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Uwagi wstêpne

Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie w zwiêz³y sposób bardzo
szerokiego zagadnienia, jakim jest analiza dzia³ania. Prakseologiê interesu-
j¹ zarówno wyodrêbnianie dzia³añ, ich ogólna typologia, jak i badanie kon-
kretnych dzia³añ. Prakseologiczna analiza dzia³ania obejmuje dwa ostatnie
obszary badawcze (typologia i badanie dzia³añ). Poni¿ej, wychodz¹c od ana-
lizy pojêcia dzia³ania, przedstawiono propozycjê ogólnej klasyfikacji dzia-
³añ oraz krótk¹ prezentacjê elementów, czyli sk³adowych dzia³ania. Wydaje
siê, ¿e próby syntezy w tym zakresie s¹ potrzebne. Uporz¹dkowanie tak
ogromnego i wielow¹tkowego dorobku prakseologii jest zadaniem trudnym,
ale potrzebnym. Nie tylko ze wzglêdu na walory dydaktyczne, lecz tak¿e
z uwagi nieustannie aktualn¹ potrzebê szukania wspólnego jêzyka rozjaœnia-
j¹cego fenomen ludzkiego dzia³ania.

Pojêcie dzia³ania

Dzia³anie mo¿na pojmowaæ jako wszelkie zachowania sterowane wol¹
cz³owieka, œwiadome i zorientowane na cel. Rezultatem dzia³ania jest okre-
œlony stan rzeczy, w za³o¿eniu korzystny dla podmiotu dzia³aj¹cego. Jest to
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za³o¿enie, poniewa¿ w rzeczywistoœci rezultaty dzia³ania mog¹ byæ, wbrew
zamierzeniom, niekorzystne. Ka¿de dzia³anie jest zwi¹zane ze zmian¹ lub
utrzymaniem istniej¹cego stanu rzeczy. Interpretacja dzia³ania jako formy
aktywnoœci powoduj¹cej wy³¹cznie zmiany w œrodowisku cz³owieka jest
niepe³na, gdy¿ zauwa¿amy szereg dzia³añ, których celem jest utrzymanie da-
nego stanu rzeczy.

Wieloznacznoœæ pojêcia dzia³ania powoduje, ¿e jest ono okreœlane b¹dŸ
jako zachowanie, postêpowanie, czynnoœæ, zadanie b¹dŸ inaczej – jako prze-
jaw, skutek, a nawet zaniechanie. Dzia³anie mo¿na rozpatrywaæ jako prze-
jaw lub rezultat. Dzia³anie jako przejaw jest roz³o¿onym w czasie postêpo-
waniem. Interesujemy siê tu wy³¹cznie ruchem lub bezruchem okreœlonego
rodzaju. Bezruch mo¿e byæ traktowany jako dzia³anie, poniewa¿ powstrzy-
manie siê od dzia³ania, czyli zaniechanie, bywa równie¿ form¹ dzia³ania.
Dzia³anie jako rezultat jest natomiast rozpatrywane w odniesieniu do skut-
ków, czyli stanów rzeczy spowodowanych aktywnoœci¹ cz³owieka. 

Czynnikiem wyró¿niaj¹cym dzia³anie spoœród ci¹gów dowolnych zacho-
wañ, jakie obserwujemy u cz³owieka, jest cel, czyli to, do czego w sposób
œwiadomy d¹¿y. W zachowaniu dostrzec mo¿na realizacjê wielu celów, któ-
re s¹ ze sob¹ bardziej lub mniej powi¹zane. Dzia³anie rozpatrujemy ze
wzgl¹du na cele ni¿szego rzêdu oraz cele wy¿szego rzêdu. Pierwsze z za³o-
¿enia przyczyniaj¹ siê do realizacji drugich, st¹d mówimy, ¿e cele ni¿szego
rzêdu s¹ œrodkiem realizacji celów wy¿szego rzêdu.

