CZâOWIEK I SPOâECZEĘSTWO T. XXXVIII – 2014

LESZEK KARCZEWSKI

HOMO ENERGETICUS.
JEDNOSTKA – ORGANIZACJA – KULTURA
ABSTRACT. Karczewski Leszek, Homo energeticus. Jednostka – organizacja – kultura [Homo energeticus. Individual – organization – culture] edited by W. Banach – „Czãowiek i Spoãeczeęstwo”,
vol. XXXVIII, Poznaę 2014, pp. 213-232, Adam Mickiewicz University Press. ISBN 978-83-232-2791-5.
ISSN 0239-3271.
At the beginning of the article, the author focuses his attention on general characteristics of the ideal
and the real homo energeticus. Next, the author tries to show the relationship between homo energeticus
and different homines: 1. homo teleologicus – the man pursuing his goals, 2. homo sociologicus – a man
seeking to meet the needs of affiliation, entering into relationships with others, 3. homo politicus –
a man as a social being. In the second part of the article, the author presents homo energeticus in the
organization. He discusses pro- and anti-effective organizational cultures (positive and negative
cultures), then discusses a human capital model and a sieve model of HRM and their impact on the
mental costs incurred by workers in their work environment. There is also indicated the cognitive
potential inherent in the typologies of national cultures, such as the typology of G. Hofstede, in
relation to the concept of homo energeticus. The author concludes his article with the view that there is
a need for further study of the issue and draws a real possibility of integrating this concept in education, particularly to philosophical, ethical, praxiological and business ethics educations. According to
the author, the inclusion of the concept into education would contribute to greater reflectivity of
individuals in their personal lives, would contribute to more creativeness of employees in organizations, and also contribute to building civil society and the realization of sustainable development.
Leszek Karczewski, Politechnika Opolska, Wydziaã Ekonomii i ZarzĈdzania, Katedra Mičdzynarodowych Stosunków Spoãecznych, ul. L. Waryęskiego 4, 45-047 Opole, Poland.

WSTČP
Zazwyczaj nie dostrzegamy i nie poddajemy gãčbszej analizie rzeczy czy
kwestii oczywistych, np. tego, İe podstawĈ wszystkiego, czym jesteĤmy i co
czynimy, jest coĤ, co moİna okreĤliþ jako energič İyciowĈ, witalnĈ czy psychicznĈ. Nie budzi wičc zdziwienia fakt, İe jak dotĈd nie rozwinčãa sič koncepcja homo energeticus, choþ powstaãy tak liczne inne koncepcje homines, jak
np. homo oeconomicus, homo sociologicus czy homo teleologicus. Luka ta wydaje
mi sič jednak warta zapeãnienia.
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ZalĈİki homo energeticus istniejĈ oczywiĤcie w wielu róİnych badaniach
czy koncepcjach1, nie doczekaãa sič ona jednak wyraİenia w formie bezpoĤredniej. Znajdujemy co prawda w Internecie strony i prace pod tym tytuãem2, ale pojawiajĈ sič one raczej w kontekĤcie fizyki, energii zewnčtrznej
wobec czãowieka czy teİ fizjologii lub zdrowego odİywiania niİ w kontekĤcie nauk humanistycznych, spoãecznych czy nauk o zarzĈdzaniu. W tych
ostatnich pojawiãa sič juİ koncepcja zarzĈdzania energiĈ zewnčtrznĈ, sĈ juİ
nawet normy ISO 50001 temu dedykowane, ale koncepcja zarzĈdzania energiĈ wewnčtrznĈ, psychicznĈ, nie zostaãa naleİycie poddana analizie. Niniejszy artykuã nie pretenduje do tego, by koncepcjč homo energeticus przedstawiþ w formie gotowej; jest raczej inspiracjĈ do dalszych badaę, które mogĈ
okazaþ sič owocne w teorii i praktyce w wielu dziedzinach i dyscyplinach.
Autor artykuãu zakãada, İe róİne dyscypliny naukowe w sposób sztuczny
podzieliãy jednĈ otaczajĈcĈ nas rzeczywistoĤþ i samego czãowieka na wiele
czčĤci skãadowych. Na przekór temu podejĤcie do energii czãowieka jest
holistyczne – czãowiek dysponuje energiĈ İyciowĈ, która w jakiĤ sposób jest
generowana w procesach przemiany materii i zostaje wykorzystana i rozpraszana przez niego poprzez narzĈdy dziaãania i narzĈdy poznania.
Problemy badawcze artykuãu moİna zawrzeþ w nastčpujĈcych pytaniach: 1. JakĈ rolč odgrywa energia w İyciu jednostki, np. w osiĈganiu celów
İyciowych, samorealizacji, wolnoĤci? 2. Czy da sič wyodrčbniþ koncepcjč
homo energeticus obok innych koncepcji czãowieka? 3. Czy kultura w ogóle,
np. narodowa, a kultura organizacyjna w szczególnoĤci, moİe mieþ wpãyw
na koszty psychiczne ponoszone przez jednostkč, jej wydatek energetyczny, pozostawiajĈc jej pewien naddatek energii niezbčdny dla tego, aby ta
jednostka mogãa byþ kreatywna, przeãamujĈca rutynč, lub teİ nie pozostawiajĈc go?

1. HOMO ENERGETICUS A INNE KONCEPCJE CZâOWIEKA
Truizmem jest twierdzenie, İe bez energii nie da sič İyþ – czãowiek jest
istotĈ energetycznĈ. W zwiĈzku z tym moİna pokusiþ sič o kilka hipotez:
1. Energia jest podstawĈ wolnoĤci egzystencjalnej jednostki – moİliwoĤci
wyboru wãasnego İycia, dziaãania zgodnie z wartoĤciami, osiĈgania zamie________________
1 Zob. np. J.T. Hryniewicz, Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe
Scholar, Warszawa 2007.
2 Zob. np. http://www.homo-energeticus.be/; http://iopscience.iop.org/1748-9326/8/1/
014031/pdf/1748-9326_8_1_014031.pdfã [dostčp: 16.01.2014]; P. Aelbrecht, Homo energeticus,
Standaard Uitg Alg Uitgave & Import, Holland 2007.
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rzonych celów. 2. Brak energii stanowi barierč poznawczĈ – niedostatek
energii prowadzi do widzenia w zawčİonym zakresie, znieksztaãca widzenie caãoĤci, a w konsekwencji utrudnia czãowiekowi uĤwiadomienie sobie
w peãni faktu, İe jest istotĈ spoãecznĈ, która powinna uwzglčdniaþ innych,
utrudnia realizacjč koncepcji homo sociologicus i homo politicus. 3. Energia
psychiczna jednostki warunkuje jej wewnĈtrz- lub zewnĈtrzsterownoĤþ –
uleganie wpãywom innych. 4. EtycznoĤþ jest podstawĈ zdobywania energii
(zrównowaİonej) i vice versa – zrównowaİona energia wewnčtrzna wzmacnia
zachowania etyczne oraz sprzyja rozwojowi emocjonalnemu, moralnemu
i rozwojowi odpowiedzialnoĤci pozytywnej. 5. Koszty psychiczne ponoszone
przez pracowników róİnicujĈ róİne kultury narodowe i organizacyjne.
Na poczĈtek zostanie przedstawiona ogólna charakterystyka homo energeticus. Moİna i trzeba wydzieliþ idealnego i realnego homo energeticus, podobnie jak moİna wydzieliþ na przykãad idealnego i realnego homo oeconomicus. Idealny homo economicus dokonuje w peãni racjonalnych wyborów,
zatem nie spontanicznych, lecz przewidywalnych, zmierzajĈcych do osiĈgničcia celu ekonomicznego, maksymalizacji korzyĤci wãasnych dziaãajĈcego.
Jest to jednak zapewne jedynie postulat, wzorzec racjonalnoĤci ekonomicznej3,
uproszczony model oparty na zaãoİonej (sãusznej lub nie) egoistycznej naturze czãowieka bĈdĮ pewnym aspekcie tej natury. RacjonalnoĤþ realnego
czãowieka, przedsičbiorcy, menedİera jest bowiem, wedãug noblisty
A.H. Simona4, w duİym stopniu ograniczona. Wedãug F. Fukuyamy5 tylko
80% decyzji w sferze biznesu ma racjonalnie ekonomiczne podstawy,
a u R. Griffina6 znajdujemy koncepcje, zgodnie z którymi tylko 20% decyzji
jest podejmowanych w sposób racjonalny.
