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Postmodernistyczna tożsamość nauk o zarządzaniu
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POSTMODERNISTYCZNA TOŻSAMOŚĆ 
NAUK O ZARZĄDZANIU

Wprowadzenie

Podejmując się refleksji o tożsamości nauk o zarządzaniu, należy przede wszyst‑
kim zastanowić się, w jakim kontekście można rozważać samo pojęcie tożsamości 
nauki. Wydaje się, że przyjmując pogląd, że nauka jest elementem otaczającego nas 
świata kultury, najbliższe będzie odniesienie tożsamości nauki do tożsamości kul‑
tury. Ta ostatnia jest rozpatrywana szeroko na płaszczyźnie socjologii i jest określana 
jako „uporządkowany grupowo, na bazie wspólnych elementów dziedzictwa, tradycji, 
symboli, wartości i norm grupowych, rodzaj świadomości jednostek, upodabniający 
albo też odróżniający je od innych, usytuowanych w bliższej lub dalszej przestrzeni 
społecznej ludzi” [10, s. 23]. Tożsamość ma zazwyczaj wymiar jednocześnie indywi‑
dualny oraz grupowy. Określa świadomość, postawy i przekonania jednostki, czyni 
to jednak w odniesieniu do pewnej grupy, która jako zbiór jednostek dąży również 
do określenia własnej, zbiorowej tożsamości. W tym znaczeniu i w kontekście tożsa‑
mość nauk o zarządzaniu M. Trocki określa jako „świadomość wspólnoty i odrębności 
środowiska nauk o zarządzaniu w stosunku do innych środowisk naukowych” [17].

Sama dyskusja o tożsamości nauk o zarządzaniu nie jest nowa i ma już – można 
powiedzieć – bogatą historię. Należy tu wspomnieć o zainicjowanej ponad 10 lat temu 
przez KNOiZ PAN dyskusji na ten temat. Główny jednak nacisk w tej dyskusji był 
położony na rozważania o przedmiocie, zakresie i treści nauki zarządzania oraz jej 
miejscu wśród innych dziedzin i dyscyplin naukowych. Podjęto próby określenia 
przedmiotu badań, wzglądu badawczego, metod badawczych, dzieł naukowych oraz 
czasopism naukowych i fachowych – w ramach tożsamości rezultatowej, diagnozy 
kształcenia, rozwoju kadr oraz środowiska – w ramach tożsamości funkcjonalnej 
oraz identyfikacji instytucji zaangażowanych w obszar nauk o zarządzaniu – jako 
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tożsamości instytucjonalnej [17]. Wydaje się jednak, że niewielką uwagę przyło‑
żono do istoty tożsamości, jaka wynika z przytoczonej definicji tożsamości kultury, 
a która postuluje określenie wspólnych elementów wartości, norm grupowych, a także 
zespołu przekonań, poglądów – zatem współdzielonego systemu aksjologicznego 
i normatywnego. Niedocenienie tego kierunku rozważań w dyskusji o tożsamości 
nauk o zarządzaniu wydawało się usprawiedliwione jej celem, którym było sformu‑
łowanie postulatów ustanowienia odrębnej dziedziny nauki. Jednakże refleksja nad 
fundamentami przekonań, które łączą, określają, leżą u podstaw sposobu widzenia 
otaczającej nas rzeczywistości, wydaje się być niezbędna. Tożsamość bowiem jest 
„konsocjacyjna, zgodna z wartościami i normami grupowymi” [10, s. 56]. Dla zro‑
zumienia tożsamości nauk o zarządzaniu konieczne jest określenie pakietu poglą‑
dów na kulturę, społeczeństwo, naukę, człowieka i filozofię, które są współdzielone 
przez badaczy zajmujących się naukami o zarządzaniu. Ten zespół poglądów będzie 
dopiero wyznaczał naszą tożsamość, nie po to, by się jednak odróżnić od innych, 
lecz by zrozumieć siebie samych, by podjąć krytyczną refleksję nad naszą twórczo‑
ścią, zastanowić się, czy podążamy we właściwym kierunku.

Celem rozważań jest próba odpowiedzi na pytanie: czy postmodernizm jest tym 
zasadniczym zbiorem przekonań, które są istotnym składnikiem tożsamości naukow‑
ców zajmujących się zarządzaniem, w konsekwencji składnikiem tożsamości nauk 
o zarządzaniu? Zostanie podjęta próba przybliżenia głównych założeń nurtu post‑
modernistycznego. Następnie zostanie zaprezentowana dyskusja o roli i wpływie, 
jaką postmodernizm odegrał w naukach o zarządzaniu. Artykuł prezentuje również 
zarys krytyki postmodernizmu, by w podsumowaniu zachęcić do głębszej refleksji 
nad tytułową tożsamością.