Osobnym zagadnieniem jest sytuacja, kiedy w zachowaniu dostrzegamy
wieloœæ sprzecznych ze sob¹ celów. Mielibyœmy wówczas do czynienia z za-
chowaniem chaotycznym. Zachowanie takie mo¿na jednak zawsze rozpatry-
waæ z punktu widzenia jednego z rozpoznanych celów i stwierdzaæ, w jakim
stopniu przyczynia siê ono do realizacji rozpatrywanego celu.

Rodzaje dzia³añ

Dzia³ania mo¿na dzieliæ ze wzglêdu na wiele kryteriów. Podzia³u doko-
namy przyjmuj¹c trzy kryteria: cel, podmiot, motyw oraz sposób dzia³ania.
Rodzaje dzia³añ wed³ug tych kryteriów podzia³u pokazano na rys. 1.

Z uwagi cel bêdziemy mówiæ o dzia³aniach prostych (elementarnych)
oraz dzia³ania z³o¿onych. Dzia³ania proste ukierunkowane s¹ na cele ni¿sze-
go rzêdu. Dzia³ania z³o¿one to zespó³ dzia³añ prostych, które razem maj¹ siê
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przyczyniæ do realizacji celu wy¿szego rzêdu. Z uwagi na podmiot mówimy
o dzia³aniach jednostkowych i dzia³aniach grupowych. Jak sama nazwa
wskazuje pierwsze s¹ realizowane przez jedn¹ osobê, drugie przez co naj-
mniej dwie osoby. Na marginesie warto dodaæ, ¿e istniej pewna korelacja
miêdzy dzia³aniami z³o¿onymi a dzia³aniami grupowymi. Ludzie zazwyczaj
organizuj¹ siê w grupy, by osi¹gaæ cele niemo¿liwe do wykonania przez po-
jedyncz¹ osobê, mamy wtedy do czynienia z dzia³aniem z³o¿onym. 

Rys. 1. Kryteria podzia³u dzia³añ

�ród³o: opracowanie w³asne.

Przyjêcie kryterium celu daje oczywiœcie inne jeszcze mo¿liwoœci po-
dzia³u dzia³añ. Przyk³adowo mo¿emy mówiæ o dzia³aniach celowych, niece-
lowych oraz przeciwcelowych. Dzia³anie przeciwcelowe to takie dzia³anie,
które wywo³a³o skutek niezgodny z zamierzeniem, natomiast dzia³anie nie-
celowe nie jest przyczyn¹ skutku, jaki sprawca chcia³ wywo³aæ. Niecelo-
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woœæ jest pojêciem szerszym od przeciwcelowœci. Dzia³ania niecelowe mo-
g¹ doprowadziæ do skutków korzystnych i niekorzystnych dla sprawcy.
Z punktu widzenia celu dzia³ania przeciwcelowe bêd¹ zawsze niekorzystne.
Nie ka¿de dzia³anie niecelowe jest dzia³aniem przeciwcelowym, ale ka¿de
dzia³anie przeciwcelowe jest równoczeœnie dzia³aniem niecelowym.

