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Rekonstrukcja Weberowskiego ujêcia racjonalnoci dzia³ania wymaga
odwo³ania siê w pierwszej kolejnoci do fragmentów Podstawowych kategorii
socjologicznych ze zbioru Gospodarka i spo³eczeñstwo1. Tam bowiem Weber
definiuje ogólne pojêcie dzia³ania, przedstawia jego typologiê, wskazuje, co
rozumie pod pojêciem dzia³ania spo³ecznego i wreszcie, rozwa¿a w tym kontekcie pojêcie racjonalnoci. Drugim ród³em ustaleñ w tym zakresie bêd¹ wywody Webera zamieszczone w Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre2.
Weber definiuje dzia³anie jako ludzkie zachowanie, jeli i o ile dzia³aj¹cy [...] wi¹¿e z nim pewien subiektywny [i intencjonalny  P.P.] sens3, który
na gruncie empirycznych nauk o dzia³aniu (historii i socjologii rozumiej¹cej)
jest ustalany w czystych typach idealnych dzia³ania. Pojêcie dzia³ania jest zatem ambiwalentne, jeli idzie o jego przedmiot, za jego specyfika wi¹zaæ siê
bêdzie z metod¹ tworzenia typów idealnych dzia³ania4.
W Podstawowych kategoriach socjologicznych Weber przedstawia cztery
typy dzia³ania: celowo racjonalne, wartociowo racjonalne, charyzmatyczne
1

M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo. Zarys socjologii rozumiej¹cej, prze³. i wstêpem opatrzy³a D. Lachowska, Warszawa 2002.
2 Idem, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Fünfte, erneut duschgesehene Auflage,
Tübingen 1982.
3 M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo, s. 6.
4 Por. F. Maier, Zur Herrschaftslogik des sozialen Handelns: eine kritische Rekonstruktion von
Max Webers Gesellschaftstheorie, Königstein/Ts. 1982, s. 21.
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(emocjonalne) i tradycyjne. Sporód wymienionych szczególn¹ rolê odgrywa
to pierwsze  przez wzgl¹d na powi¹zanie z nim pojêcia racjonalnoci. Dlatego
te¿ temu typowi dzia³ania powiêcimy pierwsz¹ czêæ rozwa¿añ.
Dzia³aniem celowo racjonalnym Weber nazywa takie dzia³anie, w którym
dzia³aj¹cy orientuje siê na cel, rodki i skutki uboczne oraz rozwa¿a przy tym
racjonalnie rodki w odniesieniu do celów, jak i w odniesieniu do skutków
ubocznych, podobnie jak mo¿liwe ró¿ne cele5. Dzia³aj¹cy dzia³a zatem
w sposób instrumentalny. Dodajmy, ¿e tak te¿ zdaje siê myleæ, skoro kalkuluje rodki z uwagi na cel. W ka¿dym razie  powiada dalej Weber  dzia³aj¹cy nie dzia³a ani w sposób afektywny, ani tradycjonalny6. W dzia³aniu
celowo racjonalnym mog¹ natomiast wyst¹piæ elementy zachowania wartociowo racjonalnego. Takim elementem bêdzie rozstrzygniêcie dotycz¹ce konkuruj¹cych, wzglêdnie koliduj¹cych ze sob¹ wartoci. Odnotowaæ nale¿y, ¿e
mimo doboru rodków z uwagi na cel, dzia³anie to bêdzie cechowaæ orientacja
na wartoci.
Zarysowana charakterystyka dzia³ania celowo racjonalnego nie jest
wszak zupe³na. Oto bowiem Weber przyjmuje, ¿e dzia³anie tego typu w jego
modelowej postaci  jako absolutna racjonalnoæ celowa  jest konstruktem
zrozumia³ym w sposób racjonalny. Zrozumieæ w sposób racjonalny to tyle, co
poj¹æ intelektualnie sens w sposób ca³kowicie jednoznaczny, który staje siê
przez to w pe³ni oczywisty. Rozumienie to, inaczej ni¿ biologiczne pojmowanie,
odnosi siê do takich struktur sensu, których wzajemne stosunki maj¹ charakter
matematyczny i logiczny. Weberowskie wyjanienie istoty matematycznego
i logicznego charakteru wspomnianych relacji, którego wyrazem zdaje siê byæ
wspomniana kalkulacja, wyczerpuje siê w trzech przyk³adach: przywo³ania
w argumentacji twierdzenia Pitagorasa, dzia³ania matematycznego i wreszcie
w³aciwie przeprowadzonego wnioskowania logicznego. W przypadku dzia³ania celowo racjonalnego, w którym dedukujemy rodki ze znanych nam faktów
i celów, bêdziemy mieæ do czynienia z analogicznymi strukturami sensu, opieraj¹cymi siê na kategoriach celu i rodka. Z tego te¿ powodu dzia³anie celowo
racjonalne zrozumieæ mo¿emy intelektualnie w sposób podobny do tego, jak
wspomniane struktury sensu o pierwotnie logicznym b¹d matematycznym
charakterze, które s¹ ca³kowicie i jednoznacznie intelektualnie zrozumia³e.
Dzia³anie celowo racjonalne jako struktura sensu o analogicznym do matematycznego i logicznego charakterze bêdzie dla nas nie tyle ca³kowicie jednoznaczne, co dostatecznie oczywiste w tym oto sensie, ¿e struktury takie jeste5
6

M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo, s. 19.
Ibidem.
