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Realizm praktyczny.

  Termin „realizm” w potocznej prak-
tyce jêzykowej oznacza albo przeko-
nanie o rzeczywistoœci, jaka nas ota-
cza, albo – czêœciej – jak¹œ wskazów-
kê, normê czy dyrektywê postêpo-
wania w ¿yciu codziennym. W pier-
wszym wypadku myœlimy pozytyw-
wnie o œwiecie (istniej¹cym „realnie”, 
„prawdziwie”, „obiektywnie” itp.); w 
drugim radzimy ¿yæ zgodnie z wa-
runkami, jakie nas otaczaj¹. Trzeba 
dodaæ, ¿e w obszarze œwiadomoœci 
bardziej ani¿eli potoczna wysublimo-
wanej (filozoficznej, moralnej czy 
estetycznej) konotacje znaczeniowe 
s³owa „realizm” s¹ do rozumieñ po-
tocznych bardzo zbli¿one. I tu tak¿e 
mamy do czynienia albo z deskryp-
tywnym w swym wyrazie, pozytyw-
nym ogl¹dem rzeczywistoœci, albo z 
normatywnie sformu³owanymi wska-
zaniami dotycz¹cymi sztuki ¿ycia. Tê 
opisowo-normatywn¹ dualnoœæ widaæ 
przede wszystkim w filozofii, która od 
samego zarania wyra¿a³a siê w posta-
ci „teoretycznej” (poznanie bytu, pojê-
cie rzeczy boskich i ludzkich) i „prak-
tycznej (umi³owanie m¹droœci, æwi-
czenie siê w œmierci). Rzeczywistoœæ, 
jak¹ pozytywnie („realnie”) postrzega
myœl filozoficzna, mo¿e mieæ najprze-
ró¿niejsze kszta³ty: mog¹ to byæ pla-
toñskie idee, Królestwo Bo¿e, procesy 
historyczno-spo³eczne, abstrakcyjne 
byty matematyczne czy – dla Tadeu-
sza Kotarbiñskiego w³aœnie – rzeczy 
konkretne. Konkretystyczny (reistycz-
ny) obraz œwiata, jaki tworzy Kotarbiñ-
ski, dope³nia siê przeœwiadczeniami 
normatywnymi zwanymi powszech-
nie realizmem praktycznym. 
  Warto najpierw zwróciæ uwagê na 
to, ¿e „praktycznoœæ” realizmu nor-
matywnego nie stanowi w twórczoœci 
Kotarbiñskiego momentu zaskakuj¹-
cego, nieoczekiwanego i wyró¿niaj¹-
cego siê na tle wczeœniejszych jego 
ustaleñ. Przeciwnie, znaj¹c pogl¹dy 
pozanormatywne i pozaetyczne filo-
zofa mo¿na siê by³o owej „praktycz-
noœci” spodziewaæ jako naturalnego
dope³nienia rozstrzygniêæ ontologicz-
nych, metodologicznych czy prakseo-
logicznych. W zawartych tam pomy-
s³ach wyraŸnie widaæ szczególne za-
fascynowanie twórcy reizmu dzia³a-
niem, wykonywaniem czegoœ, w³aœ-
nie praktyk¹ najszerzej pojêt¹; tak 
w ka¿dym razie, by nie ogranicza³a 
siê do aktywnoœci fizycznej cz³owie-
ka. Praktyka (choæ termin ten nie figu-
ruje w indeksie rzeczowym tak wyda-
wa³oby siê predestynowanego po te-
mu dzie³a, jak Traktat o dobrej robo-
cie) stanowi dla Kotarbiñskiego istot-
ne kryterium zasadnoœci dywagacji 
teoretyczno-akademickich. Kiedy na 
przyk³ad rozprawia siê z fatalizmem 
jako postaw¹ w kwietystycznym du-
chu parali¿uj¹c¹ wszelkie dzia³anie 
(choæ – zauwa¿a w innym miejscu – 
bywa te¿, ¿e pchaj¹c¹ do dzia³añ zgo-
³a fanatycznych), stwierdza w pewnym
momencie, ¿e o wolnoœci cz³owieka, 
mo¿liwoœci dokonywania przezeñ 
wzglêdnie wolnych wyborów œwiad-
czy fakt, ¿e na ka¿dym kroku siê to 
robi. Po prostu.