Idealny homo energeticus, przedstawiajĈc rzecz w duİym skrócie, Ĥwiadomie zarzĈdza energiĈ, ma zwykle do dyspozycji pewien jej naddatek, planuje wydatek energetyczny, dziaãanie i niedziaãanie – aktywnoĤþ i odpoczynek, wycofanie – dezaktywizacjč. Jego waİnym celem, oprócz innych celów,
staje sič utrzymanie odpowiednich zasobów İyciowej energii jako znaczĈce
zadanie: zarówno cel sam w sobie (dobre samopoczucie), jak i istotny Ĥrodek
________________

Zob. K. Sosenko, Etyka ekonomii, [w:] Biznes, etyka, odpowiedzialnoĤþ, red. W. Gasparski,
PWN, Warszawa 2012, s. 109-110.
4 Zob. A.H. Simon, Making Management Decisions. The Role of Intuition and Emotion, The
Academy of Management Executive, 02.1987, s. 57, 63, cyt. za: R. Griffin, Podstawy zarzĈdzania
organizacjami, przeã. M. Rusięski, PWN, Warszawa 2002, s. 280.
5 Zob. F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitaã spoãeczny a droga do dobrobytu, przeã. A. ģliwa, L. ģliwa, PWN, Warszawa-Wrocãaw 1997.
6 R. Griffin, op. cit., s. 279. Wedãug tegoİ autora na decyzje menedİera, oprócz czynników
czysto racjonalnych, wpãywajĈ jego przekonania etyczne oraz czynniki behawioralne, jak np.
polityka i skãonnoĤþ do ryzyka.
3
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do innych celów. Podejmuje on decyzje tak, aby potem udĮwignĈþ ich konsekwencje energetyczne (odpowiedzialnoĤþ pozytywna), przewiduje te konsekwencje, zwãaszcza negatywne, zachowuje energič na dalsze niezbčdne
dziaãania, redukuje dziaãania zbčdne7, uİywa naddatku energii tam, gdzie
jest to naprawdč konieczne. Moİe sič pojawiþ w tym miejscu wiĈzka pytaę:
Czy energia jest zasobem dajĈcym sič iloĤciowo okreĤliþ? Czy wielkoĤþ tej
energii jest cechĈ staãĈ czy zmiennĈ? Czy w zwiĈzku z tym moİna mówiþ
o racjonalnym dysponowaniu czymĤ, co jest na bieİĈco wytwarzane?
OdpowiedĮ na te pytania nie jest prosta. OczywiĤcie, trudno iloĤciowo
okreĤliþ zasób energii czãowieka w danym momencie jego İycia, przynajmniej na obecnym poziomie rozwoju nauki. Energia witalna jest cechĈ czčĤciowo zmiennĈ, a czčĤciowo staãĈ. Jako cecha staãa moİe byþ zwiĈzana
z jakimĤ uposaİeniem genetycznym czãowieka. Na to zapewne jednostka nie
ma wičkszego wpãywu. Gdy rozpatrujemy jĈ natomiast jako cechč zmiennĈ,
to moİemy zauwaİyþ, İe np. rano mamy zazwyczaj wičcej energii niİ wieczorem po caãym wyczerpujĈcym dniu pracy, po róİnych doznaniach emocjonalnych itp. Energia ta moİe ulegaþ teİ zmianom (co warto poznaþ
i twórczo wykorzystaþ we wãasnym İyciu) w cyklu dobowym, tygodniowym czy miesičcznym. Czy moİna racjonalnie dysponowaþ czymĤ, co jest
na bieİĈco wytwarzane? Zapewne, choþby czčĤciowo, tak. Wytwarzanie to
zaleİy bowiem na przykãad od jakoĤci i iloĤci poİywienia, od racjonalnej
iloĤci snu, od przerw w pracy, od oszczčdzania lub marnotrawienia energii
fizycznej i psychicznej. Ten sam czãowiek moİe mieþ wičcej lub mniej energii w róİnych okresach İycia – nie zawsze i niekoniecznie z wiekiem musi
mieþ jej mniej. Moİe byþ akurat na odwrót, jeĤli potraktuje on energič wãaĤnie jako zasób i zlikwiduje na przykãad róİnego rodzaju zãe przyzwyczajenia i bčdzie Ĥwiadomie oszczčdzaã energič, bčdzie niĈ „zarzĈdzaã”.
Idealny homo energeticus to jednostka, która dobrze radzi sobie z okolicznoĤciami İycia i ãĈczy sprawne dziaãanie z etykĈ, choþby dlatego (choþ motywacja moİe tu byþ zãoİona), İe nieskazitelnoĤþ dziaãania zapobiega negatywnym skutkom ubocznym (np. niepoİĈdanym reakcjom innych ludzi).
Jest to ideaã realizowany caãkiem Ĥwiadomie lub czčĤciowo Ĥwiadomie, jak
sič wydaje, przez wybitne pozytywne jednostki Ĥwiata polityki czy biznesu,
przywódców sãuİebnych (servant leaders), takich jak np. B. Franklin,
M.K. Gandhi, Jan Paweã II, T. Bata, K. Matsushita, T. Chappel czy R. Semler.
________________
7 Postulowaã takĈ postawč równieİ T. Kotarbięski w swojej prakseologii. Zob. idem,
Medytacje o İyciu godziwym, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, s. 58. Dla oszczčdzania
trudu naleİy minimalizowaþ interwencjč wãasnĈ poprzez wãaĤciwe zabiegi organizacyjne,
naleİy teİ wãaĤciwie korzystaþ z posiadanych zasobów materiaãów, aparatury, energii. Ibidem,
s. 162-168.
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Jest to ideaã prakseologii, zwãaszcza „ciepãej” prakseologii J. Baęki8, takİe
ideaã opiekuna spolegliwego T. Kotarbięskiego9, w etyce biznesu to ideaã
przedsičbiorcy, menedİera dziaãajĈcego zgodnie z zasadĈ 3E: efektywnoĤþ,
ekonomicznoĤþ, etycznoĤþ10.
Pewna odmiana idealnego homo energeticus to jednostki, które byþ moİe
zostaãy genetycznie obdarzone wysokim, nadprzecičtnym potencjaãem
energetycznym lub/i które ten potencjaã w jakiĤ sposób uzyskaãy w wyniku
pracy nad sobĈ i okolicznoĤci, takie jak np. Hitler, Stalin czy Kaddafi. Jednostki te niewĈtpliwe osiĈgaãy postawione przed sobĈ cele (homo teleologicus), ale negatywne konsekwencje, skutki uboczne ich dziaãaę obróciãy sič
w ostatecznoĤci przeciwko nim – nie osiĈgnčãy wyİszego poziomu rozwoju
moralnego, popadaãy w obsesje, koęczyãy İycie ĤmierciĈ nienaturalnĈ itd.
Ich niezrównowaİona energia psychiczna prowadziãa w konsekwencji do
entropii.
Realny homo energeticus (znakomita wičkszoĤþ ludzi) to przecičtna jednostka, nazbyt czčsto ignorujĈca swojĈ energetycznĈ podstawč, İyjĈca
przewaİnie na energetyczny kredyt, zuİywajĈca energič fizycznĈ i psychicznĈ w sposób rozrzutny, zbyt szybki, z trudem wiĈİĈca energetyczny
koniec z koęcem, zaleİna od innych w swych przekonaniach, zewnĈtrzsterowna – ãatwo ulegajĈca wpãywom okolicznoĤci, rzeczy czy innych ludzi.
W skrajnym przypadku jednostka ta ulega róİnym uzaleİnieniom i powaİnemu osãabieniu psychofizycznemu. Uzasadnieniem tej hipotezy jest utrzymujĈca sič lub nawet wzrastajĈca liczba ludzi zestresowanych, wypalonych
zawodowo, chorych psychicznie, uzaleİnionych od róİnego rodzaju uİywek i innych czynników, ludzi maão kreatywnych i innowacyjnych.
Rozwięmy wyszczególnione powyİej hipotezy, zdajĈc sobie jednak
sprawč, İe ramy niniejszego artykuãu nie pozwalajĈ, aby uczyniþ to w sposób w peãni zadowalajĈcy. Energia jest podstawĈ wolnoĤci egzystencjalnej
jednostki – jej moİliwoĤci wyboru wãasnego İycia, dziaãania zgodnie z wartoĤciami, osiĈgania zamierzonych celów.
D = f (E)11
________________
8 Zob. J. Baęka, Ja teraz. U Įródeã filozofii czãowieka wspóãczesnego, Wydawnictwo ģlĈsk, Katowice 1983, s. 254, 342.
9 Zob. T. Kotarbięski, op. cit., s. 68, 72, 194-196.
10 Zob. W. Gasparski, Normy etyczne a normy sprawnoĤciowe w zarzĈdzaniu, [w:] Etyka biznesu, gospodarki i zarzĈdzania, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzaãecka, D. Miller, Wydawnictwo
Wyİszej Szkoãy Humanistyczno-Ekonomicznej, âódĮ 1999, s. 20.