1. Czym jest postmodernizm?

Rozważania nad postmodernizmem wprost łączą się z rozważaniami nad pono‑
woczesnością. A. Szachaj twierdzi, że „wedle standardowych już rozróżnień przyj‑
muje się, iż nowoczesność i ponowoczesność to określenia całych epok kulturowych 
w dziejach Zachodu, gdy tymczasem modernizm i postmodernizm to nazwy (…) 
zespołów teorii i przekonań etycznych, estetycznych oraz światopoglądowych, towa‑
rzyszących nowoczesności (modernizm) i ponowoczesności (postmodernizm)” [16]. 
Przyjmuje się, że zakres czasowy epoki modernizmu przypada od początków roz‑
woju kapitalizmu i dynamicznej modernizacji świata Zachodu, które miały miejsce 
w XVII w., do lat 60. XX wieku. A. Bronk wskazuje, że „debata nad moderną miała 
szczególnie intensywny charakter przed i po pierwszej wojnie światowej. Chodziło 
głównie o dwu autorów: F. Nietzschego, przewidującego eliminację chrześcijaństwa 
jako publicznej siły przewodniej Zachodu, oraz O. Spenglera, prorokującego duchową 
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i moralną śmierć kultury zachodniej. Najnowsze zainteresowania moderną i post‑
moderną wywołało ukazanie się w 1967 roku głównych prac J. Derridy, zwanego 
niekiedy »papieżem« poststrukturalizmu i dekonstrukcjonizmu. Centralne miejsce 
w dyskusjach nad postmoderną przypada również pracy J.‑F. Lyotarda, La condition 
postmoderne (Paris 1979), która przyczyniła się do rozpowszechnienia terminu »post‑
modernizm« w Europie. Według Lyotarda powstanie postmodernizmu wywołało zała‑
manie się trzech głównych idei myśli nowożytnej: wiary w emancypację ludzkiego 
gatunku (wiary w postęp), w sens dziejów oraz w opozycję podmiot–przedmiot” [3]. 
Intensyfikację myśli postmodernistycznej można zapewne wiązać z przekonaniem, że 
modernizm zawiódł pokładane w nim przez wieki nadzieje. Otóż doprowadził on do 
dwóch wielkich wojen światowych, powstania zbrodniczych systemów totalitarnych, 
niewyobrażalnego dla humanisty ludobójstwa. Z tego punktu widzenia wychodzą 
postulaty krytyki i odrzucenia wszystkiego, co nowoczesne wobec swoistej „śmierci 
moderny”. Inna sprawa, czy postmoderniści krytykując, faktycznie odrzucają, czy 
też twórczo rozwijają niektóre wątki myśli modernistycznej.

Charakterystyka postmodernizmu zazwyczaj odbywa się przez ukazanie jego 
opozycji do modernizmu i wymaga jego opisu. Tu jednak, z konieczności zwięzłości 
wywodu, należy się ograniczyć wyłącznie do prezentacji samych postaw postmoder‑
nistycznych. Proponuje się przybliżyć postmodernizm przez ukazanie jego stosunku 
do: wiedzy, nauki, poznania i prawdy. Wydaje się, że odniesienia do tych pojęć są klu‑
czowe w kształtowaniu tożsamości, zwłaszcza tożsamości nauki.

Postawę postmodernistów do wiedzy, nauki, poznania charakteryzuje antykar‑
tezjanizm, antyscjentyzm, antyreprezentacjonizm i krytyka obiektywizmu, dekon‑
strukcjonizm, antyfundamentalizm [3].

Antykartezjanizm przejawia się w odrzuceniu w całości poglądów Kartezjusza, 
w uznaniu, że nastąpił koniec oświeceniowych wartości, zwłaszcza racjonalności 
i subiektywności. „Postmoderniści przyznają, że odkrycie sfery podmiotowości 
i samoświadomości było ważnym osiągnięciem filozofii nowożytnej, dało jednak 
początek wielu złudzeniom: koncepcji autonomicznego i racjonalnego podmiotu 
jako oczywistej podstawy pewności poznania, przyjmowania prawdy za naczelną 
i uniwersalną kategorię transkulturową, tyranii wszechobecnego i wszechmoc‑
nego rozumu” [3].

Podejście antyscjentystyczne odmawia nauce posiadania jakiegokolwiek patentu 
na prawdę, poddaje też w wątpliwość jej wartości utylitarne [16]. Mamy do czynienia 
z odrzuceniem naiwnej (według postmodernistów) apoteozy poznania naukowego 
w podejściu pozytywistycznym. Przez postulaty końca epoki wielkich metanarracji 
nauka staje się zaledwie jedną z narracji i „nie ma powodu do szczególnie wyróżnio‑
nego traktowania racjonalności naukowej” [3].