  Afirmatywny stosunek Kotarbiñskie-
go do „praktycznoœci” widaæ w wielu
kontekstach, tak¿e w samych tytu³ach 
jego tekstów: B³¹d praktyczny, Kry-
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szta³y myœli praktycznej, Walory prak-
tycznego dzia³ania, Szkice praktyczne 
itp. Mo¿e zrodziæ siê domys³, ¿e blisko 
tu do za³o¿eñ utylitarystycznych; w 
obiegowej praktyce jêzykowej przy-
miotnik „utylitarny” daje siê zast¹piæ, 
jako bliskoznacznymi, wyra¿eniami 
typu „u¿yteczny”, „przydatny” czy 
w³aœnie „praktyczny” (S³ownik wy-
razów obcych „utylitarny” t³umaczy 
jako „maj¹cy zastosowanie praktycz-
ne). Jest to jednak zbie¿noœæ pozorna,
przynajmniej w odniesieniu do utyli-
taryzmu XIX-wiecznego. Pogl¹d Ko-
tarbiñskiego na warstwê etyczn¹ tego
pr¹du – wyra¿ony m.in. w szkicu pt. 
Utylitaryzm a etyka litoœci (1914), a 
tak¿e w wydanej rok póŸniej rozpra-
wie pt. Utylitaryzm w etyce Milla i
Spencera – odrzuca mo¿liwoœæ ja-
kiegokolwiek zbli¿enia. Ukazuj¹c od-
miennoœæ utylitaryzmu i etyki litoœci 
(chrystianizmu) nie opowiada siê po 
stronie jednego b¹dŸ drugiego stano-
wiska, co wynika z za³o¿onej pozycji 
badacza-neutralisty. Gdyby jednak po-
szukaæ ocen i emocji zawartych miê-
dzy wierszami, by³yby one zaskaku-
j¹ce jak na twórcê etyki niezale¿nej,
zrywaj¹cej z inspiracj¹ religijn¹. Prze-
mawia³yby za chrystianistyczn¹ etyk¹ 
litoœci, nie znajduj¹c cienia sympatii 
dla ch³odnego, sk³onnego do wyliczeñ 
i kalkulacji utylitaryzmu. Utylitaryzm 
d¹¿y do maksymalnego spotêgowa- 
nia szczêœcia, co obce jest wywa¿one-
mu rozs¹dkowi praktycznego realisty. 
Chrystianizm ogranicza siê do likwi-
dacji nieszczêœcia, co z kolei wydaje 
siê bliskie aprobowanej przez Kotar-
biñskiego zasadzie primum non nocere 
– przede wszystkim nie szkodziæ. Do 
chrystianizmu zbli¿a siê Kotarbiñski 
tak¿e wtedy, gdy jedn¹ z naczelnych 
dyrektyw praktycznego realizmu czy-
ni obronê przed z³em. Oto wywód wart 
przytoczenia. „Czy ma ono [stanowi-
sko chrystianistyczne – acl] za sob¹ 
prawdê? Czy wskazuje ono dzia³anie, 
które by by³o tym dla osobliwego po-
czucia obowi¹zku, budz¹cego siê na
widok cudzych cierpieñ w sferze na-
szej w³adzy, czym picie wody jest dla 
pragnienia, a czym uœcisk dla mi³oœci?
Jeœli tak, wówczas has³o to jest prawd¹. 
A zdaje siê, ¿e tak jest. Ilekroæ bowiem 
pomogê nieszczêsnemu, nikogo nie 
rani¹c, tylekroæ dostrzegam, ¿em tê 
emocjê napoi³; ilekroæ nie sta³o siê 
tak, nic podobnego nie dostrzeg³em; 
a jeœlim nadto wiedzia³, ¿e mog³em 
a nie dopomog³em, powsta³a wyraŸ-
na œwiadomoœæ, ¿em poszed³ wbrew 
»g³osowi sumienia« […]. Utylitaryzm 
nie zna takich czynów: on, jeœli by 
chcia³ zostaæ konsekwentnym, mu-
sia³by uznaæ za op³atê obowi¹zkow¹
wszelkie naddatki”26. Sympatia twór-
cy reizmu kieruj¹ca siê ku chrystianiz-
mowi nie powinna zaskakiwaæ, jeœli
zwa¿yæ, ¿e niezale¿noœæ od religii jest 
w tej etyce niezale¿noœci¹ tycz¹c¹ wy-
³¹cznie uzasadnieñ przekonañ moral-
nych. Sama frazeologia natomiast, sam 
duch tych przekonañ pozostaje zgod-
ny z wieloma wskazaniami moralnoœ-
ci wyrastaj¹cej z wiary religijnej. Inna 
sprawa, ¿e w swej charakterystyce 
praktycznego realizmu – wtedy, gdy 
pokazuje tkwi¹cy w nim postulat da-
wania pierwszeñstwa sprawom wa¿-
niejszym nad mniej wa¿nymi – blis-
ki jest Kotarbiñski… utylitaryzmowi 
w³aœnie, który „zacznie tutaj wa¿yæ 

i dodawaæ […] i wybiera tê drogê, co 
do której z rachunku wyka¿e wiêcej 
netto”27. 
  Mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e tak prak-
tycystycznie zorientowane pogl¹dy
wzbudz¹ opór wœród tych myœlicieli, 
którzy swoj¹ filozoficzn¹ powinnoœæ 
odnajduj¹ w dociekaniach jeœli nie 
metafizycznych w treœci, to przynaj-
mniej skierowanych w stronê teore-
tyzmu metodologicznego; w dywa-
gacjach mo¿liwie ogólnych i abstrak-
cyjnych. Mo¿na te¿ s¹dziæ, ¿e prakty-
cyzm ten napotka sprzeciw ze strony 
zwolenników dochodzenia do pojêæ i 
twierdzeñ ostatecznie uzasadnionych 
w taki w³aœnie, teoretyczny sposób. 
Prawomocnoœæ twierdzeñ mo¿na 
sprawdzaæ w sposób praktyczny lub 
za pomoc¹ wnioskowania; dobrze, 
gdy obydwie te drogi prowadz¹ do 
identycznych – falsyfikuj¹cych lub 
weryfikuj¹cych twierdzenie – rezulta-
tów. Gdy jednak ujawnia siê ró¿nica 
miêdzy efektami sprawdzenia prak-
tycznego i logicznego, trzeba dokonaæ 
wyboru, który jest wyborem o charak-
terze filozoficznym. Tadeusz Kotar-
biñski, nie rezygnuj¹c jak d³ugo siê da
z uzasadnieñ teoretycznych, przyzna³-
by jednak ostateczne i rozstrzygaj¹ce 
znaczenie praktyce. Pisze, ¿e „wiele 
nauk musia³oby zamilkn¹æ i odroczyæ 
siê na czas nieokreœlony, gdyby przy-
j¹æ zasadê, ¿e wolno im coœ twierdziæ 
naukowo dopiero wówczas, gdy pojê-
cia, którymi operuj¹, bêd¹ dodefinio-
wane a¿ do elementów absolutnie jas-
nych”28. Jest to stwierdzenie przecz¹-
ce prawomocnoœci czêstego kwalifi-
kowania filozofa jako przedstawiciela 
rodzimego neopozytywizmu. Filozofia 
Tadeusza Kotarbiñskiego jest w ogóle
ma³o podatna na jednoznaczne przy-
porz¹dkowanie do któregoœ z trady-
cyjnych systemów, to bodaj jej znak 
charakterystyczny. Niezwykle suwe-
renny, czêsto przekorny i osobny 
kszta³t pogl¹dów twórcy etyki nieza-
le¿nej sprawia, ¿e mo¿emy okreœliæ 
je mianem systemu oryginalnego par 
exellence. Oryginalnoœæ ta dotyczy ju¿ 
samego jêzyka: dalekiego od sforma-
lizowanej pedanterii, niezale¿nego od 
utrwalonych schematów, cokolwiek 
staromodnego, odwo³uj¹cego siê do 
zapoznanego czêsto ducha polszczyz-
ny.
  Jak przedstawia siê uporz¹dkowany 
obraz realizmu praktycznego w wy-
k³adni jego twórcy?
