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Realista praktyczny post¹pi inaczej.
Nie trac¹c gruntu pod nogami bêdzie
d¹¿y³ do zmiany przepe³nionej brakami rzeczywistoœci tak, by – w ci¹g³ym
z ni¹ kontakcie – osi¹gn¹æ stan odczuwalnie lepszy. Niechêæ do pomijania
rzeczywistoœci doœwiadczanej (aktualnej) bierze siê z powodów doœæ prozaicznych i w tym sensie praktycznych:
zmiana tego, co mamy, mniej nas po
prostu kosztuje. Nie chodzi tu o prowizorycznoœæ postêpowania, lecz o uznanie trwa³oœci bytowej tego, co nas
otacza. To, co aktualne, musia³o byæ
wczeœniej mo¿liwe – i ontyczny egzamin tej mo¿liwoœci zosta³ w ten sposób zdany. Nie ka¿da mo¿liwoœæ siê
urzeczywistnia i nie jest wobec tego
rzecz¹ rozs¹dn¹ patrzyæ w przysz³oœæ
bez gwarancji jej urzeczywistnienia.
Klemens Szaniawski, zabieraj¹c g³os
podczas posiedzenia poœwiêconego
dokonaniom Tadeusza Kotarbiñskiego
i samej jego postaci, zauwa¿y³, ¿e nieznajomoœæ tego fragmentu jego myœli
si³¹ rzeczy czyni wiedzê o pogl¹dach
filozofa bardzo niepe³n¹: realistyczny
pogl¹d na mo¿liwoœæ postêpu jest w ca³okszta³cie przekonañ normatywnych
Kotarbiñskiego niezmiernie wa¿ny34.
Wskazanie, ¿e praktyczny realista bierze za punkt wyjœcia aktualnoœæ; ¿e nie
porzuca jej, lecz pragnie j¹ poprawiæ
– ta myœl sytuuje Kotarbiñskiego na
antypodach utopizmu. Pogl¹dy podbarwione utopijnoœci¹ wyrastaj¹ z zapatrzenia siê w wartoœci czyste i pe³ne
(idealne). Tymczasem Kotarbiñski
daje wyraz przeœwiadczeniu, zgodnie
z którym prowizorium niekoniecznie
wynika z pozostawienia pewnych modusów œwiata prze¿ywanego niezmiennymi. S¹dzi te¿, ¿e wbrew powszechnym têsknotom do radykalnych przeobra¿eñ dokuczliwej rzeczywistoœci
lepiej dokonywaæ zmian cz¹stkowych:
tylko tam, gdzie jest to konieczne. I ¿e
nie s¹ to bynajmniej pozorne zmiany35.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e realizm praktyczny jest stanowiskiem w jakimœ
sensie konserwatywnym: zachowawczym elementem jest tu ci¹¿enie ku
aktualnoœci zastanej i nadawanie jej,
jak okreœla to filozof, presumpcji dodatniej. Realista chcia³by, w oparciu
o bilans bior¹cy siê z ekonomizmu
myœlowego, ocaliæ te fragmenty rzeczywistoœci, które nie stanowi¹ dla
cz³owieka Ÿród³a zagro¿enia, nie s¹
„z³e”. Realista nie chce zwalczaæ z³a;
d¹¿y raczej do tego, by siê przed nim
broniæ. Nie jest wobec z³a „agresywny”, nie atakuje go jeszcze w stanie
potencji, broni siê natomiast przed rzeczywistymi, doœwiadczanymi zagro¿eniami. Taka postawa bierze siê zapewne ze zwyk³ej ostro¿noœci: oceniaæ
jako z³e mo¿emy sytuacje, których doœwiadczyliœmy; nie wiadomo bowiem,
czy walcz¹c ze z³em mo¿liwym nie
zwalczamy wartoœci w istocie pozytywnych. Tak pojêta zachowawczoœæ
nie przeszkadza, wskazuje filozof, najbardziej nawet radykalnym przeobra¿eniom, pod warunkiem, ¿e nie stanowi¹ one celu samego w sobie. Afirmacja postêpu za wszelk¹ cenê wydaje

siê z tego punktu widzenia postaw¹
podejrzan¹ co do rzeczywistych swych
celów. Fascynacja postêpem rodzi czasami paradoksalne refleksy praktyczne, kiedy permanentne dokonywanie
zmian staje siê dobrym sposobem dla
skrywania niedostatków ci¹gle jeszcze
niespe³nionej aktualnoœci rozumianej
jako coœ „staj¹cego siê”, „przejœciowego” itp.
