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Filozofia polityki w świecie postpolitycznym jest, krótko mówiąc, albo wiedzą ezote-
ryczną albo jest filozofią „postmetafizyczną”. Aspiruje do bezideowości zakładając, że 
poszukiwanie jakiegokolwiek światopoglądu jest karygodnym grzechem intelektu, należy 
zatem albo uznać świat takim, jakim jest i wyleczyć się z filozoficznej nerwicy zadawania 
pytań o najlepszy ustrój polityczny albo powrócić do klasycznych pytań i klasycznej wizji 
świata, jako rzeczywistości uporządkowanej, opartej na wewnętrznej logice, w której su-
biektywność i przypadkowość, obecne w codziennej aktywności społecznej i politycznej, 
są uleczalne i przezwyciężalne w szerszym planie rozumnej rzeczywistości, która jedno-
czy partykularne zachowania, podporządkowując je jednoczącej zasadzie naczelnej. Sytu-
acja wydaje się wyglądać tak, jak w swojej zjadliwej krytyce filozofii lingwistycznej su-
geruje Ernest Gellner – filozofowie wypuścili nas ze szklanej muchołapki Wittgensteina 
tylko po to, by z powrotem wepchnąć do jaskini Platona. Nawet jeśli diagnoza ta jest prze-
rysowana i krzywdząca, tak dla Platona, jak i Wittgensteina, trafnie wskazuje na rosnącą 
polaryzację w filozofii polityki, sięgającą – jak się zdaje – jeszcze zasadniczej różnicy 
między sofistą Trazymachem i Platonem. Odwołanie się do Johna Deweya, wydaje się 
uzasadnione tym, iż jego twórczość pozwala zwrócić uwagę na szanse i problemy, przed 
jakimi staje myśliciel próbując tworzyć filozofię „postmetafizyczą” (w sensie nie tyle 
odrzucenia, ominięcia, co przeformułowania tradycyjnych problemów klasycznej filozo-
fii) a jednocześnie broniąc stricte filozoficznego namysłu nad życiem politycznym.     
Dewey był nie tylko niezwykle płodnym ale też wszechstronnym pisarzem, stąd niezwy-
kłe bogactwo wątków poruszanych w jego twórczości. Nie zwracamy jednakże uwagi na 
kwestie interesujące zazwyczaj dla refleksji politycznej, takie jak idea Nowego Indywidu-
alizmu, Wielkiej Wspólnoty, czy publicznego socjalizmu, lecz na te elementy twórczości 
pragmatysty, które znalazły kontynuatorów we współczesnej refleksji filozoficznej nad 
polityką i mogą rzutować na ewentualną wizję postmetafizycznej filozofii polityki. 

W związku z omawianą przez nas kwestią, w niezwykle rozległej filozoficznej twór-
czości Deweya zarysować należy przede wszystkim dwie kwestie: naturalistyczny pogląd 
na istotę języka i komunikacji oraz pojęcie inteligencji (intelligence). Dewey całkowicie 
odrzuca odziedziczoną po klasycznej filozofii teorię wiedzy, opartą na idei obserwatora 
(spectator theory of knowledge). Poznający zawsze uczestniczy w akcie poznawania a in-
gerując swym działaniem w otoczenie, jest jednocześnie wytworem tak rozumianego aktu 
poznawczego i czynnikiem zmian w środowisku. Według Deweya, naturę, w całym jej 
bogactwie znaczeń, charakteryzuje to, że wszystkie jej elementy znajdują się we wzajem-
nych relacjach. Jest to prawda, która na równi dotyczy tego, co tradycyjna filozofia zwy-
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kła nazywać physis, jak i całej kultury ludzkiej wraz z obyczajami, poglądami i namiętno-
ściami, gdyż między jedną i drugą sferą doświadczeń istnieje ciągłość. W swoim eseju 
zatytułowanym The Need for a Recovery of Philosophy, Dewey postuluje wyzwolenie 
filozofii z jej przywiązania do tradycyjnego dyskursu, w którym krytycznie zestawiane są 
wyłącznie przeciwstawne i statyczne tradycje, przez co traci ona bezpośredni związek 
i zainteresowanie współczesnymi problemami. Podstawowe kategorie jego filozofii nie 
pochodzą z tradycyjnej metafizyki ani epistemologii. Tym, co istnieje, jest przede wszyst-
kim ciąg nieustannych doświadczeń (experience), interakcji, w których kształtuje się nie-
jako osnowa dynamicznej rzeczywistości; rzeczywistości, która zawiera w sobie jedno-
cześnie to, co przedmiotowe i podmiotowe, cielesne i duchowe, jednostkowe i społeczne, 
poznającego i poznawane, proces różnicowania się i dążenia do jedności. Jest w tym coś 
z Arystotelesowskiej idei aktu i możności oraz z Heglowskiego ducha obiektywnego, tyle 
że pozbawione całego tradycyjnego szkieletu ontologicznego i metafizycznego. W rezul-
tacie istnieją jedynie i mają wagę różne sposoby bycia w świecie1, wydarzenia, interakcje, 
formy życia, jak można by rzec. Dewey używa co prawda pojęcia jaźni (the self), tym 
niemniej jednostkowa świadomość, jej interesy, cele i pragnienia są tylko zmienną w wi-
rze doświadczeń, aspektem toczących się zmian i wydarzeń. Jest to więc, w swej istocie, 
jaźń społeczna, komunikacyjna, bowiem, jak stwierdzi filozof w swojej książce Experien-
ce and Nature: to komunikacja warunkuje świadomość2. Dewey w swoim późnym okresie 
twórczości był nawet skłonny zrezygnować z posługiwania się kategorią doświadczenia 
na rzecz antropologicznie ujętej kultury3. Miejsce bytu zajmuje życie, egzystencja i do-
świadczenie, rozumiane jako napotykanie czegoś, doznawanie, kontynuowanie, podej-
mowanie, podtrzymywanie i przerywanie komunikacji. Nie jest to jednak doświadczenie 
ślepe, lecz ukierunkowane kreatywną i plastyczną inteligencją, rozumianą jako całość 
impulsów, przyzwyczajeń, emocji, osiągnięć i odkryć4. Ponieważ istota ludzka, jakkolwiek 
stanowi część natury, jest przede wszystkim „bytem” historycznym i twórczym, to kultura 
oznacza w jej przypadku wzajemną relację wielu czynników, do których zaliczyć należy 
prawo i politykę, przemysł i handel, naukę i technologię, sztukę ekspresji i komunikacji, 
zasady moralne lub też wartości, które ludzie cenią (…)5.  

