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  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. 
  Realista praktyczny post¹pi inaczej. 
Nie trac¹c gruntu pod nogami bêdzie 
d¹¿y³ do zmiany przepe³nionej braka-
mi rzeczywistoœci tak, by – w ci¹g³ym 
z ni¹ kontakcie – osi¹gn¹æ stan odczu-
walnie lepszy. Niechêæ do pomijania 
rzeczywistoœci doœwiadczanej (aktual-
nej) bierze siê z powodów doœæ proza-
icznych i w tym sensie praktycznych: 
zmiana tego, co mamy, mniej nas po 
prostu kosztuje. Nie chodzi tu o pro-
wizorycznoœæ postêpowania, lecz o u-
znanie trwa³oœci bytowej tego, co nas 
otacza. To, co aktualne, musia³o byæ
wczeœniej mo¿liwe – i ontyczny egza-
min tej mo¿liwoœci zosta³ w ten spo-
sób 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 nie-
znajomoœæ tego fragmentu jego myœli 
si³¹ rzeczy czyni wiedzê o pogl¹dach 
filozofa bardzo niepe³n¹: realistyczny 
pogl¹d na mo¿liwoœæ postêpu jest w ca-
³okszta³cie przekonañ normatywnych

Kotarbiñskiego niezmiernie wa¿ny34. 
Wskazanie, ¿e praktyczny realista bie-
rze za punkt wyjœcia aktualnoœæ; ¿e nie 
porzuca jej, lecz pragnie j¹ poprawiæ 
– ta myœl sytuuje Kotarbiñskiego na 
antypodach utopizmu. Pogl¹dy pod-
barwione utopijnoœci¹ wyrastaj¹ z za-
patrzenia siê w wartoœci czyste i pe³ne 
(idealne). Tymczasem Kotarbiñski 
daje wyraz przeœwiadczeniu, zgodnie 
z którym prowizorium niekoniecznie 
wynika z pozostawienia pewnych mo- 
dusów œwiata prze¿ywanego niezmien-
nymi. S¹dzi te¿, ¿e wbrew powszech-
nym têsknotom do radykalnych prze-
obrażeń dokuczliwej rzeczywistości 
lepiej dokonywaæ zmian cząstkowych: 
tylko tam, gdzie jest to konieczne. I że 
nie są to bynajmniej pozorne zmia-
ny35.
  Mo¿na powiedzieæ, ¿e realizm prak-
tyczny jest stanowiskiem w jakimœ 

sensie konserwatywnym: zachowaw-
czym elementem jest tu ci¹¿enie ku 
aktualnoœci zastanej i nadawanie jej, 
jak okreœla to filozof, presumpcji do-
datniej. Realista chcia³by, w oparciu 
o bilans bior¹cy siê z ekonomizmu 
myœlowego, ocaliæ te fragmenty rze-
czywistoœci, które nie stanowi¹ dla 
człowieka źródła zagrożenia, nie 
s¹ą„z³e”. Realista nie chce zwalczaæ 
z³a; d¹¿y raczej do tego, by siê przed nim 
broniæ. Nie jest wobec z³a „agresyw-
ny”, nie atakuje go jeszcze w stanie 
potencji, broni siê natomiast przed rze-
czywistymi, doœwiadczanymi zagro-
¿eniami. Taka postawa bierze siê za-
pewne ze zwyk³ej ostro¿noœci: oceniaæ
jako z³e mo¿emy sytuacje, których do-
œwiadczyliœmy; nie wiadomo bowiem,
czy walcz¹c ze z³em mo¿liwym nie 
zwalczamy wartoœci w istocie pozy-
tywnych. Tak pojêta zachowawczoœæ 
nie przeszkadza, wskazuje filozof, naj-
bardziej nawet radykalnym przeobra-
¿eniom, pod warunkiem, ¿e nie stano-
wi¹ one celu samego w sobie. Afirma-
cja postêpu za wszelk¹ cenê wydaje 
siê z tego punktu widzenia postaw¹ 
podejrzan¹ co do rzeczywistych swych 
celów. Fascynacja postêpem rodzi cza-
sami paradoksalne refleksy praktycz-
ne, kiedy permanentne dokonywanie 
zmian staje siê dobrym sposobem dla 
skrywania niedostatków ci¹gle jeszcze 
niespe³nionej aktualnoœci rozumianej 