  Dzia³anie cz³owieka, s¹dzi Kotarbiñ-
ski, mo¿na oceniaæ pod trzema przy-
najmniej wzglêdami. Mo¿na je wi-
dzieæ w perspektywie: [1] przyjem-
noœci – przykroœci; [2] zas³ugi – winy; 
[3] sprawnoœci – niedo³êstwa. Realizm 
praktyczny dotyka bezpoœrednio pierw-
szej p³aszczyzny, postrzegaj¹c pozo-
sta³e o tyle, o ile poœrednio pierwszej 
dotycz¹. Ca³y obszar etyki, rozumia-
nej przez Kotarbiñskiego jako „gene-
ralny program dzia³ania”, obejmuje
wszystkie trzy wskazane wy¿ej dzie-
dziny. Etyka rozumiana wêziej ogra-
nicza siê do dwóch pierwszych: za-
s³ugi/winy (co wi¹¿e siê z sumieniem)
oraz szczêœcia/przykroœci. Zagadnie-
nie sprawnoœci/niedo³êstwa pozosta-
wione jest wtedy innej dyscyplinie,
prakseologii. Natomiast etyka pojêta 
najwêziej skupia siê wy³¹cznie na spra-
wach sumienia (zas³uga/wina). Spra-
wy szczêœcia przejmuje odrêbna dzie-

dzina, zwana felicytologi¹29. W³aœnie
szczêœcie, okreœlane te¿ jako przyjem-
noœæ – przedmiot felicytologii – sta-
nowi obszar, do którego chc¹ stoso-
waæ siê wskazania realizmu praktycz-
nego. Rozumienie samego szczêœcia 
jest szerokie: obejmuje zarówno do-
znania zmys³owe, jak i radoœci bar-
dziej wysublimowane. W tym rozleg-
³ym obszarze realista praktyczny pe³ni 
funkcjê biotechniczn¹, polegaj¹c¹ na 
„liczeniu siê jak najpe³niejszym z rze-
czywistoœci¹ w planowaniu i wykony-
waniu dzia³añ, czegokolwiek mog³y-
by one dotyczyæ”30. 
  Realista praktyczny to cz³owiek bê-
d¹cy antytez¹ fantasty, histeryka, cha-
rakteru okreœlanego jako „s³omiany 
ogieñ”, charakteru skirtotymicznego 
w typologii Eugeniusza Brzezickiego 
(w³aœciwego Polakom), osobowoœci 
kieruj¹cej siê namiêtnoœciami itp. 
Zmierzaj¹c do rzeczy nieosi¹galnych, 
antyrealista jawi siê jako „niewolnik 
i ofiara urojeñ”. Dosadne to okreœle-
nie nie wyklucza szlachetnoœci jego 
intencji czy motywów; szlachetnym 
niewolnikiem urojeñ by³ na przyk³ad 
Don Kichot, okreœlany przez Kotarbiñ-
skiego… pomyleñcem z La Manchy. 
Filozof wydobywa na œwiat³o dzienne 
stary spór miêdzy szaleñstwem roman-
tyzmu i trzeŸwym rozs¹dkiem pozyty-
wizmu; spór temperatur: emocjonalnej 
gor¹czki i racjonalnego ch³odu. Opo-
wiada siê rzecz jasna po stronie tego 
drugiego. Nie dopuszcza mo¿liwoœci 
swoiœcie pojmowanego „rozumu ro-
mantycznego”, neguje „myœlenie war-
toœciami” („wartoœæ” to oczywiœcie 
onomatoid), szar¿ê szwole¿erów na 
dzia³a Somosierry okreœla lakonicznie 
jako akt absolutnego irracjonalizmu31. 
Trzeba jednak dodaæ, ¿e od pozyty-
wistów, operuj¹cych pojêciami socjo-
centrycznymi i opisuj¹cych cz³owieka 
zbiorowego, Kotarbiñski odró¿nia siê 
radykalnie swoj¹ antropocentryczn¹, 
indywidualistyczn¹ koncepcj¹ etycz-
n¹. Antyrealista ukazuje siê wiêc jako
irrealista deformuj¹cy rzeczywistoœæ 
„jaka jest”; jako utopista usi³uj¹cy 
osi¹gn¹æ niemo¿liwe; wreszcie jako 
irracjonalista nie czyni¹cy po¿ytku 
z rozumu. Mo¿e to byæ jednoczeœnie 
cz³owiek przedsiêbiorczy, co stanowi 
jedyny bodaj jego walor.
 Po charakterystyce negatywnej (kim 
realista nie jest) wskazuje Kotarbiñski 
cztery cechy praktycznego realisty – s¹ 
one, przynajmniej po czêœci, odwróce-
niem wskazanych wy¿ej negatywów. 
