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The aim of this article is to explore the way the notion of culture has been presented in management
theories. In some instances, the concept was absent; but a closer inspection can reveal that culture
was an issue or a challenge for managers – as it was the case with taylorism, which actually tried to
overcome the cultural differentiation of the workforce. Today, intercultural management and the
concept of organizational culture are a crucial part of management theory and education. But the
abundance of books and articles on the impact of culture on the economy poses yet another challenge for the students of culture. Is this phenomenon understood correctly, and does intercultural
management do justice to the nature of culture and intercultural relations? Perhaps the focus on
culture has been blown out of proportion, and perhaps it is meant to hide a purely technocratic
attitude toward the workforce? Nevertheless, it would be hard to understand globalization without
taking into account the transcultural phenomen of today’s management.
Jacek Sójka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziaã Nauk Spoãecznych, Instytut
Kulturoznawstwa, Zakãad Etyki Gospodarczej, ul. Szamarzewskiego 89a, 60-568 Poznaę, Poland.

WSTČP
Celem tego artykuãu jest ukazanie obecnoĤci problematyki kultury
w naukach o zarzĈdzaniu. O takiej obecnoĤci moİemy mówiþ nie tylko
wówczas, gdy pojawia sič pojčcie kultury i odgrywa waİnĈ rolč w konstruowaniu danej koncepcji, ale takİe wtedy, gdy pojčcie to nie jest obecne, niemniej mówi sič o zagadnieniach, które kultury dotyczĈ, lub o procesach,
w których decydujĈcĈ rolč odgrywa to, co dana grupa ludzi myĤli i w jaki
sposób postrzega rzeczywistoĤþ. OczywiĤcie, w tym tekĤcie moİliwe bčdzie
tylko ogólne naszkicowanie tytuãowego problemu, bowiem dokãadne jego
przedstawienie wymagaãoby pracy o wiele bardziej obszernej.
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1. ROZUMIENIE KULTURY
Kultura powinna byþ obecna w teorii zarzĈdzania, bowiem problematyka ta jest, jak sič wydaje, zasadnicza dla gospodarki, w przeszãoĤci i obecnie.
Moİna mówiþ o istnieniu wzorów kultury gospodarczej, a zatem takich wartoĤci, norm i przekonaę, które majĈ decydujĈce znaczenie dla funkcjonowania caãej gospodarki, przedsičbiorstw oraz jednostek zaangaİowanych
w procesy gospodarcze na peãnej dãugoĤci tzw. ãaęcucha dostaw. Jednak to,
co nazywamy kulturĈ gospodarczĈ, jest tylko wyodrčbnionĈ dla celów analitycznych czčĤciĈ szerszej kultury, która – by tak rzec – nie skupia sič wyãĈcznie na gospodarce, a nawet moİe od niej uciekaþ w sferč bardziej pierwotnĈ i bardziej faworyzowanĈ, wykraczajĈcĈ poza byt doczesny. Niemniej
religijny charakter kultury i akcent poãoİony na transcendencjč nie jest obojčtny dla uksztaãtowania sič systemów gospodarczych w danym czasie. Naleİy powiedzieþ wičcej: wszelkie formy religijnoĤci zawsze miaãy widoczny
wpãyw na formy gospodarowania. Nie byão bodaj religii, która nie regulowaãaby w jakiĤ sposób dziaãalnoĤci gospodarczej.
ģredniowiecze i religijna wizja Ĥwiata ujmowaãy gospodarkč jako grč
o sumie zerowej. Bogactwo jednych oznaczaão ubóstwo drugich, zdobywanie pieničdzy pociĈgaão za sobĈ eksploatacjč innych ludzi. Tak czy owak
majĈtek ãĈczyã sič z niesprawiedliwoĤciĈ. Kalwin odrzuca jednak sposób
myĤlenia Ĥw. Hieronima i Ĥw. Augustyna i w swoich komentarzach do Pisma
ģwičtego twierdzi, İe wystčpowanie przeciwko bogactwu byãoby bluĮnierstwem. „SkĈd miaãoby pochodziþ bogactwo, jeİeli nie od Boga?” (Komentarz
do Ksičgi WyjĤcia). A w innym miejscu: „Niedola jest znakiem nieobecnoĤci
Boga; powodzenie w interesach – Jego obecnoĤci” (Komentarz do Ksičgi
Rodzaju)1. Wpãywu reformacji na ksztaãtowanie sič nowoİytnej gospodarki
nie trzeba tutaj szerzej tãumaczyþ. SĈ to kwestie znane i oczywiste (aczkolwiek dyskutowane do dzisiaj). Warto jednak podkreĤliþ, iİ wpãyw przemian
doktrynalnych w KoĤciele na gospodarkč jest klasycznym przykãadem roli
kultury w procesach gospodarczych.