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my w stanie naladowczo prze¿yæ. Osi¹gniemy wówczas najwy¿szy mo¿liwy
stopieñ oczywistoci, jaki jest w pe³ni mo¿liwy jedynie w pierwotnie logicznych i matematycznych strukturach sensu. Dzia³anie celowo racjonalne pozwala zatem zrozumieæ realne dzia³anie ludzkie7 w sposób mo¿liwie racjonalny.
Jeli trafnie interpretujemy rozumowanie Webera, naladowcze prze¿ycie prowadzi do ustalenia irracjonalnych motywów, którymi kieruj¹ siê dzia³aj¹cy
i b³êdów (odchyleñ), które pope³niaj¹8.
Dodajmy, ¿e autor ten wyró¿nia rozumienie bezporednie i motywacyjne,
przy czym jedynie drugi z typów stanowi przypadek rozumienia w³aciwego
z perspektywy Weberowskiego programu socjologii rozumiej¹cej. Wyjaniaj¹c
ró¿nicê miêdzy tymi typami rozumienia, Weber odwo³uje siê do przyk³adów
dzia³añ, które maj¹ charakter instrumentalny. Mowa tu o takich dzia³aniach, jak
liczenie czy r¹banie drzewa9. Dotycz¹ one elementarnych procesów pracy,
w których bezporedni cel podejmowanych dzia³añ zbiega siê z ich rezultatem10, którego wyst¹pienie mo¿na naocznie stwierdziæ. W tym te¿ sensie mo¿liwe jest bezporednie rozumienie takich dzia³añ. Jednak w³aciwy sens, pochodny wobec rezultatu cel, wykracza poza obserwowalny przebieg sk³adaj¹cych siê
na te dzia³ania czynnoci oraz ich skutki11. Przedstawia siê on dopiero w okrelonym kontekcie, który tworz¹ materialne i spo³eczne warunki okrelaj¹ce
sytuacjê dzia³aj¹cego12. Tak te¿ liczenie mo¿e byæ zwi¹zane z kupieck¹ kalkulacj¹, naukowym dowodzeniem, technicznymi obliczeniami lub innym dzia³aniem stanowi¹cym kontekst13. Wspomniane warunki s¹ postaw¹ hipotezy
dotycz¹cej subiektywnego sensu okrelonego dzia³ania. Badacz, który j¹ formu³uje, idealizuje owe warunki tak, by umo¿liwia³y one optymalnie racjonalne
zachowanie14. Ujmuje je nastêpnie w jednoznacznym typie idealnym15 jako
racjonalne struktury sensu, do których przynale¿y bezporednio zrozumia³e
dzia³anie. Weber okrela rozumienie tych struktur mianem motywacyjnego
i uznaje za wyjanienie faktycznego przebiegu dzia³ania16. Dodajmy, ¿e w wietle idealno typowych struktur sensu dzia³anie mo¿e przedstawiaæ siê jako irracjonalne, wzglêdnie  uchodziæ za racjonalne. Weber myl¹co odnosi do tych
przypadków pojêcia racjonalnego i irracjonalnego rozumienia motywacyjnego.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ibidem, s. 7.
Ibidem.
Ibidem, s. 8.
F. Maier, Zur Herrschaftslogik des sozialen Handelns, s. 23.
Ibidem, s. 24.
Ibidem, s. 2324.
M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo, s. 8.
F. Maier, Zur Herrschaftslogik des sozialen Handelns, s. 24.
Ibidem s. 2324.
M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo, s. 9.
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Tak te¿, gdy górê bêd¹ bra³y afekty, np. ura¿ona pró¿noæ, rozumienie motywacyjne bêdzie mieæ charakter irracjonalny, jako ¿e irracjonalny charakter
maj¹ afekty i dzia³anie w afekcie. Jeli za idealno typowa struktura sensu
wskazuje na racjonalnoæ motywu dzia³ania (np. strzelaj¹cy dzia³a³ na rozkaz),
rozumienie motywacyjne bêdzie racjonalne.
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania nale¿y przyj¹æ, ¿e Weber wi¹¿e
dzia³anie oparte na kalkulacji rodków z uwagi na cel z pojêciem racjonalnoci. Takie te¿ jest integralnie z nim zwi¹zane mylenie dzia³aj¹cego. W typie
dzia³ania celowo racjonalnego dopatruje siê on bowiem struktur sensu analogicznych do takich jak matematyczno-logiczne. Umo¿liwiaj¹ one racjonalne
b¹d irracjonalne rozumienie motywacyjne dzia³añ realnych. Weber wyranie
przeciwstawia dzia³anie celowo racjonalne dzia³aniu tradycyjnemu oraz afektywnemu. Stwierdza, ¿e dzia³ania tradycjonalne i charyzmatyczne bliskie s¹
procesom, które poj¹æ mo¿na wy³¹cznie biologicznie17. Nie zawieraj¹ one
zatem struktur sensu analogicznych do matematyczno-logicznych i nie s¹ przez
to jako takie zrozumia³e intelektualnie. Nale¿y je traktowaæ jako odchylenia od
konstruktu czysto celowo racjonalnego przebiegu18 dzia³ania, które s¹ zrozumia³e na tle idealno typowo racjonalnych struktur sensu. Owe struktury sensu
tworz¹ kontekst umo¿liwiaj¹cy przejcie od rozumienia bezporedniego do interesuj¹cego z perspektywy socjologii rozumiej¹cej rozumienia motywacyjnego.