O podziale dzia³añ z uwagi na motyw mówimy maj¹c na uwadze powody,
dla których dzia³ania s¹ podejmowane. Powodem dzia³ania mo¿e byæ chêæ
utrzymania albo zmiana istniej¹cego stanu rzeczy [por. 5]. Ze wzglêdu na d¹-
¿enie do utrzymania istniej¹cego stanu rzeczy wyró¿nimy dzia³ania zapobie-
gawcze oraz zachowawcze. Dzia³anie zachowawcze utrzymuje istniej¹cy stan
rzeczy, gdyby nie zosta³o podjête, to ów stan rzeczy uleg³by zmianie
pod wp³ywem zmian warunków zewnêtrznych b¹dŸ dzia³ania innych osób.
Dzia³ania zapobiegawcze to czynnoœci zmierzaj¹ce do przeciwdzia³ania wy-
st¹pieniu okreœlonego stanu rzeczy, maj¹ charakter prewencyjny. Ró¿nica
miêdzy dzia³aniem zachowawczym a dzia³aniem zapobiegawczym polega
na orientacji. Dzia³anie zachowawcze jest zorientowane na aktualny stan rze-
czy i jego utrzymanie, dzia³anie zapobiegawcze jest zorientowane na okreœlo-
ny typ stanów przysz³ych i przeciwdzia³anie ich wyst¹pieniu. Dzia³ania
z uwagi na zmianê istniej¹cego stanu rzeczy dzielimy natomiast na dzia³ania
konstrukcyjne oraz dzia³ania destrukcyjne. Dzia³ania konstrukcyjne to czyn-
noœci maj¹ce na celu wywo³anie nowego stanu rzeczy, odmiennego od stanu
aktualnego. Dzia³anie destrukcyjne maj¹ z kolei na celu zniszczenie aktualne-
go stanu rzeczy. Pozornie odró¿nienie tych dwóch typów dzia³añ jest trudne.
Przyk³adem mo¿e byæ has³o rosyjskich nihilistów w XIX w.: „dzie³o niszcze-
nia jest radoœci¹ tworzenia”. Niszcz¹c coœ, tworzymy nowy porz¹dek. A jed-
nak podobieñstwa miêdzy dzia³aniem konstrukcyjnym a destrukcyjnym s¹
pozorne. Pomijaj¹c motywy takiego postêpowania, mo¿na w skrócie powie-
dzieæ: dzia³anie konstrukcyjne ma na celu wywo³anie nowego stanu rzeczy,
dzia³anie destrukcyjne – znikniêcie dotychczasowego stanu rzeczy.

Interesuj¹cym uzupe³nieniem powy¿szej klasyfikacji jest podzia³ ze
wzglêdu na sposób dzia³ania. Sposób dzia³ania mo¿na rozumieæ jako meto-
dê lub nawet szerzej – jako strategiê dzia³ania. Z tego punktu widzenia dzia-
³ania bêd¹ siê zatem dzieliæ na te, które s¹ wykonywane przy u¿yciu znanych
i zweryfikowanych metod, oraz na te, których takich metod nie wykorzystu-
j¹. Bêd¹ to dzia³ania metodyczne oraz dzia³ania spontaniczne. 

Zagadnieniem otwartym pozostaje wyodrêbnienie dzia³añ twórczych.
W odró¿nieniu od dzia³añ odtwórczych, dzia³ania twórcze s¹ dzia³aniami
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konstrukcyjnymi, ale takimi, w wyniku których powstaje nowy, nieznany
dot¹d stan rzeczy. Elementy nowoœci dostrzegamy nie tylko w rezultatach ta-
kich dzia³añ, lecz czêsto w sposobie ich wykonania. 

Przedstawiona klasyfikacja dzia³añ uwidacznia potrzebê uœciœlenia pew-
nych terminów zwi¹zanych z pojêciem dzia³ania, terminów, które odzwier-
ciedla³yby jego strukturê i stanowi³y narzêdzie g³êbszej analizy. 

Sk³adowe i kierunki analizy dzia³ania

Klasyczna teoria dzia³ania opiera siê na koncepcjach zaproponowanych
przez Arystotelesa. W jego dzie³ach (g³ównie Etyce nikomachejskiej, Etyce
eudemejskiej, Etyce wielkiej oraz Retoryce) podjête zosta³y kwestie zbli¿one
do w¹tków, jakie du¿o póŸniej mia³a podj¹æ na nowo i z nieco innej perspek-
tywy prakseologia. Wed³ug tej klasycznej teorii pe³na analiza dzia³ania jest
mo¿liwa poprzez odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania: kto dzia³a? – czyli kim
jest podmiot dzia³aj¹cy; co dzia³a? – czyli co jest przedmiotem czynu; czego
siê dzia³anie tyczy? – czyli na jakim materiale dzia³anie siê odbywa; za po-
moc¹ czego siê dzia³a? – czyli za pomoc¹ jakich œrodków i narzêdzi wyko-
nywany jest czyn; dlaczego siê dzia³a? – czyli co jest przyczyn¹ dzia³ania
i co dziêki niemu chce siê osi¹gn¹æ; oraz w jaki sposób siê dzia³a? – czyli ja-
kie s¹ metody dzia³ania. Podmiot dzia³aj¹cy mo¿e byæ nieœwiadom któregoœ
z tych elementów okolicznoœci zewnêtrznych, nie sposób jednak twierdziæ,
aby by³ nieœwiadom wszystkich. Dzia³anie bez œwiadomoœci nie jest zatem
dzia³aniem w dos³ownym sensie, dlatego wed³ug koncepcji Arystotelesa nie
tylko zwierzêta, ale i te¿ dzieci – nie dzia³aj¹.

