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I. Reizm.

  Filozofia Tadeusza Kotarbiñskiego 
doœæ szybko sta³a siê przedmiotem 
zainteresowania nie tylko akademic-
kich badaczy, w znacznym stopniu 
dotar³a tak¿e do œwiadomoœci potocz-
nej. Tak szeroki zakres percepcji wzi¹³ 
siê zapewne z ró¿norodnych – nie stro-
ni¹cych od form popularnych, publi-
cystycznych czy poetyckich – sposo-
bów wyra¿ania przez filozofa swoich 
pogl¹dów; sprzyja³ temu tak¿e specy-
ficzny, zbli¿ony do potocznego, jêzyk. 
Zwyczajna naocznoœæ – Ÿród³o wiedzy 
bynajmniej przez Kotarbiñskiego nie 
lekcewa¿one – ka¿e zauwa¿yæ, ¿e ów 
szeroki kr¹g odbiorców niemal zgod-
nie kwalifikuje dzie³o twórcy reizmu 
jako œwiatopogl¹d materialistyczny, 
przynajmniej gdy idzie o jego opisowe 
pierwiastki. Dla wojuj¹cych marksis-
tów z lat piêædziesi¹tych ubieg³ego 
wieku rzecz nie przedstawia³a siê tak 
jednoznacznie. Zdaniem Bronis³awa 
Baczki1/ dokonania Kotarbiñskiego 
nosz¹ w sobie wyraŸne piêtno idea-
lizmu; idealizm ów jest co najwy¿ej 
os³abiony („zanieczyszczony”) pewny-
mi elementami mog¹cymi uchodziæ 
za materialistyczne. Odpowiadaj¹c 
krytykowi Kotarbiñski pisze, ¿e jego 
stwierdzenie jest równie prawdziwe 
i s³uszne, jak to, ¿e w œwiatopogl¹dzie 
normalnego ksiêdza proboszcza zawie-
raj¹ siê pewne elementy katolicyzmu2/. 
Ironiczna ta uwaga mia³a zapewne 
wyraziæ poczucie oczywistoœci co do 
tego, ¿e œwiatopogl¹d ksiêdza katolic-
kiego jest po prostu katolicki; podob-
nie – œwiatopogl¹d reistyczny jest ma-
terialistyczny niejako sam przez siê.
Oczywiœcie, powy¿sza analogia nie 
ka¿demu trafi do przekonania: realny 
œwiatopogl¹d „normalnego ksiêdza 
proboszcza” zapewne mieœci w sobie 
jedynie cz¹stki doktrynalnie rozumia-
nego katolicyzmu, podczas gdy mó-
wi¹c o œwiatopogl¹dzie reistycznym
ma siê na uwadze modelowy zestaw 
przekonañ wspó³tworz¹cych owo sta-
nowisko.
  Zagadnienie materialistycznego b¹dŸ 
niematerialistycznego charakteru ja-
kiejœ doktryny myœlowej okazuje siê
trudne do wyjaœnienia wtedy, gdy wi¹-
¿e siê z pytaniem o rodzaj samego tego 
materializmu. Trudnoœci tej nie unika 
doktryna reistyczna; niewykluczone 
wiêc, ¿e autodeklaracje wi¹¿¹ce tezy 
reizmu z pewn¹ szczególn¹ postaci¹ 
materializmu stwarzaj¹ podstawy do 
odmówienia reizmowi tej w³aœnie, ma-
terialistycznej w³aœciwoœci przez ma-
terialistów innej proweniencji. Tak¹ 
mo¿liwoœæ dostrzega w ka¿dym razie
sam Kotarbiñski, kiedy rozwa¿a ró¿ne 
pojêcia zwi¹zane z terminem „mate-
rializm”. Czyni to po to w³aœnie, by 
„uœwiadomiæ sobie, przy których zna-
czeniach gotowiœmy przyj¹æ miano 
materialisty, przy którym zaœ zarzut 
materialistycznoœci mamy uwa¿aæ za 
nies³uszne pos¹dzenie”3/. S³owa te pi-
sane by³y u schy³ku lat dwudziestych 
ubieg³ego wieku, kiedy najwidoczniej 
operowano zarzutem „materialistycz-
noœci”; æwieræ wieku póŸniej zarzuty 
formu³owane pod adresem filozofa 
dotyczy³y znamienia przeciwstawnego 
– „idealistycznoœci”. W artykule zaty-
tu³owanym O ró¿nych znaczeniach

s³owa „materializm” wyró¿nia autor 
takie odmiany takie odmiany ogólnej 
formu³y filozoficznej, jak materializm 
transcendentalny, materializm panso-
matyczny (pansomatyzm), materia-
lizm mechanistyczny, materializm 
genetyczny czy materializm dziejowy 
(marksizm). 