Antyreprezentacjonizm oznacza odrzucenie opartej na dychotomii podmiot–przed‑
miot koncepcji poznania. Postmoderniści krytykują filozofię reprezentacjonalistyczną, 
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uznając za naiwne przekonanie, że „zadanie poznającego polega na uzyskaniu wie‑
dzy obiektywnej, wolnej od podmiotowych naleciałości, poprzez tworzenie prawdzi‑
wych mentalnych reprezentacji tzw. obiektywnej rzeczywistości. Poznać prawdziwie 
– to stanąć wobec reprezentowanej poprzez zmysły, przedmiotowo danej rzeczy‑
wistości w pozycji czystego obserwatora” [3]. Poznanie według postmodernistów 
rozgrywa się wyłącznie w obrębie wspólnoty ludzkiej i kultury, a relacja podmiot–
przedmiot jest zastępowana relacją podmiot–podmiot [16]. Człowiek więc nie jest 
w stanie dojść do żadnej pewności poznawczej i właściwie staje się niemożliwe uzy‑
skanie obiektywnej wiedzy [9]. „Przekonani, że leżąca u podstaw filozofii nowożyt‑
nej epistemologiczna dychotomia podmiot–przedmiot jest fałszywa, postmoderniści 
odrzucają związaną z nią koncepcję obiektywizmu: wiarę w istnienie autonomicznego 
podmiotu poznania i obiektywnego świata samego w sobie, czekającego poniekąd 
na poznający podmiot, by mu się ukazać i pozwolić na utworzenie mentalnej o nim 
reprezentacji [3]. Miejsce obiektywnego poznania w postmodernizmie zajęło dążenie 
do „rozumienia i interpretowania”. Interpretacje zaś mogą być i w istocie są zawsze 
uwarunkowane kulturowo. Dużą rolę w postmodernistycznym antyreprezentacjo‑
nalizmie zajmują rozważania na temat języka. Zakładają, że język nie odzwierciedla 
niczego poza samym sobą, że jest raczej kreatorem świata niż jego zwierciadłem. 
Postmoderniści głoszą tekstualność świata i kultury. A. Szachaj podsumowuje: „tam, 
gdzie w grę wchodzą teksty, a zatem w istocie rzeczy wszędzie, otwiera się królestwo 
ich ciągłych interpretacji i reinterpretacji, kontekstualizacji i rekontekstualizacji, 
w którym gatunkowa odmienność nie ma znaczenia” [16].

Dekonstrukcjonizm przejawia się w wysuwaniu na pierwszy plan podejścia krytycz‑
nego, a nawet sceptycznego, a usuwanie na dalszy – podejścia budującego. „Postmo‑
dernizm, zwłaszcza w wydaniu poststrukturalistów jest nurtem negacji, podejrzenia, 
demaskowania, demitologizowania, podważania, kwestionowania i destrukcji” [3]. 
Postmoderniści gloryfikują indywidualną wolność, otwartość, tolerancję, pluralizm 
sposobów zachowania, niepowtarzalność i oryginalność [3]. Dekonstrukcjonizm jest 
również metodą burzenia standardów oraz dotychczasowych autorytetów, co czasem 
dokonuje się w sposób nieracjonalny wręcz wandaliczny [9].

Antyfundamentalizm jest bliski z antyreprezentalizmem i przejawia się w odrzuce‑
niu przez postmodernistów możliwości uzyskania wiedzy pewnej. „Antyfundamen‑
talizm (fallibilizm) wiąże się niekiedy z wątpliwością w sensowność podejmowania 
problematyki epistemologicznej. Odrzucanie klasycznego fundamentalizmu obejmuje 
negację właściwego filozofii zachodniej rozumienia wiedzy, prawdy, racjonalności, 
uzasadniania i innych związanych z nimi pojęć” [3]. A. Szachaj zauważa, że o fak‑
tach, w tym faktach naukowych sądzi się, że „stanowią one jedynie rezultat zmien‑
nego consensusu wspólnoty badawczej, nie zaś »twarde« i niezależne od wpływów 
podmiotowych dane. Consensus ów jest też jedyną podstawą intersubiektywności 
wiedzy, stanowiąc o jej – zawsze względnej – obiektywności” [16]. Stąd w tradycji 
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postmodernistycznej umieszcza się również pojęcie paradygmatu Th. Kuhna, jako 
wyraz relatywizacji poznania naukowego do jego zewnętrznych kontekstów oraz tezę 
o niewspółmierności teorii: niemożliwości porównywania teorii naukowych powsta‑
łych w różnych paradygmatach [3]. Antyfundamentalizm wiąże się z odrzuceniem 
dominujących w czasach moderny „wielkich opowieści”, „metanarracji”, które opie‑
rały się na wartościach humanistycznych, a dotyczyły m.in.: rozwoju rozumności, 
dobrobytu społecznego, kultury, demokracji, społecznej wolności, ciągłego postępu 
materialnego i duchowego.

Prawda w rozumieniu klasycznym, jak już zauważono przy okazji rozważań 
o nauce, według postmodernistów staje się niemożliwa do obiektywnego pozna‑
nia. Jest ona uwarunkowana, zależna od okoliczności, jest „raczej wytwarzana niż 
odkrywana” [16]. „Poznając, nie mamy nigdy do czynienia z »obiektywnymi praw‑
dami i rzeczywistościami«, lecz idealizującymi interpretacjami i twórczymi grami 
językowymi” [3]. „Od filozofii nie można oczekiwać interesującej teorii prawdy, gdyż 
prawda „jest tylko nazwą własności, którą dzielą twierdzenia prawdziwe” [3]. „J. Der‑
rida, nazywając zachodnim logofonocentryzmem koncepcję prawdy jako jedności 
logosu i fonemu, uważa prawdę za pojęcie teologiczne, zbędne w badaniach nauko‑
wych” [3]. Idąc dalej, Mamajek dostrzega, że „w miejsce klasycznego pojęcia prawdy 
próbuje się wstawić jej »nieklasyczne« atrapy. Prawda przez postmodernistów uwa‑
żana jest jako pewna »idealna racjonalna akceptowalność«, a nawet przywoływana 
jest dawna pragmatyczna jej definicja, która stwierdza, że prawdziwe jest to, what 
is good for us to believe (prawdziwe jest to, w co jest nam wygodnie wierzyć)” [9].