Czym jest jednak kultura? Przyjmijmy, İe sĈ to podzielane przez danĈ
wspólnotč (wičkszĈ lub mniejszĈ) pewne wartoĤci, normy i przekonania
opisowe. Fakt, iİ sĈ one „podzielane”, jest efektem socjalizacji jednostek,
przekazu mičdzypokoleniowego oraz „bieİĈcej” komunikacji utrwalajĈcej
pewne treĤci. Kulturč dziedziczymy zatem, lecz nie w sensie genetycznym,
biologicznym. W efekcie umoİliwia ona komunikacjč i – paradoksalnie –
________________
1 J. Calvin, Commentary on Exodus, 11:2; Commentary on Genesis 39:1, cyt. za: B.M. Friedman,
The Moral Consequences of Economic Growth, Alfred A. Knopf, New York 2005, s. 43.
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sama istnieje dzički komunikacji. Warunkuje teİ postrzeganie i interpretowanie Ĥwiata, przy czym nie da sič oddzieliþ postrzegania od interpretacji.
W uproszczeniu, moİe byþ rozumiana jako wspólnotowa wiedza, co pozwala mičdzy innymi na odróİnienie tej sfery myĤlowej od jej wytworów, np.
konwencji artystycznej od samego dzieãa sztuki, oraz od zachowaę ludzkich
przez niĈ regulowanych (wzorów zachowaę od samych zachowaę)2.
W Europie, chociaİ nie tylko, istnieje skãonnoĤþ to utoİsamiania kultury
z kulturĈ narodowĈ. W ujčciu modelowym kultura jest jednolitym obszarem
przekonaniowym, a jednoczeĤnie treĤciĈ pewnej hipotezy dotyczĈcej tego, co
ãĈczy okreĤlonĈ grupč ludzi i co pozwala wytãumaczyþ zachowania czãonków tej grupy jako reprezentantów swojej kultury. Kultura narodowa jest
takĈ hipotezĈ przypisujĈcĈ narodowi w trybie idealizacyjnym konkretny
zestaw wartoĤci, norm i przekonaę. Mówimy wičc o kulturze francuskiej czy
wãoskiej. Gdy jednak zainteresuje nas bliİej Francja lub Wãochy, spostrzegamy, İe kultury rozpadajĈ sič na subkultury, podlegajĈ wpãywom innych
kultur, tworzĈ formy hybrydyczne, a zatem rzeczywistoĤþ nie daje sič szufladkowaþ wedãug kryteriów narodowych. Kultura ãĈczy wičc ludzi, ale teİ
pozwala im samym odkrywaþ róİnice. Wspólny jčzyk nie musi oznaczaþ
takiej samej interpretacji Ĥwiata. Arjun Appadurai mówiã w tym kontekĤcie
o kulturze jako tworzĈcej „luĮne archiwum róİnic” (archive of differences)3.
Dzički kulturze rozpoznajemy sič nawzajem, ale jednoczeĤnie odkrywamy,
İe sič róİnimy.
Moİna porównaþ kulturč do programu, który tworzy nasz umysã, jak
chciaã tego Geert Hofstede (software of the mind)4. Wówczas mózg przypominaãby hardware, co odpowiadaãoby tradycyjnemu dualizmowi i jednoczeĤnie
problemowi mind – body. Naleİy jednak pamičtaþ o umownoĤci tego porównania. Kultura powoduje rodzaj zaprogramowania umysãu, jednakİe nie
istnieje jeden centralny programista i jeden identyczny program dla wszystkich. (W podobnie „mechaniczny” sposób rozumie sič czasami kulturč narodowĈ). O tym, za co krytykowano Hofstedego, bčdzie jeszcze tutaj mowa.
________________
2 Pewne uproszczenia sĈ niezbčdne, bowiem o samym pojčciu kultury moİna bardzo dãugo rozprawiaþ, jednak na jakieĤ jej rozumienie trzeba sič zdecydowaþ, aby móc z niego korzystaþ i powiedzieþ „coĤ wičcej” o Ĥwiecie, np. o kulturowych uwarunkowaniach gospodarowania. Zob. np. J. Sójka, Kulturoznawca w Ĥwiecie gospodarki, „Kultura Wspóãczesna” 2008, nr 1, s. 5
(jest to wstčp do numeru kwartalnika w caãoĤci poĤwičconego kulturowym uwarunkowaniom
gospodarki). Zob. takİe idem, Kulturoznawstwo – od znawstwa do dyscypliny naukowej, „Nauka”
2005, nr 4, s. 97.