W ujêciu T. Kotarbiñskiego podstawowymi elementami dzia³ania s¹:
sprawca, impuls dowolny, materia³, wytwór, tworzywo, dzie³o, narzêdzie,
sposób dzia³ania, metoda, cel oraz skutek. Sprawc¹ dzia³ania mo¿e byæ tyl-
ko cz³owiek. Impuls dowolny to termin pierwotny, nie definiowany. Jest wa-
runkiem niezbêdnym dzia³ania, tym co inni okreœlaj¹ mianem pobudki, mo-
tywu lub wprost – woli. Tworzywo jest materia³em, z którego powstaje
wytwór. Wytwór z kolei to rzecz, której stan lub zmiana s¹ rezultatem dzia-
³ania sprawcy. Pojêciem ogólniejszym od wytworu jest dzie³o, oznacza wy-
nik dzia³ania. Miedzy tworzywem, dzie³em, a wytworem zachodz¹ pewne
relacje. „Tworzywo ze wzglêdu na dany impuls dowolny danego osobnika
i ze wzglêdu na dane jego dzie³o jest to pewien obiekt z chwili od pocz¹tku
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impulsu do ukoñczenia dzie³a, z którego to obiektu powsta³a rzecz bêd¹ca
wytworem ze wzglêdu na to dzie³o, innymi s³owy jest to obiekt przerobiony
na wytwór. Wytwór bowiem zaczyna istnieæ, gdy dzie³o zosta³o spe³nione,
gdy minê³a chwila tego dzie³a...” [2, s. 44]. Narzêdziem jest taka rzecz, któ-
ra umo¿liwia przenoszenie ruchu cia³a ludzkiego na materia³; sposobem
dzia³ania – umyœlny tok postêpowania; metod¹ – sposób dzia³ania, który mo-
¿e byæ wielokrotnie stosowany. Pojêcie skutku i celu s¹ zwi¹zane, czêœcio-
wo przynajmniej, z dzie³em i wytworem. Autor Traktatu o dobrej robocie
wi¹¿e cel z pojêciem planu, wyró¿nia gradacjê celów, lecz sam cel zdaje siê
traktowaæ, podobnie jak impuls dowolny, jako pojêcie pierwotne.

Istniej¹ równie¿ inne propozycje odnoœnie do nazewnictwa i rozumienia
terminów zwi¹zanych z dzia³aniem. Siêgaj¹c w nie g³êbiej, szybko zauwa-
¿ymy, ¿e problematyka dzia³ania bardzo siê komplikuje. Pewnym u³atwie-
niem jest wprowadzenie kryterium czasu. Z uwagi na roz³o¿enie dzia³ania
w czasie mo¿emy wyodrêbniæ trzy sytuacje: stan rzeczy przed dzia³aniem,
stan rzeczy trakcie dzia³ania i stan rzeczy po dzia³aniu. W stosunku do tego
podzia³u mo¿na dalej analizowaæ pojêcia podstawowe, którymi s¹: sprawca,
postawa, intencja, cel, sposób, materia³, narzêdzie, wytwór, rezultat, konse-
kwencja. Powi¹zania miêdzy sk³adowymi dzia³ania pokazano na rys. 2.

Rys. 2. Sk³adowe dzia³ania

�ród³o: opracowanie w³asne.