W wietle dotychczasowych rozwa¿añ przeciwieñstwem typu dzia³ania
racjonalnego, opartego na kalkulacji rodków z uwagi na cel, s¹ dzia³ania
afektywne i tradycyjne. S¹ one irracjonalne i to irracjonalne w sposób jednoznaczny, skoro stanowi¹ bezporednie przeciwieñstwo typu dzia³ania racjonalnego. Rodzi siê natomiast pytanie o typ dzia³ania wartociowo racjonalnego,
które  jak wynika z przytoczonego pogl¹du Webera  mo¿e byæ elementem
dzia³ania celowo racjonalnego.
W literaturze przedmiotu podkrela siê w tym kontekcie, ¿e wyeksponowanie dzia³ania celowo racjonalnego kryje okrelone zamierzenie metodyczne
i stanowisko Webera w odniesieniu do dzia³ania wartociowo racjonalnego
interpretowaæ nale¿y w kontekcie owego zamierzenia. Sprowadza siê ono do
uczynienia z dzia³ania tego typu celowo racjonalnego najwy¿szego wzorca
konstrukcji metodologicznych19 socjologii rozumiej¹cej. Zamiar ten, acz
w ograniczonym do pojêcia rozumienia zakresie, wykazalimy na podstawie
dotychczasowych rozwa¿añ. Stwierdzilimy, ¿e na potrzeby uzasadnienia
17
18
19

Ibidem, s. 14.
Ibidem, s. 8.
L. Nagl, Gesellschaft und Autonomie. Historisch-systematische Studien zur Entwicklung der
Sozialtheorie von Hegel bis Habermas, Wien 1983, s. 135.
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wspomnianego zamierzenia Weber trywializuje dzia³ania innego typu ni¿
celowo racjonalne20. Schemat tego rozumowania widoczny jest w tym fragmencie Podstawowych kategorii socjologicznych, w którym Weber zauwa¿a,
¿e z dzia³aniem wartociowo racjonalnym mamy do czynienia wówczas, gdy
kto bez wzglêdu na daj¹ce siê przewidzieæ nastêpstwa, dzia³a w myl swego
przekonania o tym, co nakazuje obowi¹zek, godnoæ, piêkno, religijne wskazanie, czeæ czy te¿ donios³oæ jakiej sprawy jakiegokolwiek rodzaju21. W zacytowanym zdaniu dostrzec mo¿na lad imperatywu kategorycznego w postaci
kategorycznego samo zobowi¹zania, które Weber czyni przedmiotem krytyki. Dowodzi bowiem, ¿e kategoryczne samozobowi¹zanie ma charakter jednostkowy, nie za powszechny i autonomiczny22. Jest tak przez wzgl¹d na
irracjonalny charakter wartoci. Weber neguje ich rozumowy charakter23,
okrelaj¹c je wpierw mianem przykazañ, wzglêdnie wymagañ24. Stwierdza ponadto, ¿e jedynie dzia³aj¹cy uznaje je za wi¹¿¹ce25. Jeli trafnie odczytujemy sens tego twierdzenia, wartoci le¿¹ce u podstaw dzia³ania wartociowo
racjonalnego s¹ niedostêpne naladowczemu prze¿yciu. Nie mog¹ byæ one
zrozumia³e i w tym tak¿e sensie s¹ irracjonalne, podobnie jak zorientowane na
nie dzia³anie. Mo¿na je poj¹æ intelektualnie (zrozumieæ) jedynie niekiedy i to
w stopniu dalece mniejszym od tego, na jaki pozwalaj¹ obecne w dzia³aniu
celowo racjonalnym struktury sensu.
Zacytowany powy¿ej fragment Podstawowych kategorii socjologicznych
daje tak¿e asumpt do sformu³owania pogl¹du, ¿e Weber nadaje refleksji aksjologicznej wymiar arbitralny. Chodzi tu przy tym nie tylko o sposób zorientowania dzia³aj¹cego na wartoci (kategoryczne samozobowi¹zanie), lecz tak¿e
o wybór tych¿e wartoci, oparty na subiektywnym, a przez to arbitralnym
przekonaniu dzia³aj¹cego. Arbitralnoæ tê wzmacnia traktowanie dzia³ania
opartego na samozobowi¹zaniu jako swoistego zalepienia. Weber wi¹¿e bowiem kategorycznoæ samozobowi¹zania z brakiem rozwa¿enia nastêpstw
dzia³ania26. W tym sensie w³aciwej dzia³aniu celowo racjonalnemu kalkulacji
celów przeciwstawiona zostaje ignorancja co do nastêpstw dzia³ania zorientowanego na realizacjê wartoci. Relacja ta ma charakter równie negatywny jak
analogiczna relacja kalkulacji rodków wzglêdem samozobowi¹zania27. Do20
21
22
23
24
25
26
27

Ibidem, s. 138.
M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo, s. 19.
L. Nagl, Gesellschaft und Autonomie, s. 138139.
Ibidem, s. 138.
M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo, s. 19.
Ibidem.
Ibidem.
L. Nagl, Gesellschaft und Autonomie, s. 138139.
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dajmy, ¿e irracjonalnoæ dzia³ania wartociowo racjonalnego bêdzie w konkretnych przypadkach stopniowalna. W najwy¿szym stopniu irracjonalne bêdzie dzia³anie, w którym wartociom nadaje siê charakter absolutny. Dzia³aj¹cy postêpuje wówczas bezwarunkowo w takim oto sensie, ¿e nie bierze pod
uwagê nastêpstw swojego dzia³ania28.