3 A. Appadurai, NowoczesnoĤþ bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeã. Z. Pucek,
Universitas, Kraków 2005, s. 26.
4 G. Hofstede, Cultures and Organizations. Software of the Mind, McGraw-Hill, New York
1997.

112

Jacek Sójka

W kaİdym razie nasze umysãy nie sĈ, przynajmniej w caãoĤci, zaprogramowane tak samo. Nie wszyscy w takim samym stopniu reprezentujemy to, co
zwykão sič nazywaþ kulturĈ narodowĈ. Jednostka moİe naleİeþ do kosmopolitycznej grupy (arystokraci, naukowcy, artyĤci, menedİerowie), która
bardziej zwiĈzana jest ze swoimi odpowiednikami w innych kulturach narodowych aniİeli z wãasnymi rodakami reprezentujĈcymi jednak inne grupy
lub warstwy spoãeczne. Jeİeli na przykãad w zarzĈdzie Nestlé w Vevey zasiada Meksykanin, to niewykluczone, İe jego „zaprogramowanie” umysãu
bčdzie bardziej podobne do sposobu myĤlenia i odczuwania innych menedİerów z wielu róİnych krajów niİ do tej wersji, którĈ reprezentuje przecičtny Meksykanin5.

2. KULTURA (POZORNIE) NIEOBECNA
Na poczĈtku XX wieku powstaãa szkoãa naukowej organizacji pracy
(scientific management) zwiĈzana z nazwiskiem Fredericka Taylora, a takİe
Henry’ego Forda jako najbardziej znanego przedsičbiorcy, który wcieliã jĈ
w İycie. Jak wiadomo, chodzião tutaj o znalezienie najlepszej metody wykonania danej czynnoĤci dzički eliminacji zbčdnych ruchów, szkoleniu pracowników oraz uzaleİnieniu pãacy od wydajnoĤci. Tayloryzm byã swego
rodzaju filozofiĈ taĤmy produkcyjnej. Zakãadaã, iİ czãowiek powinien dostosowaþ sič do tempa pracy maszyny, stajĈc sič niejako jej czčĤciĈ. Taylor oraz
Ford zakãadali, İe interes pracodawcy oraz pracownika jest taki sam: kaİdemu zaleİy na zwičkszaniu zysków czy teİ zarobków i jeİeli stworzy sič
taki system organizacji pracy – wszyscy bčdĈ usatysfakcjonowani. JednoczeĤnie ten rodzaj organizacji produkcji oraz „mechanizacji” pracy ludzkiej
dawaã szansč masom niewykwalifikowanych robotników na szybkie przeszkolenie i dobry zarobek. Caãy proces produkcji podzielony zostaã na duİĈ
liczbč prostych czynnoĤci, których wykonywanie nie wymagaão wielkich
umiejčtnoĤci i pozwalaão staþ sič szybko czčĤciĈ wielkiej machiny produkcyjnej.
Przemysã motoryzacyjny w Stanach Zjednoczonych przyciĈgaã emigrantów z wielu krajów, gãównie europejskich, w wičkszoĤci chãopów, którzy
przypãywali do Ameryki w poszukiwaniu chleba. Taylorowski system produkcji nie tylko pozwalaã na szybkie rekompensowanie braku doĤwiadczenia w tego typu pracy, ale takİe niwelowaã wszelkie róİnice kulturowe.
________________
5 O skãadzie zarzĈdu tej naprawdč wielokulturowej firmy (pomimo jej szwajcarskich korzeni i miejsca rejestracji centrali) pisze Nina Jacob, Intercultural Management, Kogan Page,
London 2003, s. 53.
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Ludzie nieznajĈcy jčzyka angielskiego, przywykli do pracy na roli i do İycia
w ramach wiejskiej wspólnoty, stawali sič z dnia na dzieę pracownikami
przemysãowymi. Taylor uwaİaã, İe system ten gwarantuje podstawowĈ
sprawiedliwoĤþ w miejscu pracy: wszyscy byli równi wobec wymagaę produkcji taĤmowej, zarówno Irlandczyk mówiĈcy po angielsku i przybyãy do
Ameryki kilka lat wczeĤniej, jak i emigrant z Europy Wschodniej, który dopiero zaczynaã pracč i uczyã sič pierwszych sãów w nowym dla siebie jčzyku6. A zatem celowo – jeĤli wolno tak sič wyraziþ – zawieszano dziaãanie
kultury, czyli tego duchowego wyposaİenia czãowieka, które chcĈc nie chcĈc
przywoziã z sobĈ do Nowego ģwiata.