  Ze wskazanych wy¿ej odmian naj-
bli¿szy wydaje siê Kotarbiñskiemu 
pansomatyzm, g³osz¹cy, ¿e wszystko 
jest cia³em; œciœlej – ¿e wszelki przed-
miot jest cia³em. Krytycy zarzucali 
tak rozumianemu stanowisku, ¿e jest 
„materializmem bez materii”, ¿e brak 
w nim takich terminów, jak „materia”, 
„materialny” itp. Kotarbiñski uznaje 
trafnoœæ tej nieco paradoksalnej formu-
³y („materializm bez materii”), ujaw-
niaj¹c w ten sposób swój szczególny 
praktycyzm. U¿ycie terminu „materia” 
– pojmowanego przeró¿nie („mate-
ria³”, „to, co pozostaje z rzeczy, gdy 
pomin¹æ jej formê”, „to, co jest cia-
³em, a nie jest duchowe”, „cia³o” itp.) 
– nastrêcza wiele k³opotów seman-
tycznych. Unika ich reista rezygnuj¹c 
z samego tego s³owa i pos³uguj¹c siê 
miast niego bardziej ju¿ dookreœlonym 
terminem „cia³o”. Czytamy w zwi¹zku
z tym, ¿e reizm „nie wydaje siê […] 
bynajmniej jak¹œ odmian¹ znaczenio-
w¹ »materializmu«”4/. Pansomatyzm, 
gdyby szukaæ bliskich odniesieñ, wi¹-
¿e siê œciœle z realizmem radykalnym, 
pojêtym jako antyteza ontologicznego 
idealizmu. Realizm ten – którego his-
torycznych przedstawicieli Kotarbiñ-
ski nie znajduje – uznaje tylko cia³a, 
odrzuca natomiast istnienie elementów 
treœci, czy uk³adów tych w³aœnie ele-
mentów.
  Co stanowi o istocie reizmu? W lo-
gice Arystotelesa poœród innych za-
gadnieñ mowa jest o kategoriach po-
jêæ ogólnych. Wymienia ich Stagiryta 
dziesiêæ: substancja, iloœæ, jakoœæ, sto-
sunek, miejsce, czas, po³o¿enie, posia-
danie, czynnoœæ i biernoœæ. Nawi¹zu-
j¹c do tego wyliczenia powiada Ko-
tarbiñski, ¿e po bli¿szej analizie osta³a 
mu siê tylko substancja. Ale i ta – to 
znaczy kategoria rzeczy – dzieli siê u 
Arystotelesa na rzeczy pierwsze i rze-
czy wtóre. I oto, co siê okazuje: „Owe 
rzeczy wtóre, powszechniki, przede 
wszystkim padaj¹ ofiar¹ ruguj¹cej ana-
lizy nominalizmu; co do nich tylko,
przyznaæ trzeba, nominalizm zdoby³ 
siê tylko na rzetelny dowód nieistnie-
nia, przez sprowadzenie do absurdu. 
Rzeczy pierwsze natomiast, rzeczy 
w znaczeniu naczelnym, a dla nas po 
prostu rzeczy, wprost przeciwne prze-
chodz¹ koleje. Ca³a bowiem redukcja 
kategoryj, zarysowana powy¿ej, odby-
wa siê na ich korzyœæ. Po dokonaniu tej 
redukcji okazuje siê, ¿e tylko ta jedna 
pozostaje kategoria przedmiotów, czyli 
¿e nie ma innych przedmiotów oprócz 
rzeczy, inaczej – ka¿dy przedmiot jest 
rzecz¹, cokolwiek jest, jest rzecz¹. Gdy 
powiedzenie metaforyczne, skrótowe, 
obrazowe, w ogóle zastêpcze, wyrugu-
jemy przy pomocy zdañ ostatecznych, 
rozumianych literalnie, nie bêdzie
w nim ju¿ ¿adnych zwrotów, które by
by³y z pozoru nazwami czego innego 
ni¿ rzeczy. Bêd¹ to zdania o rzeczach 
wy³¹cznie […]. Stanowisko zwolen-
ników takiej redukcji mo¿na by na-
zwaæ reizmem”5/.