Zdaje siê, ¿e awersja, jak¹ ¿ywi
Kotarbiñski do projektów globalnego
przeobra¿enia rzeczywistoœci, w jakimœ przynajmniej stopniu bierze siê
z rozpoznania ograniczeñ wczeœniejszych ni¿ praktyczne, tj. teoretycznopoznawczych. W Elementach... nawi¹zuje do myœli Leona Petra¿yckiego i
jego koncepcji „teorii adekwatnej”, tzn.
takiej, która nie orzeka za w¹sko, ale
te¿ i nie za szeroko. Teorie orzekaj¹ce
za szeroko to. Zdaniem Petra¿yckiego,
„teorie skacz¹ce”, gdy¿ orzeczenia te
dokonuj¹ skoków do dziedzin obcych,
poza teren swych naturalnych granic36.
Akceptuje to Kotarbiñski, dodaj¹c, ¿e
teorie takie mog¹ zawieraæ s³uszn¹,
„zbyt jeno zach³ann¹ co do zakresu”37
intencjê. Tak czy inaczej, praktycznym
dope³nieniem owego teoretycznego
przeœwiadczenia jest pogl¹d o szkodliwoœci (utopijnoœci) zamys³ów globalnego przeobra¿ania œwiata na inny.
C. Po trzecie, realista praktyczny
oblicza szanse zamierzeñ. Liczy siê
„z mo¿liwoœciami osi¹gniêæ i miêdzy
innymi dlatego szanuje stan rzeczy ju¿
urzeczywistniony”38. To stwierdzenie
wskazuje, ¿e chodzi teraz o cechê,
która stanowi niejako rozwiniêcie cechy poprzedniej, afirmuj¹cej aktualnoœæ – o cechê miarkowania po¿¹dañ
tak, by godzi³y siê z szansami ich zaspokojenia.
Co to znaczy, liczyæ siê z mo¿liwoœciami? Tadeusz Tomaszewski pisze, ¿e œwiadomoœæ cz³owieka materializuje siê w dzia³aniach wtedy, gdy
uznaje, ¿e chodzi o cele wa¿ne i prawdopodobne. Mówiæ „wa¿ne” ma autor
na myœli wartoœæ celu, tzn. wiedzê
dotycz¹c¹ mo¿liwoœci zaspokojenia
przezeñ okreœlonych potrzeb ludzkich.
Wartoœæ celu jest ka¿dorazowo stymulowana szansami jego realizacji,
co sprawia, ¿e przy ma³ym prawdopodobieñstwie powodzenia nastêpuje
rezygnacja z wartoœci bardzo nieraz
akceptowanych39. Tak te¿ wysoka
ocena zasad moralnych nie wp³ywa na
postêpowanie cz³owieka wtedy, gdy
wie on, ¿e zasady te nie s¹ w ogóle respektowane. Prawid³owoœæ psychologiczna tego rodzaju stanowi dla Kotarbiñskiego dobr¹ racjê, by opatrzyæ
j¹ mianem normy: skoro tak jest –
uczyñmy to powinnoœci¹; na tym polega realizm. Jest to, przynajmniej
w tym momencie, bardzo bliskie kwietystycznemu omne ens, est bonum (cokolwiek jest, jest dobrem z samej racji
swego istnienia).