 Natura ujawniająca się w doświadczeniu, czy też kulturze, jest zatem w istocie oparta 
na interakcji a skłonność do wchodzenia rzeczy w interakcje z innymi rzeczami, stanowi 
niejako ontyczną cechę natury. Podobnie jest z ludzkim doświadczeniem i kulturą: rodza-
jem interakcji, właściwym dla istot ludzkich jest komunikacja, jako coś elementarnego, 
konstytutywnego na równi dla jednostek i dla społeczeństwa, coś pierwotnego wobec 

                                                 
1  J. Dewey, The Need for a Recovery of Philosophy, [w:] Essays on philosophy and education: 1916 – 1917, 

Middle Works of John Dewey, vol. 10, Carbondale; Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1985, 
s. 42. 

2  J. Dewey, Experience and Nature, [w:] The Later Works: 1925, vol. 1, Carbondale; Edwardsville: Southern 
Illinois University Press, 1988, s. 147. 

3  J. Dewey, Experience and Nature: A Re-Introduction, dz. cyt., s. 361. 
4  J. Dewey, The Need for a Recovery…, s. 48. 
5  J. Dewey, Freedom and Culture, [w:] The Later Works: 1938 - 1939, vol. 13, Carbondale; Edwardsville: 

Southern Illinois University Press, 1991, s. 79. 
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myśli, uczuć i wiedzy. Już sam umysł (mind) źródłowo nie jest w związku z tym czymś 
monologicznym lecz staje się dialogiczny6. Dewey czuje się więc upoważniony, by twier-
dzić, że społeczeństwo istnieje nie tylko dzięki przekazywaniu i komunikowaniu, lecz moż-
na rzec, iż jego istnienie polega na procesach przekazu i komunikacji. (…) Ludzie żyją we 
wspólnocie dzięki temu, co jest ich wspólną własnością. A komunikowanie się stanowi 
drogę do zdobycia tej wspólnej własności7. Istotą języka nie jest wyrażanie uprzednio 
istniejących już myśli, lecz komunikacja, czyli ustanawianie współpracy w działaniu8. 
Język i komunikacja są w tym znaczeniu czymś naturalnym i zasadniczym dla istnienia 
społeczeństwa, także dla istnienia społeczeństwa politycznego. Co więcej, tak pojęta ko-
munikacja nie sprowadza się do systematycznego, logicznego dyskursu, lecz stanowi 
również bezpośrednie podniesienie, spotęgowanie życia, z którego czerpie się radość ze 
względu na nie samo9. Komunikacja jest źródłem myśli, ustanawia współpracę, dominację 
i ład, jest środkiem przetrwania i zachowania ludzkiego środowiska ale również zacząt-
kiem i źródłem nieustannie dokonujących się zmian w naturze i wytwarzania kultury. 
Dewey często przypomina, że komunikacja obejmuje różne odmiany dyskursów, w tym 
gesty, rysunki, pomniki, poezję i opowiadania a nawet taniec, zrytualizowane gesty zwy-
cięstwa oraz powitania (greeting). Znaczenie (meaning) nie ma nigdy właściwej sobie 
istoty, nie jest również stanem mentalnym, lecz w pierwszym rzędzie jest właściwością 
kooperacyjnego zachowania, które sprawia, że obiekty i działania stają się zrozumiałe. 
Z kolei posiadanie zdolności do angażowania się w ten typ aktywności jest inteligencją 
(intelligence). Inteligencja i znaczenie są – jak z tego wynika – naturalnymi konsekwen-
cjami pewnej szczególnej formy interakcji jaka zachodzi w przypadku istot ludzkich, czyli 
właśnie komunikacji10. Słowa, gesty, dźwięki i wydarzenia nabierają znaczenia zawsze 
dopiero w komunikacyjnej wspólnocie: znaczenie jest pewną metodą działania, sposobem 
używania rzeczy celem wspólnego wzrastania i spełnienia11. Dewey wyraźnie zaznacza 
jednocześnie, że znaczenia pewnych działań, faktów społecznych i politycznych, jakkol-
wiek są kształtowane w komunikacyjnej wspólnocie, mają charakter obiektywny, w tym 
znaczeniu, iż zawsze możemy je zinterpretować i dociec właściwego znaczenia. Jednocze-
śnie są one otwarte na twórczą pracę refleksji, ponieważ każde działanie, obiekt, zjawisko, 
gest umieszczone w kontekście innych znaczeń wyzwala się z przypadkowości poprzednie-
go użycia12. Znaczenia mogą się zmieniać w danej wspólnocie komunikacyjnej, nie spo-
sób jednak jednocześnie dokonać zupełnego ich wyabstrahowania od wszelkich ustalo-
nych użyć i reguł. Fragment ten przywodzi na myśl Wittgensteinowską kategorię formy 

                                                 
6  J. Dewey, Experience and Nature…, s. 135. 
7  J. Dewey, Demokracja i wychowanie. Wprowadzenie do filozofii wychowania, przeł. Z. Doroszowa, Ossoli-

neum, Wrocław 1972, s. 9. 
8   J. Dewey, Experience and Nature…, s. 141. 
9   Tamże, s. 144. 
10  Tamże, s. 142. 
11  Tamże, s. 147. 
12  Tamże, s. 151. 
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życia, jako ustalonego wzoru działania; działania, które ma znaczenie o tyle, o ile zostało 
ustalone przez grupę ludzi13.  

