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Sztuka to jakość, która przenika doświadczenie. J. Dewey
Uncja doświadczenia jest lepsza niż tona teorii. J. Dewey
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Wstęp
Estetyczny wymiar życia w filozofii Johna Deweya stanowi próbę
zinterpretowania myśli Amerykanina pod kątem kilku zazębiających się pojęć,
takich jak: rekonstrukcja, jakości (w tym spełnienie), interakcja, doświadczenie,
nawyk, metoda eksperymentalna (dociekanie) i doświadczenie estetyczne. Nie jest
to rekonstrukcja jego teorii sztuki w sensie ścisłym1. Zaprezentowaną interpretacją
kieruje zamiar pokazania, że z myśli Deweya można wyłuskać swoistą filozofię
estetyki, czyli refleksję nad tym, co estetyczne. Filozofia estetyki była określeniem
stworzonym przez Deweya i odnoszącym się do jego myśli estetycznej. Ponieważ
estetyka stanowi domknięcie jego filozofii i z niej bezpośrednio wyrasta jako punkt
kulminacyjny, zasadne będzie określanie jej zgodnie z intencjami Deweya jako
filozofii estetyki właśnie. Takie jest też zamierzenie niniejszej pracy: pokazać
związki estetyki myśliciela z jego filozofią i zaprezentować ją jako filozofię tego, co
estetyczne.
Estetyka jako najmłodsza córka filozofii powstała w połowie XVIII w. i
ufundowana została na europejskim, epistemologicznym modelu, w którym podmiot
poznaje przedmiot. W filozofii Deweya jednak epistemologia nie łączy estetyki z
całością filozofii, czyni to natomiast metafizyka i teoria społeczna. Ponadto Deweya
wyróżnia jego zainteresowanie naukami ścisłymi i ich metodologią.
Całość pracy składa się z trzech głównych części. W pierwszej: Naturalizm
Johna Deweya. Zalążki estetyczności w naturze prezentuję zakorzenienie jakości
estetycznych w życiu rozumianym przez Deweya w szerokim naturalistycznym
sensie.

Estetyczność

i

spełnienie

są

dwoma

podstawowymi

pojęciami

Deweyowskiej metafizyki. Pokażę, jak duży wpływ na filozofa miały ustalenia
Darwina i na jakich fundamentach ukształtował się słaby antropocentryzm autora
Sztuki jako doświadczenia, który dziś może z powodzeniem patronować nurtom
posthumanistycznym w estetyce.
W rozdziale drugim: Jakości w społeczeństwie zajmę się myślą społeczną
Deweya. Jakości obecne w życiu społecznym znajdują najlepszą pożywkę do
rozwoju w demokracji. Ani sztuką, ani demokracją jednak nie da się odgórnie
zawiadować ani ich implementować. Doświadczenie sztuki i doświadczenie życia
1

Została ona dokonana w książce K. Wilkoszewskiej, Sztuka jako rytm życia. Rekonstrukcja filozofii
sztuki Johna Deweya, Kraków 1988.
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obywatelskiego wyrasta z codziennych interakcji międzyludzkich, których siłą
napędową

jest

chęć

zaspokajania

rozmaitych

potrzeb.

Aby

doskonalić

doświadczenia wspólnotowe oraz kształtować doświadczenia estetyczne w pewnych
jego aspektach, niezbędne jest odpowiednie nauczanie, które przekazuje zdobycze
cywilizacyjne.
Rozstrzygnięcia stricte estetyczne zaprezentowane zostaną w rozdziale
trzecim: Doświadczenie estetyczne czy doświadczenia estetyczne? Przedstawię w
nich dynamikę i specyfikę Deweyowskich doświadczeń estetycznych oraz zajmę się
ich rolą w życiu codziennym. Podejmę wątek życia jako sztuki.
Filozof w swojej refleksji nad życiem miał przede wszystkim na względzie
jego jakość – to, jak żyjemy, albo bardziej w duchu Deweya: jak się żyje.
Interesowało go nieodmiennie szczęście ludzi w jego czasach, czyli w
nowoczesności. Pojęcie jakości życia nie było jedynie psychologiczną parafrazą.
Dewey postulował bowiem, aby nie mówić o wartościach, tak jak się przyjęło w
tradycji platońsko-arystotelesowskiej – cnota, prawda itd. – ale żeby używać
określeń przysłówkowych, takich jak: prawdziwie, cnotliwie2. Opowiedzenie się za
przysłówkowym (a więc takim, które kieruje się ku czasownikowi) określeniem
prawdy oraz innych wartości wskazuje na jądro filozofii Deweya, którym jest
działający, czyli zmienny charakter życia, ponieważ, jak pisze Dewey: An adverb
expresses a way, a mode of acting3. – Przysłówek wyraża sposób, modus działania
(przeł. E. Ch.).
Życie oraz myślenie pojmował Dewey szeroko. Są to procesy będące
udziałem zwierząt i ludzi. Dewey, choć nie miał do dyspozycji badań współczesnych
biologów4, uważał, że zwierzęta myślą, oraz że obszar myślenia nie jest boski, jak
widział to np. Arystoteles, ale ludzki i zwierzęcy. Owo zakwestionowanie
antropocentryzmu, zlikwidowanie nieprzebytej różnicy między ludźmi i nie-ludźmi
2

Por. J. Dewey, Reconstruction in Philosophy and Essays, [w:] idem, MW, vol. XII: 1920, red. J.A.
Boydston, Carbondale – Edwardsville, s. 169.
3
Ibidem.
4
Dzisiejsza biologia nie pozostawia złudzeń co do niewielkiej różnicy między ludźmi a zwierzętami.
Zwierzęta nie tylko posługują się narzędziami (odkryła to już w latach 60. XX w. Jane Goodall), ale
również pojęciami abstrakcyjnymi, umieją liczyć itd. Oprócz zdolności poznawczych – tylko bardziej
rozwiniętych – dzielimy ze zwierzętami skomplikowane rytuały godowe, uczestnictwo w
symbiogenezie, dobór krewniaczy (prawo Hamiltona) i wiele innych zjawisk, a nawet skłonność do
chorób. Przyroda nie jest bynajmniej taka, jak widzieli to filozofowie oświeceniowi, a nawet
postdarwinowscy teoretycy: moralna w pierwotny sposób, rządząca się przejrzystymi zasadami,
pozbawiona chorób, zawiłości i niespodzianek. Człowiek nigdy nie był tak zwierzęcy, a zwierzęta tak
ludzcy jak dziś.
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jest tym, co sprawia, że filozofia Deweya jest szczególnie atrakcyjna dzisiaj, w
dobie rozwoju posthumanizmu i jego sztuki – bioartu5.
Niniejsza praca ma charakter głównie historyczny, ponieważ jest badaniem i
interpretacją filozofii Deweya pod kątem jego myśli estetycznej zakorzenionej w
problemach nowoczesności. Dla zrozumienia estetyki Deweya najważniejsze są
słowa: życie, jakości, spełnienie i oraz ich interakcyjny charakter. Cała filozofia
Deweya – od metafizyki, poprzez filozofię społeczną, do estetyki – jest bowiem
interakcjonizmem.

Znaczenie rekonstrukcji
Motto: Pragmatism is a reconstruction. It reconstructs philosophy, experience, and community. This
reconstruction is piecemeal, multiperspectival, uncertain, and always unfinished 6. – Pragmatyzm jest
rekonstrukcją. Rekonstruuje filozofię, doświadczenie i wspólnotę. Ta rekonstrukcja jest częściowa,
wieloperspektywiczna, niepewna i nigdy niezakończona (przeł. E. Ch.).

Dewey rozumiał filozofię odmiennie, niż formułuje to tradycja platońskoarystotelesowska, ponieważ według niego filozofia zajmować się ma sprawami
ludzkimi. Dlatego też kluczową rolę w filozofowaniu odgrywa rekonstrukcja, która
jest głównym pojęciem metodologicznym Deweya. Dewey rozumiał ją jako
rozwiązywanie problemów życia społecznego oraz zajmowanie się problemami
jednostek w społeczeństwie nowoczesnym. Jest to możliwe, ponieważ w
rekonstrukcji obecny jest pierwiastek krytyczny: ma ona z wnikliwością i dystansem
zajmować się urządzeniami cywilizacyjnymi, moralnością i działaniem jednostki w
konkretnych warunkach społecznych, jej szczęściem i jej potrzebami. Kluczowe
wydaje się to ostatnie słowo, ponieważ prowadzi ono do jakości życia: spełnianie
potrzeb jest zalążkiem estetyczności i życiowej satysfakcji.
Idea uprawiania filozofii jako jej rekonstruowania pojawiła się stosunkowo
wcześnie w myśli Deweya. W 1894 r. wygłosił on wykład na temat rekonstrukcji w
Studenckim Towarzystwie Chrześcijańskim (The Students’ Christian Association)7.
W tym czasie pracował na University of Michigan w Ann Arbor i był neoheglistą o
nachyleniu chrześcijańskim, a jego naturalistyczna metafizyka (takie stanowisko
5

Por. M. Bakke, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2010.
J.J. Stuhr, Genealogical Pragmatism. Philosophy, Experience, and Community, Albany 1997, s. IX.
7
Por. G. Dykhuizen, The Life and Mind of John Dewey, Southern Illinois University, 1973, s. 65.
6
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wypracował w dojrzałej teorii bytu zaprezentowanej przede wszystkim w
Experience and Nature z 1925 r.) pozostawała w powijakach. Niemniej ziarno
dojrzałego myślenia zostało zasiane już w tym pierwszym okresie jego twórczości,
kiedy niewiele czynników wskazywałoby na to, że Dewey zostanie pragmatystą czy,
jak sam wolał się określać, instrumentalistą8.
Wraz z przeniesieniem się Deweya do Chicago na tamtejszy uniwersytet w
1895 r. i zaangażowaniem się w działalność edukacyjną (Dewey wraz z żoną Alice
założył w Chicago eksperymentalną szkołę podstawową The Laboratory School),
która trwała do 1905, jego myśl nabrała nowego impetu. Pod wpływem darwinizmu
i o ponad dekadę wcześniejszej lektury Williama Jamesa Dewey zaczął skłaniać się
ku naturalizmowi. Na początku XX w. filozofa pochłonęła refleksja nad
nauczaniem, wychowaniem, społeczeństwem, demokracją oraz myśleniem i logiką.
Logikę rozumiał Dewey przede wszystkim jako teorię rozwiązywania problemów.
Choć był doskonale zaznajomiony z logiką formalną, to sam promował logikę jako
narzędzie rozwiązywania problemów jednostkowych i społecznych. W jego ujęciu
nie miała ona więc charakteru analitycznego, a ogólny i zwrócony ku kwestiom
życia. Jak zobaczymy, logika, czyli myślenie inteligentne, odgrywa ważną rolę w
rekonstrukcji, która się nią posługuje.
W 1905 r. Dewey znalazł się w Nowym Jorku na Columbia University. Po
przeniesieniu się na nowy uniwersytet prace filozofa nadal koncentrowały się wokół
dziedziny, którą dziś nazwalibyśmy psychologią poznawczą, a także pedagogiką i
filozofią społeczną. Summą logiczno-pedagogicznych rozważań z tego okresu jest
jego najbardziej znana w świecie książka – Jak myślimy z 1910 r. Stanowi ona
również podsumowanie jego doświadczeń wyniesionych z Laboratory School i z
kontaktu z uczącymi się dziećmi. Zaprezentował w niej słynne sześć etapów
myślenia, czyli rozwiązywania sytuacji problemowych i choć w książce nie ma
mowy o rekonstrukcji, to badanie rozwiązywania problemów stanowi bazę dla
rekonstrukcji jako metody.
W dalszych latach Dewey podejmował tematy nauczania, ale robił to pod
kątem społecznym (a nawet w pewnym stopniu politycznym), tak jak na przykład w
Democracy and Education z 1916 r. Temat rekonstrukcji pojawia się wprost właśnie
w tej książce w ważnym kontekście. Pada w niej bowiem zdanie, że edukacja jest
8

Choć już w 1890 r. zapoznał się z The Principles of Psychology Jamesa. Por. P. Gutowski, Między
monizmem a pluralizmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya, Lublin 2002, s. 46.
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rekonstrukcją doświadczenia:
(…) wychowanie jest wielkością stałą, reorganizującą lub rekonstruującą doświadczenie. Ma
zawsze bezpośredni cel i o ile dana czynność jest rzeczywiście wychowawcza, osiąga ten cel
– bezpośrednie przekształcenie jakości doświadczenia. (…) główną sprawą życia w każdym
jego odcinku jest to, aby życie samo przyczyniło się do wzbogacenia własnego ujmowanego
9
znaczenia .