11 Wzór ten jest, oczywiĤcie, pewnym uproszczeniem. Naleİaãoby takİe dodaþ inne czynniki
wewnčtrzne, np. wartoĤci, oraz czynniki zewnčtrzne majĈce wpãyw na dziaãanie jednostki.
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Dziaãanie jednostki D jest funkcjĈ zakumulowanej energii E (analogia do
akumulatora czy zbiornika retencyjnego). Energia jest podstawĈ wolnoĤci
egzystencjalnej – wolnoĤci wyboru wãasnego İycia, podejmowania uporzĈdkowanych decyzji zgodnych z jakimĤ naszym wewnčtrznym celem,
z naszymi wartoĤciami. Jej brak powoduje, İe w konsekwencji sãabnie nasza
wola, która zgodnie z ujčciem L. von Misesa12, jest zdolnoĤciĈ podejmowania
zachowaę odpowiadajĈcych podjčtym decyzjom. Nie majĈc czasu, pewnoĤci
siebie czy, w szczególnoĤci, naddatku energii İyciowej, ãatwiej podlegamy
wpãywom innych, jak sugerowaã znany psycholog spoãeczny R. Cialdini13.
Tracimy zatem wolnoĤþ egzystencjalnĈ.
Energia jest wičc podstawĈ m.in.: 1. homo teleologicus – czãowieka realizujĈcego zamierzone cele, 2. homo sociologicus14 – czãowieka dĈİĈcego do realizacji potrzeb afiliacyjnych, wchodzenia w relacje z innymi i 3. homo politicus –
czãowieka jako istoty spoãecznej. Homo teleologicus to czãowiek dziaãajĈcy,
w idealnym przypadku dziaãajĈcy bardzo sprawnie, osiĈgajĈcy cel (skutecznoĤþ) w sposób efektywny i ekonomiczny. Wymaga to mičdzy innymi
likwidacji dziaãaę zbčdnych, potencjalizacji dziaãaę, oszczčdzania zasobów,
w tym energetycznych. Dziaãania sprawne wymagajĈ teİ energicznoĤci,
wãoİenia w nie sporej dawki energii, ale nie w nadmiarze, tak aby energii
pozostaão i na inne dziaãania15. Widaþ tu wičc wyraĮny zwiĈzek mičdzy
koncepcjĈ homo teleologicus i homo energeticus. Realizacja idei homo politicus –
czãowieka jako istoty spoãecznej, dĈİĈcej do szczčĤcia wãasnego i pomyĤlnoĤci wspólnoty, do dobra wspólnego, np. finansowej stabilnoĤci w regionie
czy na Ĥwiecie16 – wymaga widzenia caãoĤci, jednoĤci (ze wspólnotĈ polis –
a dzisiejsze polis to firma, miasto, kraj czy nawet Ĥwiat), wymaga wolnoĤci
percepcji – jej uwolnienia od wyuczonej spoãecznie atomizacji, fragmentaryzacji i podziaãów, to zaĤ wymaga naddatku (zaoszczčdzenia) energii niezbčdnej do przekroczenia granic percepcji, oczywistoĤci, wĈskich granic
„ego” zawčİonego do wãasnego ciaãa, wãasnej osoby, wzglčdnie do grupy
osób.
Brak energii stanowi tu barierč poznawczĈ – niedostatek energii prowadzi do widzenia w zawčİonym zakresie, do zaburzeę i znieksztaãcenia percepcji. WolnoĤþ percepcji to przekroczenie bariery percepcji, bariery oczywi________________
12 Zob. L. Mises, Ludzkie dziaãanie: Traktat o ekonomii, przeã. A. Kotãowski, M. Tempczyk,
„Prakseologia” 1995, nr 3-4, s. 26.
13 Zob. R. Cialdini, Wywieranie wpãywu na ludzi, przeã. B. Wojciszke, GWP, Gdaęsk 1999.
14 Zob. R. Dahrendorf, Homo sociologicus. O historii, znaczeniu i granicach kategorii roli spoãecznej, przeã. P. Polak, [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Znak, Kraków 2005,
s. 307, 315.
15 Zob. T. Kotarbięski, op. cit., s. 103-104.
16 Zob. A. Sen, Off with Egoism!, za: W. Gasparski, Sãowo wstčpne, [w:] Biznes…, s. 13.
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stoĤci, zrozumienie i uwolnienie od soczewki, poprzez którĈ jednostka,
wedãug A. Schütza17, postrzega Ĥwiat, tj. jej przyjmowanych z góry zaãoİeę,
oczekiwaę, uprzedzeę, biografii, historii osobistej („poniewaİ” – „becauseof-motives”); wolnoĤþ percepcji to takİe jej cele, czyli przyszãoĤþ („aİeby” –
„in-order-to-motives”). To wyjĤcie z jaskię (zbãĈdzeę umysãu), o których
pisaã F. Bacon18. To równieİ wyzwolenie percepcji z fragmentaryzacji i podziaãów, z podziaãu na podmiot – przedmiot, ja – ty – on – oni – tu – tam itd.
WolnoĤþ percepcji to uzyskanie widzenia jednoĤci w róİnorodnoĤci, to dostrzeganie wspóãzaleİnoĤci wszystkiego w Ĥwiecie, zamiast rutynowego,
wyuczonego widzenia Ĥwiata w postaci zatomizowanej, w stanie in statu
nascendi. WolnoĤþ percepcji to takİe zdolnoĤþ i chčþ przewidywania przyszãoĤci w sensie ewentualnych negatywnych dla nas samych i spoãecznie
skutków podejmowanych dziaãaę – wymaga to pewnego naddatku energii
psychicznej. Brak energii psychicznej, spowodowany róİnymi czynnikami
zaleİnymi od jednostki (rozwój wãasny, rozwój wãasnych przyzwyczajeę)
i niezaleİnymi od jednostki (kultura organizacji i kultura w szerszym znaczeniu), moİe utrudniaþ wchodzenie w relacje z innymi, realizacjč potrzeby
afiliacyjnej. Brak energii, zuboİenie energii psychicznej utrudnia wchodzenie w relacje z samym sobĈ – moİe powodowaþ brak kontaktu ze swoimi
wãasnymi zasobami wiedzy, umiejčtnoĤci i kompetencji. Energia moİe
wzmacniaþ refleksjč, a refleksja pozwala na pewne oddalenie rzeczy od nas
i zmniejszenie ich nadmiernego wpãywu na nas (aby nie podejmowaþ dziaãaę, które moİna by oddaþ zwrotem: „robiþ z igãy widãy”19).
Kolejna hipoteza: etycznoĤþ jest podstawĈ zdobycia energii (zrównowaİonej) i vice versa – zrównowaİona energia wewnčtrzna wzmacnia zachowania etyczne oraz sprzyja rozwojowi emocjonalnemu, moralnemu i rozwojowi odpowiedzialnoĤci pozytywnej. Rozwój jednostki w ujčciu G. Allporta
to dotarcie i ukorzenienie sič jednostki w podmiocie ĤwiadomoĤci20, w jaĮni,
________________
17 Zob. A. Schütz, ģwiat spoãeczny i teoria dziaãania spoãecznego, przeã. P. Sztompka, [w:]
Socjologia…, s. 68-70.
18 F. Bacon wyszczególniaã nastčpujĈce zbãĈdzenia umysãu: plemienne, jaskini osobistej,
rynku i autorytetu. Zob. A. Sikora, Filozofowie XVII wieku, KAW, Warszawa 1978, s. 37-40.
19 Anglicy majĈ na to powiedzenie: „robiþ z kreciego kopca górč”, a Rosjanie „robiþ z muchy sãonia”. Rzeczy, myĤli, odczucia, emocje osaczajĈ jednostkč, ich bliskoĤþ powoduje, İe
chwilowo albo nawet w dãuİszym okresie przysãaniajĈ nam Ĥwiat, widzimy je w zãej skali, jako
wyolbrzymione, w wyniku czego nasze widzenie jest znieksztaãcone – patrzymy, ale nie widzimy we wãaĤciwych proporcjach czasoprzestrzennych. Oderwanie od nich, nieprzywiĈzywanie sič, uãatwia zmniejszenie ich wpãywu na nas (oddaje to trafnie powiedzenie: „co z oczu,
to z myĤli”).