Jeśli chodzi o istnienie wspólnego, publicznego świata, o poszukiwanie publicznego 
obszaru wspólnych znaczeń, to odpowiednikiem tego, czym w deliberatywnych koncep-
cjach polityki demokratycznej był rozum publiczny, w pragmatyzmie staje się właśnie 
kategoria społecznej, czy też kooperacyjnej inteligencji (social, cooperative intelligence). 
Dewey w zasadzie odrzuca kategorię rozumu i w zamian woli posługiwać się pojęciem 
inteligencji a przyczyny nieufności wobec rozumu należy upatrywać w jego uniwersali-
stycznych konotacjach, w fakcie, iż przywodzi on na myśl klasyczną koncepcję, zgodnie 
z którą istnieje niezależna od nas dziedzina racjonalnych obiektów i wartości, do której 
ludzki umysł miałby posiadać dostęp poznawczy, lub też oświeceniową teorię uznającą 
rozum za władzę, pozwalającą jednostce wprowadzać w świat doświadczenia pewien 
porządek i regularność a także ustalać wspólne treści, również w sferze polityki. Tak poję-
ty rozum jest, zdaniem Deweya, czymś zbędnym, stanowi nieprzydatny wytwór ludzi 
nawykłych do tradycyjnego formalizmu oraz skomplikowanej i wymyślnej terminologii14. 
W ten oto sposób Rozum staje się Inteligencją – władzą korzystania z przeszłego doświad-
czenia w celu kształtowania i przeformułowywania przyszłych doświadczeń. Jest ona kon-
struktywna i twórcza15. Tymczasem życie społeczne i polityczne powinno być badane 
i kształtowane metodą naukową, drogą eksperymentowania, które nie oznacza jednak 
dociekania obiektywnej prawdy w relacji poznającego podmiotu do poznawanego przed-
miotu, nie jest statyczną metodą naukową, lecz stanowi nieustanny proces radzenia sobie 
z nowymi problematycznymi sytuacjami, wykorzystujący posiadane już doświadczenie, 
formułujący hipotetyczne rozwiązania i stopniowo lecz nieustannie testujący je w rzeczy-
wistości. Rozum publiczny, jako społeczna inteligencja nie oznacza żadnej substancji, 
lecz wyłącznie krytyczną metodę badania, metodę eksperymentalną.  

Zdaniem Deweya, na ów społeczny, komunikacyjny schemat badania składa się pięć 
następujących elementów: 1) odczucie trudności, 2) wykrycie jej i określenie, 3) nasuwa-
nie się możliwego rozwiązania, 4) wyprowadzenie przez rozumowanie wniosków z przy-
puszczalnego rozwiązania, 5) dalsze obserwacje i eksperymenty prowadzące do przyjęcia 
lub odrzucenia przypuszczenia16. Dewey zdaje się pragnąć, aby dzięki zastosowaniu tej 
metody społecznego, kooperacyjnego, komunikacyjnego badania zatraciło się rozróżnie-
nie między indywidualizmem (znamionującym wizję porozumiewających się, acz odręb-
nych jednostek w liberalnych wizjach komunikacyjnej wspólnoty) oraz wspólnotowością 
i tradycją, na co z kolei kładą nacisk teorie zorientowane komunitarystycznie. Chodzi 

                                                 
13  Por. H. Le Roy Finch, Formy życia, [w:] A. Chmielewski, A. Orzechowski (red.), Metafizyka jako cień 

gramatyki. Późna filozofia Ludwiga Wittgensteina, przeł. A. Orzechowski, Wrocław 1996, s. 91-105. 
14  J. Dewey, Reconstruction in Philosophy, [w:] Reconstruction in Philosophy and Essays, Middle Works of 

John Dewey: 1899 – 1924, vol. 12, Carbondale; Edwardsville: Southern Illinois University Press 1991, 
s. 134 – 135. 

15  J. Dewey, Syllabus of Eight Lectures on „Problems of Philosophic Reconstruction”, [w:] Essays on China, 
Japan and the war: 1918 – 1919, Middle Works of John Dewey: 1899 – 1924, vol. 12, Carbondale; Edward-
sville: Southern Illinois University Press 1991, s. 346. 

16  J. Dewey, Jak myślimy?, przeł. Z. Bastgenówna, Książka i Wiedza, Warszawa 1957, s. 57. 
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o zadziwiającą w pewnej mierze próbę pogodzenia społecznej i komunikacyjnej natury 
jaźni z autonomią, kreatywnością, wolnością i odpowiedzialnością poszczególnych jedno-
stek. Jak stwierdza sam filozof, pragmatyczna teoria inteligencji oznacza, że umysł (mind) 
służy projektowaniu nowych i bardziej złożonych celów (…) a nie realizacji celów uprzed-
nio istniejących w społeczeństwie17. Wymienia on trzy możliwe poglądy na temat relacji 
między jednostką i społeczeństwem. Pierwszy uznaje pierwszeństwo społeczeństwa wy-
znaczającego jednostkowe cele i obowiązki, drugi pierwszeństwo jednostkowych celów 
wobec instrumentalnie pojmowanego społeczeństwa, wreszcie trzeci ujmuje tę relację 
przez pryzmat organistycznej współzależności. W swojej komunikacyjnej i dynamicznej 
wizji kultury Dewey odrzuca wszystkie trzy możliwość, dostrzegając, że traktują one jed-
nostkę i społeczeństwo, jako pewne istności, coś uprzednio danego, przeciwstawnego 
i odseparowanego ontyczną szczeliną. Wszystkie one pomijają fakt, iż jednostka nie jest 
czymś stałym, czymś co posiada jednakową treść18. Zapożyczając słownictwo stosowane 
przez Ernesto Laclau i Chantal Mouffe, można by rzec, że u Deweya „jednostka” i „społe-
czeństwo” to pewne znaczące, pod które może być podstawiana nieskończona ilość aspek-
tów kultury19. W zależności od danej formy życia, „jednostka” może oznaczać różne reak-
cje, przyzwyczajenia, dyspozycje i władze poznawcze, ujawniające się w danych warun-
kach życia wspólnotowego. „Społeczeństwo” oznacza z kolei nieskończoną ilość sposo-
bów, na jakie ludzie wchodzą w interakcje, komunikują się i podzielają doświadczenia20. 
Taki sposób podejścia, stosujący kategorię społecznej inteligencji (pomijając ogromną 
problematyczność pogodzenia przekonania o tym, że jednostka stanowi wytwór historii 
i kultury, z wiarą w jednostkową autokreację), pozwala ominąć problem wykroczenia 
poza partykularne interesy i jednostkowe namiętności, które dopiero muszą być zdyscy-
plinowane publicznym rozumem pochodzącym od tych samych jednostek. Dewey podsu-
mowuje to w następujący sposób: społeczne porozumienia, prawa, instytucje istnieją dla 
człowieka, a nie człowiek dla nich; są one środkiem i narzędziem ludzkiego dobrobytu 
i postępu. Nie są jednak środkiem do uzyskania czegoś przez jednostki, chociażby szczę-
ścia. Służą kreowaniu poszczególnych indywidualności (…). Indywidualność oznacza ini-
cjatywę, pomysłowość, rozmaitą przedsiębiorczość, założenie dotyczące odpowiedzialno-
ści przy wyborze przekonań i postępowania21.  