W powyższym fragmencie Dewey formułuje myśl, że rekonstrukcja zajmuje
się doświadczeniem i przekształcaniem jego jakości. Nie rekonstruujemy życia
samego, a pewne już jego wykształcone formy, takie jak doświadczenie. Edukację
widzi Dewey jako rekonstruowanie pewnych doświadczeń w określonym celu, a cel
ten określa teraźniejszość i dzisiejsze potrzeby. Rekonstrukcja przywołuje przeszłe
doświadczenia i je reorganizuje, mając na względzie rozwiązanie problemów
teraźniejszych. Dokonujemy przykładowo rekonstrukcji wychowania po to, aby
zrozumieć trudności wychowawcze w czasach współczesnych. Dewey wyróżnia
dwa typy wychowania: prospektywne i retrospektywne; pierwsze jest oparte na
rekonstrukcji – właściwym, metodologicznym sposobie postępowania w stosunku
do przeszłości; wychowanie retrospektywne natomiast jest sztuką dla sztuki, nie
interesuje się teraźniejszością i jej problemami. Co więcej, wychowanie
retrospektywne chce dostosować teraźniejszość do przeszłości i jej ideałów,
szukając w historii swoistego złotego wieku, który stanowiłby punkt odniesienia.
Wychowanie zapatrzone w przeszłość przygotowuje na równie mityczną przyszłość,
deprecjonując teraźniejszość10.
Z czasem rekonstrukcja stała się centralnym problemem filozofii Deweya i
jego głównym postulatem metodologicznym, ponieważ tworzenie teorii dla niej
samej nie ubogaca życia społecznego nowoczesności; teoria powinna bazować na
jakichś wcześniejszych, przeszłych doświadczeniach, które wzmagają żywotność
teraźniejszych, nowoczesnych doświadczeń (poprzez wpływ na rozwiązanie
obecnych problemów). Dewey postulował, aby wydobywać wątki teorii, które są
znaczące

właśnie

ze

względu

na

pokonywanie

trudności

społeczeństwa

nowoczesnego, czyli dojrzałego kapitalizmu.
Dewey był filozofem ewolucyjnym w podwójnym sensie. Z jednej strony od
roku 1890, kiedy zapoznał się z filozofią Jamesa, stopniowo inspirował się
darwinizmem i naturalizmem, który sukcesywnie przenikał do jego myślenia.
9

J. Dewey, Demokracja i wychowanie, przeł. Z. Bastgen, Warszawa 1963, s. 85.
Por. ibidem, s. 88–89.
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Refleksja nad organizmami i ich interakcjami ze środowiskiem stała się
fundamentem dojrzałej metafizyki Deweya. Z drugiej strony poglądy filozofa
ulegały przeobrażeniom11. Podejście Deweya do rekonstrukcji również ewoluowało,
zajmując coraz bardziej znaczące miejsce w jego myśli. Dewey podchodził do tego
zagadnienia z rosnącą powagą. W Demokracji i wychowaniu mówił o rekonstrukcji
głównie w kontekście wyróżnionych rodzajów wychowania, jednak już następną
książkę12 w całości poświęcił rekonstrukcji jako sposobowi uprawiania filozofii i
wszelkiej refleksji nad przeszłym doświadczeniem.
Problem rekonstrukcji zatem jako centralny pojawił się około roku 1918 r.,
kiedy dla Deweya zajmowanie się psychologią poznawczą, rozwojem i edukacją
przestało mieć główne znaczenie. Problematyka, która przez ponad 20 lat
inspirowała filozofa, się wyczerpała i inne kwestie zaczęły wysuwać się na plan
pierwszy. Dotyczy to przede wszystkim metafizyki, a następnie estetyki, która
okazała się odkryciem jego dojrzałego okresu twórczego. Refleksja nad
społeczeństwem była stale jednym z głównych wątków jego filozofii.
Dziełem przełomowym, znamionującym nowy etap w filozofii Deweya, było
Reconstruction in Philosophy and Essays z 1920 r. Zbiór ten powstawał w
charakterystyczny dla Deweya sposób. W 1919 r. filozof znalazł się w Japonii, gdzie
dał serię ośmiu wykładów pod wspólnym tytułem: The Position of Philosophy at the
Present: Problems of Philosophic Reconstruction. W roku następnym ukazała się
książka na temat rekonstrukcji, dla której fundamentem były wspomniane wykłady.
Ralph Ross, komentator Deweya, zauważa, że filozof głosi w niej metodę
rekonstrukcji – po raz pierwszy tak dobitnie – ale uprawia ją w innych dziełach13.
Reconstruction in Philosophy z 1920 r. zasługuje na uwagę nie tylko ze
względu na pojęcie rekonstrukcji, które tam jest badane. Dzieło to można traktować
jako swoisty manifest filozofii Deweya również ze względu na styl, w jakim zostało
napisane. Eseje są krótkie, rzeczowe i pozbawione nadmiernych dłużyzn. W 1920 r.
Dewey był już uznanym profesorem filozofii. Należy jednak mieć na względzie to,
że zaczął swoją karierę od psychologii, teorii moralności, teorii myślenia oraz
11

Jedne poglądy Deweya wyrastają z innych tak, jak jedne gatunki z gatunków je poprzedzających.
Naturalizm wyłania się stopniowo z chrześcijańskiego neoheglizmu Deweya nie na zasadzie
dialektyki, ale na zasadzie powolnego ewoluowania. Por. K. Uniłowski, Czy gatunki i konwencje
ewoluują (dzisiaj)?, „Teksty Drugie” 2011, nr 3, s. 60–61. Oraz P. Gutowski, Między monizmem a
pluralizmem, op. cit., szczególnie rozdział: Ewolucja intelektualna Johna Deweya.
12
Chodzi o książkę Reconstruction in Philosophy and Essays.
13
Por. R. Ross, Introduction, [w:] J. Dewey, Reconstruction in Philosophy and Essays, op. cit., s.
XIX.
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refleksji nad społeczeństwem i demokracją. Później zainteresował się również
darwinizmem. Tymi drogami dochodził do metafizyki, którą wyłożył w swoim opus
magnum z 1925 r. – Experience and Nature.
W 1920 r. w ośmiu krótkich esejach zaprezentował zręby swojej filozofii. Już
w książce o rekonstrukcji filozof postrzega człowieka jako live creature – istotę
żywą taką samą jak ameba14. Widzi ją jako aktywną, zmieniającą otoczenie –
uwidacznia się tu wpływ darwinizmu. Człowiek nie funkcjonuje dla Deweya jako
podmiot i jako res cogitans. W jego myśli następuje przewartościowanie
tradycyjnego antropocentryzmu. Opowiada się ponadto za taką filozofią
doświadczenia, w której wrażenia zmysłowe pełnią rolę swoistych znaków
drogowych (a nie atomów wiedzy, jak to miało miejsce w przypadku empiryzmu
brytyjskiego, szczególnie zaś poglądów Locke’a15) przekierowujących proces
interakcji między jednostką a jej otoczeniem. Dewey ma swoją koncepcję
inteligencji jako kształtującą środowisko i jest to jego odpowiedź na racjonalizm
europejski w kartezjańskim wydaniu.
Istotny dla postrzegania esejów o rekonstrukcji jako projektu filozofii
Deweya jest również kontekst historyczny, w którym powstały, a są nim lata po I
wojnie światowej. Dewey uważał, że czasy powojenne są kryzysowe. Kultura
amerykańska i europejska znalazły się w zapaści z powodu nadmiernego zapatrzenia
w pewne idee. Z drugiej strony nie miał wątpliwości, że epoka, w której żyje, jest
przełomowa ze względu właśnie na te idee: szybki rozwój technologii i nauki.
Dewey dostrzegł, że w nauce nastał czas nowego organonu, ale zauważył też, że
pewne dziedziny życia nie nadążają za szybkimi zmianami. Tak stało się z religią i
sztuką, które okazały się nie przystawać do nowej rzeczywistości i wymagały
poważnej przemiany w ich postrzeganiu tak, aby stały się znaczące dla ludzi i ich
problemów.
Pytanie o estetykę oraz postulat zmiany postrzegania sztuki zrodziły się u
Deweya na gruncie refleksji o wiedzy. Dewey zauważył, że w czasach nowożytnych
wiedza operatywna – nakierowana na praktykę i eksperyment – wyparła starożytną i
średniowieczną wiedzę kontemplatywną. Wraz z tymi zmianami zmieniło się życie
ludzi i ich doświadczenie, które stało się eksperymentalne, a codzienność wypełniły
14

Por. J. Dewey, Reconstruction in Philosophy and Essays, op. cit., s. 132.
Por. J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. B.J. Gawęcki, BKF, Warszawa
1955, s. 140–141.
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nowoczesne, stale się rozwijające udogodnienia (od maszyny parowej, maszyny do
tkania, poprzez radia, pralki itd.). Dewey był wielkim admiratorem nauki. Uważał
jednak, że wraz z jej rozwojem i zmianami w życiu codziennym nie rozwinęła się w
nowoczesności odpowiadająca tym przemianom nowa moralność. Nie uległo
zmianie również postrzeganie sztuki, która nadal tkwiła na wyżynach w wieży z
kości słoniowej niedostępna i obca przeciętnemu człowiekowi. Życie jednostki w
erze technicyzacji stało się samotne, pozbawione zabawy i wartościowych
doświadczeń
przywracałaby

estetycznych.
człowieka

Filozof
do

postulował

równowagi

nową

wrażliwość,

egzystencjalnej

i

która

niwelowała

wyalienowanie z otoczenia, zadając fundamentalne pytanie: But where is there a
corresponding human science and art? 16 – Gdzie jest odpowiadająca sobie nauka i
sztuka? (przeł. E.Ch.) Owej odpowiedniości nie ma. Dewey mówił wyraźnie, że
jeżeli chcemy zachować równowagę między wartościami zewnętrznymi (rozwojem
nauki i technologii) a wewnętrznymi (estetycznymi, religijnymi) musimy je
pogodzić tak, żeby spójnie ze sobą funkcjonowały w życiu codziennym. Ponadto
należy dążyć do stworzenia moralności i sztuki, odpowiadające nowej sytuacji
społecznej, w której intensywnie rozwija się nauka i technika. Innymi słowy, całe
nieszczęście wynikające z oderwania od siebie poszczególnych dziedzin życia ma
swoje źródło w rozdzieleniu celów i środków. Nauka stała się celem samym w sobie.
Sztuka i postulaty etyczne oddaliły się od codziennego życia. Tymczasem
doświadczenie codzienności urozmaicone osiągnięciami nauki i techniki powinno
wzbogacać sztukę, która z niego wyrasta.
W Sztuce jako doświadczeniu Dewey dokonuje diagnozy, z której wynika
jasno, że ludzie odeszli od sztuki, bo jej nie rozumieli – jest hermetyczna, dlatego
zwrócili się ku nowoczesnym zjawiskom masowym: jazzowi, komiksowi,
happeningom ulicznym. Ale to za mało, żeby wypełnić lukę i żeby narodziła się z
tego nowa sztuka zastępująca starą. Według Deweya w jego czasach, a więc do
połowy XX w., nie powstała sztuka odpowiadająca nowym warunkom technicznym
i nowej nauce17. Zjawiska, których nieśmiało domagał się Dewey w latach 20. XX

16

J. Dewey, Reconstruction in Philosophy and Essays, op. cit., s. 151.
Nie chodzi o to, że artyści nie wykorzystywali udogodnień techniki. Idzie o to, że nie powstała
sztuka interakcyjna angażująca człowieka, jego codzienność przy jednoczesnym użyciu nowości
technologicznych. Powstawały nurty nowoczesne w sztuce: futuryzm, dadaizm, ale one
odzwierciedlały raczej chaos nowoczesności, kult nauki przy nadal postępującej alienacji jednostki.
Nurty te nie były nastawione afirmatywnie do codzienności, zwyczajności, powtarzalności – sztuka
17
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w. – a więc sztuka bliska człowiekowi, który żyje wśród osiągnięć techniki i jest w
ciągłej interakcji z otoczeniem, pojawiła się dopiero w latach 60. XX w. i filozof
tego nie dożył18.

Rekonstrukcja a historia i logika – zakres pojęcia
Rekonstrukcja,

choć

jako

termin

pochodzi

z

łaciny

i

oznacza

odbudowywanie (re – znów, na nowo, powtórnie; constructio – spojenie, budowa),
nie jest według Deweya odbudową. Rekonstrukcja jako odbudowa zakładałaby, że
coś zostało zniszczone, a filozofia, chociaż przeżywała kryzys w II poł. XIX w.19 –
nie została dotknięta żadną katastrofą. Dla Deweya natomiast rekonstrukcja to
rehabilitacja tego, co już powstało – reorganizujemy w niej istniejące struktury
(przeł. E.Ch.)20. Rozumie ją Dewey jako wydobycie wątków, które uległy
zmarginalizowaniu na przestrzeni wieków. Następnie wątki te są przekształcane i
włączane w sytuację teraźniejszą. Istotne jest podkreślenie, że rekonstrukcji
dokonuje się ze względu na wyzwania teraźniejszości. W rekonstrukcji jako
metodzie ważne są dwie składowe: historyczność i logiczność, czyli nakierowanie
na rozwiązywanie problemów.
Dewey jest filozofem, który żył w czasach krystalizowania się metodologii
nauk. Zdawał sobie sprawę, że humanistyka żywi się przeszłością, że historia
filozofii jest istotną częścią samej filozofii i nie można od niej abstrahować. Jego
koncepcja rekonstrukcji jako metody uprawiania nie tylko filozofii, ale wszelkiej
refleksji w naukach humanistycznych (antropologii, psychologii, pedagogice),
bazuje na specyficznym podejściu do historii. Jest ono prospektywne. Przywołujemy
doświadczenia z historii nie po to, aby je afirmować czy badać analitycznie, ale po
to, aby służyły one teraźniejszości. Można podchodzić analitycznie do przeszłości,
można badać szczegółowo jakiś aspekt teraźniejszości, ale tylko rekonstrukcja, czyli
twórcze wykorzystanie tego, co było, do celów tego, co jest, łączy ze sobą
przeszłość

i

teraźniejszość.