W latach dwudziestych XX wieku przemysãowcom coraz czčĤciej doradzali socjolodzy i psycholodzy. W ramach nurtu stosunków wspóãdziaãania
(human relations), wiĈzanego z nazwiskiem Eltona Mayo, czãowiek wraz ze
wszystkimi swoimi potrzebami (nie tylko materialnymi) staje sič bardziej
widoczny. Sãynny eksperyment w Hawthorne Works miaã pokazaþ, İe ludzie pracujĈ wydajniej, jeİeli kierownictwo okazuje im swoje zainteresowanie, dowartoĤciowujĈc ich w ten sposób. Nie sĈ waİne róİnice kulturowe,
nie mówi sič o nich, jednakİe pojawia sič tu problem, który dzisiaj okreĤlany
jest jako wpãyw kultury organizacyjnej na motywacjč pracowników. Eltonowi Mayo jako pierwszemu socjologowi przemysãu chodzião o stworzenie
takich warunków w miejscu pracy, aby wystĈpiþ mogãa tzw. spontaniczna
kooperacja, charakterystyczna dla wspólnot wiejskich, przedindustrialnych,
aby ludziom chciaão sič wspóãpracowaþ. A zatem nie tylko organizacja produkcji, lecz takİe duch wspóãpracy tutaj sič liczyã, aczkolwiek dochodzião do
podobnej niwelacji róİnic kulturowych jak w przypadku tayloryzmu.
Obok „eksperymentu w Hawthorne” w literaturze pojawia sič pojčcie
„efektu Hawthorne” odnoszĈce sič do sytuacji, w której ĤwiadomoĤþ uczestniczenia w eksperymencie wpãywa na jego wyniki. Szczególnie widoczne
byão to w odniesieniu do badaę nad wydajnoĤciĈ szeĤciu dziewczĈt skãadajĈcych przeãĈczniki (relay assembly room). Dziaãaã tu efekt przygarničcia Ĥwieİo przyjčtych do pracy emigrantek, którym stworzono specjalne warunki.
Krytyka tego eksperymentu obecna jest w literaturze przedmiotu juİ od
1958 roku i wãaĤciwie do dzisiaj toczĈ sič spory na temat badaę z lat dwudziestych i trzydziestych ubiegãego wieku7. W pewnym sensie dopuszczono
________________
6 C. Grey, A Very Short, Fairly Interesting and Reasonably Cheap Book about Studying Organizations, Sage, Los Angeles 2009, s. 39.
7 Jako pierwszy pisaã o efekcie Hawthorne Henry A. Landsberger, Hawthorne Revisited.
Management and the Worker: Its Critics and Developments in Human Relations in Industry, Cornell
University, Ithaca 1959; zob. takİe: S.W. Draper, The Hawthorne, Pygmalion, Placebo and Other
Effects of Expectation: Some Notes, Department of Psychology, University of Glasgow,
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sič tutaj manipulacji, tworzĈc sytuacjč, w której kilka pracownic staão sič
celebrytkami i, bez wzglčdu na warunki pracy, bardzo ochoczo wywiĈzywaão sič ze swoich obowiĈzków. Mayo – podobnie jak Taylor – wyróİniã jeden
czynnik, który miaã decydowaþ o wydajnoĤci: kaİdemu zaleİy na uznaniu
swoich przeãoİonych i popularnoĤci w miejscu pracy. Wprawdzie moİna tu
mówiþ o budowaniu kultury organizacyjnej, niemniej prawdziwa róİnorodnoĤþ kulturowa ulega stãamszeniu i nie odgrywa wičkszej roli. WãaĤciwie
wciĈİ mamy do czynienia z tayloryzmem, czyli instrumentalnym traktowaniem pracowników, tyle İe opartym na manipulacji psychologicznej8.