Semantyczna rewolta, jakiej dokonuje Dewey w odniesieniu do podstawowych katego-
rii, w których ujmowany jest problem relacji jednostki i wspólnoty oraz racji istnienia 
wspólnoty politycznej, daje asumpt do tego, by Deweyowskich inspiracji doszukiwać się 
wśród tych współczesnych koncepcji, których autorzy podejmują próbę rehabilitacji filo-
zoficznego namysłu nad konstytucją politycznej sfery życia. Ujęcie rozumu, jako ekspe-
rymentalnej inteligencji, która polega na procedurze komunikacyjnego, kooperatywnego 

                                                 
17  J. Dewey, The Need for a Recovery…, s. 44 – 45. 
18  J. Dewey, Individualism, Old and New, [w:] The Later Works: 1925 – 1953, vol.5, 1929 – 1930, Carbonda-

le; Edwardsville: Southern Illinois University Press 1984, s. 81. 
19  E. Laclau, Ch. Mouffe, Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu radykalnej polityki 

demokratycznej, przeł. S. Królak, Wrocław 2007. 
20  J. Dewey, Reconstruction in Philosophy…, s. 194. 
21  Tamże, s. 191. 
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uczenia się, czyli zdobywania użytecznej wiedzy, nasuwa na myśl proceduralny rozum 
komunikacyjny Habermasa. Należy jednak pamiętać o tym, że inteligencja, jako procedu-
ralna metoda dociekania jest o wiele bliższa pragmatycznemu temperamentowi empiry-
stycznemu aniżeli temperamentowi racjonalistycznemu. Habermas i Dewey są podobni 
w tym, iż obaj pojmują demokrację w pierwszym rzędzie, nie jako instytucjonalną formę 
rządzenia, lecz jako komunikacyjną, samokorygującą się praktykę społecznego uczenia 
się. A jednak Habermasowska koncepcja politycznej komunikacji jest o wiele bliższa 
Kantowi aniżeli Deweyowi, skoro zakłada, że demokratyczna praktyka komunikacyjna 
jest zawsze ograniczona, choć tylko proceduralnymi, to jednak powszechnie ważnymi 
wymaganiami rozumu komunikacyjnego, czyli pragmatycznymi założeniami porozumie-
wania się, które w pewnym sensie transcendują ramy czasowe i przestrzenne. Deweyow-
ski schemat badania, choć zapewne pociąga za sobą pewne wartości i wymagania wzglę-
dem obywateli, jest o wiele bardziej płynny, zmienny i elastyczny22. W pragmatyzmie 
wszelkie teorie, idee, czy twierdzenia są zawsze wytworami określonego miejsca i czasu, 
mają odniesienie wyłącznie do konkretnej sytuacji. Dewey nie dysponuje żadnymi obiek-
tywnymi standardami komunikowania się w sferze publicznej, unika jednak potencjalnych 
oskarżeń o relatywizm pokładając całkowite zaufanie w naturalistycznie pojętej naturze 
ludzkiej oraz – podobnie jak Rorty – w potencjale obecnym w dostępnej mu i znanej kul-
turze, obejmującej zmienne i podważalne przekonania, wartości, praktyki, dobra, zacho-
wania, wierzenia, obyczaje, instytucje społeczne, formy wypoczynku i tym podobne23. 

Pragmatyzm, odrzucając paradygmat racjonalistyczny, w swoim poglądzie na relację 
rozumu i namiętności wydaje się również o wiele bliższy komunikacyjnym koncepcjom 
takich współczesnych autorów, jak Benjamin Barber, czy Iris Marion Young aniżeli dys-
kursowej polityce Habermasa. U Habermasa komunikacja służy koordynowaniu planów 
działania poszczególnych jednostek; u Deweya jest czymś więcej, stanowi istotę samej 
egzystencji, sposób i możliwość bycia w świecie, reagowanie i współoddziaływanie, 
w którym zamazuje się granica między rozumem dyskursywnym i emocjami. Przyjmując 
naturalistyczną koncepcję, Dewey doskonale zdaje sobie sprawę, że człowiek pozosta-
wiony samemu sobie jest stworzeniem kierującym się pożądaniami i namiętnościami oraz, 
że tak racjonalność jak również irracjonalność są czymś mniej istotnym i przypadkowym 
w nieokiełznanej ludzkiej naturze24. Według Deweya, deliberacja nie ogranicza się do 
rozumnego dyskursu (argumentacji, czyli wymiany krytykowalnych roszczeń do ważno-
ści), nie pozostając jednak obojętną na rozróżnienie rozumnego i nierozumnego postępo-
wania. Deliberacja, rozumiana jako metoda eksperymentalna, zawiera w sobie również 
element emocjonalny, w badaniu uprawomocnione jest bowiem zastosowanie różnych 
„narzędzi”, w tym również wyobraźni, zdrowego rozsądku, intuicji i bezpośredniej wie-
dzy praktycznej: rozumność (reasonableness) jest w rzeczywistości bardziej relacją mię-
dzy namiętnościami aniżeli czymś przeciwstawnym namiętnościom. Oznacza określony 

                                                 
22  Tamże, s. 135. 
23  M. Festenstein, Pragmatism and Political Theory: From Dewey to Rorty, University of Chicago Press, 
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ład, umiar, harmonię, osiąganą w czasie deliberacji na podstawie preferencji, które 
uprzednio były niemożliwe do pogodzenia25. Dla Deweya racjonalność nie jest więc 
czymś, czym można się posłużyć przeciwko namiętnościom, emocjom, impulsom i przy-
zwyczajeniom. Oznacza raczej dobrze funkcjonującą w praktyce i ciągle odnawianą 
w zmieniających się warunkach harmonię między rozbieżnymi pożądaniami, które spra-
wiają, że jesteśmy istotami złączonymi społeczno-komunikacyjną więzią, zarazem będąc 
istotami stronniczymi, wzajemnie uprzedzonymi i potencjalnie skonfliktowanymi.  