Rekonstrukcja

pozwala

przewartościować

ta chciała zerwać z przeciętną rzeczywistością, aniżeli z niej wynikać. Nie integrowała odbiorców z
ich otoczeniem.
18
Przykładem takiej sztuki mogą być sensory Edwarda Ihnatowicza z lat 60. XX w. – rzeźby
reagujące na wchodzących z nimi w interakcję ludzi.
19
Por. K. Wilkoszewska, Sztuka jako rytm życia, op. cit., s. 15–45.
20
R. Ross, Introduction, [w:] J. Dewey, Reconstruction in Philosophy and Essays, op. cit., s. XX.
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dotychczasowe schematy pojęciowe21.
Przyglądając się myśleniu Deweya o przeszłości i teraźniejszości, nie sposób
nie zauważyć pewnej analogii do myśli Friedricha Nietzschego, który ubolewał nad
swoimi czasami, że w swoim kulcie historii zaprzedały się przeszłości, ignorując
teraźniejszość. W swoim szkicu O pożytkach i szkodliwości historii dla życia filozof
niemiecki wyróżnia trzy sposoby uprawiania refleksji nad historią: historię
monumentalną, antykwaryczną i krytyczną22. Nietzsche uważał – podobnie zresztą
jak Dewey – że człowiek jako istota historyczna potrzebuje historii do życia, do
podnoszenia jego jakości. Nadmiar historii i wiedzy książkowej szkodzi jednak
życiu – i w tym punkcie Dewey zgodziłby się z Nietzschem. Rekonstrukcja
retrospektywna – zapatrzona w przeszłość osłabia teraźniejszość i alienuje z niej
człowieka.
Historia monumentalna polega na kulcie przeszłości, szczególnie w postaci
wielkich bohaterów dziejów – geniuszy i przełomowych wydarzeń, które wydają się
wpisywać w wieczność. Historia ta posługuje się pojęciami ogólnymi i
abstrakcyjnymi tj.: szczęście narodu, dobro ludzkości. Osoba uprawiająca ten rodzaj
refleksji nad historią, jak pisze Nietzsche: (…) ucieka wstecz, chroniąc się przed
rezygnacją, używa historii jako leku przeciwko rezygnacji23.
Następny rodzaj historii – historia antykwaryczna – jest z kolei nadmiernie
skupiony na każdym szczególe przeszłego życia. Człowiek antykwaryczny żyje
kultem przodków i ich obyczajów, myląc je ze swoim życiem. Nie czerpie wiedzy z
przeszłości, ale nią żyje, poprzez co zubaża teraźniejszość, pozbawiając ją
żywotnych soków. Nie jest w stanie przyjąć nowoczesności z całym jej bagażem.
Podtrzymuje jedynie życie, ale go nie rozwija.
Trzeci rodzaj stosunku do przeszłości – historia krytyczna – jest bliska
pojmowaniu rekonstrukcji przez Deweya. Ma ona krytyczny, a więc zdystansowany,
badający i dociekliwy stosunek do tego, co było. Patrzy na historię z punktu
widzenia obecnego życia, czyli w taki sposób, w jaki postuluje Dewey. Człowiek
uprawiający taką refleksję nie chce być sprawiedliwy ani obiektywny wobec tego,
co było, a wobec tego, co jest. Życie tu i teraz jest jego ostatecznym kryterium
weryfikacji. Nietzsche pisze dość podniośle, że historia uprawiana w taki sposób jest
21

Por. K. Wilkoszewska, Sztuka jako rytm życia, op. cit., s. 11.
Por. F. Nietzsche, O pożytkach i szkodliwości historii dla życia, [w:] idem, Niewczesne rozważania,
przeł. M. Łukasiewicz, Kraków 1996, s. 84–168.
23
Ibidem, s. 96.
22
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niebezpieczna, ponieważ surowo i bezwzględnie sądzi przeszłość ku chwale
teraźniejszości24.
Mimo podstawowej zbieżności w pojmowaniu refleksji humanistycznej
między Deweyem a Nietzschem, tej mianowicie, że potrzeby teraźniejsze są naszym
przewodnikiem w przywoływaniu historii, są jednak i pewne różnice. Dewey przede
wszystkim nie podchodzi do zagadnienia w tak patetyczny sposób. Zgadzając się z
filozofem niemieckim, że (…) dopiero, gdy człowiek potrafi spożytkować przeszłość
dla potrzeb życia i przetwarzać to, co się wydarzyło, znowu w dzieje – dopiero
człowiek staje się człowiekiem25, nie ma na względzie tego, aby zrealizowała się
jakaś istota człowieka, ale aby życie społeczne toczyło się lepiej i żeby interakcje
zachodzące w różnych jego dziedzinach były sprawniejsze. Rekonstrukcja ma tak
duży wpływ na teraźniejszość, ponieważ jej ostatecznym zadaniem jest
rozwiązywanie jej problemów.
Kluczowe dla zrozumienia tego, że rekonstruowanie przeszłych doświadczeń
ma rozwiązywać problemy nowoczesności, jest logika. Zanim wyjaśnię jej
znaczenie w myśleniu Deweya, przywołam pojęcie inteligencji, posługując się
następującym cytatem z Reconstruction in Philosophy, a ściśle z eseju pt.: Some
Historical Factors in Historical Reconstruction:

Essential philosophic reconstruction represents an attempt to state these causes and results in a
way freed from incompatible inherited factors. It will regard intelligence not as the original
shaper and final cause of things, but as the purposeful energetic re-shaper of those phases of
nature and life that obstruct social well-being. It esteems the individual not as an exaggerated
self-sufficient Ego which by some magic creates the world, but as the agent who is responsible
through initiative, inventiveness and intelligently directed labor for re-creating the world,
transforming it into an instrument and possession of intelligence 26.
Zasadnicza rekonstrukcja filozoficzna jest próbą pokazania przyczyn i skutków w nowy sposób
wyzwolony od odziedziczonych ograniczeń. Postrzega inteligencję nie jako oryginalnego twórcę
i ostateczną przyczynę rzeczy, ale jako pełnego energii odtwórcę tych stanów natury i życia,
które blokują życie społeczne. Traktuje jednostkę nie jako przerośnięte, samowystarczalne ego,
posiadające magiczną moc stwarzania świata, ale jako jednostkę działającą, odpowiedzialną –
dzięki swojej inicjatywie, pomysłowości i rozsądnie prowadzonej pracy – za prze-tworzenie
świata, przetransformowanie go w narzędzie i miejsce pełne inteligencji (przeł. E.Ch.).

24

Por. ibidem, s. 107.
Ibidem, s. 90.
26
J. Dewey, Reconstruction in Philosophy and Essays, op. cit., s. 108.
25
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Żeby rekonstrukcja mogła zajść, musi się posługiwać inteligencją właśnie.
Jest to władza poznawcza, którą dawni filozofowie nazywali rozumem. Dewey
jednak odcina się od tradycji racjonalizmu europejskiego zbudowanego na
arystotelizmie i kartezjanizmie. Inteligencja – tak jak zdolność myślenia
operacyjnego – jest dla niego mechanizmem poznawczym, który przysługuje
człowiekowi i zwierzętom. Nie jest boskim pierwiastkiem w człowieku. Nie jest
również substancją – res cogitans – pewnikiem, który stanowi kamień węgielny
rzeczywistości. Inteligencja to zdolność posługiwania się logiką, którą Dewey
rozumie szeroko.
W ogólności można powiedzieć, że logika opiera się na obserwacji i badaniu
faktów. W rozumieniu Deweya logika jest realna27, a nie formalna, ponieważ służyć
ma rozwiązywaniu problemów w życiu codziennym. Dewey zdawał sobie doskonale
sprawę z tego, jak logikę pojmują matematycy czy filozofowie zorientowani na
analityczne (a nie rekonstrukcyjne) uprawianie filozofii. Na studiach doktoranckich
uczęszczał na zajęcia Charlesa Sandersa Peirce’a i odciął się od jego formalnego
sposobu podejścia do logiki. Przede wszystkim uważał, że służy ona ubogacaniu
życia społecznego.
W Jak myślimy Dewey wyróżnił trzy rodzaje logiczności: potoczną –
dotyczącą codziennego myślenia, formalną – odnoszącą się do rozumowań w
matematyce i logice oraz taką, która:
jest synonimem przenikliwej, gruntownej i ostrożnej refleksji – tj. myśli w jej najlepszym
znaczeniu. (…) Rozmyślanie oznacza mniej więcej to samo co staranna uwaga; zwrócić
28
myśl na jakiś przedmiot jest to poświęcić mu uwagę, pilnie się nim zajmować .

W Reconstrucion in Philosophy pisze tylko i wyłącznie o logice w trzecim,
najszerszym znaczeniu. Rekonstrukcja, która służy obecnemu, teraźniejszemu życiu
nowoczesnemu, posługuje się logiką rozumianą jako refleksja, uważność, trzymanie
się faktów. Rekonstrukcja dokonywana formalnymi metodami wymykałaby się
życiu i mogłaby być tylko zaliczona w poczet historii antykwarycznej czy
retrospektywnej, żeby użyć terminologii Deweya.
Dzięki stosowaniu logiki, która umożliwia sformułowanie problemu,
dokonuje się każda rekonstrukcja, czyli przywołanie i przeformułowanie
27
28

Por. P. Gutowski, Między monizmem a pluralizmem, op. cit., s. 48.
J. Dewey, Jak myślimy, przeł. Z. Bastgenówna, Warszawa 1988, s. 85.
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konkretnych doświadczeń tak, aby rozwiązać problem. Gdybyśmy nie stosowali
inteligencji, rekonstrukcja nie byłaby możliwa. Dzięki użyciu logiki
dokonać

nowego

ustrukturowania

starego

problemu,

dostosować

możemy
go

do

teraźniejszości i mieć udział w rozwiązaniu aktualnej trudności. Rekonstruujemy
doświadczenia, które wyrosły z sytuacji problemowych. Należy pamiętać, że nie
można zrekonstruować życia samego i natury jako takiej. Przede wszystkim dlatego,
że do przeszłości nie mamy dostępu; dostęp mamy do wytworów, myśli, czyli do
pewnych przeszłych doświadczeń, i je można poddać rekonstrukcji. Przyroda nie
wytwarza niczego celowo, wszystko, co się dzieje, jest instynktowne, nawet
myślenie. Zwierzęta, mimo że kierują się inteligencją w sytuacjach problemowych,
nie są w stanie rekonstruować tych doświadczeń, ponieważ ich władze poznawcze
nie wystarczają, aby znalazły się na meta-poziomie myślenia, czyli na poziomie
rekonstrukcji. Rekonstrukcja jest bowiem metodą, nie jest samym doświadczeniem
ani samym myśleniem. Jest meta-doświadczeniem usprawniającym teraźniejsze
doświadczenia. Nie tylko zresztą życie zwierząt jest nienakierowane, czyli
nieświadome i pozbawione celu. Ludzie w większości przypadków nie mają
świadomości tego, co robią i co zrobili.
Według Deweya życie codzienne większości ludzi jest pozalogiczne.
Człowiek

żyje

przede

wszystkim

emocjami,

uczuciami,

namiętnościami,

rozpatrywaniem tego, co mogło się zdarzyć lub może się zdarzyć (czyli
kontrfaktami). Istoty żywe głównie odczuwają, taki też jest człowiek. Intelektualne
myślenie, dyscyplina umysłu są rzadkie u ludzi. Ludźmi rządzi pamięć, która jest
emocjonalna:
It is then overlooked that both rationality and irrationality are largely irrelevant and
episodical in undisciplined human nature; men are governed by memory rather than by
thought, and that memory is not remembering of actual facts, but is association, suggestion,
dramatic fancy29.
Przeocza się często, że zarówno racjonalność, jak i irracjonalność są w dużej mierze
nieistotne i epizodyczne w niezdyscyplinowanej naturze ludzkiej; ludźmi rządzi pamięć
raczej niż myśl, a pamięć to nie przypominanie sobie faktów, ale rodzaj skojarzenia, sugestii,
dramatycznego marzenia (przeł. E.Ch.).

Ludzie sporadycznie żyją faktami, teraźniejszością i w wyjątkowych
sytuacjach posługują się inteligencją. Jednostka porzuca instynkt i nawyk tylko
29

J. Dewey, Reconstruction in Philosophy and Essays, op. cit., s. 83.
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wtedy, gdy napotyka w swoim otoczeniu nieokreślone sytuacje problemowe. W
obliczu trudności jednostka zaczyna posługiwać się inteligencją, aby rozwiązać
problem. W takich przypadkach porzuca zwyczajowe emocjonalne nastawienie i
wykorzystuje potencjał intelektualny.
Podsumowując, chociaż ludzie i społeczeństwa żywią się emocjami, to
rekonstrukcji podlegają dawne doświadczenia inteligentne i sytuacje problemowe.
Rekonstrukcja reorganizuje przeszłe doświadczenie, aby przyczynić się do
rozwiązania aktualnych kwestii problematycznych. Do doświadczeń, które
rekonstruujemy, należą przykładowo: spory filozoficzne, rozwiązania społeczne,
edukacja itd. Rekonstrukcji podlegają doświadczenia wynikające z sytuacji
problemowych, a nie samo życie. Doświadczenie jest wyodrębnioną całością przy
pomocy inteligencji (ludzkiej, zbiorowej) z pochodu życia. Życie jako fenomen
emocjonalny nie podlega rekonstrukcji. W większości przypadków to, co było,
bezpowrotnie przemija.
Rekonstrukcja jest

zatem działaniem inteligencji

zmierzającym

do

wydobycia interesujących problemów z przeszłości, a następnie przekształcenia ich
w taki sposób, aby przyczyniły się do rozwiązania aktualnej sytuacji problemowej.
Rekonstrukcja obejmuje pole znaczeniowe, w którym jest miejsce na: przetworzenie
(re-creation),

przekształcenie

(re-shape),

dostosowanie

(re-adjustment)

i

reorganizację (reorganization). Ostatni termin – „reorganizacja” często jest używany
jako zamiennik rekonstrukcji przez Deweya.
Istotnie, rekonstrukcja nie jest odbudową, jakby to mogło wynikać ze
struktury etymologicznej tego wyrazu, ale jest reorganizacją – przebudowaniem.
Przeszłe doświadczenia są przywoływane w teraźniejszości i modelowane pod
kątem problemów. Nie odwzorowujemy przeszłego doświadczenia takim, jakie ono
było, ale przebudowujemy tak, aby rozwiązało aktualny problem. Przetworzenie (recreation) doświadczenia zatem zachodzi nie na zasadzie powtórzenia, ale twórczego
przekształcenia

(re-shape).