W przedstawionej na rys. 2 typologii na uwagê zwraca rozró¿nienie miê-
dzy konsekwencj¹ a rezultatem dzia³ania. Nie nale¿y uto¿samiaæ tych pojêæ.
WeŸmy prosty przyk³ad. Dzia³anie polega na otwieraniu okna w zamkniê-
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tym pomieszczeniu. Rezultatem takiego dzia³ania bêdzie po prostu otwarte
okno, natomiast konsekwencje mog¹ byæ ró¿ne, np. spadek temperatury
w pomieszczeniu. Ka¿de dzia³anie wywiera wp³yw bezpoœredni i poœredni
na otoczenie. Dzia³anie jest transformacj¹ jednego stanu rzeczy w inny, któ-
ry mo¿e wywo³aæ kolejne zmiany w uk³adzie stanów rzeczy [por. 4]. G³êb-
sza analiza dzia³ania nie powinna siê zatem koñczyæ na badaniu wy³¹cznie
rezultatu dzia³añ, lecz obejmowaæ równie¿ ich konsekwencje.

Analiza dzia³ania z punktu widzenia prakseologii nie ogranicza siê tylko
do badania uwarunkowañ oraz rozpoznawania powi¹zañ miedzy sk³adowy-
mi dzia³ania. Szerszy zakres badañ pokazano w tab. 1.

Tab. 1. Kierunki prakseologicznej analiza dzia³ania

�ród³o: opracowanie w³asne.

Analiza prakseologiczna w szerokim rozumieniu obejmuje nie tylko ba-
danie celu oraz metod dzia³ania, ale bierze równie¿ pod uwagê sprawcê dzia-
³ania, realizacjê celu, ocenê dzia³ania oraz warunki dzia³ania. W analizie na-
le¿y traktowaæ te obszary badañ ³¹cznie. Jest to szczególnie widoczne
w analizie warunków dzia³ania. Warunki dzia³ania to wszystkie okoliczno-
œci, które wp³ywaj¹ na tok postêpowania sprawcy. Mówi¹c o warunkach,
mamy na myœli wszelkie czynniki, które wp³ywaj¹ na formu³owanie celu,
dobór œrodków oraz samo wykonanie dzia³ania. Czynniki te dzielimy
na czynniki zale¿ne, niezale¿ne lub czêœciowo zale¿ne (czynniki sytuacyjne)
od woli sprawcy. Czynniki niezale¿ne to takie, które wywieraj¹ wp³yw
na dzia³anie, ale na które sprawca nie ma wp³ywu. Czynniki sytuacyjne
zmieniaj¹ siê w czasie, w pewnych okresach sprawca mo¿e mieæ na nie
wp³yw, w innych takiego wp³ywu nie ma. Analiza warunków dzia³ania jest
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Sprawca
dzia³ania

Warunki
dzia³ania

Cel
dzia³ania

Metody
dzia³ania

Realizacja
celu

Ocena
dzia³ania

1. Cechy
sprawcy 
2. Postawa
sprawcy 
3. Zachowa-
nie sprawcy

1. Czynniki
zale¿ne 
2. Czynniki
niezale¿ne 
3. Czynniki
sytuacyjne

1. Formu³o-
wanie celu
2. Podzia³
celu
3. Hierarchi-
zacja celów

1. Preparacja
dzia³añ
2. Racjonali-
zacja dzia³a-
nia
3. Dyrektywy
praktyczne

1. Podzia³
zadañ
2. Kolejnoœæ
zadañ
3. Motywa-
cja

1. Oceny
cz¹stkowe
2. Oceny
zagregowane
3. Kontrola



wa¿nym momentem w dzia³aniu i w du¿ym stopniu wp³ywa na sprawnoœæ
i skutecznoœæ podejmowanych przedsiêwziêæ. W staro¿ytnoœci stoicy defi-
niowali m¹droœæ jako umiejêtnoœæ odró¿niania tego na co cz³owiek ma
wp³yw od tego na co wp³ywu nie ma.