  Przyd³ugi ten cytat w sposób jasny
i zwiêz³y przedstawia naczelny za-
mys³ reizmu, od roku 1958 zwane-
go konkretyzmem6/. Widaæ wiêc, ¿e 
doktrynê tê mo¿na rozpatrywaæ na 
dwóch przynajmniej p³aszczyznach: 
gdy mówi o rzeczach (p³aszczyzna 
ontologiczna), i gdy mówi o jêzyku 
nazywaj¹cym rzeczy (p³aszczyzna se-
mantyczna). W aspekcie ontologicz-
nym - ontologia rozumiana jest tu ja-
ko nauka o rzeczach - reista twierdzi, 
¿e nie istnieje nic oprócz rzeczy lub 
osób (przy podstawowym rozumieniu 
s³owa „istnieæ”: A istnieje, to tyle, co: 
pewien obiekt jest A; jakaœ istnoœæ jest 
A; niektóre indywidua – przynajmniej 
jedno – jest A itp.). Rzecz pojmowana 
jest jako „przedmiot umiejscowiony 
w czasie i przestrzeni oraz fizykalnie 
jakiœ”7/. Kotarbiñski odrzuca kartez-
jañsk¹ z ducha dwoistoœæ rodzajów 
substancji: cia³a (res extensae) i dusze 
(res cogitantes). Ta w³aœnie okolicz-
noœæ sprawia, ¿e reizm tego rodzaju 
okreœla siê czêsto mianem somatyzmu, 
zbli¿onego do monizmu materialis-
tycznego. Somatyzm jest szczególn¹ 
wersj¹ reizmu i mo¿na pomyœleæ in-
ne koncepcje reistyczne: dualistyczn¹ 
(widoczn¹ u póŸnego F. Brentany) a 
tak¿e spirytualistyczn¹ (dostrzega j¹ 
Kotarbiñski u G. Leibniza)8/. 
  Reizm semantyczny ujawnia siê jako 
stanowisko, zgodnie z którym wypo-
wiedzi zawieraj¹ce tzw. nazwy cech, 
stosunków, zdarzeñ itp. S¹ nazwami 
pozornymi, czyli onomatoidami9/. 
Reista domaga siê, by w wypowie-
dziach ostatecznych nie by³o innych 
rzeczowników i przymiotników, jak 
tylko rzeczowniki i przymiotniki kon-
kretne, odnosz¹ce siê do indywiduów. 
Nie chodzi tu o posuniêty do absurdu 
rygoryzm ¿¹dania, by we wszelkich 
wypowiedziach wyrzekaæ siê nazw 
pozornych; idzie raczej o œwiado-
moœæ, ¿e wypowiedzi takie SA sen-
sowne jedynie przy zastêpczym i nie-
dos³ownym ich rozumieniu. Chodzi 
tak¿e o tak¹ umiejêtnoœæ, by móc 
„w ka¿dym wypadku wyrugowaæ 
ka¿d¹ z takich nazw pozornych. Wte-
dy dopiero bêdziemy w porz¹dku 
wzglêdem rzeczywistoœci, sk³adaj¹cej 
siê wy³¹cznie z rzeczy lub osób”10/. 
Szukaj¹c jeszcze bardziej ogólnej 
perspektywy, mo¿na stwierdziæ, ¿e 
w praktyce jêzykowej mamy do czy-
nienia ze zdaniami trzech rodzajów:
  a) z wypowiedziami sensownymi 
literalnie;
  b) z wypowiedziami bezsensowny-
mi literalnie, a sensownymi przy ro-
zumieniu przenoœnym (jêzyk zastêp-
stêpczy);
  c) z wypowiedziami bezsensowny-
mi w ogóle.