Z konieczności skrótową i niewyczerpującą charakterystykę epoki, w której żyjemy 
– epoki postmodernizmu – można zakończyć prezentacją jej głównego „wytworu” 
łączącego się z nią nierozerwalnie – społeczeństwa postindustrialnego.

W społeczeństwach postindustrialnych, „wedle klasyka analizy postindustriali‑
zmu D. Bella, paradygmat produkcji zastępowany jest paradygmatem konsumpcji, 
cywilizacja węgla i stali – cywilizacją informacji. Państwo wyzbywa się coraz bardziej 
swej władzy ekonomicznej na rzecz wielkich ponadnarodowych korporacji, kapitał 
staje się niesłychanie mobilny, zachodzi akceleracja procesów sprzężenia pomiędzy 
produkcją a nauką, przejście od gospodarki produkcji dóbr do gospodarki usług. 
W społeczeństwie poczyna dominować klasa profesjonalnych pracowników usług 
i administracji oraz technokratów; wiedza teoretyczna – zarówno w naukach przyrod‑
niczych, jak i społecznych – staje się głównym źródłem społecznej innowacji. Obo‑
wiązkiem społecznym jest teraz nie tyle praca, ile raczej konsumpcja. Przy czym, jak 
twierdzi wybitny francuski socjolog kultury – Jean Baudrillard, nie tyle jest to kon‑
sumpcja dóbr materialnych, ile przede wszystkim znaków i komunikatów produko‑
wanych w ogromnej ilości przez współczesne media. Inflacyjnej (»obscenicznej«) 
nadprodukcji komunikatów towarzyszy pogłębiająca się obojętność publiczności 
niezdolnej już do ich wchłaniania” [16].
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2. Postmodernizm w zarządzaniu

Próbę odpowiedzi na pytanie, ile jest postmodernizmu w zarządzaniu, a ściślej 
w naukach o zarządzaniu, można rozpocząć od refleksji dotyczącej paradygmatów 
zarządzania. Można zatem spróbować dociec, czy postmodernizm jest uznawany 
za wiodący zbiór pojęć i teorii definiujących podstawy danej dyscypliny naukowej 
w określonym czasie. Podstawy te – w myśl przyjętego rozumienia tożsamości nauk 
o zarządzaniu – będą ją kształtowały. Zdania badaczy w tej materii są podzielone.

Szczegółową analizę paradygmatów w zarządzaniu przeprowadził Ł. Sułkowski. 
Opowiada się on za przyjęciem do rozważań następujących czterech:
1. Paradygmat neopozytywistyczno‑funkcjonalistyczno‑systemowy łączący obiek‑

tywizm z regulacją.
2. Paradygmat interpretatywno‑symboliczny stanowiący połączenie subiektywi‑

zmu z regulacją.
3. Paradygmat radykalnego strukturalizmu (nurt krytyczny) tworzący się na styku 

obiektywizmu z radykalną zmianą.
4. Podejście radykalnego humanizmu (postmodernizm) łączącego subiektywizm 

z radykalną zmianą [14].
Przy czym uważa on, że postmodernizm w naukach o zarządzaniu zajmuje miej‑

sce marginalne, że można go traktować wyłącznie jako prowokację intelektualną, 
a tym, co wnosi do zarządzania, jest „element krytyki, która nie powoduje dekon‑
strukcji przedmiotu zarządzania, ale przyczynia się do postawienia na pierwszym 
planie problematyki poznania oraz procesów społecznych” [14]. Postmodernizm 
natomiast w opinii M. J. Hatch zajmuje poczesne miejsce w zarządzaniu i jest jed‑
nym z wyróżnionych przez nią źródeł inspiracji (obok klasycznego, nowoczesnego 
i symboliczno‑interpretującego) [5, s. 22]. M. J. Hatch podkreśla historyczny roz‑
wój nauk o zarządzaniu i – za postmodernizmem – akcentuje defragmentację, rela‑
tywizm kulturowy i epistemologiczny [5, s. 204–238]. J. Rokita uważa, że otwartą 
kwestią jest to, czy postmodernizm doprowadzi do nowego paradygmatu. Zwraca 
uwagę, że „badanie postmodernizmu na gruncie teorii organizacji jest utrudnione 
z powodu braku właściwych metod i technik, które miałyby odpowiednie funda‑
menty w teorii” [13].