20 W ujčciu G. Allporta w skãad rdzenia osobowoĤci wchodzĈ: 1. Poczucie wãasnego ciaãa,
kinestezja. 2. Poczucie toİsamoĤci (pamičtanie, przypominanie sobie). 3. MiãoĤþ wãasna (potrzeba przetrwania, wola mocy, duma, poczucie wãasnej waİnoĤci). 4. Rozszerzone „ja” –
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w samoistnym substancjalnym podmiocie poznajĈcym, w Ĥwiadku i oĤrodku myĤli i czynów jednostki, obiektywnym niezaleİnym obserwatorze,
o którym pisaã teİ sympatyzujĈcy ze stoikami A. Smith. W tym niezaleİnym
obserwatorze (sumienie niezaleİnego obserwatora) oraz w niewidzialnej
rčce OpatrznoĤci (rynku) widziaã ojciec nowoİytnej ekonomii gwarancjč czy
teİ warunek tego, İe homo oeconomicus nie ulegnie zwyrodnieniu i nie popadnie w stan skrajnego egoizmu21. OsiĈgničcie tego stanu ĤwiadomoĤci
wymaga pewnych dawek swobodnej energii psychicznej, uwolnionej dzički
refleksji od rutynowej fiksacji na drobiazgowoĤci codziennego İycia, uwolnionej od pochãoničcia rzeczami, swym wãasnym obrazem, ideami czy emocjami. Brak refleksji, dystansu wobec samego siebie, ugrzčĮničcie w ego empirycznym, utrudnia wchodzenie w pozytywne i trwaãe relacje z innymi,
osiĈgničcie fenomenologicznego transcendentalnego epoche, zawieszenie
osĈdów, otwarcie na innych, zdobycie szerszego ja, uczuþ wyİszych, tolerancji. Lao Tse, staroİytny chięski wnikliwy badacz ludzkiej psychiki22, pisaã, İe prawe postčpowanie Te jest podstawĈ osiĈgničcia Tao, harmonii
z sobĈ samym, z innymi i ze Ĥwiatem. Cnoty moralne, a takİe stosowanie
zasady wu wei (niedziaãania, okresowej dezaktywizacji) powodowaþ majĈ
kumulacjč energii chi, której nadmiar skutkuje uzyskaniem samopoznania
i utrwaleniem sič tych moralnych cnót. Kodeks etyczny B. Franklina23 zawiera równieİ wiele zaleceę, które w istocie prowadzĈ do kumulacji energii
İyciowej, a w konsekwencji do sprawnoĤci dziaãania w poãĈczeniu z etycznoĤciĈ, której dowody w swym İyciu przejawiaã jako wynalazca i polityk.
Kartezjusz, a takİe juİ duİo wczeĤniej Seneka podkreĤlali wagč panowania
nad emocjami (czytaj: energiĈ). Spokój wewnčtrzny prowadziþ ma, wedãug
Seneki, do energii i siãy, hartownoĤci w cierpieniu, przystosowania do wy________________

zabarwione uczuciowo (szacunek dla ideaãów, utoİsamianie sič z grupami, umiãowanie wartoĤci moralnych). 5. NoĤnik racjonalnoĤci. 6. Obraz wãasnej osoby (peãnione role, aspiracje).
7. DĈİenia osobiste scalajĈce osobowoĤþ (impulsy, popčdy i motywy wyİszego rzčdu, samorealizacja). 8. Samowiedza (podmiot poznania, substancjalny podmiot wiedzĈcy, samopoznanie, poznanie wãasnego „proprium”, czyli obiektywne spojrzenie na siebie samego, wglĈd
w siebie. G. Allport, Jak stajemy sič osobowoĤciĈ, [w:] idem, OsobowoĤþ i religia, przeã. H. Bartoszewicz, A. Bartkowicz, I. Wyrzykowska, IW PAX, Warszawa 1988, s. 39-50.
21 Zob. A. Smith, Badania nad naturĈ i przyczynami bogactwa narodów, przeã. S. Wolff i in.,
PWN, Warszawa 1954, s. 163-165.
22 Lao Tse, Wielka ksičga Tao, przeã. J. Zawadzki, Hachette Livre Polska, Kielce 2009.
23 Zob. B. Franklin, įywot wãasny, przeã. J. Stawięski, PIW, Warszawa 1960. Lista cnót
Franklina: 1. Umiar – nie jedz do otčpienia, nie pij do podniecenia. 2. Milczenie – mów tylko
to, co moİe przynieĤþ poİytek innym lub tobie, unikaj próİnej rozmowy. 3. âad – niech
wszystkie twoje rzeczy majĈ swoje miejsce, niech wszystkie twoje sprawy majĈ swój czas.
4. Postanowienie. 5. OszczčdnoĤþ. 6. PracowitoĤþ. 7. SzczeroĤþ. 8. SprawiedliwoĤþ. 9. PowĤciĈgliwoĤþ. 10. CzystoĤþ. 11. Spokój. 12. SurowoĤþ cielesna. 13. Pokora. Zob. teİ. F. Bettger, Jak
przetrwaþ i odnieĤþ sukces w biznesie, przeã. J. Hoãówka, Studio Emka, Warszawa 1993, s. 171-174.
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magaę czasu i umiejčtnoĤci korzystania z dobrodziejstw losu, bez zaprzedawania im sič w niewolč, do wielkoĤci ducha w przymierzu z ãagodnoĤciĈ,
do ãadu i porzĈdku w czãowieku oraz postrzegania caãego Ĥwiata jako swej
ojczyzny24. We wspóãczesnych koncepcjach inteligencji emocjonalnej,
D. Golemana25 czy Coopera i Sawafa26, równieİ zwraca sič uwagč na problem pracy z energiĈ emocjonalnĈ oraz rozwoju tej energii27. Na podstawie
dociekaę autorów moİna wysunĈþ koncepcjč organizacji inteligentnych
emocjonalnie.
Kolejny problem dotyczy stosunku wolnoĤci i odpowiedzialnoĤci do
energii psychicznej. W ujčciu R. Ingardena istnieje kilka warunków odpowiedzialnoĤci. Warunki te obejmujĈ m.in. wolnoĤþ, istnienie i identycznoĤþ
podmiotu odpowiedzialnoĤci. Rozwój podmiotowoĤci wiĈİe sič z podejmowaniem dziaãaę w strukturze motywacyjnej, uzyskiwaniem coraz wičkszej swobody wewnčtrznej, a uwalnianiem sič od struktury determinizmu.
Wedãug Ingardena struktura determinizmu nie dotyczy jedynie zmysãowoĤci,
ale równieİ przyzwyczajeę intelektualnych, automatyzmu jčzyka, uznanej za
wãasnĈ aparatury pojčciowej, wãasnych przesĈdów, uprzedzeę, zdolnoĤci do
zawieszania wãasnych przeĤwiadczeę28. Moİna zatem podsumowaþ i rozwinĈþ rozwaİania tego myĤliciela, İe nie ma odpowiedzialnoĤci bez wolnoĤci (zewnčtrznej i – dodajmy – wewnčtrznej), nie ma wolnoĤci wewnčtrznej
(samokontroli) i zewnčtrznej bez naddatku energii psychicznej, nie ma wičc
peãnej odpowiedzialnoĤci pozytywnej bez naddatku energii psychicznej (im
mniej obecnej energii u osoby podejmujĈcej decyzje w danej chwili, tym decyzje mniej trafne, przypadkowe, bezrefleksyjne i nieodpowiedzialne).
Centrum osobowoĤci, o którym pisaã R. Ingarden, to podmiot ĤwiadomoĤci w ujčciu G. Allporta, to niezaleİny, bezstronny obserwator A. Smitha.
Zdobycie i utrzymanie tego stanu ĤwiadomoĤci wymaga okreĤlonej energii
psychicznej, niezbčdnej do uwaİnoĤci, bezstronnej obserwacji, nieprzywierania uwagi i nieprzywiĈzywania sič (czy wrčcz fiksacji) do obiektów fizycznych i obiektów mentalnych, które narzucajĈ sič swojĈ obecnoĤciĈ, zawãaszczajĈ uwagč jednostki i pozbawiajĈ bezstronnoĤci. W ujčciu F. Bacona,
________________

Zob. L.A. Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, przeã. W. Kornatowski, Alfa, Warszawa
1998, s. 33-34, 51, 276.
25 Zob. D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, przeã. A. Jankowski, Media Rodzina, Poznaę
1996.
26 Zob. R.K. Cooper, A. Sawaf, EQ. Inteligencja emocjonalna w organizacji i zarzĈdzaniu, przeã.
D. Bakalarz, Studio Emka, Warszawa 2000.
27 Autorzy podajĈ taki oto wzór opisujĈcy poziom ludzkiej energii emocjonalnej, motywacji (M) do dziaãania: M = (Energia × Spokój) – (Zmčczenie × Napičcie). Kaİdy z czynników ma
skalč od 1 do 10, tak wičc maksymalny poziom motywacji wynosi 100. Zob. ibidem, s. 69.
