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K siążka ta dotyczy ustanawiania ról w zespole, w którym obję-
cie określonego zakresu obowiązków i odpowiedzialności za-

leży od stopnia znajomości siebie w powiązaniu z percepcją po-
trzeb zespołu jako całości.

Muszę przyznać rację tym, którzy twierdzą, że zazwyczaj po-
działu ról dokonuje się inaczej. Najczęściej nie szukamy ról, lecz
je otrzymujemy. Zwykle też nie kojarzymy pracy z zespołem. Wy-
soko rozwinięta praca zespołowa jest jednak jednym z najskutecz-
niejszych sposobów realizowania zadań i wypełniania misji.

Pojęcie „zespół” w odniesieniu do pracy powstało stosunkowo
niedawno, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, zespoły, których
członkowie odgrywają różne role i jednocześnie posiadają zasadni-
czo równy status, nie mają żadnych pierwowzorów w politycznej
historii ludzkości (z jednym może wyjątkiem, którym pokrótce się
zajmę). Po drugie, przydzielanie obowiązków i odpowiedzialności
odbywa się w sposób dalece skonwencjonalizowany. Raz ustalone
zasady na tyle głęboko wrosły w rzeczywistość, by nadal stanowić
główne kryterium rozdzielania ról w otaczającym nas świecie. Mu-
simy o tym koniecznie pamiętać, jeśli chcemy zrobić krok naprzód.
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Nic bowiem w społecznościach na wysokim szczeblu rozwoju nie
rozpoczyna się od zera.

Nie dziwi zatem, że słowo „zespół” nie pojawia się w pisanej
historii, skoro tak trudno przyporządkować temu pojęciu
jakąkolwiek z kluczowych grup, od których w znacznej mierze
zależały wydarzenia ostatnich trzech tysięcy lat. Dawniej, gdy
na świecie żyły jeszcze ściśle związane ze sobą koczownicze gro-
mady łowców i zbieraczy, życie społeczne wyglądało całkiem
inaczej. Na podstawie badań prowadzonych wśród autochtonów
można przypuszczać, że istniał pewien wzorzec zachowań spo-
łecznych, charakteryzujący się spontanicznością i skłonnością
do dzielenia. W owych małych, dynamicznych i spokrewnionych
grupach,  w których dominowało zwykłe pochodzenie matryline-
arne* i które skupiały się wokół kobiet, rozwinęły się relacje nie
mające wiele wspólnego z wykorzystywaniem siły. Te pierwotne
zespoły, w których kobieta odgrywała tak istotną rolę, ustąpiły
jednak miejsca społeczeństwu patriarchalnemu.

Charakter relacji zawodowych zmienił się wraz z powstaniem
miast, osadnictwem na dużych obszarach i ustanowieniem wła-
sności tak rozległych terenów. Kultura materialna wzbogacała się
o cenne zdobycze, ale ewolucja rządziła się bezlitosnymi prawami.
Zasada przetrwania jednostek najlepiej przystosowanych sprowa-
dzała się do tego, że przewagę uzyskiwali posiadacze doskonalszej
broni. Wkrótce odkryli bowiem, że to, czego używali do obrony,
może służyć również do ataku; że broń to inwestycja, która przy-
nosi wyraźne zyski w czasie wojny: łupy, haracze, rosnące impe-
ria oraz poddanych, spośród których można sobie wybierać żony,
konkubiny, niewolników albo których można eliminować wedle
uznania. Największe w dziejach świata imperia – mongolskie
i osmańskie – zawdzięczały swą niezwykłą ekspansję odkryciu
prostego przepisu na zwycięstwo: pozostawić po sobie możliwie
jak największą ilość potomków na terenach podbitych i zabić
wszystkich mężczyzn z wyjątkiem najbardziej uległych. Wraz
z liczbą osób pokrewnych rosły więc ich imperia.
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* Pochodzenie matrylinearne – w etnologii reguła pochodzenia czyniąca z dzieci członków
grupy, do której należy ich matka i żeńscy przodkowie (przyp. red.).