Niezależnie jednak, czy występuje ogólna zgoda, czy jej brak co do uznania post‑
modernizmu jako wiodącego paradygmatu nauk o zarządzaniu, należy zwrócić uwagę 
na fakt, że samo jego poszukiwanie, tak intensywne w ostatnich latach, samo odwo‑
ływanie się do teorii nauki i pojęć zaproponowanych przez T. Khuna może świad‑
czyć o postmodernistycznych inspiracjach. Jak wspomniano wyżej, postawa T. Khuna 
i jego postulat paradygmatyzacji nauk wiąże się z postmodernistycznym przekona‑
niem o relatywizacji poznania naukowego do jego zewnętrznych kontekstów.
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Do realizacji celu pracy powinna nas przybliżyć również próba odszukania wąt‑
ków myśli postmodernistycznej we współczesnej literaturze z zakresu nauk o zarzą‑
dzaniu, przez prezentację osiągnięć badaczy, którzy ten temat analizowali.

Dyskusja o roli postmodernizmu w naukach o zarządzaniu w literaturze zachod‑
niej miała miejsce zwłaszcza w latach 90. XX wieku. Uwagę zwracają prace autorów, 
takich jak: K. Kreiner, Ph. Kraft, D. Truex, M. Parker, J. Hassard i D. Boje. W zasa‑
dzie łączy ich stwierdzenie, że postmodernizm jest obecny w naukach o zarządzaniu, 
że autorzy z nim sympatyzują i można wskazać wyraźne przejawy myśli ponowo‑
czesnej w tworzonej teorii nauk o zarządzaniu. Zgadzają się, że żyjemy w „epoce” 
postmodernizmu, który ma silny wpływ na nasze postawy i idee [4, 8]. Analizują 
myśl postmodernistyczną i wskazują na jej implikacje w teorii organizacji [4, 7, 11]. 
Otwarcie wskazują na istnienie organizacji postmodernistycznej [2], postmoderni‑
stycznego przedsiębiorstwa [7]. Niemal wszyscy poddają również krytyce wybrane 
postawy postmodernistyczne [4, 8, 11]. Przy czym należy zauważyć, że jest to wybór 
autorów, którzy nie tyle prezentują postawę postmodernistyczną (może z wyjątkiem 
D. Boje’a1), ile podejmują refleksje nad postmodernizmem w zarządzaniu. Tema‑
tyka zmierzająca do prezentacji myśli postmodernistycznej w zarządzaniu była już 
eksplorowana, również na gruncie nauki w Polsce. Przykładowo czyni to K. Klince‑
wicz [6], analizując prace autorów, takich jak: W. G. Astley i R. F. Zamuto, B. Czar‑
niawska, C. Casey, D. Knights i G. Morgan, M. J. Hatch, D. Boje. Uzupełnieniem tej 
analizy z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi może być praca Ł. Sułkow‑
skiego [15], który wskazuje następujących przedstawicieli postmodernizmu w inte‑
resującym go obszarze: J. Brewis, J. Hearn, M. Calas, H. Hopfl, S. Thomas, S. Clegg, 
M. Lo Ming‑Cheng, M. Kostera, B. Czarniawska.

K. Kreiner uważa, że we współczesnym dyskursie o organizacjach dominują nastę‑
pujące przejawy myśli postmodernistycznej:

 � odrzucenie głównej narracji na temat organizacji jako „technicznie racjonalnej 
maszyny”;

 � pastisz pomysłów, metafor, punktów widzenia, fragmentów modeli itp., skompo‑
nowanych dla każdego zadania w sposób dość idiosynkratyczny;

 � rozluźnienie „reguł gry” dla dyskursu, ponieważ wszystkie „prawdy” konkurują 
na rynku, na którym moc, moda i przygoda mogą być równie ważnymi parame‑
trami jak „naukowość poznania” [8].

1 Dawid M. Boje uznawany jest za jednego z kluczowych przedstawicieli postmodernizmu w zarządzaniu. 
Autor Managing in the Postmodern World (1993), w której ogłaszał istnienie postmodernistycznej organizacji, już 
w 1999 roku pisze: „Znajduję się teraz w środku sporów między epistemologicznymi i epokowymi postmoderni‑
stami, między sceptykami i tymi, którzy afirmują” i dalej; „Dziś jestem krytycznym postmodernistą, starającym 
się posłuchać wezwania Martina Parkera, by wpatrywać się w otchłań Nietzschego, poruszać kwestie wyzysku 
podniesione przez Marksa i Deborda”. Cytaty te pochodzą z niezwykle wnikliwej analizy zachodniej literatury 
odnoszącej się do postmodernizmu, w niepublikowanych „Uwagach” przygotowanych dla „Business and Eco‑
nomics Society International 1999 Conference”, Canary Islands/Spain, July 22–26, Melia Las Palmas Hotel [1].
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Podobnie Ph. Kraft i D. Truex nie mają wątpliwości co do obecności postmoder‑
nizmu w zarządzaniu, a w konsekwencji i postmodernistycznej organizacji. Zwracają 
oni uwagę, że naukowcy postulują uzależnienie organizacji od kreatywności, utrzy‑
mania oraz transferu indywidualnej oraz organizacyjnej wiedzy [7]. Podkreślają, że 
postmodernizm odrzuca centralność instrumentalnej racjonalności. Akceptuje on 
wiele typów racjonalności i widzi rzeczywistość – a dokładniej wiele rzeczywistości 
– jako społecznie skonstruowaną. Postmodernizm głosi, że społeczne, polityczne, 
ekonomiczne i inne środowiskowe okoliczności tworzą kontekst, w którym można 
analizować i tworzyć sens wydarzeń społecznych, lokalnych narracji, które rzucają 
wyzwanie globalnym, wszechogarniającym światopoglądom [7]. Efektem tego jest 
przedsiębiorstwo postmodernistyczne, które projektuje i sprzedaje produkty, zamiast 
je wytwarzać. „Koordynuje” relacje z dostawcami i podwykonawcami oraz klien‑
tami, zamiast budować pionowo zintegrowane przedsiębiorstwa na ustalonych ryn‑
kach. Zatrudnia i awansuje ludzi na podstawie ich zdolności adaptacyjnych. Nawet 
jego forma prawna jest bezpostaciowa, zdefiniowana w dużej mierze przez przepisy 
podatkowe, przepisy prawne i traktaty handlowe [7].