Z powy¿szego wynika, ¿e Weber dokonuje segmentacji typów dzia³ania
na dwie jednoznaczne formy29. Wyró¿nia dzia³ania racjonalne, oparte na kalkulacji rodków z uwagi na cel, oraz dzia³ania typu irracjonalnego: charyzmatyczne, tradycyjne oraz wartociowo racjonalne. Podkrelmy, ¿e s¹ to ujêcia
czyste, idealne, które nie stanowi¹ rzeczywistego odwzorowania ich przebiegu,
ale jednoznacznoæ wspomnianych form umo¿liwia analizê i rozumienie konkretnego dzia³ania.
Dotychczasowe rozwa¿ania powiêcilimy typom idealnym, dla których
istniej¹ dwie formy dzia³añ: racjonalne i irracjonalne. Weber konstruuje tak¿e
typy idealne dzia³ania spo³ecznego. S¹ one oparte na rozwa¿anym dotychczas
ogólnym pojêciu dzia³ania i ogólnych typach dzia³ania30, jak równie¿ zorientowane z punktu widzenia sensu na stanowi¹ce zewnêtrzny przejaw dzia³ania31
zachowania innych32. Swoj¹ aktualnoæ zachowuj¹ zatem poczynione na wstêpie uwagi dotycz¹ce specyfiki pojêcia dzia³ania, która  jak podkrelilimy
 ma swoje ród³o w metodzie tworzenia typów idealnych. Nale¿y wszak
zastrzec, ¿e na gruncie typów dzia³ania spo³ecznego silniej akcentowana jest
struktura subiektywnego odniesienia do zachowañ innych, która jest rozstrzygaj¹ca dla sensownoci dzia³ania spo³ecznego33. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze,
warto w tym miejscu zastanowiæ siê nad swoistoci¹ metody tworzenia typów
idealnych dzia³ania spo³ecznego.
Historyczno-porównawcza analiza wspomnianych typów idealnych dzia³ania spo³ecznego, która umo¿liwia zarysowanie swoistoci metody ich tworzenia, pozwala wychwyciæ nastêpuj¹ce prawid³owoci. Oto wyodrêbniane
przez Webera typy idealne opieraj¹ siê, oprócz cech konstytutywnych dla danego typu, na okrelonym zbiorze cech zorientowanych na uspo³ecznienie
dzia³ania34. Liczba i donios³oæ cech tego typu nie jest sta³a. W toku analizowanych przez Webera przeobra¿eñ wy³aniane s¹ takie typy dzia³ania spo³ecz28
29
30

M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo, s. 19.
Ibidem, s. 16.
Ibidem, s. 17: Jak ka¿de dzia³anie, tak¿e dzia³anie spo³eczne mo¿e byæ okrelane 1) celoworacjonalnie [...], 2) wartocioworacjonalnie [...], 3) afektywnie [...], 4) tradycjonalnie [...].
31 F. Maier, Zur Herrschaftslogik des sozialen Handelns, s. 22.
32 M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo, s. 17.
33 Por. F. Maier, Zur Herrschaftslogik des sozialen Handelns, s. 2122.
34 S. Kalberg, Max Weber lessen, Bielefeld 2006, s. 53.
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nego, w których z jednej strony wzrasta liczba i donios³oæ cech wiadcz¹cych
o spo³ecznym zorientowaniu dzia³ania, z drugiej zmniejsza siê liczba i donios³oæ cech sprzecznych z konstruktem dzia³ania celowo racjonalnego. W istocie chodzi tu o racjonalizacjê dzia³ania, tj. o zastêpowanie podporz¹dkowania siê
zwyczajowi, afektowi czy wartociom planowym dostosowaniem siê do w³asnych interesów gospodarczych35. Na gruncie socjologii rozumiej¹cej dzia³anie przez wzgl¹d na w³asne, subiektywne interesy tego typu uchodzi za najbardziej zracjonalizowan¹ postaæ dzia³ania spo³ecznego. Kreuje ono racjonalnie
zrozumia³e struktury sensu, najbli¿sze strukturom matematyczno-logicznym.
Uwaga ta zyskuje szczególnie donios³e znaczenie na gruncie w¹tpliwoci
interpretacyjnych zwi¹zanych z relacj¹ racjonalnoci dzia³ania i tzw. racjonalnoci systemowej36. Weber przedstawia bowiem racjonalnoæ tak¿e jako w³aciwoæ porz¹dków spo³ecznych, takich jak gospodarka czy panowanie, ujêtych w pojêcia idealno typowe37. Zaanonsowana w¹tpliwoæ dotyczy pytania
o relacjê konstruktu dzia³ania racjonalnego wzglêdem wspomnianych typów
idealnych. Drugi problem sprowadziæ mo¿na do pytania, jak dalece racjonalnoæ dzia³ania staje siê czynnikiem kszta³tuj¹cym wspomniane porz¹dki?
Zacznijmy od wyjanienia, w jaki sposób Weber koncypuje racjonalizacjê
systemow¹, czyli tak¹, która prowadzi do wykszta³cenia siê racjonalnych porz¹dków spo³ecznych. Istotne bêdzie tak¿e pokazanie ogólnej korespondencji
miêdzy tymi dwiema racjonalnociami.