Teraźniejszość

odbiega

od

przyszłości,

więc

przekształcony problem z historii funkcjonuje w teraźniejszości, tylko jeśli się do
niej dostosuje (re-adjustment) na zasadzie twórczej reorganizacji.
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Rekonstrukcja a estetyka
Jedną z zaniedbywanych dziedzin życia ludzkiego, która wymaga
rekonstrukcji, jest dziedzina artystycznej i estetycznej aktywności człowieka.
Deweyowi nie chodzi o to, aby szczególnie intensywnie zajmować się estetyką w
rozumieniu akademickim – jako badanie dawnych traktatów estetycznych i estetyki
jako dyscypliny. Postuluje natomiast włączenie sztuki w codzienne życie ludzi,
pogodzenie jej z praktyką dnia codziennego. Chce, aby sztuka stała się częścią życia
społecznego, żywotnym doświadczeniem zbiorowości. Zauważa, że nowoczesność
domaga się nowego doświadczania sztuki. Ludzie potrzebują sztuki odpowiadającej
ich sytuacji egzystencjalnej, a także rozwijającym się technologiom i osiągnięciom
nauki.
Dewey uważa, że nie można oddzielać sztuki od reszty rzeczywistości
ludzkiej, w szczególności nauki i życia codziennego. Wraz z rozwojem nauki i
technicyzacją życia musi iść nowe rozumienie sztuki i jej przeżywanie. Dewey
uważa, że tego brakuje w jego czasach. Sztuka wyalienowała się od sytuacji
obecnej, musimy się nad nią pochylić, zastanowić się nad tym, jak ma wyglądać.
Filozof sądzi, że wartości wewnętrzne (sztuka, moralność, religia) i wartości
zewnętrze (nauka, technologia, życie codzienne) muszą być ze sobą nierozerwalnie
związane.
Dewey jest jednak bardzo trzeźwym obserwatorem świata: sztuki nie da się
na siłę zmieniać ani upowszechniać poprzez zwiększenie jej produkcji. Poniższy
cytat pokazuje myślenie Deweya na temat sztuki, która komponuje się z tezami
zawartymi w Sztuce jako doświadczeniu. Jest niezwykle znaczące, że rozważania
dotyczące sztuki zamykają eseje Deweya o rekonstrukcji.
Poetry, art, religion are precious things. (...) They are an out-flowering of thought and desires
that unconsciously converge into a disposition of imagination as a result of thousands and
thousands of daily episodes and contact. They cannot be willed into existence or coerced
into being. (…) But while it is impossible to retain and recover by deliberate volition old
sources of religion and art that have been discredited, it is possible to expedite the
development of the vital sources of a religion and art that are yet to be. Not indeed by action
directly aimed at their production, but by substituting faith in the active tendencies of the day
for dread and dislike of them, and by the courage of intelligence to follow whither social and
scientific changes direct us30.

30

J. Dewey, Reconstruction in Philosophy and Essays, op. cit., s. 201.
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Poezja, sztuka i religia są cennymi rzeczami. (…) Wyrastają z myśli i pragnień, które
podświadomie skupiają się w wyobraźni jako jej dyspozycja w rezultacie tysięcy
codziennych zdarzeń i kontaktów. Nie da się ich siłą woli powołać do życia ani zmusić do
istnienia. (…) Podczas gdy nie jest możliwe poprzez siłę woli odzyskanie i uzdrowienie
starych źródeł religii i sztuki, które zostały zdyskredytowane, jest możliwe rozwijanie
witalnych źródeł religii i sztuki takich, jakie mają nastąpić w niedalekiej przyszłości. Nie
poprzez działanie nakierowane wprost na ich produkcję, ale poprzez zamienienie wiary w
trendy dnia na lęk i niechęć do nich i poprzez zachęcanie inteligencji do śledzenia dalszych
społecznych i naukowych zmian wokół nas (przeł. E.Ch.).

Poezja i sztuka mają być kwiatami życia – z niego wyrastać i nim się żywić.
Tylko sztuka włączona w nurt społeczeństwa jest zrozumiała i znacząca. Życie
społeczne zdominowane przez nowoczesną technikę, które nie jest zrównoważone
odpowiadającej jej sztuce, staje się moralnie puste, a człowiek nieszczęśliwy. Taki
postulat Dewey wysunął w 1920 r., kiedy nie miał jeszcze do końca sprecyzowanego
rozumienia sztuki. Pierwsza poważna refleksja estetyczna Deweya pojawia się w
traktacie metafizycznym Experience and Nature (Doświadczenie i natura) z roku
1925. Dojrzałą wizję estetyczną prezentuje natomiast Dewey w Sztuce jako
doświadczeniu z 1934 r. i jest to jego jedyne dzieło poświęcone w całości estetyce i
sztuce.

John Dewey jako estetyk i miłośnik sztuk – sylwetka
Motto: Dewey's passion for the world of art was overshadowed, however, by his public persona as a
social reformer and democratic theorist 31. – Pasja Deweya dla sztuki była przysłonięta przez jego
aktywność publiczną jako społecznego reformatora i teoretyka demokracji (przeł. E.Ch.).

John Dewey nie był typowym estetykiem, jakich poznać możemy, śledząc
historię tej dyscypliny. Przez większość swojego życia nie interesował się estetyką, a
w początkach swojej filozoficznej drogi jego wiedza z zakresu estetyki przekraczała
zapewne tylko w niewielkim stopniu wiedzę, jaką zdobył na studiach, śledząc
zagadnienia z podręcznika Josepha Torreya: A Theory of Fine Art32. Nie ma żadnych
świadectw, które by mówiły o tym, że był w szczególny sposób zainteresowany
życiem artystycznym, choć zapewne razem z rodziną odwiedzał muzea sztuki.
Dewey miał jednak cechy charakteru, które umożliwiły mu późniejsze otwarcie się
31

T.C. Dalton, Becoming John Dewey. Dilemmas of a Philosopher and Naturalist, Bloomington
2002, s.15
32
Por. G. Dykhuizen, The Life and Mind of John Dewey, op. cit., s. 15. Książkę Torreya można
przeczytać na stronie: https://archive.org/details/atheoryfineart00torrgoog, dostęp: 13 października
2014.
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na zagadnienia estetyczne i sztukę. Przede wszystkim był osobą wrażliwą i gotową
na kontakt z drugim człowiekiem. Słynął z łagodności i prostolinijności. Był
wnikliwym obserwatorem zjawisk społecznych. Zajmując się edukacją, zajmował
się potrzebami dzieci i młodzieży. Zajmując się filozofią społeczną, zajmował się
potrzebami ludzi dorosłych w społeczeństwie demokratycznym.
Do odkrycia wagi sztuki zaprowadziła Deweya – oprócz wrażliwości na
potrzeby ludzkie – również poezja, która była dziedziną wyróżnianą przez Deweya.
Pisał ją dla siebie: zawarł w niej rozterki egzystencjalne, na które nie było miejsca w
jego optymistycznej, rekonstruującej filozofii33. Dawał w niej upust tragicznym
wydarzeniom ze swojego życia, jak śmierć synów – w szczególności drugiego z
nich w 1904 r. Poetyckość i skłonność do metafor przeniknęły do jego filozofii,
dając o sobie znać w zaskakujących, lirycznych zdaniach i frazach, których nie
spodziewalibyśmy się po teoretyku myślenia. Czasami brzmią one nawet po
heideggerowsku.
Estetyczny zwrot w jego myśleniu daje się zauważyć około 1920 r., kiedy
opublikował eseje Reconstruction in Philosophy, w których znajduje się postulat
zajęcia się sprawami sztuki przez filozofię. Innymi słowy, Dewey uważał, że
poważna rekonstrukcja filozofii musi zawierać w sobie rozważania nad sztuką. Pięć
lat później, w Experience and Nature zawarł cały rozdział dotyczący sztuki –
zamykał on wielostronicowy tom.
Ogromne znaczenie dla estetycznego przebudzenia Deweya miało poznanie
ekscentrycznego milionera Alberta Barnesa34. Barnes zbił fortunę na nowoczesnym
środku

antyseptycznym

Argyrol.

Pieniądze

przeznaczył

na

kupno

dzieł

impresjonistów francuskich35 oraz na założenie fundacji nazwanej jego imieniem.
Barnes pragnął pogłębić swoją wiedzę i w dojrzałym wieku został studentem
Deweya na Columbia University w Nowym Jorku. Barnes, chociaż uchodził za
osobę trudną, zyskał sympatię Deweya. Dzięki jego kolekcji Dewey poznał dobrze
impresjonizm francuski i otworzył się na malarstwo europejskie. W 1926 r. Dewey
razem z Barnesem i zainteresowanymi sztuką studentami zwiedzali muzea sztuki
Madrytu, Paryża i Wiednia. Dwa lata później filozof już w towarzystwie córki i
33

Por. The Poems of John Dewey, red. J. A. Boydston, Carbondale – Edwardsville 1977.
Por. G. Dykhuizen, The Life and Mind of John Dewey, op. cit., s. 221– 222.
35
W jego kolekcji znajdowały się dzieła: Renoira, Cezanne’a, Matisse’a, Picassa, Soutine’a, Henri
Rousseau, Modiglianiego, Degasa, van Gogha, Seurata, Moneta, Maneta, , dostęp: 15 listopada 2012.
34
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synowej odbył podróż do Związku Radzieckiego, gdzie z zachwytem oglądał zbiory
malarstwa w Ermitażu Leningradzkim. W tym okresie Dewey był już
zafascynowany sztuką. Kulminacją tej fascynacji okazała się książka Art as
Experience (Sztuka jako doświadczenie) z 1934 r. dedykowana Barnesowi. W
przedmowie do Sztuki jako doświadczenia to jemu wyraził szczególną wdzięczność.
Inspirujące dla filozofa okazały się rozmowy z przyjacielem, które odbywały się
wśród obrazów z jego kolekcji.
W Sztuce jako doświadczeniu Dewey stosuje charakterystyczny dla siebie
termin „filozofia estetyki”, podkreślając przynależność estetyki do filozofii i
nieodłączone z nią powinowactwo, ale zaprezentował w niej całkowicie oryginalne
rozumienie sztuki i zjawisk estetycznych. Nie inspirował się żadnym myślicielem
ani szkołą, przedstawił własną, wypracowaną w ramach naturalizmu, estetykę.
W centrum jego rozważań nie jest człowiek, podmiot, res cogitans, ale
odczuwająca istota żywa. Jest to podstawowe, niezatarte dziedzictwo darwinizmu w
myśli Deweya. Istoty ludzkie nie są istotami wyróżnionymi – są istotami żywymi
funkcjonującymi w konkretnych środowiskach, podlegając konkretnym interakcjom
i związkom z otoczeniem. Dewey niejednokrotnie wskazuje na zwierzęta i ich bliski
związek ze środowiskiem, w którym żyją, jako wzór dla znerwicowanej,
wyalienowanej jednostki. Przyroda z jej rytmami, harmonią i doświadczeniem
pierwotnym jest zalążkiem sztuki. Sztuka rodzi się z normalnych doświadczeń istot
żywych. Doświadczenie przeżyte w szczególny sposób jest znaczące, gdyż posiada
wyróżnioną estetyczną jakość dla istoty żywej. Materią doświadczenia tego typu –
doświadczenia estetycznego zwanego przez Deweya: consummatory experience
bądź an experience jest tkanka codziennego życia – interakcja z ogródkiem,
interakcja z pacjentem na stole operacyjnym, rozmowa kwalifikacyjna, spotkanie
itd.
Co ze sztuką rozumianą w tradycyjnym, europejskim sensie jako zbiór
rzeczy? Choć Dewey krytykuje muzea jako przejawy imperialistycznych dążeń
państw narodowych, to nie przekreśla samej sztuki rozumianej jako wytwórczość,
czyli jej produktów, podkreślając, że tworzenie rzeczy artystycznych wpisuje się w
ogólną dążność człowieka do interakcji z materią, otoczeniem i nie należy brutalnie
oddzielać sztuki od owej dążności36. Tak pojmowana sztuka nie będzie jednak
36

Por. L. Hickman, John Dewey’s Pragmatic Technology, Bloomington and Indianapolis 1992.