Użyteczne zestawienie fundamentalnych założeń w zarządzaniu postmoderni‑
stycznym w opozycji do modernistycznego prezentuje D. Boje. W planowaniu widzi 
następujące przejawy postmodernizmu: cele stają się bardziej długoterminowe; pro‑
dukcja elastyczna; pracownik traktowany jest jako inwestycja, a nie koszt; planowanie 
jest horyzontalne; dominuje wewnętrzna i zewnętrzna koncentracja na kliencie; pla‑
nowanie może być niepotrzebne gdyż prowadzi bardziej do nieporządku i zamiesza‑
nia. Organizowanie jest bardziej ukierunkowane na: zespoły robocze; pracowników 
o wielu umiejętnościach; na współpracę pomiędzy pracownikami a menedżerami; 
elastyczne sieci z przepuszczalnymi granicami; płaskie struktury; heterogeniczność. 
Główne tendencje w motywowaniu to: władza jest delegowana do liderów zespo‑
łów; motywowanie jest głównie wewnętrzne, poprzez uprawomocnienie, upoważ‑
nienie do własności procesu pracy; ludzie są samodyscyplinujący się; wynagrodzenia 
są niezależne od płci lub przynależności do mniejszości; istotne są grupowe zachęty. 
W przywództwie widzi dominację następujących poglądów: teoria S (przywództwo 
służebne); przywództwo jest zdecentralizowane z kilkoma warstwami i szerokimi 
rozpiętościami; w jego centrum jest człowiek; tworzone są ścieżki kariery również 
dla kobiet i mniejszości; głównym przekazem jest „zaraź współpracowników wizją”. 
W kontrolowaniu dominuje: podejście zdecentralizowane; przekonanie, że kontrola 
jakości to zadanie każdego; porzucenie procedur, szkolenie ludzi, a nie tylko naczel‑
nego kierownictwa; mierzalne kryteria procesów, a nie tylko wyników; informacje 
są dostępne dla wszystkich, a już nie utajniane; nastawienie na samokontrolę, a nie 
kontrolę opartą na strachu [2].

Obszerne przytoczenie tej systematyki wydaje się zasadne, gdyż niemal każdy 
z nas może w niej odnaleźć głoszone przez siebie obecnie poglądy.
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Wydaje się, że postmodernizm jest silnie obecny w naukach o zarządzaniu. Zmie‑
nił nasze myślenie o organizacji. Dziś jest ona w stałym stanie formacji, przeformu‑
łowania i ewolucji, uczy się i akceptuje zmianę jako normę. Jest płynna, elastyczna, 
adaptacyjna, zwinna, sprytna, inteligentna, kreatywna, otwarta i dostosowana do 
otoczenia, które z kolei zawsze się zmienia. To są właśnie owe lokalne narracje, które 
zastąpiły modernistyczną metaforę organizacji jako efektywnej, racjonalnej i spraw‑
nej maszyny. Postmodernistyczna organizacja eliminuje sztywne granice, które zani‑
kają zwłaszcza w obliczu kreacji pomysłów na organizację sieciową, a w konsekwencji 
wirtualną. Ponadto postmodernistyczne nauki o zarządzaniu swobodnie zapoży‑
czają pomysły z innych dziedzin: psychologii, antropologii, socjologii, lingwistyki, 
biologii. Powstaje swoisty naukowy eklektyzm, w którym każdy ma rację, ze swojego 
kontekstualnego, uwarunkowanego otoczeniem lub wzglądem badawczym punktu 
widzenia. Nie trzeba szczególnego dowodu, aby wykazać, że dzisiejsze piśmiennic‑
two z zakresu nauk o zarządzaniu pełne jest wyżej wskazanych haseł, a większość 
konferencji naukowych ich właśnie dotyczy.