Koncepcja stosunków wspóãdziaãania (human relations) to dopiero poczĈtek behawioralnego nurtu w zarzĈdzaniu, który stworzyã wspóãczesne
zarzĈdzanie zasobami ludzkimi. Douglas McGregor i inni twórcy modelu
zasobów ludzkich (human resources model) uwaİali, İe stosunki wspóãdziaãania w praktyce oznaczajĈ manipulacjč pracownikiem9. Wspóãczesny model
zarzĈdzania zasobami ludzkimi stawia na takie uksztaãtowanie zachčt
i bodĮców, aby pracownik miaã przede wszystkim poczucie, iİ to, co robi,
ma sens i jest waİne zarówno dla niego samego, jak i dla firmy oraz jej klientów. Powraca zatem problem kultury organizacyjnej, bowiem traktowanie
serio wãasnej pracy i wãasnej firmy powinno byþ jednĈ z wartoĤci obecnych
w miejscu pracy i zapewniajĈcych poczucie godnoĤci pracownika. Prawdziwe odejĤcie od paternalizmu Taylora i Mayo miaãoby przynosiþ dzisiaj tzw.
zarzĈdzanie róİnorodnoĤciĈ (diversity management). W organizacjach ponadnarodowych skãad etniczny i kulturowy pracowników jest bardzo zróİnicowany. Nie chodzi jednak tylko o to, aby „poradziþ sobie” z tĈ róİnorodnoĤciĈ,
ale przede wszystkim o to, aby jĈ wykorzystaþ dla dobra firmy. RóİnorodnoĤþ
sprzyjaþ ma na przykãad kreatywnoĤci oraz lepszemu rozpoznaniu potrzeb
róİnych grup klientów w ramach dziaãalnoĤci marketingowej10.

3. KULTURA NA PIERWSZYM PLANIE
Rok 1982 byã przeãomowy, jeĤli chodzi o obecnoĤþ problematyki kultury
w naukach o zarzĈdzaniu. Tom Peters i Robert Waterman opublikowali
ksiĈİkč, która miaãa staþ sič Ĥwiatowym bestsellerem. Zgodnie z jej tytuãem –
________________

http://www.psy.gla.ac.uk/~steve/hawth.html [dostčp: 20.08.2014]. Wspóãczesny przykãad
podaje Hofstede, Cultures and Organizations…, s. 187.
8 C. Grey, op. cit., s. 47.
9 J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert Jr., Kierowanie, przeã. A. Ehrlich, PWE, Warszawa 1997, s. 430.
10 Ibidem, s. 206.

Pojčcie kultury w teorii zarzĈdzania

115

In Search of Excellence – autorzy starali sič przedstawiþ najlepsze, ich zdaniem, firmy amerykaęskie i wyjaĤniþ przyczyny ich sukcesów. Pisali: „Bez
wyjĈtku, dominacja i spójnoĤþ kultury okazaãa sič istotnĈ wartoĤciĈ znakomitych firm. Ponadto im silniejsza kultura i im bardziej zorientowana na
rynek, tym mniej potrzeba byão dokumentów strategicznych, organizacyjnych schematów czy drobiazgowych procedur i reguã. W tych firmach ludzie od góry do doãu wiedzieli, czego sič od nich oczekuje w wičkszoĤci
sytuacji, bowiem maãa liczba najwaİniejszych zasad byãa dla nich absolutnie
jasna”11. Nie ma w tej chwili znaczenia, İe wičkszoĤþ tych firm po latach, jak
sič okazaão, nie zasãugiwaãa na miano doskonaãej. Waİne jest natomiast to, iİ
kultura organizacyjna staãa sič jednym z gãównych tematów opracowaę
z zakresu teorii zarzĈdzania, a jej badanie na staãe weszão do oferty firm
konsultingowych12.
Wprawdzie o kulturze organizacyjnej pisano juİ w latach szeĤþdziesiĈtych ubiegãego wieku, ale wówczas, przynajmniej w angielskojčzycznej literaturze, termin ten oznaczaã po prostu „klimat” panujĈcy w danej firmie13.
Dopiero za sprawĈ Petersa i Watermana staã sič narzčdziem analitycznym,
dzički któremu moİna byão wytãumaczyþ zarówno sukcesy, jak i poraİki
w zasadzie wszystkich organizacji, od firm produkcyjnych, poprzez administracjč paęstwowĈ, aİ po uniwersytety i inne szkoãy wyİsze. Wprawdzie
poczĈtkowo nie do koęca byão wiadomo – jak twierdzi Hofstede – czym
dokãadnie jest kultura organizacyjna, ale wičkszoĤþ badaczy zgadzaãa sič, İe
chodzi o coĤ:
– caãoĤciowego i systemowego (o caãoĤþ, która jest czymĤ wičcej niİ tylko
sumĈ swoich czčĤci),
– historycznie uksztaãtowanego – poprzez przeszãoĤþ organizacji,
zwãaszcza jej poczĈtki i, bardzo czčsto, osobowoĤþ jej zaãoİyciela,
– opartego na rytuaãach i symbolach, które zazwyczaj studiujĈ antropolodzy,
– konstruowanego spoãecznie – poprzez grupč ludzi tworzĈcĈ organizacjč,
– „mičkkiego” (soft) – chociaİ Peters i Waterman twierdzili, İe „mičkkie
jest twarde”, a zatem
– trudnego do zmiany – aczkolwiek stopieę trudnoĤci trudno okreĤliþ14.