W literaturze przedmiotu podkrela siê, ¿e Weber przedstawia trwaj¹cy
od XVIII w. proces racjonalizacji w dwóch wymiarach: kulturowym i spo³ecznym. W szerokim znaczeniu pojêcie racjonalizacji jest procesem instytucjonalizacji i motywacyjnego zakorzeniania kulturowo rozwiniêtych struktur wiadomoci powsta³ych z rozpadu religijnego i metafizycznego obrazu wiata (odczarowania). Sensotwórcza jednoæ ideowa tradycyjnej struktury wiadomoci
dzia³aj¹cych (jednego obrazu wiata) ulega zró¿nicowaniu na sfery wartoci
(idei), takie jak prawo, sztuka, nauka czy moralnoæ. Weber jest przekonany, ¿e
instytucjonalizacja tych sfer, stanowi¹cych owe kulturowo rozwiniête struktury
wiadomoci, jest wynikiem kierowania siê przez dzia³aj¹cych interesami materialnymi oraz takimi, które zwi¹zane s¹ z chêci¹ posiadania dóbr niematerialnych. Synteza tych interesów z wartociami (ideami) w dzia³aniu spo³ecznym
prowadzi do wykszta³cenia siê wspomnianych porz¹dków spo³ecznych. W tym
te¿ sensie racjonalizacja materializuje siê najpierw w wymiarze kulturowym.
35
36

M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo, s. 2223.
M. Hennen, Krise der Rationalität  Dilemma der Soziologie. Zur kritischen Rezeption Max
Webers, Stuttgart 1976, s. 14.
37 Autor okrela ten wymiar racjonalnoci mianem racjonalnoci systemowej  ibidem, s. 15.
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Powsta³y potencja³ racjonalizacyjny stanowi ród³o nowoczesnych struktur
wiadomoci instytucjonalizowanych na p³aszczynie spo³ecznej w postaci racjonalnych porz¹dków spo³ecznych, których ucielenieniem jest nowoczesna
gospodarka i oparte na biurokracji pañstwo38. W tych porz¹dkach dzia³aj¹cy
kieruje siê interesami gospodarczymi, o czym wspomnielimy w dotychczasowych rozwa¿aniach. Racjonalizacja dzia³ania koresponduje zatem na poziomie
ogólnym z przebiegiem racjonalizacji systemowej. Nie rozstrzyga to wszak
w¹tpliwoci, których dotyczy wczeniej postawione pytanie.
Podejmuj¹c próbê udzielenia odpowiedzi, przypomnieæ nale¿y, ¿e program socjologii rozumiej¹cej Webera zak³ada analizê zachowañ grup spo³ecznych czy zjawisk przez pryzmat jednostkowego dzia³ania spo³ecznego39. Jest
ono przedmiotem badañ historii i socjologii rozumiej¹cej. Weber wyjania bowiem, ¿e w postulowanym przez niego podejciu nie istniej¹ dzia³aj¹ce osoby
zbiorowe, takie jak pañstwo czy naród. Na gruncie nauk empirycznych
o dzia³aniu s¹ one traktowane jako pewien szczególny przebieg faktycznego
(lub traktowanego jako mo¿liwe) dzia³ania spo³ecznego jednostek40. Dlatego
analizy porównawczo-historyczne Webera skupiaj¹ siê na pokazaniu, gdzie
wyst¹pi¹ elementy idealno typowych postaci dzia³ania spo³ecznego. W tym
celu dokonuje on wyboru jedynie tych sfer czy fragmentów rzeczywistoci,
w których dzia³anie staje siê dzia³aniem spo³ecznym. W rezultacie dowodzi, ¿e
to przede wszystkim dzia³anie spo³eczne prowadzi do wy³onienia takich porz¹dków, jak prawo, gospodarka, religia czy panowanie oraz okrelonych
zwi¹zków natury uniwersalnej, jak rodzina czy ród41. Przyjmuje za³o¿enie,
zgodnie z którym ludzka aktywnoæ kszta³tuje otaczaj¹c¹ rzeczywistoæ w duchu wolnoci, zatem przenika do wszelkich sfer rzeczywistoci. Poniewa¿ jednak Weber nie bada jej ca³okszta³tu, w literaturze przedmiotu stwierdza siê, ¿e
za³o¿enie to realizuje w ten sposób, ¿e w porz¹dkach wyodrêbnionych zgodnie
z kryterium spo³ecznego zorientowania dzia³ania identyfikuje zjawiska czy
problemy dla nich wspólne. Za przyk³ad pos³u¿yæ mo¿e uznane za typowe dla
religii poszukiwanie wyjanienia i pocieszenia w cierpieniu, nieszczêciu
i nêdzy, do których Weber powraca z innej perspektywy w analizie porz¹dków
panowania, rozwa¿aj¹c motywy, dla których okazywane jest w nich pos³uszeñ38 L. Meyer, Absoluter Wert und allgemeiner Wille. Zur Selbstbegründung dialektischer Gesellschaftstheorie, Bielefeld 2005, s. 4952. Dodaæ nale¿y, ¿e wykszta³cenie siê nowoczesnej gospodarki
i pañstwa tworzy pojêcie racjonalizacji w wê¿szym znaczeniu.
39 Por. Uwagi dotycz¹ce ró¿nic miêdzy neokantowskim programem socjologii rozumiej¹cej
a francusk¹ socjologi¹ strukturalistyczn¹ Durkheima, w: ibidem, s. 4648.
