedy’ego 
oraz Handy’ego (Peters, Waterman, 2000; Ouchi 1980, s. 129–141). Symbole pajęczy-
ny, analogie do greckich bóstw, porównania do ról społecznych (np. macho) to figury 
retoryczne powszechnie wykorzystywane przez badaczy kultur organizacyjnych. Po-
zwalają one trafniej i w sposób syntetyczny opisać dominujący rys danej konfiguracji 
kulturowej. Metaforyczne rozumienie kultury organizacyjnej jest zgodne z duchem 
hermeneutyki. Przede wszystkim jest to przybliżanie i interpretowanie sensu, który 
jednak może być wieloznaczny. Poza tym jest to ewidentne wykorzystanie aparatu 
sztuki i estetyki do interpretacji rzeczywistości społecznej.

Sztuka zarządzania kulturą organizacyjną

Zdaniem wielu badaczy, przede wszystkim interpretatywistów, zarządzanie kulturą 
organizacyjną opiera się nie tylko na naukowych zasadach i metodach, ale jest także 
sztuką (por. Linstead, 2003). Wskazać można na: intuicyjność, rolę wiedzy niejawnej 
oraz kreatywność zarządzania tak efemeryczną sferą organizacji, jaką jest kultura. Je-
steśmy zanurzeni w kulturze, odczuwamy ją, interpretujemy i działamy w jej ramach 
zarówno nawykowo, jak i refleksyjnie. Do obu rodzajów działań wykorzystywana jest 
intuicja oparta na wiedzy niejawnej i doświadczeniu. Pozwala ona podejmować de-
cyzje, przekonywać do nich innych i wdrażać je w życie z niezbędną determinacją. 
Zdaniem większości interpretatywistów i postmodernistów sfera zarządzania kulturą 
wymyka się kontroli, towarzyszy jej słaba moc predykcyjna, gdyż mamy tu do czynie-
nia raczej z twórczością i kształtowaniem rzeczywistości społecznej, niż z inżynierią 
społeczną kojarzoną z determinizmem i algorytmami działań.

Aksjologia, estetyka i prakseologia kultury organizacyjnej

Kształtowanie kultury organizacyjnej niesie ze sobą aspekty aksjologiczne, este-
tyczne i prakseologiczne. Jest ono działalnością wartościującą, niosącą treści etycz-
ne i moralne. Budowanie tożsamości organizacji wokół określonych wartości niesie 
konsekwencje dla wszystkich grup interesariuszy. Kluczowe są odpowiedzi na pyta-
nia o rozwijanie wartości i norm uwzględniających np. odpowiedzialność społeczną, 
orientację na zrównoważony rozwój oraz podmiotowy sposób traktowania pracowni-
ków i innych stakeholders. 

Aksjologia kultury organizacyjnej wiąże się z wdrażaniem idei dobra, zaś estetyka 
koncentruje się wokół sztuki oraz idei piękna. Estetyka jest kluczowa dla zrozumienia 
kultury, która jest również działalnością związaną z tworzeniem piękna lub jego anty-
tezy. Trudno zatem zakładać, aby pochodna kultury w postaci kultury organizacyjnej 
mogła być całkowicie z ideałów estetycznych wyzuta. Wątki estetyczne, choć cały czas 
są w zarządzaniu marginalne, to jednak coraz częściej pojawiają się właśnie w odnie-
sieniu do kultury organizacyjnej. Antropologia organizacji coraz częściej jest kanwą 
dokumentacyjnych tekstów stanowiących swoistą literaturę organizacyjną. Tworze-
nie opowieści organizacyjnych oraz odgrywanie ról i spektakli wykorzystywane jest 
w diagnozie kulturowej (Brown i in., 2005). 
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Prakseologia kultury organizacyjnej koncentruje się na jej analizie z punktu widzenia 
funkcji sprawności działania. Jest ona związana z praktycznym charakterem tego za-
gadnienia, które może różnić badania kultury organizacyjnej od analiz kultury w ogó-
le. Studia kulturowe nie muszą być zorientowane prakseologicznie, zaś badania kultury 
organizacyjnej, przynajmniej te będące przedmiotem nauk o zarządzaniu, powinny.