________________
11 T.J. Peters, R.H. Waterman Jr., In Search of Excellence. Lessons from America’s Best-run
Companies, Harper & Row Publishers, New York 1982, s. 75-76.
12 Zob. np. K.S. Cameron, R.E. Quinn, Diagnosing and Changing Organizational Culture.
Based on the Competing Values Framework, Jossey-Bass, San Francisco 2011.
13 G. Hofstede, Cultures and organizations…, s. 179.
14 Ibidem, s. 179-180.
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Ukazanie sič ksiĈİki In Search of Excellence byão wydarzeniem przeãomowym z jeszcze jednego powodu. W latach siedemdziesiĈtych XX wieku amerykaęska gospodarka odczuwaãa dotkliwie zagroİenie ze strony japoęskiej
konkurencji na wielu rynkach. Koledzy Petersa i Watermana z firmy McKinsey w tym samym roku (1982) opublikowali raport, z którego wynikaão, İe
amerykaęskie firmy w odpowiedzi na to zagroİenie powinny opanowaþ
„sztukč japoęskiego zarzĈdzania”15. Zamiast racjonalnego podejĤcia opartego na analizach struktur i strategii, powinny skierowaþ sič w innĈ stronč.
NaĤladujĈc japoęskich menedİerów i przedsičbiorców, powinny zwracaþ
wičkszĈ uwagč na mičkkie i irracjonalne czynniki, takie jak np. wspólne
wartoĤci. RzeczywiĤcie podzielane przez wszystkich wartoĤci sprawiajĈ, iİ
pracownicy oddani sĈ wspólnej sprawie, a korzysta na tym jakoĤþ produktu
lub usãugi, co moİna stwierdziþ empirycznie, badajĈc zwiĈzek kultury organizacyjnej z wydajnoĤciĈ pracy i rentownoĤciĈ firmy.
W ten oto sposób kultura staãa sič kluczowym pojčciem w teorii zarzĈdzania na przynajmniej dwadzieĤcia lat, jak uwaİa Grey16. Wprawdzie autorzy bestselleru o doskonaãych firmach bardzo sič mylili w odniesieniu do
wičkszoĤci przedsičbiorstw, o których pisali, bowiem ich przykãadowe firmy
po roku miaãy sič juİ znacznie gorzej (np. IBM) lub nawet caãkowicie zniknčãy – niemniej kult kultury organizacyjnej pozostaã. W szczególnoĤci wĤród
konsultantów i innych specjalistów od wspólnych wartoĤci. ProponujĈ oni
listy podstawowych wartoĤci (core values) na maãych karteczkach (wersja
kieszonkowa), firmowe pieĤni lub hymny, wspólne þwiczenia, parady, zawody sportowe, w sumie wiele najprzeróİniejszych metod integrowania
pracowników pod hasãem „nasza firma jest najlepsza”17. OczywiĤcie, do
dzisiaj prowadzi sič sporo powaİnych badaę nad kulturĈ organizacyjnĈ,
które rzeczywiĤcie wnoszĈ wiele do ogólnej wiedzy na temat organizacji, ale
takİe potrafiĈ „przeĤwietliþ” ukryte mechanizmy funkcjonowania konkretnych firm lub organizacji non-profit18. Twierdzi sič teİ, İe caãe branİe mogĈ
mieþ wãasne odrčbne kultury, na co zwracano uwagč przy okazji niedawnego globalnego kryzysu finansowego. Sektor bankowy, pomimo silnej konkurencji pomičdzy bankami, rzĈdziã sič podobnymi reguãami i odznaczaã sič
swego rodzaju solidarnoĤciĈ zawodowĈ (nie zawsze wãaĤciwie rozumianĈ,
________________
15 R. Pascale, A. Athos, The Art of Japanese Management, Penguin, London 1982. Na rolč
tych autorów wskazuje C. Grey, op. cit., s. 65.
16 C. Grey, op. cit., s. 68.
17 Ibidem, s. 69.
18 Zob. np. Kultura organizacji. Badania etnograficzne polskich firm, red. M. Kostera, GWP,
Gdaęsk 2007.
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niestety). Tak wičc moİna nie tylko mówiþ o kulturze Wall Street, lecz równieİ jĈ badaþ, co pokazujĈ analizy Karen Ho opublikowane w pracy Zlikwidowani. Etnograficzna analiza Wall Street (2009)19.