20

sztuką dla Deweya – ta bowiem zależy od szczególnej jakości estetycznej. Samo
wytwarzanie przedmiotów pięknych nie decyduje jeszcze o tym, że coś jest sztuką.
Dewey zaznacza, że sztuka konkretnych epok i czasów wyrastała z życia i
potrzeb społeczeństw i tylko w takim kontekście może być zrozumiana. Jest to
wskazówka dla społeczeństwa nowoczesnego – sztuka żywotna rodzi się z
doświadczeń bliskich ogółowi, zaspokaja potrzeby wielu, jest związana z życiem
codziennym grup ludzkich.
Podsumowując, można wyróżnić cztery etapy zainteresowania Deweya
estetyką i sztuką: (1) pierwszy etap, kiedy filozof nie był w sensie ścisłym
zainteresowany sztuką i refleksją estetyczną, ale dostrzegał jej znaczenie na polu
edukacji; (2) drugi etap, kiedy uprawianie poezji i znajomość z Albertem Barnesem
powoli kierowały jego uwagę ku sztuce i estetyce – poznali się w latach I wojny
światowej; (3) trzeci etap, gdy postulat estetyczny znajduje wyraz w jego twórczości
w dziełach Reconstruction in Philosopy (1920) i w Experience and Nature (1925); i
ostatni, (4) czwarty etap, kiedy Dewey wypracowuje własne stanowisko w estetyce i
ogłasza je na kartach Sztuki jako doświadczenia.
Powyżej przedstawione fakty i rozważania wpisują się w zwyczajowe
refleksje na temat zainteresowań filozofa dziedziną, którą uprawiał. Można jednak
inaczej widzieć i rozumieć życie Deweya i jego zaangażowanie w myślenie –
również na polu, a może szczególnie właśnie, estetyki. Richard Shusterman wpisuje
życie filozofa w kategorię estetycznego życia filozoficznego. Stanowisko
Shustermana można streścić następująco: życie Deweya było estetyczne, ponieważ
oddał się sztuce życia – świadomemu kształtowaniu swoich postaw wobec świata,
ludzi, przeżyć estetycznych i somatycznych. Wbrew pozorom, i jak można odnieść
wrażenie po przeczytaniu akademickiej biografii Dykhuizena, to nie filozofia
akademicka, ale estetyczne życie filozoficzne było ideałem Deweya. Polegało ono
na estetyzacji, czyli na jego świadomym ubogacaniu i pełnej integracji z
otoczeniem, której skutkiem było szczęście i spełnienie w społeczeństwie.
Shusterman pisze:
Choć liberalizm Deweya oznacza aprobatę dla samorealizacji, twierdzi on jednocześnie, iż
jednostka realizuje się najlepiej nie tyle poprzez świadomą pielęgnację własnej, szczególnej
natury, ile zatopienie się w życiu zbiorowym. Nastawienie wyłącznie na projekt autokreacji
pozbawia ją bowiem zewnętrznych odniesień oraz materiałów koniecznych do bogatszej
transformacji siebie37.
37

R. Shusterman, Profile filozoficznego życia, [w:] idem, Praktyka filozofii, filozofia praktyki, przeł.
A. Mitek, Kraków 2005, s. 38.
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Istotnym

aspektem

życia

estetycznego
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praktyki

somatyczne.

Fundamentem życia estetycznego jest świadomy kontakt ze swoim ciałem,
poznawanie jego możliwości i jego doskonalenie. Dla Deweya przełomem było
poznanie fizjoterapeuty Fredericka Matthiasa Alexandra38, którego praktyki
odegrały wielką rolę w życiu filozofa i jego myśli: kształcenie motoryki ciała miało
być według niego podstawą edukacji estetycznej39.
Alexander zajmował się nieinwazyjnymi sposobami leczenia dolegliwości
cywilizacyjnych, takich jak: stres, przemęczenie, niestabilność emocjonalna,
załamania nerwowe. Miał własną teorię na temat tych właśnie schorzeń: uważał, że
ciało ludzkie nie nadąża za pracą, jaką wykonuje system nerwowy. Powstaje
dysharmonia między dyspozycją ciała a rozwiniętymi możliwościami mózgu. Ciało
pozostaje w tyle na poprzednim szczeblu funkcjonowania w stosunku do zmian
kulturowych i cywilizacyjnych, które sprawiają, że umysł ludzki stale się doskonali i
poszerza swoje możliwości. Aby zrównoważyć te rozbieżności, Alexander zalecał
ćwiczenia oddechowe i fizyczne, które ostatecznie zyskały miano metody nazwanej
jego imieniem.
Dewey poznał Alexandra w latach I wojny światowej i stosował jego
zalecenia do końca życia. W praktykowaniu jego metody upatrywał przyczyn swojej
długowieczności. Teoria Alexandra na temat problemów zdrowotnych współczesnej
jednostki i remedium na nie tak spodobały się Deweyowi (trzeba zaznaczyć, że
współgrały z jego własnymi przemyśleniami na temat kondycji ludzkiej), że
zaprzyjaźnili się ze sobą, a Dewey napisał przedmowy do książek Alexandra. Jedna
z nich nosiła tytuł: Man’s Supreme Inheritance: Conscious Guidance and Control in
Relation to Human Evolution in Civilization.
Wprowadzenie technik kontrolowanego oddechu i nieforsownych ćwiczeń
pozwoliło Deweyowi nie tylko osiągnąć imponujący wiek, ale też zwiększyć
świadomość ciała, a tym samym podnieść jakość swojego życia. Estetyczne
kształtowanie egzystencji nie może odbywać się poza ciałem, bo jego ćwiczenie jest
fundamentem ćwiczenia duchowego, które nadaje estetyczne piętno życiu i jego
rytmom według Shustermana40.
Dewey może być przede wszystkim atrakcyjny jako estetyk, który widział
38

Por. G. Dykhuizen, The Life and Mind of John Dewey, op. cit., s. 181–182.
Por. J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, przeł. A. Potocki, Wrocław – Warszawa – Kraków
1975, s. 120.
40
Por. R. Shusterman, Profile filozoficznego życia, op. cit., s. 21–86.
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fundament sztuki po prostu w życiu, w najprostszych, rozumianych biologicznie
jego przejawach. Natura jest dla niego estetyczna, ponieważ tkwią w niej zalążki
sztuki, które jednostka jedynie rozwija i ubogaca. Nie dzieje się jednak tak, że nasze
życie – rozumiane estetycznie – do biologii się sprowadza. Choć sztuka wyrasta z
życia, to jednak w ostatecznym rozrachunku jest otwarta, wzbrania się przed
ostateczną odpowiedzią i skończonym kształtem. Jest w niej pierwiastek całościowy,
który sprawia, że wykracza w jakimś sensie poza codzienne uwarunkowania, choć z
nich się rodzi. Stanowi ich sumę, prowadzącą do nowego odczuwania siebie, świata
i społeczeństwa – do korzystania w pełni z jego bogactwa.
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Rozdział I – Naturalizm Johna Deweya. Zalążki estetyczności w naturze.
1.1. Wpływ Charlesa Darwina
Charles Darwin i jego teoria ewolucji mieli zasadniczy wpływ na
ukształtowanie się dojrzałej filozofii Johna Deweya. Prezentacja naturalizmu w
pracy poświęconej Deweyowskiej estetyce jest konieczna, ponieważ jego filozofia
estetyki poprzez swoje główne pojęcia (interakcja, działanie, doświadczenie) jest
zakorzeniona w metafizyce. Co prawda niektórzy badacze, jak John Shook, uważają,
że to nie Darwin miał zasadniczy wpływ na filozoficzną formację Deweya, a
Wilhelm Wundt41, jednak w nowszych pracach teza, że Dewey jest przede
wszystkim naturalistą i że to Darwin najsilniej oddziałał na jego sposób myślenia i
widzenia

rzeczywistości,

powraca

do

łask42.

Naturalizm

o

proweniencji

darwinowskiej jest najbardziej charakterystyczną cechą pragmatyzmu Deweya, czy,
jak chce Joseph Margolis, pragmatyzmu jako takiego43.
Inną zupełnie kwestią jest to, na ile Dewey, który był w pierwszym okresie
twórczości zagorzałym neoheglistą, rzeczywiście porzucił swoje fascynacje filozofią
Hegla. Thomas Dalton utrzymuje, że w dojrzałym naturalizmie Deweya wątki
heglowskie zostały jedynie przeformułowane44, co pozostaje w zgodzie z ogólnie
przyjętą wizją jego filozofii jako płynnie ewoluującej; sprawa ta nie zostanie jednak
poruszona w niniejszej pracy.
Nie sposób nie zacząć rozważań dotyczących powiązań Deweya z
darwinizmem od przywołania pewnej znaczącej koincydencji: John Dewey urodził
się w 1859 r. − tym samym, w którym ukazało się słynne dzieło O powstawaniu
gatunków drogą doboru naturalnego45. Jest to o tyle ważne, że darwinizm stanie się
41

Por. J.R. Shook, Dewey's Empirical Theory of Knowledge and Reality, Nashville 2000, s. 71−120.
Por. J.A. Popp, Evolution's First Philosopher: John Dewey and the Continuity of Nature, Albany
2007; H.P. McDonald, John Dewey and Environmental Philosophy, Albany 2004.
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Por. J. Margolis, Pragmatism's Advantage. American and European Philosophy at the End of the
Twentieth Century, Stanford 2010, s.13. Margolis pisze: Still, pragmatism's best intuitions have been
applied to eliminating the extravagances of its Kantian sources (by Charles Peirce) and of its Heglian
sources (by John Dewey) in such a way as to lead us back to the ordinary aptitudes of human beings
(ourselves) viewed within a generously Darwinized ecology, without transcendental, revelatory, or
privileged presumptions of any kind. Por. S.M. Eames, Pragmatic Naturalism. An Introduction,
Carbondale, Edwardsville, London − Amsterdam 1977, s. 3−40.
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Yamazaki, Warszawa 2009. Książka Darwina ukazała się w listopadzie, Dewey urodził się w
październiku tego samego roku.
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jednym z najbardziej wpływowych nurtów zapładniających humanistykę w czasach
Deweya. Druga połowa XIX w. upłynie pod znakiem narodzin i rozwoju filozofii
pozytywistycznej, a filozofia życia i pragmatyzm, stanowiące odpowiedź nie tylko
na myśl heglowską i poheglowską, ale w pewnym sensie także na myśl
pozytywistyczną, będzie również odnosić się do biologizmu epoki i eksplorować go
na własnych zasadach. W swoich ewolucyjnych inspiracjach Dewey okaże się
nieodrodnym synem swoich czasów.
W 1879 r. Dewey rozpoczął studia na Uniwersytecie w Vermont, gdzie
zapoznał się z dziełem Zasady fizjologii (Elements of Physiology) Thomasa
Henry'ego Huxleya (1825−1895)46, które wywarło na niego wpływ 47. Huxley był
lekarzem oraz przyrodnikiem, a ponadto przyjacielem Darwina zapamiętale
rozwijającym teorię ewolucji (do jego zasług należy chociażby wykazanie, że ptaki
pochodzą od gadów kopalnych48). Podręcznik Huxleya zrobił duże wrażenie na
Deweyu, który tak wspominał go z perspektywy czasu:
There was, however, one course in the previous year that had excited a taste that in
retrospection may be called philosophical. That was a rather short course, without laboratory
work, in Physiology, a book of Huxley's being the text. It is difficult to speak with exactitude
about what happened to me intellectually so many years ago, but I have an impression that
there was derived from that study a sense of interdependence and interrelated unity that gave
form to intellectual stirrings that had been previously inchoate, and create a kind of type or
model of a view of things to which material in any field ought to conform. Subconsciously,
at least, I was led to desire a word and a life that would have the same properties as had the
human organism in the picture of it derived from study of Huxley's treatment. At all events, I
got great stimulations from the study, more than from anything I had had contact with
before; and as no desire was awakened in me to continue that particular branch of learning, I
49
date from this time the awakening of a distinctive philosophic interest .
Był jednak jeden kurs (…), który rozwinął mój zmysł filozoficzny, jak mogę go określić z
perspektywy czasu. Był to krótki kurs z fizjologii bez ćwiczeń laboratoryjnych z książką
Huxleya jako podręcznikiem. Trudno jest mi mówić dokładnie o tym, co wydarzyło się pod
względem intelektualnym tyle lat temu, ale mam wrażenie, że wyniosłem z tych studiów
poczucie wzajemnej zależności i spójnej jedności, które dało formę moim wcześniej
rozpoczętym intelektualnym poszukiwaniom i stworzyło model, do którego powinny się
dostosować dane ze wszystkich innych dziedzin. Wreszcie podświadomie zacząłem pragnąć
świata i życia, które posiadałyby takie same cechy, jakie miał ludzki organizm w wizji
wyłaniającej się ze studiów nad Huxleyem. Studia te były wielką inspiracją, większą niż
wszystko, z czym miałem do tej pory do czynienia. I jako że nie powstało we mnie
46

Por. T.H. Huxley, Zasady fizjologii, przeł. A. Lande, Warszawa 1912; idem, Lessons in Elementary
Physiology, London 1872; T.H. Huxley, J. Youmans, The Elements of Physiology and Hygiene: a
Text-book for Educational Institutions, New York 1869.
47
Por. P. Gutowski, Między monizmem a pluralizmem, op. cit., s. 33.
48
Por. M.A. di Gregorio, T.H. Huxley's Place in Natural Science, New Haven, London 1984,
szczególnie podrozdział: Reptiles, Fish, Birds – Some Fundamental Contributions, s. 68−77.
49
J. Dewey, From Absolutism to Experimentalism, [w:] idem, LW, vol. V: 1929−1930, red. J.A.
Boydston, Carbondale – Edwardsville 1984, s. 147−148.
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pragnienie, aby szczegółowo zająć się tą dziedziną, od tego czasu datuję przebudzenie moich
filozoficznych zainteresowań (przeł. E.Ch.).