Taka obserwacja nie jest pozbawiona sensu. Myœl normatywna Kotarbiñskiego mieœci siê w ramach aksjologii
neguj¹cej idea³y etyczne; niejako programowo je odrzuca – i to z dwóch
przynajmniej wzglêdów. Po pierwsze,
idea³u rodz¹ utopizm (wskazuj¹ cele
nierealne); po drugie, z punktu widzenia reizmu nie maj¹ jakiejkolwiek
mo¿liwoœci ontycznej. Idea³, zauwa¿a Maria Ossowska, „implikuje doskona³oœæ i nierealnoœæ. Jest to raczej coœ
nieosi¹galnego”40. Moralnoœæ oparta
o idea³y by³aby aktem autodestrukcyjnym, prowadz¹cym do frustracji
zwi¹zanej z poczuciem niemo¿noœci.
To jeden z g³ównych powodów, dla

których realizm odrzuca idea³y. Innym
powodem jest fakt, ¿e ³atwo prowadz¹
do hipokryzji, o czym – w innym nieco
kontekœcie - pisze W³adys³aw Tatarkiewicz. „D¹¿enie do doskona³oœci
³atwo budzi poczucie wy¿szoœci i zadowolenie z siebie oraz pewnoœæ siebie, tê postawê, któr¹ niektórzy nazywaj¹ faryzejsk¹”41. Na tak sformu³owan¹ obiekcjê Andrzej Grzegorczyk
odpowiada, ¿e woli „[…] niebezpieczeñstwo hipokryzji ni¿ autentycznoœæ opart¹ na rezygnacji z idea³ów”42.
W wypowiedzi Grzegorczyka s³ychaæ
troskê o niepoddawanie siê takiemu
myœleniu, w którym powinnoœæ cofa
siê do bytu, a które Herbert Marcuse
nazwa³ myœleniem jednowymiarowym
(one dimensional thought). „Dawniej
by³o jakieœ centrum na zewn¹trz ustabilizowanego œwiata, ku któremu móg³
d¹¿yæ umys³ tworz¹c nowe obrazy rzeczywistoœci. Ten punkt Archimedesa
dziœ zanika”43.
Omawiana teraz cecha realizmu
praktycznego ka¿e cel wszelkiego
dzia³ania konkretyzowaæ w takim
stopniu, by mo¿na go by³o umieœciæ
w amplitudzie mo¿liwoœci, rozwa¿onych uprzednio co do perspektyw ich
aktualizacji. Zapobiega to, zdaniem
Kotarbiñskiego, negatywnym w³aœciwoœciom postawy ma³o ugruntowanej rozumnie i wolicjonalnie – gdy d¹¿¹c do celów nierealnych i mgliœcie
tylko zarysowanych za³amujemy siê
w po³owie drogi, tracimy wiarê w skutecznoœæ dzia³ania, gubimy poczucie
sensu tego wysi³ku itp. „Chciej co mo¿esz” – tak brzmia³oby has³o realisty
praktycznego.
D. Po czwarte wreszcie, realista praktyczny dokonuje szacunku wartoœci
celów, do których d¹¿y: „trafnie ustala hierarchiê wa¿noœci wzglêdów przy
wyznaczaniu dyrektyw czynów i planów konkretnych”44. Poprzednia cecha przedstawianego tu stanowiska
mówi³a o respektowaniu warunków i
granic mo¿liwoœci dzia³añ. Mo¿liwoœci
te mo¿na widzieæ dwojako: raz jako
wykonalnoœæ czegoœ, innym razem
jako brak rozstrzygaj¹cych przeciwwskazañ. W tym drugim wypadku
chodzi o branie pod uwagê spodziewanych zysków i strat; czyli o kierowanie siê tym, co najwa¿niejsze.