4. KULTURA Aį NADTO OBECNA
Od lat osiemdziesiĈtych rozwija sič nurt badaę nad kulturĈ gospodarczĈ
symbolizowany przez nazwisko Geerta Hofstedego. Chodzi o praktykč
i teorie rozwijane w ramach tzw. zarzĈdzania mičdzykulturowego. Wspomniany autor prowadziã prace badawcze w bodaj pičþdziesičciu filiach IBM
na caãym Ĥwiecie i doszedã do wniosku, İe menedİerowie wielonarodowych
firm muszĈ dostosowaþ styl zarzĈdzania do lokalnych kultur, które uksztaãtowaãy ich pracowników20. I tak menedİerowie IBM w Meksyku muszĈ byþ
bardziej autorytarni, podczas gdy ich odpowiednicy w Szwecji – bardziej
demokratyczni. OczywiĤcie, nie sposób zupeãnie dostosowywaþ sič do lokalnych zwyczajów, bowiem firma, otwierajĈc filič w odlegãym od centrali
paęstwie, musi zachowaþ swojĈ toİsamoĤþ, podstawowe elementy kultury
organizacyjnej oraz na przykãad troskč o jakoĤþ produktu czy ochronč Ĥrodowiska. A zatem chodzi o jednoczesne przystosowanie sič i o szkolenie
pracowników tak, aby mogli sprostaþ wymaganiom centrali. Problemem do
rozwiĈzania jest jednak sposób szkolenia oraz dobór osób, które wezmĈ na
siebie ten trud. Czy bčdĈ to menedİerowie z centrali wysãani do danego
kraju czy teİ lokalni menedİerowie przeszkoleni w kraju, w którym mieĤci
sič centrala? W przypadku firmy BMW funkcjonujĈcej w Tajlandii zdecydowano sič na menedİerów lokalnych, którzy dobrze rozumiejĈ mentalnoĤþ
pracowników i potrafiĈ sič z nimi porozumieþ – oczywiĤcie, w celu przekazania im podstawowych wartoĤci i sposobów dziaãania wypracowanych
w centrali21.
W refleksji nad zarzĈdzaniem mičdzykulturowym dominuje przekonanie o koniecznoĤci treningu mičdzykulturowego opartego na zaãoİeniu, İe
moİna ludzi uczyþ, w jaki sposób komunikowaþ sič z przedstawicielami
innych kultur. Pracownicy, którzy majĈ byþ oddelegowani do pracy w odlegãych kulturowo obszarach globu, muszĈ byþ, rzecz jasna, zaznajomieni
z obowiĈzujĈcymi tam reguãami kulturowymi. Rzadziej jednak uwzglčdnia
________________
19 Zob. Wywiad z Karen Ho, autorkĈ Liquidated. An Etnography of Wall Street (A. Kaniewska),
Antropolog na Wall Street, Instytut Obywatelski, www.instytutobywatelski.pl [dostčp: 12.12.2013].
20 G. Hofstede, Culture’s Consequences. International Differences in Work-related Value, Sage
Publications, Beverly Hills 1980, s. 5.
21 N. Jacob, op. cit., s. 120-121.
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sič fakt, iİ kultury zmieniajĈ sič (równieİ za sprawĈ kontaktów mičdzykulturowych) i to, czego uczymy sič dzisiaj – jutro moİe juİ nie wystarczaþ.
Globalizacja to nie tylko szansa dla mnie na poznanie innych kultur, ale takİe szansa innych kultur na przyspieszonĈ ewolucjč (aczkolwiek niekoniecznie w dobrym kierunku, czego przykãadem moİe byþ ãatwe opanowywanie
Ĥwiata przez konsumpcyjny styl İycia). Oznacza to teİ szansč dla przedstawicieli innych kultur na wzglčdne wyemancypowanie sič z wãasnej kultury.
StĈd teİ waİnym zaleceniem w treningach mičdzykulturowych byãoby to,
aby w stu procentach poznawaþ obce kultury, ale jednoczeĤnie nigdy nie
traktowaþ ich przedstawicieli jako stuprocentowych reprezentantów tych
kultur. Naleİy bowiem pogodziþ zaãoİenie, İe kultury sĈ wzglčdnie stabilnymi caãoĤciami, z poglĈdem, iİ jednoczeĤnie zmieniajĈ sič i mogĈ byþ
zmienianie za sprawĈ mičdzykulturowych interakcji oraz ukierunkowanego
na zmianč treningu mičdzykulturowego22.