  A. Po pierwsze, realista trzeŸwo 
patrzy na œwiat. Znaczy to tyle, co 
„obserwowaæ, obmyœlaæ i oceniaæ bez 
uprzedzeñ, stronnoœci i z³udzeñ”32. 
Jest to cecha bliska przypisywanemu 
Tacytowi has³u sine ira et studio, gdzie 
mowa o wyzbyciu siê gniewu na rzecz 
obiektywizmu. TrzeŸwoœæ, o jak¹ tu 

chodzi, to obiektywizm pojmowany 
psychologicznie – nieinstytucjonalnie, 
strukturalnie czy logicznie. Obiektyw-
noœæ mo¿e byæ pojmowana na trzy
przynajmniej sposoby. Jako intersu-
biektywnoœæ (intersubiektywna spraw-
dzalnoœæ); jako neutralizm aksjologicz-
ny (postulat wertfrei); jako trzeŸwoœæ 
i bezstronnoœæ. Ten ostatni przede 
wszystkim sens zawiera siê w dyrekty-
wach praktycznego realizmu.
  TrzeŸwoœæ realistycznego ogl¹du 
œwiata polega na widzeniu go takim, 
jakim jest naprawdê – nie takim zaœ, 
jakim chcia³oby siê go widzieæ. Co 
zrobiæ z nieprzyjemnym w sensie po-
znawczym mechanizmem „chcenio-
myœlenia” (wishful thinking), o którym 
mówi¹ psychologowie widz¹c w nim 
trwa³y komponent psychiki, nie wia-
domo. Jeœli Kotarbiñski omija ten –
znany mu zapewne – problem, czyni
to kieruj¹c siê realistycznym normaty-
wem, by chocia¿ staraæ siê widzieæ
œwiat trzeŸwo. Z podobnych pewnie 
wzglêdów nie wspomina o tezach i 
argumentów subiektywistów gnoseo-
logicznych (Immanuel Kant), wska-
zuj¹cych, ¿e „œwiat” to ka¿dorazowo 
„czyjœ œwiat”, co bierze siê z niemo¿-
noœci wykroczenia poza w³asne su-
biectum. Na pytanie, jaki jest œwiat 
naprawdê, nie odwa¿y³by siê zreszt¹ 
odpowiedzieæ nawet zdeklarowany 
obiektywista b¹dŸ optymista teorio-
poznawczy. Na tym jednak polega
praktycystyczny rys realizmu Tadeu-
sza Kotarbiñskiego, ¿e nie mno¿y siê 
tu bytów ponad ¿yciow¹ potrzebê i nie 
widzi siê koniecznoœci niezawodnych 
rozstrzygniêæ myœlowych.
 B.  Po drugie – co Kotarbiñski uzna-
je za cechê „techniczn¹” – realista za 
punkt wyjœcia bierze aktualnoœæ. Za-
czyna on „nie od poszukiwania tego, 
co by tu zrobiæ, aby by³o doskonale, 
lecz od tego, jak i o ile zmieniæ to, co 
jest, aby zastan¹ rzeczywistoœæ przy-
stosowaæ do nabrzmia³ej potrzeby”33.
Jest to charakterystyka kreœlona doœæ 
cienk¹ kresk¹. W obu przeciwstawia-
nych sobie sytuacjach mamy do czy-
nienia z przekroczeniem bytu („tego, 
co jest”) w kierunku powinnoœci. 
W obu te¿ wypadkach przekroczeniu 
temu towarzyszy zmiana; samo to 
przekroczenie jest zmian¹. Ró¿nice 
polega tu wy³¹cznie – choæ trudno 
by³oby powiedzieæ: tylko – na sposo-
bie dokonania owej zmiany; ów spo-
sób stanowi o istocie realizmu prak-
tycznego. Oto stwierdziwszy u³om-
noœæ tego, co jest, mo¿na zapragn¹æ 
urzeczywistniæ powinnoœæ tak, ¿e prze-
staje siê myœleæ o samej u³omnej rze-
czywistoœci zastêpuj¹c j¹ ca³kowicie 
wyobra¿eniem stanu po¿¹danego: to 
jego treœci staj¹ siê bytem. To, co jest, 
skompromitowane w naszych oczach, 
przestaje nas odt¹d zajmowaæ. 
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