   Jêzyk zastêpczy (2) spe³nia wtórne 
kryteria sensownoœci poprzez sprowa-
dzalnoœæ drog¹ analizy znaczeniowej 
do jêzyka literalnego (1). Wypowie-
dzi bezsensowne ca³kowicie (3) nie 
spe³niaj¹ tak¿e i tego kryterium sen-
sownoœci. Nazwy pozorne przynale¿¹ 
do jêzyka zastêpczego: wyra¿enie jest 
nazw¹ pozorn¹, jeœli nie jest nazw¹, 
i jeœli zdanie, w którym nazwa pozor-
na wystêpuje, jest sensowne w sensie 
zastêpczy. Powy¿sza idea reizmu se-
mantycznego jest artyku³owana przez 
Kotarbiñskiego na ró¿ne – bliskie 

sobie – sposoby. „Wszelkie zdanie, 
w którym wypowiada siê coœ pozor-
nie o innym jakimœ przedmiocie ni¿ 
rzeczy jakiejœ, traktujemy jako zwro-
ty zastêpcze dla zdañ innych, trakto-
wanych ju¿ literalnie, a orzekaj¹cych 
wy³¹cznie o rzeczach. Innymi s³owy, 
wszelk¹ »nazwê«, która nie jest nazw¹ 
rzeczy, mamy za nazwê pozorn¹”11/. 
„Reista nazwiemy tego, kto tak inter-
pretuje nazwê zwyk³¹, i¿ wszelka na-
zwa z wygl¹du, oznaczaj¹ca rzekomo 
przedmiot innej kategorii ni¿ kategoria 
rzeczy, jest dlañ nazw¹ pozorn¹”12/. 
„Wszelka rzekoma nazwa przedmiotu 
pozarzeczowej kategorii ontologicznej 
jest nazw¹ pozorn¹”13/.
  Rzeczowniki i przymiotniki konkret-
ne, zwane te¿ imionami, mog¹ odnosiæ 
siê do trzech rodzajów indywiduów. 
Mog¹ to byæ: (1) nazwy jednostkowe 
osób lub rzeczy („Platon”, „Rzym”); 
(2) nazwy ogólne osób lub rzeczy 
(„cz³owiek”, „miasto”); (3) nazwy 
konkretne puste, bezprzedmiotowe. 
W tym ostatnim wypadku chodzi o 
imiona, które – nie mog¹c byæ pod-
miotem ¿adnego zdania prawdziwego,
jednostkowego ani ogólnego – daj¹ 
siê definicyjnie sprowadziæ do pew-
nych po³¹czeñ nazw jednostkowych 
lub ogólnych, bêd¹cych nazwami 
osób lub rzeczy. Nazw¹ pust¹ jest na 
przyk³ad „chimera”, definiowana jako 
„z przodu lew, z ty³u w¹¿, poœrodku 
koza”. Mo¿na otó¿ zast¹piæ jej czêœci 
(„lew”, „w¹¿”, „koza”) s³owami „g³o-
wa, „odw³ok”, „tu³ów”, by otrzymaæ
sensown¹ dla œwiata owadów nazwê: 
„z przodu g³owa, z ty³u odw³ok, po-
œrodku tu³ów”.
  Obydwa aspekty reizmu, ontologicz-
ny i semantyczny, przeplataj¹ siê wza-
jemnie w wyk³adzie tej doktryny; jej 
autorowi trudno zdecydowanie orzec, 
który z nich wydaje mu siê istotniejszy. 
Zaczê³o siê, o czym wspomina nie 
bez wahania14/, od jêzyka, od analiz 
semantycznych. Pierwsze w¹tpliwoœci 
dotyczy³y cech – tego, czy istniej¹: 
tkwi¹c w rzeczach, przys³uguj¹c rze-
czom itp. Te ostatnie sformu³owania 
maj¹ sens przenoœny, niedos³owny 
– oto jedna z pierwszych konkluzji 
wczesnego reizmu. Mówi¹c, ¿e cecha 
okr¹g³oœci tkwi w kuli, chcemy raczej 
powiedzieæ, ¿e kula jest okr¹g³a. Nie 
ma „okr¹g³oœci” – cechy; jest tylko 
okr¹g³a kula - rzecz. I tak w ogóle 
okazuje siê, ¿e nie ma cech, a s¹ rze-
czy jakieœ. Skoro zaœ tak, to i nazwy 
cech s¹ ledwie pozorem s³u¿¹cym 
do figurowania w wypowiedziach 
zastêpczych, czy raczej: skrótowo-
zastêpczych. 