Wobec zarysowanej powyżej treści pojęć, takich jak: doświadczenie, kultura, natura 
ludzka, inteligencja oraz eksperymentalne badanie, nie powinno dziwić, że dla Deweya 
demokracja będzie oznaczać w pierwszym rzędzie, choć nie tylko, normatywny ideał, 
sposób życia, zarówno jednostkowego, jak i zbiorowego, osadzony w samej koncepcji 
bycia, stanowiąc refleks metody kooperacyjnego radzenia sobie z problematycznymi i nie-
pewnymi sytuacjami i wątpliwościami. Metoda ta ma u Deweya przewagę nad zagadnie-
niami bytu, czy poznania, nie istnieje bowiem byt „w ogóle” ani też „poznanie” w ogóle, 
lecz jedynie partykularne, przestrzennie i czasowo określone sytuacje, które domagają się 
rozumnego postępowania, czy też raczej roztropnego w Arystotelesowskim znaczeniu 
phronesis, skoro nie istnieje uprzednie kryterium rozumności a badanie można osądzać 
wyłącznie po jego wytworach. Istnieje przecież tak wiele form stowarzyszania się ludzi, 
jak wiele jest odmian realizowanego przez nich dobra i tylko komunikacja, wspólne do-
świadczanie i partycypacja stanowią autentyczne środki uniwersalizacji moralnego prawa 
i celu26. Właśnie realizację i zastosowanie tych środków można określić mianem demo-
kracji: problem demokracji jest problemem takiej organizacji społeczeństwa, która obej-
mowałaby wszystkie aspekty życia i w ramach której jednostki nie tylko powinny być wol-
ne od zewnętrznych ograniczeń, lecz same powinny być doskonalone w znaczeniu rozwoju 
potencjału każdej indywidualności, będącej ostatecznie zawsze czymś nieukończonym, 
spontanicznym i plastycznym27. Problem demokracji jest zatem problemem możliwie naj-
pełniejszej realizacji ludzkich możliwości28. Demokrację, w tym znaczeniu, można rozu-
mieć po prostu, jako inne określenie dla eksperymentalnej metody społecznego docieka-
nia. Wobec tego częściowo nie dziwi pogląd Johna Stuhra, iż całość myśli Deweya jest 
w pierwszym rzędzie filozofią polityczną, która w jego pragmatyzmie urasta do rangi 
filozofii pierwszej29. 

Deweya namysłu nad życiem politycznym nie sposób oderwać od szerszego tła jego fi-
lozofii. Jest ona mocno osadzona w jego naturalistycznej metafizyce oraz rozważaniach 
epistemologicznych, choć amerykański filozof prawdopodobnie wolałby uniknąć takich 

                                                 
25  J. Dewey, Human Nature and Conduct. An Introduction to Social Psychology, The Modern Library, New 
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26  J. Dewey, Reconstruction in Philosophy…, s. 197. 
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29  J.J. Stuhr, Dewey’s Social and Political Philosophy, [w:] L. Hickman (red.), Reading Dewey: Interpreta-
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kategorii, jak „metafizyka” i „epistemologia”30. Cechy jego normatywnego namysłu nad 
polityką dają się uchwycić w pełni jedynie wówczas, jeśli pozostaje się w obrębie katego-
rii, którymi operuje (doświadczenie, inteligencja, kultura, komunikacja) oraz pamięta się 
o ich treści, która czyni bezprzedmiotowymi tradycyjne rozróżnienia: podmiot i przed-
miot, rozum i emocje, myśl i rzeczywistość, język i praktyka, jednostka i społeczeństwo, 
fakty i wartości. Stąd również, trudno mówić o specyficznej filozofii polityki amerykań-
skiego pragmatysty, bez wątpienia można jednak wskazywać wątki świadczące o tym, iż 
nie możemy realizować projektu postpolitycznej wstrzemięźliwości intelektualnej, skoro 
z konieczności uwikłani jesteśmy w spory, ujawniające się na olbrzymiej przestrzeni mię-
dzy wiarą w możliwość racjonalnie zorganizowanego społeczeństwa i chaosem ślepych 
impulsów i namiętności sięgających po środki czystej przemocy. Dokładne i konsekwent-
ne prześledzenie normatywnego namysłu nad polityką w twórczości Deweya utrudnia 
również fakt, że filozof dotykał w swoich licznych pismach wielu dziedzin i zagadnień, że 
jego filozofia stopniowo ewoluowała od Heglowskiego idealizmu, aż do jej dojrzałej po-
staci, nigdy jednak nie wyzbywając się całkowicie tej idealistycznej hipoteki. Wszystko to 
spowodowało, że – jak zaznacza Sidney Hook we wprowadzeniu do późnych dzieł De-
weya – nie stworzył on filozoficznego systemu w tradycyjnym tego słowa znaczeniu31 a je-
go filozofia społeczna i polityczna czerpała wiele z idei obecnych w ówczesnej kulturze 
amerykańskiej, co stanowi pewną, jakkolwiek wątłą, to jednak wspólną nić łączącą myśl 
Deweya choćby z filozofią „późnego” Rawlsa. Bez wątpienia istnieje pewne pokrewień-
stwo między deklaracją autora głośnej Teorii sprawiedliwości, iż główne idee czerpie on 
z otaczającej go publicznej kultury politycznej oraz twierdzeniem Deweya, który w odnie-
sieniu do swojej wiary w ludzką inteligencję i możliwość wypracowywania konsensu 
w demokracji przyznawał: to nie ja wymyśliłem tę wiarę. Przesiąkłem nią w swoim śro-
dowisku, w stopniu, w jakim środowisko to żyje demokratycznym duchem. Czymże bowiem 
jest demokratyczna wiara w możliwości porozumiewania się, naradzania się, przekony-
wania, dyskusji, w samokorygujący się proces kształtowania opinii publicznej, bez wiary 
w zdolność ludzkiej inteligencji do tego, by w zdroworozsądkowy sposób reagować na 
wolną grę faktów oraz idei, których istnienie jest skutecznie zabezpieczone dzięki wolności 
dociekania, wolności zgromadzeń oraz komunikowania się?32 