28 Zob. R. Ingarden, KsiĈİeczka o czãowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998, s. 174.
24
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jak juİ opisano to wczeĤniej, İyjemy jakby w wielowarstwowej jaskini –
plemiennej, osobistej, teatru i rynku. Przebicie sič przez te warstwy i utrzymanie stanu wolnoĤci wewnčtrznej, tj. bezstronnoĤci, obiektywizmu, nie jest
ãatwe, wymaga, jak sič wydaje, duİych zasobów energii psychicznej.
Moİna wičc zaryzykowaþ twierdzenie, İe jednostki, bardziej lub mniej
to sobie uĤwiadamiajĈc, rozwijajĈ sič pod wzglčdem energetycznym, tzn.
uczĈ sič w jakiĤ sposób gospodarowaþ wãasnymi zasobami energii, siã İyciowych, a rozwój tej umiejčtnoĤci ma wpãyw na losy jednostki. Te spoĤród
nich, które sĈ zbyt rozrzutne, nie zachowujĈ umiaru, podejmujĈ waİne decyzje i dziaãania w zbyt maãym stopniu nasycone energiĈ, tj. ĤwiadomoĤciĈ
negatywnych konsekwencji, które wydajĈ wičcej energii, niİ majĈ jej zapasu,
İyjĈ na swoisty kredyt energetyczny, na deficytach, nie sĈ w stanie w dãuİszej
perspektywie osiĈgaþ zamierzonych celów, a jeĤli je osiĈgajĈ, to nie zawsze sĈ
w stanie je utrzymaþ i doĤþ dãugo sič nimi cieszyþ. A wičc ich dziaãania sĈ co
prawda skuteczne w krótkiej perspektywie, ale nieefektywne, nieekonomiczne lub nieetyczne. Rozwój kaİdej jednostki ludzkiej to zatem sztuka
zarzĈdzania wãasnymi zasobami, w tym zasobami energetycznymi.
Kolejna teza: rozwój zdolnoĤci samoopanowania, w tym opanowania
energii İyciowej, psychicznej, idzie teİ zazwyczaj w parze z rozwojem moralnym. Rozwój moralny to w ujčciu na przykãad L. Kohlberga29 przekraczanie maãostkowego ego czy ego grupowego aİ do momentu dojĤcia do
szerszego ja, dziaãania w zgodzie z zasadami uniwersalnymi. Czy rozwój
moralny moİe wspieraþ rozwój energetyczny i vice versa? Zapewne tak.
Rozwój moralny, wedãug tego uczonego, to przekraczanie granic ego. Rozwój energii wewnčtrznej moİe uãatwiaþ wchodzenie w relacje z innymi,
a nastčpnie widzenie, rozumienie i odczuwanie wspóãzaleİnoĤci jednostek,
zatem moİe wspieraþ dystans wobec siebie jako wydzielonego z caãoĤci bytu
ego. Etyka natomiast w róİnych swych nurtach nie wspomina wprost
o energii psychicznej, lecz w istocie zasady etyczne, jeĤli nie majĈ na celu
zachowania, kumulacji i wãaĤciwego ukierunkowania energii, to przynajmniej temu sprzyjajĈ, i vice versa: zgromadzona energia pozwala na pogãčbienie sič i ustabilizowanie w zasadach moralnych.
Pozostaje jeszcze na koniec problem kumulacji energii. Jest to zarówno
kwestia zwiĈzana z jednostkĈ, jej wãasnĈ pracĈ nad sobĈ, nad rozwojem wãasnej osobowoĤci, zwãaszcza wãaĤciwych przyzwyczajeę30, jak i kwestia oto________________
29 Zob. L. Kohlberg, The Psychology of Moral Development, New York 1984, za: B. Klimczak,
Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocãawiu, Wrocãaw 1996, s. 27, 31.
Kohlberg wyróİniã trzy poziomy tego rozwoju: przedkonwencjonalny, konwencjonalny i postkonwencjonalny.
30 Chodzi mičdzy innymi o wyrobienie przyzwyczajenia do redukowania dziaãaę zbčdnych, do bycia zdrowym, do pracy, do nauki, do odpoczynku (relaks, medytacja, modlitwa,
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czenia, kultury, która wywiera wpãyw na tworzenie sič pewnych przyzwyczajeę. Zagadnienie rozwoju osobowoĤci w kontekĤcie energetycznym warte
jest omówienia w oddzielnym opracowaniu. Poniİej skoncentrowano sič na
zagadnieniu wpãywu otoczenia, kultury, na jednostkč.
2. ORGANIZACJA I HOMO ENERGETICUS
Na róİnorodnoĤþ kultur, modeli organizacyjnych i profili kultur wskazywali tacy badacze, jak np. G. Hofstede31, F. Trompenaars i Ch. Hampden-Turner32, M. Kostera33 czy L. Zbiegieę-MaciĈg34. Nie sposób tu ich wszystkich
zaprezentowaþ i omówiþ. Skupimy sič zatem tylko na wybranych. Wedãug
M. Kostery istnieje kultura pro- i antyefektywnoĤciowa35. L. Zbiegieę-MaciĈg
nazywa je kulturami: pozytywnĈ i negatywnĈ36. Kultura proefektywnoĤciowa
to taka, w której panuje twórcza atmosfera, entuzjazm, pracujĈce jednostki
majĈ moİliwoĤþ wykazania sič inicjatywĈ, wzrasta efektywnoĤþ, cele organizacji sĈ zrozumiaãe i akceptowane przez ludzi, ponadto ãĈczĈ sič w jakiĤ
sposób z celami jednostek. Koszty psychiczne ponoszone przez pracowników sĈ w tych organizacjach niskie, pracownicy majĈ pewien znaczĈcy naddatek energii na dziaãania twórcze. Przykãady takich organizacji to choþby
Microsoft B. Gatesa czy Optimus R. Kluski37. Przeciwieęstwem kultur proefektywnoĤciowych sĈ kultury antyefektywnoĤciowe – pracownicy nie wiedzĈ, co
majĈ robiþ i dlaczego, specjaliĤci pouczani sĈ, co majĈ robiþ i jak, wystčpuje
tam brak motywacji pracowników do wydajniejszej pracy, pracownicy oraz
liderzy pochãoničci sĈ nadmiernie pracami biurowymi. Typowe cechy tych
kultur to: chãód emocjonalny, depersonalizacja, oczekiwanie na rozkazy,
brak elastycznoĤci w dziaãaniu, izolacja i antypatia38.
________________

wewnčtrzne wyciszenie, milczenie, np. jak praktykowaã to M.K. Gandhi, okresowe odosobnienie, wycofanie do wãasnego wnčtrza, np. jak zalecaã Seneka, przebywanie w towarzystwie
ludzi majĈcych wskazane przyzwyczajenia oraz praca nad inteligencjĈ emocjonalnĈ, prowadzenie swoistego audytu wãasnego (rachunek sumienia, notatnik spostrzeİeę, pamičtnik).
31 Zob. np. G. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysãu, przeã. M. Durska,
PWE, Warszawa 2000.
32 Zob. Ch. Hampden-Turner, F. Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu, przeã. D. Gostyęska, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003.
33 M. Kostera, ZarzĈdzanie personelem, PWE, Warszawa 2000.
34 Zob. L. Zbiegieę-MaciĈg, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, PWN,
Warszawa 2002.
35 Zob. M. Kostera, op. cit., s. 17, 22.
36 Zob. L. Zbiegieę-MaciĈg, op. cit., s. 53-54.
37 Zob. film Roman Kluska poczĈtki biznesu, dlaczego sič udaão?, http://www.youtube.com/
watch?v=JzzLuDqp3NI [dostčp: 16.01.2014].