Hermeneutyka kultury organizacyjnej będzie więc splotem aksjologicznych, este-
tycznych i prakseologicznych aspektów organizowania, wyrażonych w wiedzy nauko-
wej i potocznej, mających walor intersubiektywności.

Współgranie paradygmatów kultury organizacyjnej

Analizując kulturę organizacyjną, napotykamy wielość paradygmatów i różnice w ich 
klasyfikacji. Badacz zmuszony jest do przyjmowania stanowiska zbieżnego z jednym 
z paradygmatów, co skutkuje podstawowymi definicjami i wyborem metodyki. Wyda-
je się jednak, że możliwe jest również przeprowadzanie porównań badań tego samego 
obszaru na gruncie innych paradygmatów i stwierdzenie, gdzie mamy do czynienia ze 
sprzecznościami i niewspółmiernością, a w których miejscach możemy mówić o inte-
gracji, a przynajmniej krzyżowaniu się paradygmatów. Taka analiza metaparadygma-
tyczna powinna prowadzić do wzrostu refleksyjności i wzbogacenia wiedzy na temat 
kluczowych problemów epistemologicznych i metodologicznych związanych z badaną 
problematyką. Przy prowadzeniu tego typu analizy wskazane jest również przyjęcie 
stanowiska eklektyzmu metodologicznego, a więc badanie danego obszaru metoda-
mi zaczerpniętymi z różnych paradygmatów i często dającymi wyniki sprzeczne albo 
niewspółmierne. W przypadku wykorzystania różnych paradygmatów nie ma mowy 
o wzajemnej weryfikowalności wyników badań, ale niewątpliwie mamy do czynienia 
ze wskazaniem punktów stycznych i rozbieżnych, które wzbogaca nasze rozumienie 
organizacji. 

Przyjrzyjmy się kulturze organizacyjnej z punktu widzenia analizy metaparadyg-
matycznej. Wybierzmy klasyfikację paradygmatów mającą służyć za podstawę po-
równania. Przyjmując stosunkowo ogólną i klasyczną propozycję Burrella i Morgana, 
mamy do czynienia z czterema paradygmatami rozumienia kultury organizacyjnej. 
Znajdują się one w jednej macierzy, zatem można analizować zbieżności i punkty 
wspólne z punktu widzenia orientacji na zmianę oraz założeń dotyczących obiektywi-
zmu nauki. W ramach wszystkich paradygmatów kultura organizacyjna może być ba-
dana z punktu widzenia jej manifestacji, które obejmują: wartości, normy, podstawowe 
założenia, wzory kulturowe, język, symbole, mity, artefakty, rytuały oraz tabu (Sche-
in, 1992). Z punktu widzenia paradygmatów niefunkcjonalistycznych wskazać można 
znacznie więcej przejawów kultury organizacyjnej, jak chociażby struktury władzy 
i kierowania (radykalny strukturalizm) czy dyskursy i ideologie organizacyjne (rady-
kalny humanizm). W metodyce badań kultury organizacyjnej możliwe jest również 
podejście metaparadygmatyczne, a więc eklektyzm metodologiczny. Badacze kultury 
organizacyjnej, operujący na gruncie różnych paradygmatów, odwołują się do bogate-
go instrumentarium metod poznawczych i pragmatycznych. Znajdziemy wśród nich 
zarówno metodyki ilościowe, jak i jakościowe. Znaczną rolę odgrywa metodyka badań 
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ankietowych pojawiająca się w międzynarodowych projektach porównawczych, a tak-
że jako narzędzie wspomagające analizy jakościowe organizacji, np. ankietyzacja pra-
cowników lub menedżmentu w celu wzbogacenia studiów przypadku (przede wszyst-
kim funkcjonalizm). W badaniach kultur organizacyjnych znaczące miejsce zajmują 
metody antropologii organizacyjnej (etnologii organizacyjnej). Smircich, Rosen, Ha-
tch, Czarniawska, a w Polsce Monika Kostera pokazują możliwości stosowania metod 
zaangażowanych i uczestniczących zaczerpniętych z antropologii kulturowej (przede 
wszystkim paradygmaty niefunkcjonalistyczne) (Smircich, 1983, s. 160–172; Rosen, 
1991, s. 1–24; Hatch, 1997, s. 275–288). Obejmują one techniki: obserwacji uczestni-
czącej, wywiadów pogłębionych (biograficznych, antropologicznych), analizy tekstu 
i inne jakościowe badania terenowe. Pojawiają się również zastosowania metodologii 
pokrewnych antropologii organizacyjnej, ale zaczerpnięte z socjologii: etnometodolo-
gia, socjologia interwencji, teoria ugruntowana, metoda rozszerzonych studiów przy-
padków oraz badania uczestniczące (Konecki, 2000; Strauss, Corbin, 1990, s. 44–46; 
Stringer, 1999, s. 191–192; Whyte, Greenwood, Lazes, 1991, s. 19–55; Czarniawska, 
1997). Rezultatem badań ilościowych są opisy kultur organizacyjnych redukujące ba-
dany fenomen do kilku wymiarów, niepozwalających zrozumieć łącznie funkcjono-
wania wspomnianych systemów wartości, norm, stosunków władzy oraz procesów 
komunikacji. Rezultatem antropologicznych badań organizacji są z kolei opisowe, roz-
proszone i niereprezentatywne studia przypadków, uniemożliwiające zazwyczaj jakie-
kolwiek uogólnienie. Często wartością owych studiów jest ujawnienie zakamuflowanej 
sieci znaczeń, która opiera się na stosunkach władzy lub sprzeczności interesów w or-
ganizacji. Uwidacznia się również specyficzna konfiguracja znaczeń, której nie można 
uchwycić w badaniach ilościowych oraz reprezentatywnych, narzucających badanym 
siatkę znaczeń zaproponowaną przez badacza (projekcja koncepcji badacza). Na grun-
cie żadnego z paradygmatów nie wypracowano metodyki syntezy istoty kultury orga-
nizacyjnej, pozwalającej opisać i prognozować zmiany kultury. 