  Kolejnym etapem badañ nad jê-
zykiem jest analiza nazw stosunków. 
WypowiedŸ: „Jan pozostaje wzglê-
dem Piotra w stosunku starszeñstwa” 

znaczy po prostu i tylko, ¿e Jan jest 
starszy od Piotra. Znowu: znika tu 
stosunek („starszeñstwo”), samo zaœ 
wyra¿enie okazuje siê onomatoidem. 
Analiza jêzykowa sprawia, ¿e podob-
ny los spotyka takie kategorie, jak sta-
ny rzeczy (fakty statystyczne), czy zda-
rzenia (fakty kinetyczne). W pewnym 
momencie konkretyzm (wtedy jesz-
cze reizm) znajduje – jak okreœla to 
jego twórca – nieoczekiwany sukurs 
w systemie logiki formalnej Stanis³awa 
Leœniewskiego 15/. Pomoc ta okaza³a 
siê na tyle znacz¹ca, ¿e reizm w swej 
ostatecznej jak dot¹d postaci opiera 
siê zasadniczo na ontologii Leœniew-
skiego, stosuj¹c w szczególnoœci zna-
lezion¹ tam aparaturê pojêciow¹. Je-
dynym terminem pierwotnym reiz-
mu jest termin „est” (czytany: jest). 
Leœniewski, pozostaj¹c pocz¹tkowo 
pod wp³ywem Milla, g³osi³, ¿e zdanie 
jest prawdziwe wtedy, gdy przedmiot
oznaczany przez podmiot posiada ce-
chy wspó³oznaczane przez orzeczenie. 
Wkrótce jednak tworzy Leœniewski
w³asn¹ formu³ê, woln¹ od „wspó³-
oznaczania”, zatem i od „cechy”. 
Zgodnie z t¹ formu³¹ zdanie jednost-
kowe podmiotowo-orzeczeniowe jest 
prawdziwe, jeœli przedmiot oznaczany 
przez podmiot jest przedmiotem 
oznaczanym przez orzeczenie. I tak 
luŸnointuicyjny – jak okreœla to Ko-
tarbiñski – reizm zyskuje niezawodne 
narzêdzie formalno-logiczne.
  Ten okres rozwoju reizmu (jest to 
schy³ek drugiej dekady ubieg³ego stu-
lecia) zaznacza siê w³¹czeniem siê 
m³odej doktryny w odnawiaj¹cy siê 
w³aœnie spór o uniwersalia. Jest to 
oczywiœcie opcja na rzecz nominaliz-
mu. Walka reizmu z realizmem pojê-
ciowym trwa, mo¿na sadziæ, do chwili 
obecnej i nie mo¿na powiedzieæ, by 
reista znalaz³ w tym czasie szczególne 
powody do zadowolenia. Wspó³czes-
na wymiana argumentów na rzecz 
powszechników nie dotyczy – jak 
mia³o to miejsce w Œredniowieczu 
– „form” czy „istot” rzeczy; podobnie 
– nie mowi siê ju¿ o platoñskich praw-
zorach rzeczy konkretnych. Chodzi ra-
czej o byty abstrakcyjne, jakimi ope-
ruj¹ nauki matematyczno-logiczne: 
zabiory indywiduów, zbiory zbiorów 
indywiduów, zbiory zbiorów zbiorów 
indywiduów itp. Szaty nominalistycz-
ne przybra³ wczeœniej Leœniewski, 
proponuj¹c termin „zbiór” pojmowaæ 
jako zbiór kolektywny (agregat). Taki 
zbiór oznacza³by zestaw elementów, 
tak¿e odmiennych, lub ca³oœæ o okreœ-
lonej strukturze wewnêtrznej, z³o¿onej 
z elementów – czêœci tej ca³oœci. Zbiór 
kolektywny, jak widaæ, jest przed-
miotem konkretnym i operuj¹ca nim 
matematyka zosta³aby pozbawiona 
piêtna platonizmu. Jednak¿e badania 
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