W MIEJSCE ZANIKAJĄCYCH GRUP PIERWOTNYCH
POJAWIA SIĘ TYRANIA

Sama broń i przemoc to zbyt mało, by zapewnić nowemu porząd-
kowi społecznemu przetrwanie. Potrzebne było coś jeszcze. Tym
czymś była zdyscyplinowana organizacja, nadana społeczności
przez patriarchat, u którego podstaw leżał autorytet wojennego
przywódcy. Myślą przewodnią tej struktury było sprawowanie
i poszanowanie władzy.

Władza regulowała stosunki między narodami, jednym przy-
dając imperialnej siły, a inne spychając do roli poddanych. Spra-
wowane rządy obejmowały zarówno zewnętrzne, jak i wewnę-
trzne ustosunkowania. Stanowiły klucz do organizacji państwa
nie tylko w sferze militarnej, ale także politycznej i społecznej.
Władza funkcjonowała dzięki groźbie użycia siły bądź bardziej
otwarcie – za pomocą terroru wspomaganego zazwyczaj skłonno-
ścią do tortur, a w pewnych społeczeństwach nawet odbierania
życia.

Władza z samej swej natury bierze początek na szczycie i jest
przekazywana w dół na zasadzie związków zależności. Charakter
jej funkcjonowania sprawiał, że na kluczowe zagadnienia poli-
tyczne wpływ miały często kaprysy i osobowość rządzącego.
W miarę starzenia się władcy cała uwaga kierowała się na sprawę
sukcesji. Tam, gdzie potencjalni władcy nie mogli podeprzeć swo-
ich roszczeń powszechnie przyjętymi prawami, sukcesja stawała
się dosłownie sprawą życia i śmierci. Dużo szczęścia mieli ci mo-
narchowie, którzy spokojnie dokonali żywota we własnym łożu.
Bywało bowiem, że spiesząc się do przejęcia tronu, synowie mor-
dowali ojców. Władcy otaczali się zawsze czujnymi strażnikami,
a kwestie administracyjne przekazywali eunuchom, których ży-
ciowe ambicje ograniczała utrata zdolności do prokreacji. Nawet 
i taka sytuacja nie zapewniała jednak całkowitego spokoju, mor-
derczy spisek mógł przyjść także z daleka. Podawanie trucizny
stało się ulubionym „środkiem rażenia”, a próbowanie pokarmów
– powszechnym zawodem.

Ci, którzy rządzili swoimi imperiami z użyciem miecza, bywa-
li często skoncentrowani na własnym dobrobycie i osobistych am-
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bicjach. Tyrania miała jednak jeden pozytywny skutek: pokazała,
jakie efekty można osiągnąć za pomocą zdyscyplinowanej (choćby
najsurowszymi metodami) organizacji. 

Ekonomiczny i kulturalny sukces, który w mniejszym bądź
większym stopniu stawał się udziałem każdego imperium, zależał
teraz od nowego czynnika zarządzającego – podziału pracy. Im
wyższe osiągnięcia, tym podział ten był bardziej skomplikowany.
Przypisywanie obowiązków i zadań niezbędnych do utrzymania
systemu wymagało złożonego podejścia; każdy skuteczny system
wykorzystujący pracę, czy to imperialny, czy przemysłowy, mu-
siał się bowiem uporać z pytaniem: jakie zasady mają rządzić tym
podziałem?

Możliwych było kilka rozwiązań. Bez względu na to, jaką for-
mułę wybrano, wpływała ona na witalność systemu oraz prze-
trwanie społeczeństwa, które ją przyjęło.