ZarzĈdzanie mičdzykulturowe jest dzisiaj bardzo obszernĈ dziedzinĈ
o niezwykle bogatej literaturze przedmiotu. Trudno byãoby omawiaþ w tym
tekĤcie wszystkie istotne dla tego nurtu zagadnienia. Warto natomiast zwróciþ uwagč na to, İe zbyt czčsto mówi sič o kulturach, rozumiejĈc je jako izolowane wyspy, a róİnice z tego wynikajĈce – jako nieprzezwycičİalne.
W naukach o zarzĈdzaniu tradycyjnie juİ przedsičbiorstwo pojmowane jest
jako monokulturowa caãoĤþ23. Tak naprawdč jednak, jak podkreĤla A. KoĮmięski, „wszystkie organizacje sĈ w mniejszym lub wičkszym stopniu wielokulturowe”24. Podobnie jest z samymi kulturami, które nie mogĈ byþ juİ
traktowane jako izolowane caãoĤci. Potrzeba zatem wičkszej wraİliwoĤci na
istnienie moİliwoĤci zmiany kulturowej, która w pewnych okresach moİe
zasadniczo przyspieszaþ dzički mediom, handlowi, turystyce, wymianie
studentów itp.
Geerta Hofstedego krytykowano za powielanie stereotypów, przedstawianie kultur w formie karykatur (nadmiernie schematycznie), zbytnie
przywiĈzanie do pojčcia kultury narodowej. Tymczasem w ramach jednej
kultury moİemy odnaleĮþ wiele jej wariantów, a te same elementy mogĈ
wystčpowaþ w wielu róİnych kulturach. Paradoksalnie wičc bardzo wiele
korzyĤci moİna czerpaþ nie tylko z lektury Hofstedego, ale takİe z krytyki
pod jego adresem oraz wprowadzanych korekt, zwãaszcza przez Fonsa
________________
22 G. Fink, Cross-cultural Competence and Management – Setting the Stage, „European Journal
of Cross-Cultural Competence and Management” 2009, no. 1, s. 43.
23 D. Latusek, ZarzĈdzanie mičdzykulturowe w Polsce, [w:] Pomičdzy kulturami. Szkice z komunikacji mičdzykulturowej, red. M. Ratajczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocãawskiego, Wrocãaw 2006, s. 134.
24 A.K. KoĮmięski, ZarzĈdzanie w warunkach niepewnoĤci. Podrčcznik dla zaawansowanych,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 182; cyt. za: D. Latusek, op. cit., s. 134.
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Trompenaarsa25. Z kolei niemiecki filozof Wolfgang Welsch dopominaã sič
o uznanie zjawiska „transkulturowoĤci”, czyli przenikania sič kultur, które
dzički temu zmieniajĈ sič wolniej lub szybciej. „InterkulturowoĤþ” wciĈİ
zawiera w sobie zaãoİenie, İe naleİy godziþ z sobĈ zupeãnie odrčbne jakoĤci.
Tymczasem w rzeczywistoĤci dominuje przenikanie sič kultur – i to warto
widzieþ, aby nie tworzyþ sztucznych problemów26.

ZAMIAST KONKLUZJI
Duİo zatem mówi sič o kulturze, mičdzykulturowoĤci, kompetencjach
interkulturowych, transkulturowoĤci i wielu podobnych zagadnieniach.
Czasami moİna odnieĤþ wraİenie, İe zbyt wiele, İe w dobie globalizacji
kaİdy menedİer wyİszego szczebla miaãby przypominaþ kulturoznawcč.
Nie zmienia to faktu, iİ tak naprawdč zarzĈdzanie mičdzykulturowe jest po
prostu zarzĈdzaniem. JednoczeĤnie zarzĈdzanie nigdy nie byão monokulturowe (tak jak przedsičbiorstwo, o którym pisaã A. KoĮmięski), nawet jeĤli
staraão sič to ukryþ. Celem fordyzmu (tayloryzmu) byão zduszenie róİnic
mičdzykulturowych, ale to wãaĤnie Ĥwiadczyão o wpãywie kultury na stosunki pracy oraz zarzĈdzanie. Dzisiaj, gdy mówimy tyle o kulturze, podejrzewaþ moİna, iİ tak naprawdč chodzi o wydajnoĤþ i racjonalizacjč kosztów –
tyle İe w Ĥwiecie, który jest inny niİ za czasów Taylora. Tak czy owak nie
zrozumiemy zarzĈdzania w zglobalizowanym Ĥwiecie bez uwzglčdnienia
faktu istnienia wielu kultur i ich wzajemnego przenikania sič.
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