Podsumowanie

Hermeneutyka zarządzania jest rodzajem niefundamentalistycznej filozofii i metodo-
logii służącej zrozumieniu procesów organizacyjnych. Paradoksalnie sama hermeneu-
tyka zarządzania znajduje się w kole hermeneutycznym, a więc opiera się na przed-
-założeniach. Sama stanowiąc swoistą metodologię i paradygmat, służy do łączenia 
innych paradygmatów w celach poznawczych. Przedstawiona w tym artykule koncep-
cja wykorzystania metodologii hermeneutycznej do rozstrzygania problemów zarzą-
dzania jest próbą żeglowania pomiędzy Scyllą neopozytywistycznego obiektywizmu, 
a Charybdą postmodernistycznego relatywizmu. 

Stawiając problem hermeneutyki zarządzania, można zastanawiać się, czy nie jest 
to strzelanie z armaty do wróbli. Praktycznie zorientowane, specjalistyczne i instru-
mentalne nauki o zarządzaniu miałyby mieć cokolwiek wspólnego z ezoteryczną filo-
zofią hermeneutyczną? A jednak, dla zrozumienia fenomenu organizacji i zarządzania 
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potrzebne są czasami karkołomne próby łączenia różnych koncepcji2. Z jednej stro-
ny inspiracje neuroscience, kognitywistyki i biologii ewolucyjnej być może pomogą 
w wyjaśnieniu wielu zagadek zachowań człowieka w organizacji. Z drugiej zaś, może 
hermeneutyka i inne inspiracje humanistyczne pozwolą na interpretację ukrytych sen-
sów działalności ludzi w zarządzaniu. Takie „kaskaderskie” próby łączenia inspiracji 
i paradygmatów, w warunkach pluralizmu epistemologicznego, zaczynają przynosić 
pierwsze twórcze rezultaty (Żegleń, 2007, s. 271–303). W rozumieniu wieloznacznych 
koncepcji, takich jak opisana przykładowo kultura organizacyjna, mamy do czynienia 
z wieloznacznością i wieloparadygmatycznością, jednak nie wiemy, czy jest to kwestia 
istoty rzeczywistości społecznej, czy też etapu jej zrozumienia, na którym obecnie się 
znajdujemy. Tak czy inaczej, wartościowe wydaje się porównywanie paradygmatów, 
z niego bowiem wyrasta refleksja, a w przyszłości być może integracja paradygmatów 
na wyższym poziomie epistemologicznym.
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