Przytoczona dyskusja oraz własne obserwacje prowadzą do wniosku, że postmo‑
dernizm traktowany jako współczesny zestaw określonych idei, przekonań i poglą‑
dów jest silnie reprezentowany w naukach o zarządzaniu. Można zatem pozytywnie 
odpowiedzieć na postawione pytanie badawcze i stwierdzić, że tożsamość współ‑
czesnych nauk o zarządzaniu, przejawiająca się w podzielanym grupowo systemie 
aksjologicznym i normatywnym, jest postmodernistyczna.

3. Kierunki krytyki postmodernizmu w zarządzaniu

Krytykę postmodernizmu w zarządzaniu można przeprowadzić z punktu widze‑
nia nurtu neopozytywistycznego, fundamentalistycznego oraz – zwłaszcza w wyda‑
niu M. Parkera – krytycznego.

Naukowcy zajmujący się zarządzaniem przede wszystkim krytykują postmo‑
dernistyczny antyreprezentacjonizm i antyfundamentalizm. Jako główny problem 
w postmodernizmie traktowane jest zatem założenie o niemożności poznania pewnej 
wiedzy o czymkolwiek, w tym o organizacji, człowieku, kulturze i społeczeństwie [12]. 
Ponowoczesność podważa naszą wiarę w to, że możliwy do osiągnięcia jest cel nauk 
o zarządzaniu, czyli poznanie, czym organizacja jest, aby móc zaproponować, czym 
organizacja powinna być [8].

Postmodernistyczny relatywizm wydaje się być również nie do zaakceptowania. 
Dla M. Parkera założenie o relatywizmie wszystkiego każe nam przestać tworzyć, gdyż 
cokolwiek napiszemy, będzie to miało wyłącznie partykularne znaczenie [12]. Wydaje 
się jednak, że nie przestaliśmy tworzyć: liczba artykułów naukowych, monografii, kon‑
ferencji rośnie z roku na rok. Jednak wydaje się, że przestaliśmy dyskutować, spierać 
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się. Brak w zasadzie w polskich naukach o zarządzaniu istotnego sporu na jakikol‑
wiek zasadniczy temat. Stanowisko każdego jest akceptowalne – każdy bowiem two‑
rzy własną „prawdę”. Ma to niestety ścisły związek z dewaluacją znaczenia prawdy 
w nauce. Gdy prawda przestaje być absolutna, a staje się zbędna w badaniach nauko‑
wych, a nawet „prawdą jest to, w co nam wygodnie wierzyć” – wówczas nauka traci 
sens. Umiera zwłaszcza jej warstwa utylitarna, gdyż potencjalny odbiorca efektów 
naszej pracy, czyli menedżer, nie jest w stanie poznać, która książka jest wartościowa, 
czyje stanowisko jest uznawane za słuszne, warte wdrożenia w kierowanej przez 
niego organizacji. Niewątpliwie przyjęcie relatywistycznej postawy nie tylko utrud‑
nia, ale wręcz uniemożliwia tworzenie teorii naukowej. „Celem dobrej teorii nie jest 
relatywizacja świata, ale jego krytyka w celu zmiany” – manifestuje M. Parker [12].

Krytyce można poddać postawę antyscjentystyczną i antykartezjańską. Podważa‑
nie racjonalności, subiektywności, możliwości poznania przy zastosowaniu metod 
naukowych doprowadziło m.in. do nagminnego wykorzystywania przez badaczy 
nie tylko pojedynczych studiów przypadku (nawet bez pełnego stosowania zasad tej 
metody), lecz także często bezkrytycznego akceptowania wiedzy o organizacji płyną‑
cej z autobiografii praktyków biznesu. K. Kreiner odwołuje się tu do przykładu zna‑
nej powszechnie, analizowanej i cytowanej na równi z dorobkiem nauki klasycznej 
książki T. J. Petersa i R. H. Watermanna jr W poszukiwaniu doskonałości [8].

Akceptowana przez postmodernistów defragmentacja, przy nałożeniu przeko‑
nania o kontekstualności organizacji, zaowocowała w naukach o zarządzaniu swo‑
istym wysypem cząstkowych modeli sprawdzalnych jedynie w ściśle określonych 
warunkach. Ponadto modele te w większości stanowią opis zastanej rzeczywistości 
w organizacji, bardziej interpretują i próbują wyjaśnić niż postulują. Skupiamy się 
zatem na rekomendacjach, cząstkowych zaleceniach sprawdzalnych w pojedynczych 
niemal przypadkach. Widać to zjawisko wyraźnie chociażby w tematach dyserta‑
cji doktorskich. Proponowane są metody opracowane dla zbadania pojedynczych 
przypadków, często będące lekką tylko modyfikacją innych, wcześniej postulowa‑
nych podejść. Przywołany wcześniej menedżer, poszukujący w nauce rozwiązania 
problemu organizacyjnego, w zasadzie może wyłącznie poczekać, aż jego przypadek 
zostanie opisany, powstanie stosowny model i dopasowane do aktualnego kontek‑
stu rekomendacje. Może zatem czerpać z ekspertyz, doradztwa, a nie z pojmowanej 
obiektywnie nauki.