40 M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo, s. 1112.
41 S. Kalberg, Max Weber lessen, s. 5253.
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stwo. W ten sposób racjonalne dzia³anie kreuje rzeczywistoæ o tym charakterze42. Zatem ka¿dy z typów idealnych dzia³ania spo³ecznego bêdzie mia³ potencja³ kszta³towania zarówno poszczególnych porz¹dków rzeczywistoci spo³eczno-kulturowej, jak i jej ca³okszta³tu. W konsekwencji nale¿a³oby przyj¹æ,
¿e pojêcia idealno typowe dzia³ania spo³ecznego tworzone s¹ poprzez odniesienie do racjonalnoci w wymiarze systemowym. Racjonalnoæ systemowa
tworzy tak¿e pewien kontekst, który u³atwia rozumienie czystego typu dzia³ania spo³ecznego43. Ju¿ w tym zarysie, odnosz¹cym siê do metody rekonstrukcji
racjonalnych porz¹dków spo³ecznych, widoczna jest autonomizacja pojêcia racjonalizacji systemowej, której dotyczy drugie z postawionych pytañ.
Szersze spojrzenie na wyra¿on¹ w pytaniu w¹tpliwoæ wymaga przytoczenia uwag Webera sformu³owanych we fragmentach Gesammelte Aufsätze
zur Wissenschaftslehre44, a odnosz¹cych siê do konsekwencji racjonalizacji
systemowej. Weber rozpatruje je z perspektywy dzia³aj¹cych. Wed³ug niego
sposób funkcjonowania racjonalnych porz¹dków spo³ecznych, których ucielenieniem jest biurokracja i kapitalizm, mo¿na przewidzieæ tak, jak przewiduje
siê dzia³anie maszyny i dzia³aæ w myl sensu okrelonego porz¹dku45. To
twierdzenie prowadzi do dwóch wniosków, które maj¹ konsekwencje o donios³ym charakterze.
Po pierwsze, interpretatorzy przytoczonego fragmentu rozwa¿añ Webera
podkrelaj¹, ¿e rezultatem racjonalizacji systemowej jest przekonanie o racjonalnoci warunków ¿ycia, tzn. ¿e warunki te s¹ ludzkimi artefaktami tworzonymi, poznawalnymi i kontrolowanymi w sposób racjonalny. Racjonalnoæ systemowa niesie tak¿e przekonanie, ¿e ludzkim zachowaniem kieruj¹ okrelone
regu³y46. Ods³ania siê w tym kontekcie nowy wymiar tego aspektu racjonalnoci samego dzia³ania, jakim jest racjonalnoæ mylenia. Jej przejawem jest
ludzka zdolnoæ dostosowania siê do porz¹dków racjonalnych systemowo47.
W tym sensie podmioty dzia³aj¹ce tak te¿ myl¹, tj. przyjmuj¹ tak¹ w³anie
42
43
44

Ibidem.
Ibidem, s. 53.
Por. R. Sackmann, Herrschaft, Rationalisierung und Individualisierung. Refolmulierung und Kritik
der Herrschafts- und Rationalisierungstheorie Max Webers, Frankfurt am MainBerlinNew YorkParis
1990, s. 61. W przytoczonym fragmencie Gospodarki i spo³eczeñstwa Weber stwierdza, ¿e pojêcie
racjonalizacji dzia³ania jest wieloznaczne. Sackmann zwraca uwagê na zwi¹zane z t¹ uwag¹ odes³anie
do dalszej czêci rozwa¿añ. Problem wieloznacznoci racjonalizacji dzia³ania nie znajduje jednak rozstrzygniêcia w Podstawowych kategoriach socjologicznych.
45 M. Weber, Gesammelte Aufsätze, s. 325: Das Zusammenwirken von Maschinenteilen z.B.
erfolgt ganz in dem gleichen logischen Sinne nach »menschlich gesetzten Regeln« wie das Zusammenwirken gewaltsam zusammengekoppelter Zugpferde oder Sklaven oder endlich  dasjenige »freier«
menschlicher Arbeiter in einer Fabrik. Por. tak¿e M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo, s. 24.
46 R. Sackmann, Herrschaft, s. 61.
47 M. Hennen, Krise der Rationalität, s. 17.
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perspektywê w ocenie dzia³ania swojego i innych b¹d te¿ w ocenie zjawisk. Na
gruncie rozwa¿añ Webera ten wymiar racjonalnoci mylenia zdaje siê byæ tak
mocno powi¹zany z racjonalnoci¹ dzia³ania, ¿e kreuje racjonalny tryb ¿ycia48.
Po drugie, jakkolwiek racjonalnoæ dzia³ania nie jest dla Webera celem
samym w sobie (st¹d jego porz¹dkuj¹ca rola wewn¹trz rozwa¿anych struktur
spo³ecznych49), to zracjonalizowana systemowo postaæ porz¹dków spo³ecznych autonomizuje siê wzglêdem dzia³ania. Problem bowiem w tym, ¿e
z perspektywy dzia³aj¹cych racjonalizacja oznacza utratê wolnoci (element
przystosowania) i postêpuje dalej, niejako samoistnie, wewn¹trz wspomnianych porz¹dków. Ich dalsze przeobra¿enia maj¹ przy tym charakter nierównoleg³y, niesynchroniczny, co nieuchronnie musi oznaczaæ marginalizuj¹ce dzia³ania spo³eczne napiêcia miêdzy nimi50. Za postawion¹ tez¹ przemawia za³o¿eniowy charakter twierdzenia, w myl którego dzia³anie ludzkie kszta³tuje
w duchu wolnoci rzeczywistoæ spo³eczno-kulturow¹ oraz ta oto okolicznoæ,
¿e w Weberowskim idealno typowym ujêciu Okcydentu jako okrelonej formacji
kulturowej to w³anie racjonalnoæ stanowi tê jej cechê, która wyró¿nia Okcydent sporód innych formacji kulturowych. Twierdzi siê nawet, ¿e racjonalnoæ
jako cecha separuje kulturê Okcydentu od innych systemów (spo³ecznych)51.