Termin „wartoœæ” bliski jest znaczeniowo takim wyra¿eniom, jak „wa¿noœæ” czy „donios³oœæ”. Wartoœæ (jest
to oczywiœcie nazwa pozorna: wartoœciowe s¹ tylko rzeczy konkretne) „ma
wszystko to, co cenne, wszystko zatem, co choæ po czêœci czyni zadoœæ
jakiejœ potrzebie lub jakiemuœ upodobaniu”45. Jest to ujêcie samo w sobie
wartoœciuj¹ce: wartoœæ, to tylko wartoœæ dodatnia; odpowiada to potocznym intuicjom, zgodnie z którymi wartoœci¹ jest jakieœ dobro. Donios³oœci¹,
jak pojmuje j¹ Kotarbiñski, jest to, co
wywo³uje znaczne zmiany w dziedzinie rzeczy cennych lub zapobiega du¿ym takim zmianom. Donios³oœæ ma
zatem postaæ albo pozytywn¹ (coœ wywo³uje), albo negatywn¹ (czemuœ zapobiega). Donios³oœæ zapobiegaj¹ca
czemuœ, to wa¿noœæ: „to i tylko to jest
wa¿niejsze, co zapobiega wiêkszemu
z³u lub wiêksze z³o uchyla”46. Po raz
kolejny ujawnia siê negatywny charakter tej etyki – ma ona zapobiegaæ z³u.
Omawiana teraz cecha praktycznego
realizmu – dla samego Kotarbiñskiego
najbardziej istotna wœród czterech, jakie wskazuje – mówi, ¿e najbardziej
wartoœciowe (cenne) s¹ dzia³ania najwa¿niejsze, tzn. w najwy¿szym stopniu parali¿uj¹ce z³o; i ¿e wybór dzia-

³ania najwa¿niejszego stanowi jednoczeœnie kryterium wybory najrozumniejszego w tej kwestii.
Negatywne znamiê realizmu praktycznego poci¹ga za sob¹ okreœlone
konsekwencje. Odradza Kotarbiñski
wielk¹ przygodê, ¿ycie pe³ne treœci
bywa, ¿e ryzykownych, zach³annoœæ
istnienia itp. Radzi utrzymywaæ status
quo: tê rzeczywistoœæ, któr¹ - i dziêki
której – istniejemy. Rzeczywistoœæ ta
nie tylko wytrzyma³a próbê mo¿liwoœci faktycznej, lecz nadto sprawdzi³a siê
jako znoœna, co znaczy, ¿e mo¿na w
niej ¿yæ, czego nie gwarantuje zmiana
dokonana poza kryteriami realizmu
praktycznego.
Prób¹ egzemplifikacji realistycznego
patrzenia na œwiat mo¿e byæ przedstawiona przez filozofa hierarchia wa¿noœci takich fenomenów spo³ecznych,
jak praca, nauka i twórczoœæ artystyczna. Wbrew nierzadkim têsknotom dotycz¹cym zniesienia pracy, realista
praktyczny spojrzy na ni¹ jako na najwa¿niejsz¹ (we wskazanym wy¿ej
sensie) domenê ludzkiej aktywnoœci.
Praca, gdy porównaæ j¹ z twórczoœci¹
naukow¹ b¹dŸ artystyczn¹, jest najwa¿niejsza dlatego, ¿e mo¿e najpe³niej zaspokoiæ potrzeby ¿ycia i zdrowia
cz³owieka. Dopiero potem pojawia
siê w hierarchii nauka, której badania
wraz z prac¹ (i to stanowi o jej miejscu) równie¿ s³u¿¹ „do obrony przed
klêskami elementarnymi”. Wreszcie
na ostatnim miejscu sztuka: „sale operacyjne SA wa¿niejsze od sal koncertowych”47.