KILKA TRADYCYJNYCH SPOSOBÓW PRZYPISYWANIA
LUDZIOM OKREŚLONYCH RÓL W PRACY

W naturze rządów autokratycznych nie leżą konsultacje ze służą-
cymi i podwładnymi ani też zważanie na ich preferencje w trakcie
rozdzielania zadań i obowiązków. Być może kilku szczęściarzy
mogło dokonać wyboru, większość nie miała jednak w tej sprawie
nic do powiedzenia. Ich praca była zdeterminowana zajmowaną
przez nich pozycją społeczną. 

Zdarzało się, że władca, przydzielając określoną pracę takim 
a nie innym osobom, opierał swoje poglądy na przesądach bądź
kłamstwach. Jednak poglądy te, niezależnie od ich wartości mery-
torycznej, służyły za rękojmię wykonania danej pracy. Klasyfika-
cja ludzi ułatwiała organizowanie pracy. Tak więc, by uchwycić
istotę sił produkcyjnych danego społeczeństwa oraz działających
w nim mechanizmów dynamiki, należy się najpierw przyjrzeć spo-
sobowi rozdzielania pracy między tych, którzy mają się jej podjąć. 

Początki organizacji pracy, potrzebnej do realizacji większych,
dobrze zaplanowanych przedsięwzięć, sięgają czasów, gdy możli-
wości podziału obowiązków były jeszcze mocno ograniczone. Do
najprostszych zasad ich przydzielania należała wzrokowa klasyfi-
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kacja osób ze względu na wiek, płeć i rasę. Obowiązuje ona po dziś
dzień, co nie powinno dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę stopień
jej rozpowszechnienia. Przez wieki była głównym wyznacznikiem
społecznej i zawodowej pozycji człowieka.

POSADA NALEŻY SIĘ NAJSTARSZEMU

Jednym z ulubionych wyznaczników statusu jest wiek. Jednostki
ustawiają się po stanowisko, odpowiedzialność i awans w kolejce,
a największe prawa do zatrudnienia ma osoba, która stoi na
samym przedzie. Tego typu zawodowa hierarchizacja dotyczy
wszystkich rodzajów pracy. W miarę upływu lat kandydaci prze-
suwają się na coraz wyższe szczeble w drabinie hierarchii, zajmu-
jąc coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska. 

Dojrzały wiek pracownika ceniono zwłaszcza na przełomie
dziewiętnastego i dwudziestego stulecia. Typowym przykładem
może być praca na kolei. Nowo zatrudnionemu wolno było pra-
cować jedynie na stacji bądź przy torach. Na późniejszym etapie
mógł przejść do lokomotywy, gdzie jako palacz dorzucał węgiel do
paleniska. Musiało upłynąć wiele lat, zanim pozwolono mu praco-
wać w charakterze maszynisty. To była jedyna droga, inne możli-
wości nie istniały.

Z podobną sytuacją spotykamy się w restauracji. Tu także
mamy do czynienia ze ścisłą hierarchią stanowisk, od pomocnika
kelnera poprzez kelnera, kelnera od win aż po szefa kelnerów.
Każdemu stanowisku odpowiada zakres określonych zadań. Ich
wykonywanie nie gwarantuje jednak przygotowania do przyszłe-
go awansu. Obowiązuje tu wszakże jedna niepisana zasada: nie
można zatrudnić pomocnika kelnera, który byłby starszy od sze-
fa kelnerów.

U podstaw zasady starszeństwa leży przekonanie, że wiek
i doświadczenie niosą pewność siebie i mądrość (co musiało być
prawdą w czasach, gdy nie znano pisma). Zasada ta wywodzi się
więc z tradycji i ma charakter konserwatywny, zapewniając nie-
zachwiane poparcie władzy. Na wzór wielowiekowej tradycji
Chin, status pozostaje w ścisłym związku z wyglądem wskazują-
cym na podeszły wiek. Zasada starszeństwa ma jedną praktycz-
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ną zaletę: nikt nie może zostać awansowany poza kolejnością.
Poza tym ci, którzy z jakichś powodów czują się zawiedzeni,
znajdują pocieszenie w myśli, że i ich czas w końcu nadejdzie.