38 Zob. L. Zbiegieę-MaciĈg, op. cit., s. 55.
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Inny podziaã kultur organizacyjnych to podziaã na kulturč polityki personalnej modelu kapitaãu ludzkiego i sita39. Te pierwsze, tj. kapitaãu ludzkiego,
wičcej inwestujĈ w rozwój ludzi niİ kultury modelu sita. Moİna w nich liczyþ na wičkszĈ lojalnoĤþ pracowników wobec firmy, na ich identyfikacjč
z celami i misjĈ firmy, wystčpuje w nich z reguãy wičksze zaufanie spoãeczne, a koszty psychiczne ponoszone przez zatrudnionych sĈ mniejsze niİ
w modelu sita. Kultura kapitaãu ludzkiego ãĈczy sič z pojčciami odpowiedzialnoĤci spoãecznej, z bezpieczeęstwem pracy w sensie socjalnym i organizacyjnym. Przykãadem sãuİyþ tu moİe choþby firma Danone40 czy firma Semco
R. Semlera41, gdzie stosuje sič na przykãad zasadč: „Odpoczywaj, zanim sič
zmčczysz”, wykorzystujĈcĈ sãynny eksperyment Taylora zwiĈzany z pozytywnym wpãywem przerw w pracy na efektywnoĤþ dziaãaę42. W firmie
Tom’s of Mine zastosowano natomiast wiele innych pomysãów obniİajĈcych
koszty psychiczne ponoszone przez pracowników, np. elastyczny czas pracy
czy strukturč zarzĈdzania w postaci krčgów zamiast piramidy43.
Egzemplifikacjami firm dbajĈcych Ĥwiadomie o koszty psychiczne pracowników sĈ firmy japoęskie, np. Sharp (salony odnowy biologicznej, stadiony)44, Sony, Canon, Matsushita Electric45 czy Honda. W Hondzie podstawĈ „filozofii przedsičbiorstwa” jest szacunek dla jednostki, traktowanie
pracowników jako wewnčtrznych klientów firmy, co przejawia sič w tworzeniu równych szans, zapewnianiu komfortowych warunków pracy
wszystkim zatrudnionym46. W jaki sposób firmy japoęskie pracujĈ nad rozwojem energii emocjonalnej pracowników? Znany i czčsto nagãaĤniany jest
fakt karoshi, cičİkiej pracy czy nawet Ĥmierci z przepracowania pracowników japoęskich firm. Jednak Polska, niestety, juİ „przeskoczyãa” Japonič
w zakresie rocznej liczby godzin pracy. ZbudowaliĤmy wičc drugĈ Japonič
pod tym wzglčdem. Mniej natomiast wiemy choþby o tym, İe w Kraju
________________

Zob. M. Kostera, op. cit., s. 25-30.
Zob. Zrównowaİony rozwój w praktyce biznesowej. W trosce o zdrowie ludzi i Ĥrodowisko,
Danone. Raport 2010-2012, Warszawa 2013.
41 Zob. R. Semler, Na przekór stereotypom, przeã. B. Nawrot, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998. Por. teİ B. Bombaãa, Fenomenologia zarzĈdzania. Przywództwo, Difin, Warszawa
2010, s. 113-122, oraz R.K. Cooper, A. Sawaf, op. cit., s. 152-153.
42 Zob. W. Taylor, Principles of Scientific Management, cyt. za: D. Carnegie, Jak przestaþ sič
martwiþ i zaczĈþ İyþ, Studio Emka, Warszawa b.r.w., s. 255.
43 Zob. T. Chappell, Dusza biznesu, przeã. W. Sadkowski, Studio Emka, Warszawa 1998,
s. 26.
44 Zob. M. Starkowski, Japoęski parasol, „Businessman” 1996, listopad.
45 Zob. B. Bombaãa, Personalistyczna filozofia zarzĈdzania jako odpowiedzialnoĤþ pozytywna,
„Prakseologia” 2002, nr 142.
46 Zob. H. Zoshino, Etyka w biznesie: podejĤcie azjatyckie, [w:] Etyka biznesu, red. P. Minus,
PWN, Warszawa 1995, s. 41-47.
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KwitnĈcej WiĤni 30% korporacji prowadzi ĤwiĈtynie korporacyjne47, a pracownicy wysyãani sĈ na szkolenia, z jednej strony, do piekielnych szkóã48,
gdzie uczĈ sič odpornoĤci na trudne stresogenne sytuacje (samurajski duch
wojownika), z drugiej zaĤ – do szkóã medytacyjnych w ĤwiĈtyniach zen,
gdzie uczĈ sič medytacji, wyciszenia, oszczčdzania energii psychicznej i jej
kontrolowania49. Dziaãania te sãuİĈ bezpoĤrednio rozwojowi homo energeticus,
pogãčbieniu autorefleksji, dystansu wobec samego siebie, zdobyciu pozycji
bezstronnego obserwatora. JednoczeĤnie sprzyjajĈ pogãčbieniu i utrwaleniu
wartoĤci i umiejčtnoĤci, takich jak: czeĤþ dla İycia ahinsa (ahimsa), nieuleganie pokusom, prawdomównoĤþ, nieprzywãaszczanie sobie rzeczy cudzych,
lojalnoĤþ, perfekcjonizm czy cierpliwoĤþ.
Kultury organizacyjne tzw. sita znacznie róİniĈ sič od omówionych kultur kapitaãu ludzkiego. Typowe kultury modelu sita to firmy sprzedajĈce fast
foody50. Wystčpuje w nich duİa fluktuacja kadr, zwãaszcza niİszego szczebla,
maãa kreatywnoĤþ pracowników, powielane sĈ przez nich utrwalone tzw.
standardy, tj. schematy dziaãania, komunikowania, a odstčpstwa od nich nie
sĈ raczej aprobowane. Firmy te oczywiĤcie rozwijajĈ sič iloĤciowo, czy moİe
sič tam jednak pojawiþ jakiĤ naddatek energii pracowników? Firmy te korzystajĈ raczej z naddatku energii nowych kadr, entuzjazmu do pracy studentów, ludzi mãodych, ale ten entuzjazm i kreatywnoĤþ, kapitaã intelektualny, który mógãby byþ lepiej wykorzystany zarówno w firmie, jak i gdzieĤ
indziej w gospodarce narodowej, jest wãaĤciwie rozpraszany. OczywiĤcie,
pewne pozytywne doĤwiadczenie ludzie ci zdobywajĈ, np. umiejčtnoĤþ
wspóãpracy w zespole, kontaktu z ludĮmi, ale teİ nabywajĈ nawyków negatywnych z punktu widzenia kreatywnoĤci, np. nagradzane jest Ĥlepe podporzĈdkowanie procedurom.
UzupeãniajĈc i reasumujĈc kwestie kultur pro- i antyefektywnoĤciowych,
pozytywnych i negatywnych, kapitaãu ludzkiego i sita, warto wspomnieþ
o czynniku motywacji. Jak wskazujĈ teoretycy zarzĈdzania, jednĈ z najwaİniejszych funkcji zarzĈdzania jest motywacja. WãaĤciwa motywacja wymaga
jednak najpierw usuničcia demotywatorów, a nastčpnie dopiero stosowania
Ĥrodków motywacji. Demotywatory to choþby: niska kultura osobista szefów, brak wyraİania uznania, paternalistyczne i niepowaİne traktowanie
________________
47 Zob. L. Karczewski, Wybrane aspekty wewnčtrznego PR w firmach japoęskich, „Prakseologia” 2008, nr 148, s. 109-110.
48 Zob. D. Waters, ZarzĈdzanie w XXI wieku. Jak wyprzedziþ Japoęczyków i Chięczyków, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995, s. 85-86. W kursach tych do 1995 roku
wzičão udziaã ponad 100 tys. menedİerów japoęskich.
49 Zob. K. Konecki, W japoęskiej fabryce, Wydawnictwo Uniwersytetu âódzkiego, âódĮ
1992, s. 64-65.
50 Zob. R. Cialdini, op. cit.
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pracowników, przyswajanie sobie ich osiĈgničþ, brak zaufania do pracowników i nadmierna ich kontrola. W organizacjach patologicznych, wedãug
okreĤlenia R. Stockiego51, te wskazane powyİej dziaãania wywoãujĈ mierzalne koszty psychiczne pracowników, równieİ pracowników wyİszego
szczebla.
W organizacjach patologicznych pracownicy, w tym takİe menedİerowie, tracĈ wiele energii na zbčdne dziaãania wãasne, ale teİ na przerywanie
im pracy przez innych pracowników. Po tych przerwach z trudem wracajĈ
do swoich zadaę. Badania wskazujĈ, İe marnuje sič w ten sposób okoão jednej trzeciej czasu pracy, a czas jest wartoĤciĈ nieodzyskiwalnĈ. Ludzka energia psychiczna zostaje zmarnowana po pierwsze z powodu pojawiajĈcych
sič frustracji, a po drugie ze wzglčdu na wydãuİenie czasu wykonania zadania.