Pierwszym metafizycznym wzorcem, który wytworzył sobie Dewey, był
obraz jedności rzeczywistości, dla którego inspirację stanowiła praca Huxleya.
Książka ta uświadomiła filozofowi, że ludzki organizm jest jednością i całością.
Dewey, który w początkach swej filozoficznej drogi był neoheglistą, w późniejszym
okresie z niechęcią odnosił się do dualizmu duszy i ciała i szukał rozwiązania, które
zniosłoby ów dualizm. Znalazł je później w ewolucjonizmie darwinowskim.
Dewey zmarł rok przed odkryciem struktury DNA, które miało miejsce w
1953 r. i za które Crick oraz Watson zostali uhonorowani nagrodą Nobla50. W
niniejszej pracy zamierzam zajmować się jednak tylko tym wycinkiem teorii
ewolucji, który był znany lub mógł być znany Deweyowi, a więc obszarem
dawnym, stworzonym przez Darwina, Huxleya i Haeckla. Teoria ewolucji posiada
długą i złożoną historię, której jednak nie będę prezentować. Nie do końca jest
również zasadne wiązanie ewolucyjnej myśli Deweya z późnymi odkryciami w
biologii, których nie miał możliwości znać, gdyż zostały dokonane po jego
śmierci51. Nie zawsze wybieganie w przyszłość, by opisać przeszłość, przynosi
hermeneutyczny pożytek. Dewey nie znał takich pojęć, jak DNA, memy itd.
Wprowadzanie ich nie przyczyni się do lepszego zrozumienia jego estetyki i jej
biologicznego zakorzeniania. Filozof posługiwał się XIX-wieczną retoryką
darwinowską, mówił o walce o byt (struggle for existence), interakcjach
(interactions), środowisku (environment), istocie żywej (the live creature),
organizmie (oragnism), życiu (life, existence), doborze naturalnym (natural
selection), przetrwaniu (survival).
Co więcej, od Darwina nie tylko przejął pojęcia, ale również pewien sposób
rozumienia rzeczywistości jako życia na poziomie biologicznym, jako zbioru
procesów, którym rządzi przypadek (chance) i który nie jest zdeterminowany
żadnym nadrzędnym celem52. Projekt angielskiego biologa wpłynął istotnie na
myślenie Deweya o jednostce ludzkiej jako odczuwającej istocie żywej i jej
50

Por. J.A. Popp, Evolution's First Philosopher, op. cit., s. 4.
Popp w swojej książce prezentuje najnowsze dokonania teorii ewolucji i łączy je z myślą
epistemologiczną i etyczną Deweya – por. J.A. Popp, Evolution's First Philosopher, op. cit.
52
To Dewey rozumiał już wcześniej − w jego wczesnych pismach można odnaleźć słowa: Nature has
no end, no aim, no purpose. There is change only, not advance towards a goal – J. Dewey, Ethics and
Physical Science, [w:] idem, EW, vol. I: 1882−1888, Early Essays and Leibniz's New Essays
Concerning Human Understaning, red. A.J. Boydston, Carbondale – Edwardsville 1969, s. 213.
51

26

otoczeniu jako środowisku. Początki naturalistycznego myślenia Deweya datują się
na połowę lat 90. XIX w., a refleksja nad tą problematyką znajduje wyraz w zbiorze
esejów z 1910 r. pt. The Influence of Darwin on Philosophy53. Wpływy
darwinowskie uwidaczniają się we wszystkich pracach Deweya po 1910 r.
Naturalizm Deweya może być określany jako emergentny (poszczególne
elementy rzeczywistości wyłaniają się na mocy przekształceń ewolucyjnych 54),
ekologiczny, a nawet jako ekologiczny emergentyzm, który byłby połączeniem obu
ujęć. Ta ostatnia propozycja autorstwa Thomasa Alexandra kładzie nacisk na stale
widoczną kreacyjność, dynamizm i wzajemne połączenia struktur przyrodniczych,
podkreślając jednocześnie to, że się wykształciły z mniej rozwiniętych form55. Samo
słowo „ekologiczny” akcentuje nie tyle diachronię zjawisk w obrębie środowiska –
ich uprzedni rozwój i historię − ile ich obecne funkcjonowanie, wzmacniając tym
samym aspekt synchroniczny. Naturalizm ekologiczny akcentowałby interakcyjny
charakter zjawisk w środowisku, ich wzajemne wpływy i zależności tu i teraz. Do
takiego dookreślenia naturalizmu Deweya skłania mnie to, że to Darwin
zapoczątkował myślenie o rzeczywistości jako o związkach między organizmami a
ich środowiskiem, a więc refleksję ekologiczną, która według niektórych badaczy
jest punktem wyjścia darwinizmu jako takiego56, oraz to, że taki sposób myślenia
dominuje w filozofii Deweya.
Twórcą pojęcia ekologii był niemiecki biolog Ernst Haeckel (1834−1919),
który podobnie jak Huxley był promotorem Darwina. Stworzył drzewo życia, które
obrazować miało klasyfikację organizmów zamieszkujących Ziemię. Haeckel
definiował ekologię następująco:
Przez ekologię rozumiemy całokształt nauk o stosunkach organizmu do jego otoczenia, do
którego w szerszym znaczeniu możemy zaliczyć wszystkie „warunki egzystencji” 57.

Wspomniane warunki egzystencji trwale przeniknęły do myślenia Deweya i
pojawiają się stale w jego pismach, zawsze tam, gdzie filozof podejmuje
problematykę życia społecznego, szczególnie w Demokracji i wychowaniu czy
53

Por. P. Gutowski, Między monizmem a pluralizmem, op. cit., s. 144.
Por. ibidem, s. 196, 219.
55
Por. T. Alexander, Dewey, John. Theory of Expression, [w:] Encyclopedia of Aesthetics, vol. II,
red. M. Kelly, Oxford − New York 1998, s. 26.
56
Por. M.R. Rose, Darwin's Spectre. Evolutionary Biology in the Modern World, Princeton 1998, s.
51.
57
E. Haeckel, Zasady morfologii ogólnej organizmów, przeł. J.T. Nowakowski, F. Piątek, Warszawa
1960, s. 343.
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Sztuce jako doświadczeniu. Ten cytat jest o tyle frapujący, że właśnie stosunek
organizmu do otoczenia oraz ich wzajemne relacje, zwane interakcjami, stanowią
jądro zainteresowań metafizycznych, a następnie estetycznych Deweya. Są również
rzecz jasna centralnym problemem Darwinowskiej teorii ewolucji.

Życie jako zjawisko masowe
Darwin jako pierwszy zaczął postrzegać życie na poziomie biologicznym
jako proces zbiorowy czy, jak ujmuje to znawca zagadnienia, jako zjawisko
masowe58;

zauważył też, że manifestuje się ono nie tylko w pojedynczych

organizmach i ich jednostkowej historii, ale też w gatunkach, których historia
obejmuje wiele epok geologicznych. Swoje pierwsze dzieło, w którym przedstawił
zręby teorii ewolucji, zatytułował właśnie O powstawaniu gatunków. I choć tytuł
rozminął się z treścią książki, ponieważ Darwinowi nie udało się dokładnie pokazać
mechanizmu powstawania gatunków, to do jego zasług należy zaprezentowanie
tego, że z punktu widzenia ewolucji to nie istnienie pojedynczego organizmu jako
takiego ma znaczenie, ale jego wkład w rozwój gatunku, którego jest
reprezentantem. Życie osobnika jest istotne w związku z jego gatunkiem, bo rozwój
i funkcjonowanie gatunków, a nie poszczególnych osobników, napędza dynamikę
ewolucji.
Kolektywna i demokratycznie postrzegana natura okazała się przełomowa
również z tego powodu, że Darwin nie wyróżnił w niej żadnych centrów czy
obszarów (osobników) uprzywilejowanych. Z punktu widzenia przyrody żaden
organizm nie jest ważniejszy od innego. W czasach Darwina był to pogląd
rewolucyjny, ponieważ oznaczał, że homo sapiens zajmuje takie samo miejsce co
żaba czy storczyk. W kolejnym dziele O pochodzeniu człowieka Darwin napisze
wprost, że obserwuje ludzi tak jak każde inne zwierzęta z gromady ssaków59.
Filozofia Deweya również jest przesiąknięta przekonaniem, że jednostka
ludzka jest istotą żywą (live creature), a więc pozostaje niezbywalną częścią
przyrody i podlega jej prawom na tych samych zasadach co inne organizmy.
58

J. Weiner, Po co dziś czytać Darwina?, [w:] K. Darwin, O powstawaniu gatunków, op. cit., s. XIII.
Por. K. Darwin, O pochodzeniu człowieka, przeł. S. Panek, red. E. Stołyhwo, Warszawa 1959, s.
15.
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Badania Deweya sięgają dalej i są inne niż Darwina, ponieważ ostatecznie zajmuje
się on rzeczywistością specyficznie ludzką: kulturą i sztuką. Niemniej jego punkt
wyjścia jest darwinowski – homo sapiens jest organizmem w przyrodzie. W tym
miejscu warto zauważyć, że dzisiejsze nurty posthumanistyczne nie traktują
działalności kulturotwórczej jako symptomatycznej dla człowieka, ale wykazują, że
wszelkie organizmy, począwszy od bakterii, poprzez rośliny i zwierzęta, tworzą
kulturę, a nawet sztukę60. Dewey uznawał istnienie jakości estetycznej na poziomie
biologicznym, jakości, która stanowi zalążek doświadczenia estetycznego, ale nie
uznawał sztuki zwierząt w posthumanistycznym sensie.
Dewey robi coś filozoficznie donioślejszego niż przyznanie jednostce prawa
do bycia tym, czym istotnie jest, czyli odczuwającą istotą żywą. Poddaje mianowicie
rewizji tradycję kartezjańską, która uznając człowieka za podmiot rozumiany jako
res cogitans (substancję myślącą), abstrahowała od uwikłania homo sapiens w świat
przyrody. Ciało, res extensa, było maszynerią poddaną res cogitans i stanowiło
niejako jej skolonizowane terytorium. Przez przyjęcie darwinowskiego sposobu
myślenia o naturze jako o zjawisku masowym i o jednostce ludzkiej jako jego
integralnej

części

Dewey

zdystansował

się

od

dziedzictwa

Kartezjusza,

wyprzedzając w tym swoją epokę i pozostając z nią w niezgodzie pod tym
względem61.
Interakcje jako część doboru naturalnego w myśli Darwina
W ujęciu Darwina życie na poziomie biologicznym to niekończący się
proces zmian, zachodzących pomiędzy organizmami. Interakcje organizmów z
innymi organizmami oraz z otoczeniem to sposób funkcjonowania przyrody.
Podstawową racją wchodzenia w interakcje jest dostosowanie się do zmieniających
się warunków. Darwin pisze, że zmiany zewnętrzne są korzystne dla organizmów,
ponieważ zmuszają je na nowo do ciągłego przystosowywania się do otoczenia62, a
przetrwa ten, kto się przystosuje najlepiej. W przyrodzie zatem wszystko się
60

Por. M. Bakke, Bio-transfiguracje, op. cit., s. 136−152, 215−221.
Por. K. Wilkoszewska, How to Built a Pragmatist Aesthetics, [w:] Deconstruction and
Reconstruction. The Central European Pragmatist Forum, vol. II, red. J. Ryder, K. Wilkoszewska,
Amsterdam − New York 2004, s. 122.
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Por. K. Darwin, O pochodzeniu gatunków, op. cit., s. 79−80: (…) warunki życia zmieniają się, co
oczywiście sprzyja doborowi naturalnemu, gdyż zwiększa prawdopodobieństwo powstania
korzystnych zmian.
61

29

zmienia, zmuszając organizmy do nieustannego działania, do niekończącego się
wchodzenia w rozmaite związki. Zastój, odmowa udziału w interakcyjnej grze
oznacza śmierć.
Działanie i interakcje są podporządkowane bardziej złożonemu zjawisku,
jakim jest dobór naturalny. Dobór naturalny jest procesem, który ujawnia swoje
znaczenie w obrębie historii gatunku. Walka o byt, której efekty można dosyć łatwo
obserwować, jest tylko częścią doboru naturalnego63, pod pewnymi względami
najbardziej spektakularną. Zmiany w środowisku naturalnym, takie jak: zmiana
pogody, pory roku, cykle dobowe, fazy Księżyca, niosą konkretne konsekwencje dla
organizmów i znane są wszystkim mającym kontakt z przyrodą, a nawet dają się z
powodzeniem przewidywać. Działanie doboru naturalnego (natural selection)
wykracza jednak poza obserwację, jest procesem rozciągniętym w czasie, którym
rządzi przypadek. Swoją siłę sprawczą ujawnia w obrębie historii gatunku.
Przypadkowość jest zasadniczą jego cechą. Kierunek rozwoju życia na poziomie
biologicznym jest nieprzewidywalny. Tu i teraz możemy obserwować jedynie
interakcje dające się empirycznie zauważyć, czyli jakąś bezpośrednią realizację
walki

o

byt.