W taki właśnie sposób, przez pryzmat Deweyowskiego pragmatyzmu, interpretuje 
„późnego” Rawlsa Rorty, nie należy jednak przy tym zapominać, że sam Rorty odczytuje 
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Deweya niezwykle wybiórczo i tendencyjnie. Z drugiej strony, u Rawlsa rozum publicz-
ny, choć ukontekstowiony i uhistoryczniany, jest jednak jakimś wyrazem praktycznego 
rozumu, którego treść, jeśli tylko zostanie wypracowana (częściowo dialogicznie, czę-
ściowo przy sugestii ze strony filozofa interweniującego ze swoją propozycją zasad spra-
wiedliwości niemal deus ex machina), stanowi pewną, pierwotną wobec procesu publicz-
nego dociekania, normę racjonalnej słuszności. Znacznego „zadłużenia” Rawlsa wobec 
Kanta nie sposób pogodzić z niemal wrogim nastawieniem Deweya do spuścizny króle-
wieckiego filozofa, jej praktycznego oddziaływania na życie społeczne rygorystycznym 
oddzieleniem sfery przyrodniczej konieczności oraz wolności i moralnego prawodawstwa, 
którego skutkiem było fatalne zapoznanie możliwości zastosowania metody naukowej do 
podstawowych problemów codziennego życia społecznego i politycznego (nieszczęsny 
dualizm faktów i wartości, moralnej praktyki i wiedzy naukowej, ambicji i dążeń oraz 
konieczności)33. Można zaryzykować twierdzenie, że Dewey jest bliski Rawlsowi w swo-
im nacisku na kontekstualizm i historycznie przygodny charakter idei politycznych i spo-
łecznych (od długiego czasu żyjemy z [demokratycznym] dziedzictwem, jakie otrzymaliśmy 
dzięki szczęśliwemu zbiegowi ludzkiej działalności i przeszłych wydarzeń34), Habermasowi 
natomiast, w związku z wykorzystywaniem kategorii intersubiektywności i komunikacji, 
w związku z wiarą w stopniowe, lecz nieuniknione rozszerzanie się wspólnoty tolerancyj-
nego, demokratycznego konsensu (Habermasowska idea światowego obywatelstwa de-
mokratycznego). Z kolei Habermas wyraźnie oddala się od Deweya i jego pragmatyzmu, 
gdy stosuje kategorię rozumu i gdy ujawnia przywiązanie do powszechnych, uniwersal-
nych, rozumnych procedur gatunkowej zdolności komunikacyjnej człowieka.    Propono-
wana przez Deweya koncepcja jaźni, kształtowanej wyłącznie w komunikacyjnej interak-
cji z innymi osobami w społeczeństwie oraz idea konceptualnego związku między wspól-
notą komunikacyjną i wspólnotą demokratyczną przybliża go do teorii, które określane 
bywają, jako komunitarystyczne, czy narracyjne koncepcje jaźni. Antyesencjalizm 
i pluralizm Deweya z jednoczesnym przywiązaniem do demokratyczno-liberalnych warto-
ści zbiega się z radykalnie agonistyczną wizją polityki Chantal Mouffe35 a jego wiara 
w kreatywność i autonomię jednostek (mimo społecznej i komunikacyjnej koncepcji jaź-
ni) z indywidualizmem liberałów. Wszystkie wymienione podobieństwa, pokrewieństwa 
i inspiracje mogą stanowić zapowiedź nadziei na przełamanie impasu, jaki zapanował 
w sporze między wizjami państwa w szeroko rozumianym liberalnym i republikańskim 
programie intelektualnym a który zdaje się stanowić pożywkę dla różnej maści postpoli-
tycznych haseł. W gruncie rzeczy, w licznych pismach Deweya można by jednak znaleźć 
świadectwa przeczące każdemu z zasugerowanych powyżej powiązań, które, w związku 
z tym, lepiej traktować, jak się wydaje, jako powinowactwo w pewnej atmosferze intelek-
tualnego namysłu nad możliwością porozumiewania się między działającymi jednostkami, 
które samodzielnie wypracowują w wolny i komunikacyjny sposób rozumne zasady spo-

                                                 
33  J. Dewey, Kant after Two Hundred Years, [w:] Essays on Politics and Society: 1923 - 1924, Middle Works: 

1899 - 1924, vol. 15, Carbondale; Edwardsville: Southern Illinois University Press 1988, s. 8 – 13. 
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łecznego i politycznego współżycia (przy jednoczesnym założeniu, że istnieje już jakaś 
źródłowa i wyjściowa wspólność rozumnych procedur, czy też kulturowych i wspólnoto-
wych) aniżeli bezpośrednie zapożyczenia. W ten właśnie sposób, postępując w ślad za 
Deweyem, Richard Bernstein w swoim pragmatycznym poszukiwaniu wspólnoty, która 
we współczesnych warunkach ucieleśniałaby Arystotelesowską praxis, łączy ze sobą roz-
ważania Habermasa, Gadamera, Rorty’ego i Arendt36. 

Na pragmatyzm Deweya dobrze spojrzeć nie tyle, jako na kolejną, połowiczną reflek-
sję nad możliwością dialogicznego wypracowania przez jednostki podzielanych przez nie 
zasad rozumnego porządku politycznego, ile jako na przyczynek do tego, by na problem 
legitymizacji porządku politycznego spojrzeć z innej strony oraz sformułować go w kate-
goriach wolnych od obciążeń klasycznej filozofii. Stephen Toulmin wprost łączy antykar-
tezjańską filozofię Deweya z późną filozofią Wittgensteina, którego zastosowanie pojęć 
„gier j ęzykowych” oraz „form życia” służy skupieniu bezpośredniej uwagi na zagadnieniu 
praxis37. Dodajmy jeszcze, iż wspomniane przez Toulmina wspólne dziedzictwo Deweya 
i Wittgensteina dostarcza nowego narzędzia nie tylko w obszarze psychologii i teorii spo-
łecznej, lecz również w filozofii polityki. 