W literaturze wymienia sič wiele innych typologii kultur organizacyjnych niİ te omówione powyİej. SĈ one zwykle ujmowane w czterech gãównych grupach kultur: wãadzy, roli, zadania i ludzi. Typologie takie przedstawiali m.in.: G. Hofstede (kultura zorientowana na strukturč i rutynowe
procesy, wspieranie inicjatyw, stabilizacjč i bezpieczeęstwo, zadania), Deal
i Kennedy (twarda – indywidualistów, pracuj i baw sič – hazardzistów,
trwaãoĤci, stabilnoĤci – rutyniarzy, spokojnego dziaãania – zrównowaİona
stabilnoĤci), Peters (kultura dziaãania, innowacji, kontroli, harmonii), Handy
i Harrison (kultura wãadzy, roli, zadania, ludzi). W podziaãach tych odnajdujemy duİy potencjaã dla przyszãych badaę nad wpãywem tych kultur na
ponoszenie kosztów psychicznych przez pracowników.
Moİna dokonaþ próby choþby wstčpnej oceny typologii kultur organizacyjnych z punktu widzenia homo energeticus. G. Hofstede wymieniã nastčpujĈce antynomie kultur52: kultury zorientowane na procedury (kaİdy kolejny
dzieę pracy jest tu podobny do poprzedniego) lub na wyniki; kultury zorientowane na pracowników lub na produkcjč; kultury zorientowane na przynaleİnoĤþ (liczy sič pochodzenie) lub na profesjonalizm; kultury jako system
otwarty lub zamkničty (na pracowników z zewnĈtrz); kultury zorientowane
na luĮnĈ lub ĤcisãĈ kontrolč; kultury które charakteryzuje normatywnoĤþ
________________
51 Zob. R. Stocki, Patologie organizacyjne – diagnoza i interwencja, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2005, s. 43, 46, 51, 60. Cytowany autor przestrzega na przykãad przed nieodpowiedzialnym wprowadzaniem systemów jakoĤci TQM do organizacji, bez uwzglčdniania czynnika ludzkiego, etyki, wãaĤciwej komunikacji, informacji, zaufania, gdyİ 80% prób wdraİania
takiego systemu koęczy sič niepowodzeniem. Kierownictwo nie chce lub nie potrafi czčsto
delegowaþ kompetencji, w wyniku czego powstaje deficyt uwagi organizacyjnej, tj. kierownictwo zajmuje sič sprawami drugorzčdnymi, nieistotnymi, zamiast zajmowaþ sič kwestiami
strategicznymi. Ibidem, s. 129.
52 Zob. G. Hofstede, op. cit., s. 278-282.
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(wysokie standardy etyki) lub pragmatyzm (wyniki krótkoterminowe).
Orientacja na procedury generuje zapewne wyİsze koszty psychiczne pracowników, nie pobudza pozytywnie ich energii emocjonalnej. Podobnie
troska tylko o produkcjč zamiast troski o produkcjč i pracowników jednoczeĤnie, a takİe zorientowanie na przynaleİnoĤþ i ĤcisãĈ kontrolč, mogĈ generowaþ wyİsze koszty psychiczne zatrudnionych.

3. KULTURY NARODOWE I HOMO ENERGETICUS
Organizacje zanurzone sĈ w kulturze narodowej, w okreĤlonym otoczeniu prawnym, edukacyjnym, w okreĤlonej kulturze Ĥwiata biznesu. Kultury
te charakteryzujĈ sič róİnymi podstawowymi zaãoİeniami, wymiarami
funkcjonujĈcymi na poziomie nieĤwiadomym. Na wymiary kultur wpãyw
wywierajĈ: historia, klimat53, styl odİywiania sič, religia, wartoĤci, bohaterowie narodowi, eposy historyczne, np. Ramajana w Indiach, mitologia, np.
Korei czy Japonii, i wystčpujĈce w nich wĈtki mesjanistyczne. Nastčpuje
okreĤlona transmisja tych podstawowych zaãoİeę kultur narodowych na
poziom jednostek i do kultur organizacyjnych.
Co obejmujĈ wzory kultury gospodarczej? Moİna tu wymieniþ koncepcje takich badaczy, jak Albert54, Hofstede, Fukuyama, Trompenaars i Hampden-Turner czy Gesteland. Hofstede wymienia pičþ wymiarów kultury narodowej, Gesteland osiem, Trompenaars siedem, Fukuyama dwa55. Wzory
kultury narodowej mogĈ wičc obejmowaþ m.in.: dystans wãadzy, zgodč lub
niezgodč na nierównomierny podziaã wãadzy i Ĥrodków finansowych
w paęstwie i organizacjach, wartoĤci mčskie lub kobiece (pomoc sãabym czy
wspieranie silnych, przedsičbiorczych), problem zaufania i dialogu spoãecznego, popieranie wãasnej produkcji lub caãkowicie wolny rynek, wolnoĤþ i jej
pojmowanie przez ludzi, zwãaszcza decydentów, politykč spoãecznĈ, podatkowĈ, odpowiedzialnoĤþ organizacji, ĤwiadomoĤþ i odpowiedzialnoĤþ konsumentów itd.
Wzory kultury narodowej poãĈczone sĈ zgodnie z teoriĈ systemów z innymi wzorami kultury, np. gospodarczej, politycznej, i generujĈ okreĤlone
koszty psychiczne jednostek czy organizacji. Z czego mogĈ wynikaþ te kosz________________
53 Zob. np. D.S. Landes, Bogactwo i nčdza narodów. Dlaczego jedni sĈ tak bogaci, a inni tak ubodzy, przeã. H. Jankowska, MUZA SA, Warszawa 2000, s. 24-28.
54 Zob. M. Albert, Kapitalizm kontra kapitalizm, Signum, Kraków 1994.
55 Fukuyama wyszczególnia wysokie (np. w Japonii) i niskie (np. w Chinach kontynentalnych) zaufanie spoãeczne, z kontekstu moİemy jednak wywnioskowaþ, İe istnieje teİ
Ĥredni poziom tego zaufania, np. we Wãoszech Ĥrodkowych i póãnocnych czy teİ w Korei
Poãudniowej.
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ty psychiczne? Przyczynami kosztów psychicznych ponoszonych przez pracowników w danej kulturze narodowej mogĈ byþ m.in.:
1. brak akceptacji dla kultury organizacyjnej ich organizacji, która odbiega od kultury narodowej zatrudnionych i której nie akceptujĈ. Stwarza to
dysonans pomičdzy konkretnym wzorem kultury, której sĈ noĤnikiem (róİne warstwy kultury: narodowa, grupy etnicznej, jčzykowa, religijna, klasy
spoãecznej), w którĈ sĈ uposaİone, a danĈ obcĈ im kulturĈ organizacyjnĈ.
Jako przykãad sãuİyþ tu mogĈ problemy amerykaęskiego koncernu GE po
przejčciu wčgierskiej firmy Tungsram56;
2. kultury oĤciennych paęstw, gdzie wystčpuje wičksze zaufanie spoãeczne, wyİsze pãace, lepsze traktowanie pracowników i lepiej rozwiničta
polityka spoãeczna, co rodzi frustracje (koszty psychiczne) obywateli krajów
o niİszych wskaĮnikach, wynikajĈce z niekorzystnych róİnic. WiĈİe sič to
np. z koncepcjami teorii sprawiedliwoĤci w ujčciu S. Adamsa57.
W typologiach kultur zaproponowanych przez wspomnianych wczeĤniej
badaczy, o ile podchodzi sič do nich z naleİnym dystansem, tkwi duİy potencjaã oceny ich pod wzglčdem kosztów psychicznych ponoszonych przez
pracowników.
Kaİda kultura narodowa ma i silne, i sãabe strony z punktu widzenia
kosztów psychicznych ponoszonych przez pracowników. Kaİda kultura jest
wypadkowĈ czynników zarówno zwičkszajĈcych, jak i zmniejszajĈcych
koszty psychiczne. I tak na przykãad duİy dystans wãadzy, o ile nie jest akceptowany, a obecnie ze wzglčdu na wzrost poziomu wyksztaãcenia coraz
rzadziej jest akceptowany, zwykle generuje wičksze koszty psychiczne pracowników. WynikajĈ one z autorytarnego stylu zarzĈdzania, barier komunikacyjnych pomičdzy dziaãami i jednostkami, wynikajĈcych ze zãoİonej wielopičtrowej struktury organizacyjnej, z braku partycypacji pracowników
w podejmowaniu decyzji oraz w zyskach firmy (duİe kominy pãacowe, wysoki indeks Giniego58). Energia jednostek wykorzystywana jest na dziaãania
nietwórcze, tymczasem znaczna czčĤþ jednostek ma potrzebč sprawstwa
i sprawiedliwoĤci. Gdy potrzeby te nie sĈ realizowane, generuje to frustracje
i niepokoje. Kultury o silnym unikaniu niepewnoĤci generujĈ ogólnie wyİsze koszty psychiczne ludzi, zwãaszcza mãodych, inaczej myĤlĈcych i róİnie
wierzĈcych, ale teİ ludzi kreatywnych, innowacyjnych, którzy wãaĤnie
________________
56 Zob. A. KoĮmięski, ZarzĈdzanie mičdzynarodowe. Konkurencja w klasie Ĥwiatowej, PWE,
Warszawa 1998.