Zwróćmy uwagę, jak owa odwieczna zasada ulega ostatnio
całkowitemu odwróceniu. W dynamicznych i szybko rozwijają-
cych się firmach wiek i doświadczenie ustąpiły miejsca młodości,
wigorowi i świeżości wykształcenia. Ci, którzy nie spełniają tych
oczekiwań, mają kiepskie perspektywy. Rozczarowani, z roku na
rok coraz starsi, trafiają w końcu do lamusa. Tak więc wiek – choć
w myśl przeciwstawnej formuły – nadal pozostaje wzrokowym
kryterium przydzielania pracy. 

ZNACZENIE PŁCI

Istnieje też inna prosta zasada przypisywania zadań i obowiąz-
ków, której korzenie sięgają starożytności. Zasadą tą jest płeć*. 

W większości społeczeństw i przedsiębiorstw mężczyźni i kobie-
ty wykonują odmienne prace. Podział w tej dziedzinie jest tak głę-
boki, że znalazło to odzwierciedlenie w większości języków (z god-
nym podkreślenia wyjątkiem języka angielskiego), w których
rzeczownik posiada męski i żeński rodzaj gramatyczny. Wprowa-
dzenie w niektórych językach kompromisu w postaci formy nijakiej
spowodowało powstanie szarej strefy, która jest tylko przykrywką
wspomnianego głębokiego podziału. Brak zgody co do wyz-
naczników męskości i kobiecości ma mniejsze znaczenie niż ist-
nienie samego podziału. Takie rozgraniczenie prowadzi bowiem
do uproszczeń w podejmowaniu decyzji przy rozdziale ról. Dyna-
miczny przedsiębiorca w Afryce Zachodniej to prawdopodobnie
kobieta, podczas gdy w Indiach i Chinach – mężczyzna. Różnice
w szansach na uzyskanie danej pracy nie są zdeterminowane
uzdolnieniami, lecz typowym w danej kulturze podejściem do za-
gadnienia płci. 

Te dwa bliźniacze czynniki: wiek i płeć, najsilniejszy wpływ
na role odgrywane w pracy mają wtedy, gdy działają wspólnie.
Ich konsolidacji sprzyjają szczególnie ceremonie inicjacyjne, zwa-
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* W oryginale gender, czyli tak zwana płeć kulturowa (przyp. tłum.).



ne też rytuałami przejścia. Odrębność tych ceremonii dla obu
płci jest w miarę dojrzewania rygorystycznie przestrzegana.
W społecznościach plemiennych rytuałom przejścia towarzyszą
też tajemne ceremonie. Służą one uwypukleniu znaczenia rytu-
ału poprzez fizyczne okaleczanie – na przykład obrzezanie chłop-
ców i dziewczynek – lub wkładanie szczególnych strojów bądź
elementów ozdobnych. Owe momenty przejścia mogą się wyda-
wać uderzająco prymitywne bądź brutalne, ale pełnią określoną
funkcję. Stanowią granicę, której przekroczenie łączy się z dostę-
pem do nowych i społecznie akceptowanych form pracy oraz
przywilejów.

Wiek i płeć stały się więc dwoma zasadniczymi czynnikami,
decydującymi o rozdziale ról, a co za tym idzie – podziale zajęć
w ramach pracy – w przeciągu całych dziejów ludzkości. W miarę
wzrostu populacji konflikty międzyplemienne i imperialne sta-
wały się jednak bardziej zażarte, coraz częściej przeradzając się ze
zwykłych potyczek w podboje. Byli zatem zwycięzcy i byli pokona-
ni. Pojawiła się odtąd nowa zasada rozdzielania ról w pracy: moż-
na teraz było konstruktywnie wykorzystać cechy zewnętrzne cha-
rakteryzujące wroga. Nowa reguła przydzielania pracy przyjęła
formę segregacji rasowej i społecznej stratyfikacji. Tak oto ludzie
różnych ras zaczęli przyjmować odmienne role w pracy.
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