Prymat metody w filozofii Deweya, wcale jednak nie oznacza konieczności zastosowa-
nia „naukowych”, pragmatycznych, refleksyjnych procedur do materii społecznej a demo-
kratyczna metoda eksperymentalna wcale nie musi prowadzić do stopniowej, lecz nie-
uniknionej ewolucji w kierunku decentrowania partykularnych postaw w ramach rozum-
nego konsensu oraz ogólnoświatowej, obywatelskiej społeczności demokratycznej. Jest to 
raczej dynamiczna i ontologizująca wizja stopniowego rozwoju kultury w kierunku urze-
czywistnienia jej istoty, potencjału, jako wspólnoty swobodnie komunikujących się i kre-
atywnych jednostek, jako społecznej i komunikacyjnej jaźni, która w iście Heglowskim 
duchu zawiera w sobie jedność oraz odrębność i konflikt (można by rzec, pewien rodzaj 
znaturalizowanej Deweyowskiej dialektyki komunikacyjnej). Jest to proces, w którym 
dochodzi jednocześnie do różnicowania, spluralizowania i godzenia tej wielości i odręb-
ności; kierunek i ostateczny wynik tego procesu nie jest w żaden sposób dany w jakiejś 
uprzedniej racjonalności, lecz raczej tylko zadany w strukturze życia, w której osoby 
ludzkie tworzą jeden ze współzależnych elementów, to po ich stronie bowiem leży odpo-
wiedzialność za podejmowane działanie. Pluralizm i wielość pochodzą stąd, iż nie istnieją 
dwa identyczne punkty styczne między dwiema osobami, a zatem nigdy nie powtarzają się 
problemy związane ze sprzecznymi interesami. Z tego powodu nie istnieje też nic takiego, 
jak ład społeczny i polityczny „w ogóle”, lecz wyłącznie prawo, przemysł, religia, medy-
cyna, polityka, sztuka, edukacja i filozofia – i to zawsze w liczbie mnogiej. Harmonia mię-
dzy partykularnymi interesami, pożądaniami i elementami kultury, którą wydaje się być 
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u Deweya rozumność (reasonableness), nie jest wszechogarniającą, jednostajną uniformi-
zacją, lecz skomplikowaną kwestią wymagającą od jednostki inicjatywy i działania38. 

W przypadku pragmatyzmu Deweya, organizacja społeczeństwa politycznego jest za-
tem odblaskiem wizji pewnej struktury życia, jego „mocnej” koncepcji filozoficznej skon-
struowanej wobec takich pojęć, jak doświadczenie, sytuacja, kultura, komunikacyjna kon-
cepcja jaźni i indywidualna autokreacja we wspólnocie komunikacyjnej. Tak więc, choć 
Dewey pragnąłby uniknąć pojęcia „metafizyka” i wszelkich wiążących się z nią skojarzeń, 
traktując swą filozofię, opartą na świadomości komunikacyjnej i społecznej, jako w grun-
cie rzeczy społeczną i polityczną, to tworzy przecież stanowisko, w którym jest miejsce na 
spory wokół wartości, spory znane z tradycyjnej, klasycznej filozofii polityki.  

Demokrację polityczną analizuje Dewey z typowo historycznego punktu widzenia, ja-
ko wytwór historycznych sił, głównie o charakterze naukowym, gospodarczym i religij-
nym a nie jako efekt urzeczywistnienia czysto politycznych ideałów, wspartych na jakiejś 
koncepcji natury ludzkiej, czy treści rozumności. Zgodnie z jego pragmatyczną koncepcją 
nierozerwalności faktów i wartości, fakty i zjawiska polityczne oraz wartości i ideały wza-
jemnie się generują i oddziałują na siebie. Dewey koncentruje się właśnie głównie na pro-
blemie istnienia owej przedpolitycznej, ludzkiej wspólnoty komunikacyjnej, na kwestii 
warunków konstytuowania się demokratycznie zorganizowanej sfery publicznej, wolnej 
i demokratycznej kultury, przy czym rozumie kulturę, przypomnijmy, jako całość do-
świadczeń konstytuujących życie społeczne i polityczne. Jednocześnie unika on koniecz-
ności przywiązania do tradycyjnych elementów liberalnej demokracji, skoro – jak sam 
mówi  nie ma nic świętego i nienaruszalnego w powszechnym prawie wyborczym, czę-
stych wyborach, rządzie przedstawicielskim, głosowaniu większościowym, gdyż są to tylko 
narzędzia, jedna z wielu możliwych, instytucjonalna manifestacja demokratycznego i ko-
munikacyjnego ideału. Również naturalistyczne ujęcie jednostki, jako istoty stowarzyszo-
nej z innymi oraz kierującej się w pierwszym rzędzie emocjami i nawykami a nie racjo-
nalnym namysłem czyni bezprzedmiotową ideę izolowanych jednostek, żyjących poza 
społecznością i wyposażonych w przyrodzone uprawnienia „naturalne”39. Dewey nie pro-
ponuje przy tym w zamian żadnych konkretnych rozstrzygnięć instytucjonalnych a jedy-
nie naukową metodę, która nie jest nawet procedurą badawczą mogącą znaleźć zastoso-
wanie w życiu politycznym, lecz raczej etyką badawczą, nastawieniem naukowym, mo-
ralną i egzystencjalną wytyczną, obejmującą wiele rodzajów praktyk; po prostu indywidu-
alnym i zbiorowym sposobem życia, nastawionym na kooperacyjne rozwiązywanie pro-
blematycznych sytuacji.  

Nie można również zapominać o tym, jak ważną rolę w jego dynamicznej wizji życia 
publicznego odgrywał konflikt i spór. Istnienie sprzecznych interesów jest tak naprawdę 
warunkiem i przyczyną problematycznych sytuacji, przed którymi nieustannie stajemy 
w naszych społecznych relacjach, i które domagają się od nas kooperatywnej, refleksyjnej 
współpracy. Konflikt nie dotyczy przy tym wyłącznie interesów i potrzeb, lecz również 
interpretacji faktów, sytuacji i zjawisk, jakie napotykamy w naszym otoczeniu; otoczenie 
                                                 
38  J. Dewey, Individualism, Old and New…, s. 120. 
39  Tamże, s. 95, 145. 
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to zawsze stanowi już pewien kontekst, w którym następuje komunikacja i toczy się pu-
bliczna debata. W celu rozwiązania sprzeczności uczestnicy dyskusji wytwarzają nowe 
wspólne znaczenia, modyfikują już istniejące a tym samym wytwarzają i reprodukują 
komunikacyjną wspólnotę demokratyczną: metoda demokratyczna – o ile jest to metoda 
polegająca na użyciu inteligencji – polega na tym, by ujawnić konflikty, tak by odmienne 
roszczenia mogły być dostrzeżone, przedyskutowane i osądzone w perspektywie wielu 
innych interesów40. Co więcej, w Human Nature and Conduct, Dewey wyraźnie zaznacza, 
że konflikt pobudza myślenie (…), wyrywa nas z tępej bezmyślności (…) i jest warunkiem 
sine qua non refleksji oraz pomysłowości. Dodaje również, iż deliberacja polega na posłu-
giwaniu się inteligencją, na eksperymentowaniu i odkrywaniu, deliberacja jest usiłowa-
niem ujawnienia konfliktu w jego całej rozciągłości (podkreślenie w oryginale)41. Wszyst-
kie jego rozważania dotyczące deliberacji i inteligencji oraz ich roli w rozwiązywaniu 
konfliktów interesów i interpretacji, nie kierują nas ku uświęconym wartościom obecnym 
we wspólnotowej tradycji ani też ku jakiejś teorii rozumności, lecz – ponownie – są moc-
no osadzone w Dewey’owskiej metafizyce, filozofii języka oraz społecznej psychologii.  