W konsekwencji przyjęcia tożsamości postmodernistycznej możemy odnieść 
wrażenie, że uczestniczymy w swoistej „maskaradzie”. Formalna struktura, określone 
zasady, proklamowane wartości, sławne symbole są tylko maskami, ale w przeci‑
wieństwie do normalnych maskarad, które wkrótce się kończą, maski organizacyjne 
nigdy nie są opuszczane [8].

K. Kreiner, przywołując Burella, wydaje się podsumowywać krytykę postmo‑
dernizmu z punktu widzenia fundamentalistycznego: „przedstawiona sytuacja nie 
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obiecuje żadnej świetlanej przyszłości dla teorii organizacji jako »naukowej« dys‑
cypliny (i jako zawodu). Bez szczególnego roszczenia do »prawdy« o empirycznej 
rzeczywistości, która staje się odległa, nieuchwytna i wiecznie »dekonstrukcyjna«, 
marzenie, że nasza nauka może przyczynić się do lepszej przyszłości poprzez wyko‑
rzenienie naszej ignorancji, jest właśnie tym: snem! Niektórzy nawet twierdzą, że 
sen jest koszmarem” [8].

Podsumowanie

Wydaje się, że w świetle zawartych w artykule rozważań nie mają do końca racji 
ci, którzy uznają paradygmat postmodernistyczny za marginalny w naszych naukach. 
Zaprezentowana analiza obecności głównych wątków myśli postmodernistycznej 
w zarządzaniu świadczy, że zajmuje on w nim znaczącą pozycję. Może być zatem 
traktowany jako element silnie, być może wręcz dominująco wpływający na tożsa‑
mość nauk o zarządzaniu.

Artykuł jest przede wszystkim zachętą do refleksji dla Czytelnika dotyczącej 
jego osobistej postawy, jaką przyjmuje jako badacz, aktywny uczestnik dyskursu 
w naukach o zarządzaniu. Autorefleksja ta może dotyczyć w szczególności zakresu 
podzielanych przekonań, które w świetle zaprezentowanej charakterystyki można 
uznać za postmodernistyczne. Może zatem zmierzać do określenia własnej tożsa‑
mości. Być może doprowadzi ona dopiero do samooceny własnych działań i twór‑
czości, by następnie otworzyć drogę pytaniom o przyszłość – o kierunki, w których 
zarządzanie powinno zmierzać.

W tym kontekście i nie tylko opracowanie niniejsze jest zachętą do dyskusji, do 
sporów. Dyskutujmy: czy i które założenia współczesnych nam poglądów postmo‑
dernistycznych są przydatne, dobre, moralnie słuszne? Które świadomie przenosić 
na grunt zarządzania, a których się wystrzegać? Spierajmy się, czy podejście funda‑
mentalistyczne, obiektywizm w nauce powinniśmy pielęgnować, czy też z punktu 
widzenia zarządzania nie ma to żadnego znaczenia i możemy eksplorować postawę 
pluralizmu epistemologicznego? Zadajmy sobie pytanie: do czego doprowadzi dal‑
sze budowanie rzeczywistości bez odwołania do wartości? Bez godności człowieka, 
prawdy, obiektywności, bez rozważania tego, co słuszne i tego co niesłuszne, a w zarzą‑
dzaniu zwłaszcza bez wartości utylitarnych.
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Postmodernistyczna tożsamość nauk o zarządzaniu

POSTMODERNISTYCZNA TOŻSAMOŚĆ NAUK 
O ZARZĄDZANIU

Streszczenie

Artykuł rozważa pojęcie tożsamości nauk o zarządzaniu, traktując ją jako pakiet poglądów 
na kulturę, społeczeństwo, naukę, człowieka i filozofię, które są współdzielone przez badaczy. 
Celem jest odpowiedź na pytanie, czy postmodernizm jest istotnym składnikiem tak rozu‑
mianej tożsamości? Artykuł prezentuje niektóre założenia myśli ponowoczesnej, zwłaszcza 
te odnoszące się do wiedzy, nauki, poznania i prawdy. Rozpatruje rezultaty zaprezentowa‑
nych poglądów, które są widoczne we współczesnych naukach o zarządzaniu, by uznać, że 
można mówić o silnym wpływie postmodernizmu na przedmiotową tożsamość. Poddaje ją 
pod refleksję przez prezentację niektórych kierunków krytyki postmodernizmu.

Słowa kluczowe: tożsamość nauk, nauki o zarządzaniu, 
postmodernizm, tożsamość kulturowa, postmodernizm 
w zarządzaniu, organizacja

POSTMODERN IDENTITY OF MANAGEMENT SCIENCES

Abstract

The article considers the concept of the identity of management sciences as a package of views 
on culture, society, science, man and philosophy, which are shared by researchers. The goal 
is to answer the question whether postmodernism is an essential component of the identity 
of management sciences. The article presents some assumptions of postmodern thought, 
especially those relating to knowledge, science and truth. This paper considers the results of 
presented views, which are visible in contemporary management sciences, in order to rec‑
ognize that one can speak about the strong influence of postmodernism on the subject iden‑
tity. The article reflects on it by presenting some directions of criticism of postmodernism.

Key words: identity of sciences, management sciences, 
postmodernism, cultural identity, postmodernism in management, 
organization
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