Właśnie

jednak

ów

tajemniczy

dobór

naturalny:

jego

nieprzewidywalność i pozaracjonalność stanowiły najbardziej atrakcyjny moment
teorii ewolucji, gwarantowały bowiem, że nie istnieje żaden ostateczny cel (telos),
do którego całość rzeczywistości by zmierzała. Istnienie doboru naturalnego
zapewnia tylko to i aż to, że gatunki z większą łatwością będą utrzymywać się przy
życiu, jeśli zwiększą swoje zdolności adaptacyjne. I że owe zdolności są efektem
powolnych, stopniowych zmian dających się zauważyć po upływie cyklu życiowego
wielu pokoleń.
Darwin definiuje dobór naturalny jako: Utrzymywanie się korzystnych dla
osobnika zmian oraz odrzucenie szkodliwych64. Polega to na przekazywaniu z
pokolenia na pokolenie cech korzystnych, sprzyjających przetrwaniu. Organizmy
bardzo powoli się modyfikują i te zdolne do rozmnażania mogą z dużym
prawdopodobieństwem przekazać ową drobną modyfikację swojemu potomstwu,
choć trzeba zaznaczyć, że nie zawsze tak się dzieje. Z perspektywy czasu
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G.C. Williams pisze: Najważniejszym procesem stopniowych zmian zaproponowanym przez
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64
K. Darwin, O pochodzeniu gatunków, op. cit., s. 79.

30

kosmetyczna modyfikacja okaże się ogromną zmianą, która umożliwi np. żyrafom
jedzenie listowia drzew. Optymalne przystosowanie się zajmuje gatunkowi wiele
pokoleń i pochłania wiele ofiar, zawsze też jest przekształcane w kolejnych
pokoleniach. Kierunek owych modyfikacji jest jednak nieznany. Dzięki doborowi
naturalnemu zwierzęta są takie, jakie dzisiaj znamy (to samo rzecz jasna dotyczy
homo sapiens i wszystkich innych istot), i cały czas bardzo powoli, niezauważalnie
się zmieniają.
Wszystkie interakcje między organizmami a ich środowiskiem w przyrodzie,
które możemy obserwować, dokonują się ze względu na dobór naturalny, czyli ze
względu na utrzymanie się zmiany zwiększającej szanse na przeżycie. Dobrze
pokazuje to przykład antagonistycznej interakcji między drapieżnikiem a ofiarą,
która doprowadziła na przestrzeni

wielu pokoleń do wykształcenia się

specyficznych cech zarówno u drapieżnika (dziób, szpony), jak i u ofiary (kolor
sierści u zająca). W wyniku działania doboru naturalnego cechy specjalistyczne,
zwiększające szanse na przeżycie, utrwaliły się i udoskonaliły aż do stanu obecnego.
Dobór naturalny prowadzi do jak najlepszego przystosowania się organizmu do
środowiska i do utrwalania pożądanej cechy kosztem innej, mniej korzystnej z
punktu widzenia interesu przyszłych pokoleń.
Walka o byt w myśli Darwina
Dobór naturalny to proces, którego różnicującą siłę możemy zobaczyć po
wielu pokoleniach – niejako sub specie aeternitatis – istnienia jakiegoś gatunku. To
„siła”, która wydłużyła kolibrom dzioby tak, aby mogły zbierać pył z kwiatów o
głębokich kielichach. Albo inaczej: to kolibry same wydłużyły sobie dzioby, aby to
robić, a ową korzystną cechę przekazały swojemu potomstwu, które wydłużyło go
jeszcze bardziej itd. Dobór naturalny objawia swą moc po długim okresie
utrzymywania się jakiejś cechy i niejako programuje gatunek do korzystnych
wyborów długofalowych.
Walka o byt natomiast jest stale trwającym zespołem interakcji, mającym na
celu przeżycie konkretnych sytuacji przez organizmy i ich potomstwo. Dobór
naturalny sprawił, że jastrząb dysponuje ostrym dziobem i szponami, ale to walka o
przetrwanie „nakazuje” mu zaatakowanie konkretnego zająca na łące.
Jeżeli dobór naturalny ukazuje swoją sprawczość po wielu pokoleniach, to
31

walka o byt, która rozgrywa się tu i teraz, decyduje o teraźniejszym kształcie życia.
Dobór

naturalny

ma

na

względzie

stworzenie

długofalowych

strategii,

pozwalających przetrwać, podczas gdy walka o byt ma zagwarantować najbliższą
przyszłość. Dobór naturalny operuje pojęciem gatunku jako kluczowym, walka o byt
odnosi się do konkretnych osobników.
Oba zjawiska są interakcjami – w doborze naturalnym procesy są żmudne i
nie dają się empirycznie zaobserwować, w walce o byt są stosunkowo doraźne i
konkretne. Istotny jest również związek pomiędzy nimi. To właśnie w walce o
przetrwanie organizm poznaje swoje cechy oraz zdolności adaptacyjne. Interakcje
zwane walką o byt generują sytuacje, w których ujawnia się przystosowawcza moc
organizmów. Może ona zostać przekazana potomstwu poprzez konkretną, przydatną
cechę.
Brutalność przyrody nie polega na tym, że jest krwawa, jak sugeruje to walka
o byt, ale na tym, że rządzi się prawami, od których nie ma odwołania i które w
żadnych okolicznościach nie przestają obowiązywać (jednym z nich jest
konieczność przystosowywania się do nieustających zmian). W tym miejscu wypada
poddać refleksji kwestię wspomnianego wcześniej indeterminizmu i skonfrontować
go z twierdzeniem o nieubłaganych prawach przyrody. Twierdzenie, że w przyrodzie
panuje przypadek, należy rozumieć w ten sposób, że nie istnieje żaden odgórny cel,
który kierowałby doborem naturalnym, to znaczy ewolucja nie jest uprzednio
zaplanowanym procesem. Natura jako taka jest nienakierowana. Nie wiemy, co się
wydarzy w historii gatunków za tysiące lat. Co nie zmienia faktu, że dobór naturalny
wraz z doborem płciowym są pierwotnymi mechanizmami, fundującymi ewoluujący
świat natury. Przyroda jest zdeterminowana oddolnie. Instynktownym pragnieniem
poszczególnych osobników jest sukces reprodukcyjny szeroko rozumiany wraz z
uwzględnieniem doboru krewniaczego65, ale nie istnieje żaden cel nadrzędny, żaden
cel poza ewoluowaniem i dostosowywaniem się do zmieniającego się środowiska.
W kulturze zachodniej utrwaliło się militarne rozumienie walki o byt – takie,
które każe widzieć krew, pazury i bitwy w przyrodzie. Autorzy intelektualnej
biografii Darwina zadowalają się dość łatwym wyjaśnieniem zamieszania wokół
terminu „walka o byt”, stwierdzając, że wzorcem, którym zainspirował się biolog,
tworząc sławetne pojęcie, była wojna krymska66. Lektura rozdziału o tym tytule
65
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Por. G.C. Williams, Światełko mydliczki, op. cit., s. 59.
Por. M. White, J. Gribbin, Darwin. Żywot uczonego, przeł. H. Pawlikowska-Gannon, Warszawa
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staje się pod tym względem jednym z najbardziej pouczających intelektualnych
doświadczeń, ponieważ nie pada w nim ani jedna militarna metafora − Darwin
słowem nie wspomina o nędzy czy brutalności przyrody. Pisze o swojej koncepcji z
najwyższym spokojem, przedstawiając kolejne odsłony interakcji, jaką jest walka o
byt. W oryginale pojęcie to brzmi: struggle for existence, struggle for life. Słowo
„byt” jest niefortunną decyzją polskich tłumaczy67. Można mówić o walce o życie,
przeżycie, utrzymanie się przy życiu itd. Większe nieporozumienie wprowadza
jednak słowo „walka”, ponieważ w walce o byt nie idzie o walkę krwawą i brutalną,
a o zwycięstwo nad przeciwnościami i sukces reprodukcyjny.
Część odpowiedzialności za militaryzację pojęcia ponosi sam Darwin, który
z premedytacją zdecydował się na użycie terminu struggle for life, zaznaczając, że
jest on nieścisły i nie do końca uzasadniony. Pisał:
Muszę zaznaczyć, że używam wyrażenia „walka o byt” w szerokim i przenośnym znaczeniu,
rozumiejąc przez nie zależność jednych istot od drugich, a także (co daleko ważniejsze) nie
tylko życie osobników, ale i pomyślne widoki na pozostawienie potomstwa 68.

Można usprawiedliwiać Darwina, stwierdzając, że zasada ekonomii dobrze
sprawdza się również w języku. Omawiane pojęcie opisuje łańcuchy zależności,
jakie można obserwować w przyrodzie. Zatem roślina na pustyni nie tyle walczy o
byt, ile jej istnienie zależy od wody, a funkcjonowanie jemioły zależy od jabłoni i od
ptaków itd.69 Relacji symbiotycznych, pasożytniczych jest zasadniczo więcej niż
zażartej walki70, jaką przykładowo prowadzą psy o pożywienie w czasie głodu.
Walka o byt to szereg interakcji (m.in. zależność, współzawodnictwo), w
które wchodzą organizmy, aby utrzymać się przy życiu i odnieść sukces
reprodukcyjny. W rozdziale na ten temat Darwin pisze przede wszystkim o teorii
Malthusa i rozmnażaniu się. Obserwacja Malthusa, że osobniki rodzą więcej
potomstwa niż może przetrwać, stanowi główną przesłankę do sformułowania
koncepcji walki o byt. Co więcej, walka o byt kończy się pełnym sukcesem nie tylko
wtedy, gdy narodzi się potomstwo, ale też wtedy, gdy wyda ono potomstwo w
większej liczbie niż konkurencja. Osobniki mogą całe życie przetrwać w dobrobycie
i dobrosąsiedzkich stosunkach z innymi przedstawicielami tego samego gatunku, ale
1998, s. 197.
67
Por. uwagi w przypisach J. Weinera, [w:] K. Darwin, O powstawaniu gatunków, op. cit., s. 75.
68
K. Darwin, O powstawaniu gatunków, op. cit., s. 61.
69
Por. ibidem, s. 62.
70
Por. L. Margulis, Symbiotyczna planeta, przeł. M. Raszkiewicz, Warszawa 2000.
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w ostatecznym rozrachunku stracą, jeśli będą miały mniej wnuków niż „sąsiedzi”.
To konkurencja okaże się bardziej przystosowana, skoro przekazała przydatne cechy
następnym pokoleniom.
Zarysowane wyżej rozróżnienie między doborem naturalnym a walką o byt
traci na retorycznym wyrazie, jeśli wziąć pod uwagę, że walka o byt to nie tylko
utrzymanie się przy życiu, ale również widoki na przyszłość następnych pokoleń.
Dobór naturalny jednak ukazuje swą sprawczość po okresie znacznie dłuższym niż
przykładowo cykl życiowych trzech pokoleń. Z perspektywy doboru naturalnego
trzy pokolenia nie stanowią długiego okresu „testowania” jakiejś cechy pod
względem adaptacyjnym.
W koncepcji walki o byt oprócz jej interakcyjnego charakteru ważna jest
również inna cecha, wynikająca z owej interakcyjności. Filozoficznie płodna
okazuje się świadomość Darwina dotycząca sieciowego funkcjonowania życia.
Angielski biolog pisze:
Wiele jest przykładów wskazujących, jak złożone i zaskakujące są wzajemne ograniczenia i
związki pomiędzy żywymi organizmami, które muszą walczyć na tym samym obszarze71.
(…) Kusi mnie, by podać jeszcze jeden przykład na to, jak ściśle są splecione siecią
powikłanych stosunków rośliny i zwierzęta najbardziej oddalone od siebie na drabinie
przyrody72.

Darwin wykazał, że przyroda tworzy skomplikowaną sieć powiązań i że
wszystkie organizmy są ze sobą nierozerwanie połączone. Co więcej, w owej
powikłanej strukturze nie ma żadnej porządkującej, stałej hierarchii. Myśl tę przejął
od Darwina Dewey i implementował do swojej metafizyki.