Dewey stara się dokonać tego samego, co z większym powodzeniem uczynił Wittgen-
stein, czyli podejść do tych samych, odwiecznych problemów filozoficznych, przyjmując 
jednak zupełnie inny punkt wyjścia, formułując te same problemy w odmienny sposób 
i dzięki temu omijając nierozstrzygalny w kategoriach tradycyjnej filozofii problem rozu-
mu, który jest jednocześnie historyczny i uniwersalny, konieczny, lecz również niemożli-
wy. Omija cały problem odgraniczonego, oddzielonego od innych podmiotu, który musi 
dopiero szukać możliwości wyjścia poza siebie, kontaktu z tym, co względem niego ze-
wnętrzne, możliwości tworzenia, budowania publicznej rozumności, płaszczyzny wspól-
nych sensów, wspólnego działania i autentycznego porozumiewania42. 

Pragmatyzm Deweya i jego koncepcja demokracji są najbardziej atrakcyjne wówczas, 
gdy zbliżają się do stanowiska Wittgensteina, tracą natomiast na atrakcyjności, gdy     
Dewey popada w utopijny i reformatorski ton oraz stara się ukonkretnić swoją metodę 
naukowego dociekania wskazując uprzywilejowaną – w jego mniemaniu – formę życia 
(demokratyczny ideał etyczny). Dewey i Wittgenstein podzielają punkt wyjścia określony 
przez tego ostatniego w następujący sposób: problem filozoficzny ma postać: „Nie mogę 
się rozeznać” . Dla Wittgensteina jednak ów brak rozeznania, jasności jest kwestią języka; 
kwestią, która domaga się przejrzystości osiągalnej wyłącznie drogą przeglądu sposobów 
użycia naszych słów43. W przypadku Deweya ów brak rozeznania jest natomiast czymś, co 
można by nazwać podstawowym faktem egzystencjalnym, przejrzystość jest natomiast 
zdobywana dzięki kooperacyjnemu dociekaniu, zastosowaniu inteligencji. Dewey wydaje 
się czasem zapominać, że logiczna metoda służąca realizacji istniejącego w naturze poten-
cjału doskonałości może być realizowana na wiele sposobów, tak jak może istnieć wiele 

                                                 
40  J. Dewey, Liberalism and Social Action…, s. 56. 
41  J. Dewey, Human Nature and Conduct…, s. 201, 275. 
42  W kwestii „wspólnotowej” interpretacji Wittgensteinowskiego problemu kierowania się regułą 

por. M. Williams, Wittgenstein, Mind and Meaning. Towards a Social Conception of Mind, Routladge, New 
York 2002. 

43  L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne…, s. 75. 
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różnych gier językowych. Fundamentalnej dla Deweya idei komunikacji nie trzeba by-
najmniej interpretować wąsko, jako prowadzącej do jednej, etycznej formy życia, co rzad-
ko daje się wydobyć spod Deweyowskiej, emfatycznej retoryki melioryzmu. Jak mówi 
Dewey, język jest najważniejszym z narzędzi44, narzędzia mogą być jednak używane na 
wiele sposobów i to właśnie użycie nadaje im znaczenie. Nieokreśloność, brak jasności, 
niepewność, brak rozeznania są obiektywnymi cechami natury a nie wyłącznie skutkami 
naszych poznawczych braków w relacji do zewnętrznej wobec nas rzeczywistości. Nie-
ustannie napotykamy niepewne sytuacje, stajemy wobec ryzyka, interpretujemy je w da-
nym kontekście i jako takie przekształcamy w przedmiot badania, dociekania (inquiry): 
postawę naukową można by zdefiniować praktycznie jako zdolność posiadania i korzysta-
nia z wątpliwości; metoda naukowa jest z pewnego punktu widzenia techniką skutecznego 
wykorzystania wątpliwości45.  

Dla Wittgensteina logika jest opisem danej gry językowej, dla Deweya wywiedzioną 
z cech natury i naszej egzystencji postawą etyczną, nastawieniem, które pozwala do na-
szego doświadczenia wprowadzać ład, likwidować niespójności, łagodzić zmieszanie 
i konsternację wywołane napotykanymi przeszkodami. Brak pewności jest problemem 
praktycznym46, który w życiu publicznym jest rozwiązywany przy zastosowaniu demokra-
tycznych metod badania, które Dewey opisuje bardzo szeroko, jako narady, przekonywa-
nie, negocjacje, dialog, interpretację. Pośród elementów logiki, która powinna kierować 
wymienionymi praktykami jest brak dogmatyzmu w podejściu do ogólnych kategorii, 
zasad oraz teorii, formułowanie i obchodzenie się z politycznymi propozycjami na zasa-
dzie roboczych hipotez. Taka ogólna charakterystyka gwarantuje, iż przetrwają różnice 
zdań i konflikty pobudzające myśli. 

Dewey nie przeczy, że istnieją ideały, idealne cele, takie jak prawda i sprawiedliwość. 
Ich rzeczywistość, realność, nie jest jednak gwarantowana przez jakiś transcendentny Byt, 
lecz ich siłę twórczą, która popycha nas do działania. Kiedy sprawiedliwość, jako wartość 
nie jest już poświadczona odniesieniem do niezmiennego świata absolutnych idei,        
człowiek staje przed problemem odpowiedzialności, problemem obecnie niedocenianym 
a zasadniczym – jak się wydaje – dla przyszłych projektów filozoficznego namysłu nad 
polityką. 
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