57 Za: R Griffin, op. cit., s. 273-275.
58 Index nierównoĤci ekonomicznych. Zob. Gini index 2012, https://www.google.pl/
search?q=gini+index+2012&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=6EDIUrDsOYe27Qbyh
YAg&ved=0CC0QsAQ&biw=1024&bih=578 [dostčp: 4.01.2014].
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z tych grup mogĈ sič wywodziþ. Japonia jest takim wãaĤnie krajem o duİym
wskaĮniku unikania niepewnoĤci, senioralnym stylu awansowania i paternalistycznym stylu zarzĈdzania. Japoęczycy idĈ jednak na emeryturč
w wieku okoão 55 lat, co umoİliwia doĤþ szybkĈ wymianč pokoleę. Do lat
osiemdziesiĈtych ubiegãego wieku Japonia osiĈgaãa niebywaãy wzrost gospodarczy, jej PKB rósã przez co najmniej dziesičciolecie w dwucyfrowym
tempie, na co istotny wpãyw, oprócz innych czynników takich jak np. demilitaryzacja kraju, miaãa prawdopodobnie kultura narodowa. Byþ moİe zbyt
silne unikanie niepewnoĤci jako wymiar kultury, oprócz innych czynników,
staão sič czynnikiem spowolnienia dalszego rozwoju tego kraju, poczĈwszy
od lat dziewičþdziesiĈtych. Kultury mčskie, np. japoęska, generujĈ wyİsze
koszty psychiczne pracowników niİ kobiece, gdyİ nastawione sĈ na osiĈgničcia, na cele, a nie na ludzi. Z drugiej strony kultura japoęska jest jednoczeĤnie kulturĈ kolektywnĈ, grupistycznĈ, kulturĈ pracowitych mrówek59.
Przekãada sič to na myĤlenie w kategoriach „my”, co zwičksza kohezjč spoãecznĈ i organizacyjnĈ, dobrĈ atmosferč w pracy i wysokĈ motywacjč do
pracy. A zatem na kulturč Kraju KwitnĈcej WiĤni ten wymiar wydaje sič
wpãywaþ najmocniej z punktu widzenia kosztów psychicznych pracowników i ich kreatywnoĤci. Z perspektywy homo energeticus istotny jest teİ styl
İycia mieszkaęców tego kraju, np. wãaĤciwy sposób odİywiania powodujĈcy witalnoĤþ i dãugowiecznoĤþ jego mieszkaęców.
Wymiar dãugoterminowy kultury narodowej, jak sič wydaje, sprzyja niİszym kosztom psychicznym pracowników. Nie ma w nich takiego pčdu do
realizacji zadaę „na wczoraj”, wystčpuje umiejčtnoĤþ odroczonej gratyfikacji. Obecnie mãode pokolenia we wszystkich krajach zapewne cechujĈ sič
mniejszĈ zdolnoĤciĈ do tejİe odroczonej gratyfikacji, co, zwãaszcza w sytuacji braku pracy, moİe zwičkszaþ ich poziom frustracji. Podobnie moİna dokonaþ próby wskazania wpãywu róİnych innych wymiarów kultury, np.
zaufania – na co poĤrednio wskazywali Fukuyama czy Sztompka60 – na
koszty psychiczne ponoszone przez pracowników.
OczywiĤcie, w sferze rozwoju gospodarczego wiele zaleİy od naddatku
nie tylko energii w danej jednostce, ale istnienia naddatku energii ludzi
chčtnych do pracy po niskich kosztach. Naddatek energii jednostek w paęstwach rozwiničtych czy wschodzĈcych gospodarek (np. Chin) nie zaleİy
tylko od pozytywnego czy negatywnego wpãywu wymiaru samej kultury.
Fukuyama na przykãad61 nie przewidziaã, İe Chiny bčdĈ sič rozwijaþ gospodarczo w tak szybkim tempie. W jego ujčciu niskie zaufanie spoãeczne (jako
________________

Zob. Ch. Hampden-Turner, F. Trompenaars, op. cit.
Zob. P. Sztompka, Socjologia. Analiza spoãeczeęstwa, Znak, Kraków 2003, s. 308-330.
61 F. Fukuyama, op. cit.
59
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wymiar kultury) miaão stanowiþ istotnĈ barierč tego rozwoju i rozwoju duİych firm chięskich. Rozwój ten jednak nastĈpiã. Umoİliwiãy to nie tylko
inwestycje zagraniczne, ale i naddatek energii, entuzjazm do pracy, pomimo
jej trudnych warunków, który zagwarantowali emigranci wewnčtrzni z wiosek. W Niemczech, Holandii czy w Stanach Zjednoczonych taki naddatek,
oprócz sprzyjajĈcych naddatkowi energetycznemu wymiarów kultury (np.
wysokie zaufanie spoãeczne), zapewniajĈ takİe emigranci zewnčtrzni.
PODSUMOWANIE
Jakie znaczenie przedstawiona w zarysie koncepcja czãowieka moİe
mieþ dla jednostki, organizacji i spoãeczeęstwa? Na poziomie mikro skãania
do refleksji nad energetycznĈ stronĈ jednostki, nad jej gospodarkĈ energetycznĈ. Skãania do podkreĤlenia roli samowychowania w kierunku zdobywania i utrwalania wãaĤciwych nawyków, w szczególnoĤci dotyczĈcych
samej refleksji, podjčcia swego rodzaju audytu wãasnego pod kĈtem İyciowych faktów energetycznych, zasobów energetycznych, psychicznych,
fizycznych, pod kĈtem likwidacji dziaãaę zbčdnych, rutynowych (o ile nie sĈ
wãaĤciwe), planowania nie tylko dziaãania, ale i dezaktywizacji, przerw
w pracy. Na poziomie organizacji, o ile majĈ one trwaþ i sič rozwijaþ, naleİy
dĈİyþ do higieny psychicznej pracowników (teoria Herzberga) i uwalniania
energii psychicznej pracowników dla dziaãaę twórczych, do wytwarzania
ich stanu zadowolenia, redukcji kosztów psychicznych ponoszonych przez
zatrudnionych. Jest to istotne w kontekĤcie tego, İe tak duİo dziĤ mówi sič
i pisze o organizacjach uczĈcych sič, organizacjach przedstawionych w postaci innej niİ szkodliwa metafora maszyny, a mianowicie takich jak np.
organizacja jako organizm czy mózg, gdy podkreĤla sič rolč czynnika ludzkiego, kapitaãu ludzkiego i spoãecznego, rolč zaufania spoãecznego, demokracji przemysãowej, spoãeczeęstwa obywatelskiego, polityki compliance
w organizacjach, polityki jakoĤci (TQM) i spoãecznej odpowiedzialnoĤci organizacji (CSR, ISO 26000 jako wspóãczesne I have a dream). Na poziomie
makro, paęstwa, unii paęstw czy nawet na poziomie globalnym, z przedstawionej teorii wypãywajĈ równieİ wnioski dotyczĈce likwidacji niepotrzebnych kosztów ponoszonych przez obywateli, np. poprzez wãaĤciwĈ
politykč spoãecznĈ paęstwa, politykč mieszkaniowĈ, politykč demograficznĈ, zdobywanie przez organa paęstwowe i polityków wičkszego zaufania
spoãecznego w wyniku stanowienia dobrego stabilnego prawa, przewidywalnoĤþ i odpowiedzialnoĤþ dziaãaę. Waİna dla homo energeticus jest równieİ
edukacja na poziomie szkóã, uczelni i firm oraz skorelowanie jej i poãĈczenie
np. z edukacjĈ filozoficznĈ, etycznĈ, z etykĈ biznesu i innymi przedmiotami.
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Czy da sič to zrobiþ? SĈ jak zwykle trzy postawy: pesymistyczna, hurra
optymistyczna i umiarkowanie optymistyczna. Najbardziej wskazana jest ta
ostatnia. Zmiana wymaga zapewne powstania masy krytycznej inaczej myĤlĈcych ludzi. PonawiajĈce sič i pogãčbiajĈce kryzysy finansowe, ekonomiczne, spoãeczne, organizacyjne i moralne jednostek mogĈ sprzyjaþ refleksji
i zmianom, a z czasem mogĈ nawet wymusiþ dziaãania naprawcze.
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