48
49

Ibidem, s. 16.
Ibidem, s. 1617. Twierdzenie, zgodnie z którym dzia³anie racjonalne pe³ni rolê porz¹dkuj¹c¹,
nale¿y rozumieæ w ten sposób, ¿e dzia³anie celowo racjonalne porz¹dkuje otaczaj¹c¹ dzia³aj¹cego rzeczywistoæ empiryczn¹ do postaci przedstawiaj¹cej siê jako okrelona struktura, wzglêdnie  do takiej
postaci pozwala uporz¹dkowaæ rzeczywistoæ. Dzia³aj¹cy jest przecie¿ przekonany, ¿e ludzkim dzia³aniem kieruj¹ okrelone regu³y. Odmienne uzasadnienie formu³uje Hennen, ale jego wyjanienie wymaga
odniesienia siê do twierdzenia o heteronomicznym kontinuum, tj. o nieskoñczonej ró¿norodnoci ca³okszta³tu rzeczywistoci oraz ka¿dego pojedynczego przedmiotu, do którego kieruje siê nasze poznanie.
Racjonalne dzia³anie mia³oby jakoby owe heteronomiczne kontinuum racjonalizowaæ, tj. nadawaæ rzeczywistoci z woli dzia³aj¹cego postaæ okrelonej struktury. Hennen g³osi zatem, ¿e dzia³aj¹cy staje
wobec nieskoñczenie ró¿norodnej rzeczywistoci i nadaje jej swoim racjonalnym dzia³aniem postaæ
okrelan¹ tu mianem struktury, wzglêdnie  ów probierz racjonalnoci pozwala dzia³aj¹cemu nadaæ
otaczaj¹cej go rzeczywistoci postaæ immanentnie racjonalnej struktury. Twierdzenie to uznaæ nale¿y
w takiej postaci za b³êdne, jeli przyjmuje siê jako jego podstawê, ¿e Weber traktuje tezê o heteronomicznym kontinuum jako empiryczn¹. Tymczasem nie jest to stwierdzenie faktu, lecz za³o¿enie epistemologiczne recypowane od Heinricha Rickerta. Sam Rickert traktuje je jako swoiste, bezporednie
przekonanie poprzedzaj¹ce dyskursywne poznanie. Pozwala ono zbudowaæ teoriê poznania i odeprzeæ
zarzut uczynienia jej podstaw¹ pojêcia bêd¹cego wytworem naukowego poznania. Musielibymy zatem
uznaæ, ¿e podmiot teoriopoznawczy jest podmiotem dzia³aj¹cym w strukturach sensu, o których mowa
w Podstawowych kategoriach socjologicznych, co jest niedorzecznoci¹. Faktem jest wszak, ¿e Weber
sporo miejsca w swoich rozwa¿aniach powiêca rzeczywistoci tak¿e w jej realnym wymiarze, zatem
takim, jak dzia³anie. Por. tak¿e P.-U. Merz, Max Weber und Heinrich Rickert. Die erkenntniskritischen
Grundlagen der verstehenden Soziologie, Würzburg 1990, s. 7879; H. Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlicher Begriffsbildung: eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften, dritte
und vierte verbesserte und ergänzte Auflage, Tübingen 1921, s. 2829.
50 F. Maier, Zur Herrschaftslogik des sozialen Handelns, s. 53.
51 M. Hennen, Krise der Rationalität, s. 1415.
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Sam Weber dostrzega problematycznoæ przedstawionego ujêcia racjonalnoci52, w myl którego funkcjonowanie racjonalnych porz¹dków spo³ecznych wykazuje podobieñstwa do dzia³ania maszyny. W jego rozwa¿aniach
subiektywne przekonanie o nieograniczonej mo¿liwoci zmiany, do której
doprowadziæ mo¿e dzia³anie równych sobie ludzi, wyranie zbiega siê z wysokim stopniem obiektywizacji rzeczywistoci53. Rzeczywistoæ, której zmiany przedstawiaj¹ siê jako mo¿liwe, jest bowiem w wysokim stopniu zmechanizowana54 i w tym sensie jej kszta³t i charakter zachodz¹cych w niej zmian s¹
w du¿ym stopniu niezale¿ne od dzia³ania. Jakkolwiek zatem to ludzkie dzia³anie kszta³tuje rzeczywistoæ spo³eczno-kulturow¹, przypisanie cechy racjonalnoci jej kluczowym fragmentom oznaczaæ musi autonomizacjê racjonalnoci
jako cechy systemu i to autonomizacjê postêpuj¹c¹, jeli zwa¿yæ, ¿e w wywodach Webera nie ma dla niej alternatywy55. Innymi s³owy, na gruncie Weberowskich ujêæ idealno typowych racjonalnoæ systemowa sprowadzona do postaci racjonalnoci formalnej stanowi wy³¹czn¹ postaæ racjonalnoci w kulturze
Okcydentu. Dodajmy, ¿e nie sposób okreliæ stopnia organizacji rzeczywistoci, po osi¹gniêciu którego system samoczynnie reprodukuje racjonalnoæ
dzia³aj¹cego, staj¹c siê samoistnym ród³em sensu. Jest tak choæby przez
wzgl¹d na mo¿liwoæ ró¿nego zaawansowania tego procesu w ró¿nych porz¹dkach spo³ecznych. Przyj¹æ mo¿na, ¿e racjonalizacja dotyczy kluczowych sfer
rzeczywistoci spo³eczno-kulturowej formacji okrelanej mianem kultury zachodniej w XX w. Taki wniosek wydaje siê uprawniony na tle uwag o metodzie tworzenia typów idealnych dzia³ania spo³ecznego oraz sposobie prowadzenia przez Webera analiz historyczno-porównawczych.
Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania powiêcone racjonalnoci
dzia³ania, przyj¹æ nale¿y, ¿e Weberowskie ogólne pojêcie dzia³ania jest ambiwalentne, jeli idzie o jego przedmiot. Specyfikê dzia³ania wydobywa dopiero
metoda, któr¹ autor ten stosuje, tworz¹c idealno typowe pojêcia dzia³ania.
Okazuje siê wówczas, ¿e Weber wi¹¿e z pojêciem racjonalnoci czyste pojêcie
dzia³ania celowo racjonalnego w ten sposób, ¿e racjonalnym nazywa on dzia³anie oparte na kalkulacji rodków z uwagi na cel. Takie ujêcie dzia³ania umo¿liwia racjonalne b¹d irracjonalne rozumienie motywacyjne dzia³añ realnych.
Typ dzia³ania celowo racjonalnego stanowi tak¿e podstawê konstruktów dzia³ania spo³ecznego (typów idealnych dzia³ania spo³ecznego). Przyjêta przez
Webera metoda ich tworzenia dowodzi racjonalizacji dzia³ania, z któr¹ kore52
53
54
55

R. Sackmann, Herrschaft, s. 61.
Ibidem.
Ibidem.
Por. M. Hennen, Krise der Rationalität, s. 16.
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sponduje racjonalizacja systemowa. Pojawia siê w nich nowy wymiar przynale¿nej do racjonalnoci dzia³ania racjonalnoci mylenia, tj. ocena dzia³ania
(swojego i innych) z perspektywy racjonalnoci systemowej. Na gruncie wywodów Webera odnotowaæ nale¿y tak¿e zarysowane w¹tpliwoci interpretacyjne zwi¹zane z relacj¹ racjonalizacji dzia³ania do racjonalizacji systemowej.
Pokazuje siê autonomizacja tej ostatniej, choæ Weber nie rozstrzyga zwi¹zanych z tym procesem w¹tpliwoci. Kierunek racjonalizacji systemowej i jej
bezalternatywnoæ pozwalaj¹ przyj¹æ, ¿e wytwór dzia³ania racjonalnego odrywa siê od niego (marginalizacja dzia³ania) i przestaje reprodukowaæ, przynajmniej w kluczowych sferach aktywnoci ludzkiej, sensy kreowane dzia³aniem
ludzkim. Przyj¹æ nale¿a³oby zatem, ¿e konstrukt dzia³ania spo³ecznego redukuje siê w relacji z autonomiczn¹ racjonalnoci¹ systemow¹ do dzia³ania celowo
racjonalnego.

ABOUT THE RATIONALITY OF ACTING
IN MAX WEBER’S THEORY
(SUMMARY)

The article concerns the rationality of acting in Max Webers theory of action. The taken
attempt of reconstruction of the relation between action and the rationality refers to general types
of action and of types of public action. The following regularities of Weber of the presentation are
becoming apparent: first, special significance of action of the intentional-rational type, so which is
based on the calculation of means because of the purpose. Such action contains structures of the
meaning analogous to mathematical-logical what understanding real action enables. Action of the
intentional-rational type constitutes the construct on which types of public action are relying.
Weber is increasing meaning of intentional-rational elements in these types of action (is rationalizing them) and the number and the significance of trademarks proving about public directing
action. This way contemplated clean types of public action constitute the foundation for the
rationality of the social orders. Until the end however thinking of the structure covered with
drawings here is showing that the system rationality is reducing public informing acting, getting it
for rational action because of the purpose.

ÜBER DIE RATIONALITÄT DES HANDELNS
NACH MAX WEBER
(ZUSAMMENFASSUNG)

Dieser Aufsatz möchte im Licht der Handlungstheorie von Max Weber einen Einblick in
den Zusammenhang zwischen der Rationalität und Handlung anbieten. Die aufgestellten Thesen
sind auf allgemeine Handlungstypen, darunter auf das soziale Handeln, eingeschränkt. Trotz all
seiner gedanklichen Komplexität ist in der Weberschen Handlungtheorie folgende konzeptuelle
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Grundhaltung sichtbar: eine besondere Bedeutung räumt er dem zweckrationalen Handeln ein,
welches eine vom Zweck bedingte Wahl von Mitteln voraussetzt. Dieser Handlungtyp enthält bzw.
bringt analoge Deutungsstrukturen wie etwa die Mathematik oder Logik hervor, was das Verstehen
von tatsächlichen Handlungen ermöglichen soll. Das zweckrationale Handeln stellt die Grundlage
für soziale Handlungstypen dar. Sie werden unter dem zunehmenden Einfluss von zweckrationalen
Elementen gestaltet und in diesem Sinne rationalisiert. Mit der Rationalisierung geht die steigende
Anzahl von sozialen Fähigkeiten einher. Mit so konzipierten reinen Typen des sozialen Handelns
wurde es Weber möglich, seine Handungtheorie mit den Thesen über die im Zuge der Geschichte
fortschreitende Rationalisierung gesellschaftlicher Ordungen zu vereinen. Wenn man allerdings
diesen Zusammenhang weiter nachzudenken versucht, stellt sich heraus, dass der Aufstieg von
rationalen Gesellschaftsstrukturen die sozialen Fähigkeiten untergräbt.