jako coœ „staj¹cego siê”, „przejœciowe-
go” itp.
   Zdaje siê, ¿e awersja, jak¹ ¿ywi 
Kotarbiñski do projektów globalnego 
przeobra¿enia rzeczywistoœci, w ja-
kimœ przynajmniej stopniu bierze siê 
z rozpoznania ograniczeñ wczeœniej-
szych ni¿ praktyczne, tj. teoretyczno-
poznawczych. W Elementach...  nawi¹-
zuje 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 szkod-
liwoœci (utopijnoœci) zamys³ów global-
nego 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 ce-
chy poprzedniej, afirmuj¹cej aktual-
noœæ – o cechê miarkowania po¿¹dañ 
tak, by godzi³y siê z szansami ich za-
spokojenia. 
  Co to znaczy, liczyæ siê z mo¿li-
woœciami? Tadeusz Tomaszewski pi-
sze, ¿e œwiadomoœæ cz³owieka mate-
rializuje siê w dzia³aniach wtedy, gdy 
uznaje, ¿e chodzi o cele wa¿ne i praw-
dopodobne. Mówiæ „wa¿ne” ma autor 
na myœli wartoœæ celu, tzn. wiedzê 
dotycz¹c¹ mo¿liwoœci zaspokojenia 
przezeñ okreœlonych potrzeb ludzkich. 
Wartoœæ celu jest ka¿dorazowo sty-
mulowana szansami jego realizacji, 
co sprawia, ¿e przy ma³ym prawdo-
podobieñstwie 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 re-
spektowane. Prawid³owoœæ psycholo-
giczna tego rodzaju stanowi dla Ko-
tarbiñskiego dobr¹ racjê, by opatrzyæ 
j¹ mianem normy: skoro tak jest – 
uczyñmy to powinnoœci¹; na tym po-
lega realizm. Jest to, przynajmniej 
w tym momencie, bardzo bliskie kwie-
tystycznemu omne ens, est bonum (co-
kolwiek jest, jest dobrem z samej racji 
swego istnienia). 
  Taka obserwacja nie jest pozbawio-
na sensu. Myœl normatywna Kotarbiñ-
skiego mieœci siê w ramach aksjologii
neguj¹cej idea³y etyczne; niejako pro-
gramowo je odrzuca – i to z dwóch 

przynajmniej wzglêdów. Po pierwsze, 
idea³u rodz¹ utopizm (wskazuj¹ cele 
nierealne); po drugie, z punktu widze-
nia reizmu nie maj¹ jakiejkolwiek 
mo¿liwoœci ontycznej. Idea³, zauwa-
¿a Maria Ossowska, „implikuje dosko-
na³oœæ i nierealnoœæ. Jest to raczej coœ
nieosi¹galnego”40. Moralnoœæ oparta 
o idea³y by³aby aktem autodestruk-
cyjnym, 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 Tatar-
kiewicz. „D¹¿enie do doskona³oœci 
³atwo budzi poczucie wy¿szoœci i za-
dowolenie z siebie oraz pewnoœæ sie-
bie, tê postawê, któr¹ niektórzy nazy-
waj¹ faryzejsk¹”41. Na tak sformu³o-
wan¹ obiekcjê Andrzej Grzegorczyk 
odpowiada, ¿e woli „[…] niebezpie-
czeñstwo hipokryzji ni¿ autentycz-
noœæ 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 usta-
bilizowanego œwiata, ku któremu móg³ 
d¹¿yæ umys³ tworz¹c nowe obrazy rze-
czywistoœci. 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¿o-
nych uprzednio co do perspektyw ich 
aktualizacji. Zapobiega to, zdaniem 
Kotarbiñskiego, negatywnym w³aœci-
woœciom postawy ma³o ugruntowa-
nej rozumnie i wolicjonalnie – gdy d¹-
¿¹c do celów nierealnych i mgliœcie
tylko zarysowanych za³amujemy siê 
w po³owie drogi, tracimy wiarê w sku-
tecznoœæ dzia³ania, gubimy poczucie
sensu tego wysi³ku itp. „Chciej co mo-
¿esz” – tak brzmia³oby has³o realisty 
praktycznego.
   D.  Po czwarte wreszcie, realista prak-
tyczny dokonuje szacunku wartoœci 
celów, do których d¹¿y: „trafnie usta-
la hierarchiê wa¿noœci wzglêdów przy 
wyznaczaniu dyrektyw czynów i pla-
nów konkretnych”44. Poprzednia ce-
cha 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 przeciw-
wskazañ. W tym drugim wypadku 
chodzi o branie pod uwagê spodzie-
wanych zysków i strat; czyli o kiero-
wanie siê tym, co najwa¿niejsze.