Realizm praktyczny spotka³ siê z krytycznymi opiniami myœlicieli, których
trudno sk¹din¹d pos¹dziæ o sk³onnoœci
anarchistyczne. Henryk Elzenberg zarzuca Kotarbiñskiemu brak dostatecznej troski o wartoœci pozytywne, dodatnie, eliminowane tu przez d¹¿enie
do unikania z³a (cierpienia). „Takie
¿ycie nie zas³uguje na to, by je podtrzymywano; przed³u¿anie go nie zda
siê na nic. Je¿eli ¿ycie ma siê w ca³oœci
wyczerpywaæ w obronie przed klêsk¹,
to jedyn¹ wynikaj¹c¹ st¹d dyrektyw¹
rozumn¹ jest – odwróciæ siê do niego
plecami”48. By³by to wiêc wybór postawy kontemplatywnej, od wieków
realizuj¹cej siê w obszarze wartoœci
wyznaczonych przez postulat ataraksji. Dobrze wiêc, stwierdza Elzenberg,
¿e niektórzy ludzie wbrew ¿yciowemu
realizmowi poœwiêcaj¹ sw¹ uwagê
sprawom uznanym przez Kotarbiñskiego za luksusowe – to znaczy takim,
które bez uzasadnienia wyprzedzaj¹
inne, wa¿niejsze w hierarchii reisty.
„Sporo jest rzeczy takich, ¿e Ÿle by
by³o, gdyby robili je wszyscy, ale dobrze jest, ¿e robi¹ je niektórzy”49.
Okazuje siê, ¿e Kotarbiñski by³by
sk³onny zaaprobowaæ antyrealistyczne uwagi Elzenberga, i ¿e aprobata ta
mieœci siê w ramach postawy praktycznego realizmu. Filozof ma œwiadomoœæ, ¿e zakrojony przezeñ program trudno pogodziæ z entuzjazmem
w³aœciwym wiekowi m³odzieñczemu
(choæ i tu widzi szansê: przy w³aœciwym rozumieniu praktycznego realizmu mo¿e staæ siê on przedmiotem
entuzjazmu w³aœnie). W ka¿dym razie
przyznaje, ¿e realizm praktyczny wymaga pewnej dojrza³oœci; mówi o nim
jako o postawie ojcowskiej, postawie
wytrawnego opiekuna. Fakt, i¿ Kotarbiñski niechêtnie kojarzy realistyczne
rygory z wiekiem m³odzieñczym, bierze siê zapewne z prostej konstatacji
o psychologicznej trudnoœci takiego
po³¹czenia. Ale jest w tym coœ wiêcej:
troska o to, by zawarta w normie rea-
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lizmu odrobina goryczy i pomnego
ograniczeñ samorozeznania nie dotknê³a cz³owieka zbyt wczeœnie. DlaDlatego mówi¹c o realizmie wieku
m³odzieñczego wspomina o potrzebie
sporadycznego… zdradzania realistycznych za³o¿eñ – po to, by zatraciæ
beztroski, chêci do ¿artu itp. Ta „zdrada”, to coœ w rodzaju psychologicznego wentyla bezpieczeñstwa dla cz³owieka, któremu nie chce filozof zbyt
wczeœnie odbieraæ z³udzeñ. Pisze w
Idei wolnoœci: „Dziwne to, ale i prawdziwe: w spo³eczeñstwach walcz¹cych o chleb troska o wolnoœæ, dobroæ
i sprawiedliwoœæ jest z koniecznoœci
trosk¹ wtórn¹, a jednak nie walka o byt,
lecz w³aœnie i tylko pilnowanie tych
dóbr wy¿szego rzêdu daje moraln¹, nie
biologiczn¹ czysto, satysfakcjê”50.
Myœl, jak¹ przepe³nione s¹ za³o¿enia realizmu praktycznego, nawi¹zuje
do wywodz¹cej siê przynajmniej od
Arystotelesa idei umiarkowania i mediocentryzmu. Istotê postawy wywiedzionej z tej idei opisuje inny polski filozof i etyk, Witold Rubczyñski:
„Idea³ miary, równowagi i pogody
duchowej prostuje i uzupe³nia jednostronnoœæ czystego energizmu – czyli
has³o: ¿eby dzia³aæ i walczyæ ze z³em
jak tylko siê da i ile tylko siê da – jedynie o to, ¿e owo dzia³anie i walczenie nabieraj¹ wartoœci dopiero przez
przenikaj¹cy je rozumny ³ad i przez
takiego ³adu zami³owanie, wraz
z krzepk¹ pewnoœci¹, i¿ ono ostatecznie musi zwyciê¿yæ”51.
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