Fundamentalnym zagadnieniem w analizie dzia³ania jest ocena i wartoœcio-
wanie. Oceniaj¹c dzia³anie bierzemy pod uwagê jego tzw. walory praktyczne.
W Traktacie o dobrej robocie Kotarbiñskiego znajdujemy miêdzy innymi na-
stêpuj¹ce okreœlenia praktycznych walorów dzia³ania: skutecznoœæ, spraw-
noœæ, ekonomicznoœæ, po¿ytecznoœæ, produkcyjnoœæ, dok³adnoœæ, œcis³oœæ,
czystoœæ, operatywnoœæ, trwa³oœæ, prostota, oszczêdnoœæ, zrêcznoœæ, przedsiê-
biorczoœæ, uporczywoœæ, zwinnoœæ, pewnoœæ, niezawodnoœæ, elastycznoœæ, ra-
cjonalnoœæ, sumiennoœæ, ostro¿noœæ, gospodarnoœæ, œmia³oœæ, energicznoœæ,
rzutkoœæ, cierpliwoœæ, karnoœæ, zaradnoœæ, dzielnoœæ, starannoœæ, wytrwa³oœæ,
udatnoœæ, wydajnoœæ, bieg³oœæ, poprawnoœæ, twórczoœæ, solidnoœæ, mistrzo-
stwo [2, s. 104–130, 365–391]. Jak ³atwo zauwa¿yæ dzia³anie mo¿e byæ oce-
niane z uwagi na jego walory g³ówne oraz walory pomocnicze. 

Podsumowanie

Prakseologia daje podstawê do rozumienia i badania dzia³añ cz³owieka
z punktu widzenia walorów praktycznych, w szczególnoœci sprawnoœci
i skutecznoœci. W ten sposób staje siê dyscyplin¹, która stanowi odniesienie
dla wielu nauk praktycznych. Definiuj¹c podstawowe terminy, takie jak: cel,
œrodek, sprawca, wartoœæ dzia³ania – zmierza prakseologia do formu³owania
twierdzeñ uniwersalnych, które stanowi¹ zbiór zasad efektywnego dzia³ania.

Dzia³aæ skutecznie mo¿na w ró¿nych horyzontach czasowych. Dzia³anie
z punktu widzenia krótkiego horyzontu mo¿e byæ skuteczne, podczas gdy
w d³u¿szej perspektywie bywa szkodliwe. Problem granic prakseologii to
problem horyzontu dzia³ania. To czym wyró¿nia siê prakseologia od klasycz-
nych dociekañ na temat ludzkiej aktywnoœci, to fakt skrócenia tych horyzon-
tów. Pierwsze systematyczne analizy dzia³ania ludzkiego by³y przeprowadza-
ne z punktu widzenia ostatecznego celu jakim jest szczêœcie cz³owieka. 

Pogl¹dy jakoby istota ludzkiego dzia³ania ewoluowa³a wraz ze zmian¹
warunków w jakich cz³owiek funkcjonuje nie s¹ uprawomocnione. Zmienia-
j¹ siê instrumenty dzia³ania, stosowane narzêdzia. Cywilizacja oparta na wy-
sokich technologiach stwarza dogodne warunki do podnoszenia efektywno-
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œci w wielu dziedzinach. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e jest to tylko instrumen-
talna strona dzia³ania. Najogólniejsze zasady dzia³ania pozostaj¹ niezmie-
nione, co nie oznacza, ¿e s¹ one przez ludzi zawsze w³aœciwie odczytywane.
Z pewnoœci¹ czêœæ z nich pozostaje jeszcze ukryta.
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Paweł Cabała

PRAXEOLOGICAL ANALYSIS OF ACTION

S u m m a r y

The article focuses on the analysis of human action. At the beginning the term of
‘action’ is defined and then the classification of actions presented. There were pro-
posed three criteria of the classification: purpose, doer and motivation which allow
us to describe the nature of changes triggered by action. After that the basic elements
of action are considered. Analysis of action involves searching for relationships be-
tween them. The article assumes that the praxeological analysis of action should be
done by examination of all these elements and relations.

key words: human action, types of action, elements of action, conditions, results
and consequences of action, principles of analysis


