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Celem książki Piotra Makowskiego, będącej głównym jego osiągnię-
ciem w pozytywnie zakończonym przewodzie habilitacyjnym, jest 
wykazanie, że prakseologia Tadeusza Kotarbińskiego stanowi auto-
nomiczną, systematyczną i zaawansowaną teorię działania. Opubli-
kowanie tej książki po angielsku, w prestiżowym wydawnictwie Pal-
grave Macmillan ma za zadanie uświadomienie międzynarodowym 
czytelnikom zainteresowanym i zajmującym się problematyką teo-
rii działania, że ta, ważna obecnie subdyscyplina fi lozofi i analitycz-
nej ma swoje korzenie w dziele polskiego fi lozofa, czyli w Traktacie 
o  dobrej robocie opublikowanym w  1955 roku. Można wyrazić 
nadzieję, że dzięki pracy Makowskiego pionierskie idee autora Trak-
tatu dotychczas nieobecne w  mainstreamie współczesnej teorii 
działania zostaną dostrzeżone przez jego uczestników. 

Makowski wskazuje na dwa główne powody ograniczające recep-
cję polskiego projektu prakseologii za granicą. Po pierwsze, ze wzglę-
du na to, że projekt ów zrodził się w kraju należącym do bloku kra-
jów komunistycznych, prakseologię bez poważniejszych racji 
włączano do nurtu teorii marksistowskich i ta kwalifi kacja sprawiła, 
że nie dostrzegano jej prekursorskiego charakteru. Chociaż Traktat 
ukazał się po angielsku4, to szczególna, nieco archaiczna polszczy-
zna oryginału okazała się niezwykle trudną barierą językową 
i w przekładzie nie w pełni udało się oddać istotę wszystkich waż-
nych pojęć. Drugim powodem zapoznania idei prakseologicznych 

4  W 1965 roku, w tłumaczeniu Olgierda Wojtasiewicza.
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było zdaniem Makowskiego uwikłanie ich w trudności, jakie rodziło 
reistyczne stanowisko Kotarbińskiego, redukujące wszelkie katego-
rie ontologiczne do rzeczy. Negatywne konsekwencje reizmu przeja-
wiały się między innymi w  nieokreśloności roli intencjonalności, 
braku uwidocznienia „punktu widzenia sprawcy”, skrajnie ontolo-
gicznej interpretacji sprawstwa. Założenie o istnieniu wyłącznie rze-
czy prowadziło do udziwnień językowych utrudniających trafny 
przekaz istoty pojęć. Z  drugiej strony reizm na prakseologię mógł 
wpłynąć pozytywnie przez uwydatnienie pojęć skuteczności i spraw-
ności oraz troskę o analityczną precyzję stosowanych kategorii.

Książka Piotra Makowskiego stanowi staranną i wnikliwą rekon-
strukcję prakseologicznych idei Kotarbińskiego, odsłania ich fi lozo-
fi czne ugruntowanie oraz interpretuje je w  kontekście klasycznej 
i współczesnej teorii działania. Autor podjął udaną próbę wykazania 
na międzynarodowym forum, że kanon fi lozofi i działania został stwo-
rzony ponad pół wieku temu w Polsce. Wymagało to, oprócz solidnego 
zaplecza fi lozofi cznego, nie tylko przygotowania anglojęzycznej pre-
zentacji, ale również żmudnego przedzierania się przez zawiłości spe-
cyfi cznego języka Traktatu, docierania do istotnych fi lozofi cznych tre-
ści, ukrytych w  banalnych na pozór twierdzeniach ilustrowanych 
przykładami anachronicznych czynności życia codziennego. 

Jednym z  kluczowych zagadnień podjętych w  książce jest kry-
tyczna analiza skuteczności i sprawności, będących konstytutywny-
mi pojęciami dla prakseologii. Analiza ta nie tylko pokazuje ich zło-
żoność i  wzajemne relacje, ale również ujawnia, że kategorie 
kluczowe dla współczesnej teorii działania, takie jak „umiejętności”, 
„zdolności”, „powodzenie w działaniu” stanowią swoiste odpowied-
niki pomysłów Kotarbińskiego. Dystynkcja między sprawnością 
i  efektywnością bazująca na fi lozofi cznym rozumieniu ekonomicz-
ności pozwala konfrontować prakseologię z  koncepcją ograniczonej 
racjonalności, refl eksja nad sprawnością w  perspektywie moralnej 
zaś pokazuje odmienne stanowiska fi lozofi czne w  tym obszarze, 
w  szczególności własne stanowisko Autora ilustrowane w  oparciu 
o  praktyczne implikacje jednego z  eksperymentów myślowych 



Opinie i  infromacje o publikacjach

Nozicka. Analiza innej ważnej oceny prakseologicznej, a mianowicie 
racjonalności, przeprowadzona w  kontekście teorii racjonalności 
Herberta Simona, pokazuje, że istota opozycji między simonowską 
racjonalnością proceduralną i  substancjalną została wiele lat wcze-
śniej uchwycona w Traktacie jako rozróżnienie racjonalności meto-
dologicznej i rzeczowej. To ostatnie w świetle teorii racji do działania 
daje się ująć jako różnica, w  typie racji praktycznych, jakimi musi 
dysponować podmiot, by móc działać racjonalnie, w  szczególności 
dystynkcja między racjami pozornymi i  autentycznymi. Wyraźne 
nacechowanie konkretyzmem koncepcji racjonalności praktycznej 
może mieć, przy spełnieniu pewnych warunków, wymiar pozytywny. 

Rekonstrukcja prakseologicznego modelu preparacji działań 
przeprowadzona w  zestawieniu z   koncepcją Michaela Bratmana, 
tzw. planning theory of intention, okazała się bardzo owocna dla obu 
teorii. Tę ostatnią udało się znacząco poszerzyć i istotnie wzbogacić 
dzięki prakseologicznemu instrumentarium, w  szczególności idei 
sprawstwa, a z drugiej strony okazała się ona użyteczną platformą 
dla krytycznej interpretacji uwarunkowań procesu planowania 
zaproponowanych w Traktacie. Pionierskie okazały się także prakse-
ologiczne koncepcje dotyczące automatyczności działań, czyli czyn-
ności wykonywanych bezrefl eksyjnie. Tego typu czynności są przed-
miotem szerokich i  intensywnych studiów we współczesnej 
psychologii poznawczej. Z  kolei reinterpretacja koncepcji działań 
zbiorowych w  szczególności kooperacji pozytywnej i  negatywnej 
prowadzi do sformułowania swoistego prakseologicznego progra-
mu badawczego w teorii działań zbiorowych. 

Warto podkreślić, że Piotr Makowski nie tylko przywraca między-
narodowej społeczności naukowej zapomniane idee z obszaru prak-
seologii, ale również próbuje je rozwijać i  twórczo interpretować. 
Lokując swoje analizy w obszarze fi lozofi i działania i odwołując się 
do najnowszych badań empirycznych, pokazuje zarówno historycz-
ną i prekursorską rolę prakseologii, jak i jej naukowy potencjał. Bez 
wątpienia książka Tadeusz Kotarbiński’s Action Th eory stanowi ważny 
wkład współczesnej polskiej fi lozofi i do światowej teorii działania. 