1.2. Oryginalne ujęcie życia przez Deweya na tle wpływu Darwina
Dewey przejął od Darwina pojęcia, ale używał ich już na własnych zasadach,
przesuwając akcenty i posługując się metaforami73. Filozof tworzy swoją własną
wizję natury, w której czasem odmiennie od Darwina naświetla różne sprawy. Już
teraz jako przykład warto podać kwestię zmiany i trwałości.
Dla Darwina przyroda to arena nieustannych, niewidocznych dla ludzkiego
71

K. Darwin, O powstawaniu gatunków, op. cit., s. 68.
Ibidem, s. 70.
73
Por. S. Kijaczko, John Dewey i idea filozofii pragmatystycznej, Opole 2009, s. 28.
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obserwatora zmian. Choć Dewey zdaje sobie sprawę, że przyroda jest ciągiem
niekończących się zmian, to wprowadza do swojej metafizycznej wizji element
harmonii, ponieważ według niego życiem rządzi zasada zmiany i trwałości74.
Harmonia następuje w momencie, gdy organizm zaspokoi swoją potrzebę
biologiczną75. U Deweya znaleźć można przekonanie, że organizmy dążą do
równowagi, jaka następuje właśnie po spełnieniu potrzeb, bo to gwarantuje im
przeżycie na poziomie biologicznym i sprawne funkcjonowanie na poziomie
społecznym. Chwila harmonii z otoczeniem (swoiste spełnienie) byłaby owym
pierwiastkiem wyłamującym osobnika z wiru zmian.
Darwin nigdzie nie pisze o spełnieniu i ten aspekt Deweyowskiej wizji
natury jest oryginalnym, metafizycznym wkładem. Biolog koncentruje się na
doborze

naturalnym,

który jest

jednak

zjawiskiem

szerszym

i

bardziej

abstrakcyjnym, chociaż wiąże się z tym, że organizm spełnia swoje potrzeby i
utrzymuje się przy życiu. Nie chodzi tu jednak nigdy o spełnienie rozumiane jako
równowaga i harmonia. W doborze naturalnym nie liczy się bowiem tu i teraz, które
akcentuje Dewey76, ale przyszłość następnych pokoleń. W ujęciu Darwina przyroda
dąży do coraz lepszego dostosowania się i przekazania umiejętności adaptacyjnych
kolejnym pokoleniom, a zmiany zachodzące są przypadkowe i nieustanne.
Przetrwają najlepiej przystosowani (the fittest, the most adaptable to change77).
Drugą ciekawą różnicę między teorią Darwina a myśleniem Deweya można
również zaobserwować w pesymizmie ewolucjonizmu. Darwin nie przypisuje uczuć
przyrodzie i życiu jako takim, chociaż napisał książkę o ich wyrażaniu u zwierząt i
ludzi78. Człowieka i życie badał obiektywnie i nie wiązał mechanizmów
ewolucyjnych bezpośrednio z emocjami. Dla Deweya natomiast przyroda
przepełniona jest lękiem, który stanowi według niego funkcję środowiska 79. Filozof
uważa ponadto, że przyroda i całość rzeczywistości przepełniona jest jakościami
trzecimi (tertiary qualities), które istnieją obiektywnie80. Strach, lęk zaliczają się
74

Por. J. Dewey, Experience and Nature, [w:] idem, LW, vol. 1: 1925, red. J.A. Boydston, Carbondale
–Edwardsville 1981, szczególnie rozdział: Existence as Precarious and Stable, s. 42−68.
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J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 18.
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Por. ibidem, s. 24−25.
77
Jest to formuła ukuta przez Herberta Spencera w wyniku recepcji O powstawaniu gatunków.
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Por. K. Darwin, O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt, przeł. Z. Majlert, K. Zaćwilichowska,
Warszawa 1959.
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Por. J. Dewey, Experience and Nature, op. cit., s. 43: But fear, whether an instinct or an
acquisition, is a function of the environment.
80
Por. J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 21; por. P. Gutowski, Między monizmem a
pluralizmem, op. cit., s. 105.
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rzecz jasna do owych qualiów. Życie człowieka jest brutalne i pełne strachu,
ponieważ jest naznaczone ciągłą walką z brakiem i nieustanną dążnością do
zaspokajania potrzeb. Brak, potrzeba, cierpienie rządzą całą przyrodą i decydują o
jej dynamice81.
Choć pesymizm Deweya i jego z ducha schopenhauerowska wizja świata
mają pewne powinowactwa z Hobbesem82, to udaje się mu − co odróżnia go od obu
filozofów83 − przełamać ów pesymizm, który jest obecny w jego metafizycznej wizji
świata, ponieważ strach i niepewność są zapowiedzią późniejszego spełnienia.
Dewey przypisuje przyrodzie dążenie do harmonii. Życie na wszystkich poziomach:
biologicznym i społecznym jest wypadkową zmiany i trwałości, która przejawia się
jako zaspokojona potrzeba oraz spełnienie z niej wynikające. Stanowi mieszaninę
katastrof i szczęścia, tragedii i radości. Interesujące jest, o czym trzeba stale
pamiętać, że emocje, które przeżywa się łatwo (szczęście, radość), oraz te, które
przeżywa się trudno (lęk, złość), są konstytutywną składową rozmaitych sytuacji i są
obiektywne.
Zaspokajanie potrzeb, myślenie w kategoriach środowiska (otoczenia) i
organizmów, interakcjonizm, indeterminizm itd. przeniknęły do każdej gałęzi myśli
Deweya i są obecne na każdej stronie jego pism. Mimo to jego ewolucjonizm jest
oryginalny, ponieważ został przefiltrowany przez jego własne rozważania i pomysły.
Najistotniejszą autorską modyfikacją darwinizmu jest to, że u Deweya natura
przepełniona jest obiektywnymi jakościami. Nie jest tylko mechanizmem
działającym na swoich nieubłaganych zasadach, ale czymś więcej ze względu na
owe jakości. Jak zauważa Stanisław Kijaczko, nie da się jej wyjaśnić
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Ta lękowa wizja bardziej nasuwa skojarzenia z filozofią Hobbesa niż teorią Darwina. January
Weiner pisze o nieporozumieniach, jakie narosły w odbiorze terminu „walka o byt”. Już pierwszym
czytelnikom Darwina przywoływał on skojarzenia z pismami Hobbesa. Wyjaśnienia jego metaforyki
miały zapobiec krwawym i militarnym interpretacjom walki o byt, ale to się nie udało. Por. J. Weiner,
Uwagi w przypisach, [w:] K. Darwin, O powstawaniu gatunków, op. cit., s. 75.
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83
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(…) na gruncie ilościowego formalizmu matematycznego, stanowiącego metodologiczną i
epistemologiczną podstawę nowożytnych nauk przyrodniczych uprawianych pod
84
przewodnictwem fizyki matematycznej .

Christopher Perricone sugeruje ponadto, że Dewey próbuje niejako złagodzić
nieubłagalne darwinowskie mechanizmy i z pożytkiem wykorzystać je w
humanistyce − nazywa nawet Deweya mistrzem humanizowania nauk ścisłych 85.
Dla

Darwina

przyroda

to

stale

zmieniający

się

kolektyw

organizmów

zastępowanych przez kolejne, dla Deweya istnieją natomiast punkty stałe i chwile
wytchnienia w tym procesie. Czasem badacze nie dostrzegają tego, że stałość – obok
zmienności – jest niezbywalną cechą życia (the generic trait of existence) i nazywają
myśl Deweya filozofią zmiany. Choć filozof amerykański wyraźnie pisze, że
Heraklit i Laotse mieli zasadnicze znaczenie dla ukształtowania się naturalistycznej
metafizyki, co rzadko jest doceniane86, to jednak rozstrzygnięcia inspirowane ich
myślą nie mogą byś ostateczne, gdyż (…) the philosophies of flux also indicate the
intensity of the craving for the sure and fixed87 − filozofie zmiany z niezwykłą
intensywnością pragną stałości i porządku (przeł. E.Ch.). Bezwarunkowa zmiana
jest czymś niewystępującym dla Deweya w warunkach naturalnych, choć filozof
zdaje sobie sprawę, że wyrównanie napięć nie trwa wiecznie, gdyż życie jest
czasowe.
Dewey miał do Darwina wyjątkowo osobisty stosunek – był mu on na tyle
bliski i tak płodnie zawładnął jego myśleniem, że filozof pozwolił sobie w swojej
metafizyce przedstawić własną wersję ewoluującej natury. Przyjęcie pojęć i
myślenia darwinowskiego jest zatem dla Deweya punktem wyjścia do tworzenia
oryginalnej wizji.
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1.3. Wpływ Fredericka Matthiasa Alexandra
Tak jak na wzrost zainteresowań estetycznych Deweya miał wpływ
ekscentryczny milioner Barnes, a na uformowanie jego naturalizmu Darwin, tak
osobą, która oddziałała zarówno na jego dojrzałą metafizykę, jak i estetykę, był
Frederick Matthias Alexander (1869−1955) – australijski aktor, którego Dewey
poznał w 1916 r. w Nowym Jorku88 i który zasłynął jako twórca techniki ćwiczeń
górnych partii ciała powiązanej z koncentracją uwagi na oddychaniu 89. Alexander
był nie tylko fizjoterapeutą, ale również autorem książek na temat świadomości
ludzkiej i jej relacji do rozwijającej się cywilizacji Zachodu – książek, do których
Dewey napisał wprowadzenia90.
Lata I wojny światowej i lata 20. XX w. były okresem trudnym dla Deweya,
ponieważ był atakowany za poparcie udziału Stanów Zjednoczonych w Wielkiej
Wojnie, a jego krytyka Freuda, który zdobywał rzesze zwolenników w całym
zachodnim świecie, nie spotkała się ze zrozumieniem. Intelektualne kręgi Ameryki
patrzyły ponadto z niechęcią na zbliżenie z Alexandrem, który w szeregu książek
pozbawionych rzetelnej metodologii głosił tezę o nieprzystosowaniu ludzi do
nowoczesnego świata. To właśnie jednak ćwiczenia wykonywane pod okiem
Australijczyka i jego przyjaźń pozwoliły Deweyowi spokojnie przetrwać ten trudny
czas. Filozofowi udało się ponadto nakłonić Alexandra do przejrzenia i poprawienia
swoich książek w celu nadania im naukowej wiarygodności91.
Alexander opublikował pierwszą książkę w 1910 r.92 i od tego czasu
pracował nad swoją wizją jednostki w świecie. Fizjoterapeuta twierdził, że jednostka
nowoczesna nie jest wystarczająco przystosowana do szybko rozwijającej się
cywilizacji, ponieważ jej instynkty, podświadomość i zachowanie zostały
wypracowane na przestrzeni tysięcy lat trwania gatunku. Alexander słusznie
zauważył, że zmiany w społeczeństwie i kulturze zachodzą o wiele szybciej niż w
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środowisku naturalnym i że uposażenie motoryczno-poznawcze wykształcone w
warunkach pierwotnych nie wystarcza, aby jednostka w pełni odnalazła się w
dzisiejszym świecie. Jak podsumował jego stanowisko Richard Shusterman,
człowiek nie jest już zwierzęciem naturalnym93.
Australijczyk był samozwańczym ewolucjonistą i swoją wizję budował z
ewolucyjnej perspektywy, którą tworzył na własny użytek, nie posiłkując się
zasadniczo żadną bibliografią (dlatego też był krytykowany przez amerykańskie
elity). Używał pojęć biologicznych i psychologicznych w intuicyjny sposób, pod
wieloma względami typowy dla swoich czasów, a pod innymi względami − typowy
dla XIX-wiecznego myślenia94. W poniższym fragmencie posługuje się dość
niejasno pojęciami, takimi jak ewolucja, potrzeby czy podświadome:
In the first place, it is important to remember that during the animal and savage states of
evolution the processes concerned with development were processes which operated very
slowly; indeed, experts assure us that it took millions of years of the evolutionary process to
produce the animal, not to speak of the savage. Each later stage of development was the
result of the experiences undergone by creature in the process of satisfying the new and
varying needs arising during his progress from the savage to the civilized state, and years of
repetition of these experiences were probably needed to established them as part and parcel
of what is understood as instinct, for, on a subconscious plane of development, continuous
95
repetition is essential to the establishment of instinctive accuracy .
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że w pierwotnym stanie ewolucji procesy związane z
rozwojem zachodziły bardzo wolno; w rzeczy samej, znawcy zapewniają, że miliony lat
zajęło powstanie zwierzęcia, nie mówiąc o dzikusie. Każda późniejsza faza rozwoju była
rezultatem doświadczeń, których doznały istoty w procesie usatysfakcjonowania nowego i
różnicowania potrzeb rodzących się podczas jego rozwoju od stanu dzikiego do
cywilizowanego, a lata powtórzeń tych doświadczeń były prawdopodobnie konieczne, aby
ustanowić je częścią tego, co jest rozumiane jako instynkt, dla którego, na podświadomym
planie rozwoju, stałe powtórzenie jest kluczowe do ustanowienia instynktownej dokładności
(przeł. E.Ch.).

Główna idea Alexandra polega na skontrastowaniu środowiska naturalnego z
życiem nowoczesnym: w przyrodzie zmiany zachodziły bardzo wolno, a tworzenie
instynktów i sposobów reagowania zasadzało się na niekończących się
powtórzeniach. Życie w społeczeństwie nowoczesnym jest pełne pośpiechu, a
zmiany zachodzą w nim cały czas, co sprawia, że jednostka nie może całkowicie
polegać na swoich naturalnych instynktach, ponieważ są one niewystarczające. O
rozminięciu się ludzi z ich ewolucyjnie wypracowanym uposażeniem świadczą
rozmaite defekty i dolegliwości ciała, jak również niewłaściwe podejście do niego
93

Por. R. Shusterman, Performing Live, op. cit., s. 164.
Por. T.C. Dalton, Becoming John Dewey, op. cit., s. 119.
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F.M. Alexander, Constructive Conscious Control of the Individual, New York 1923, s. 6−7.
94

39

czy niewłaściwe nim kierowanie, skutkujące m.in. złą postawą. Niedogodności
fizyczne są jednak tylko wierzchołkiem góry lodowej, gdyż najlepszym dowodem
na alienację jednostki nowoczesnej ze swojego otoczenia są bolączki społeczne:
zbrodnie, złe działanie instytucji itd.
Alexander zauważa, że w stanie pierwotnym homo sapiens miał stale te same
potrzeby, natomiast w społeczeństwie cywilizowanym potrzeby się zmieniają i
trzeba na nie odpowiadać w szybszym tempie96. Świadomość ludzka pojawiła się
wtórnie, pierwotnie istniała podświadomość, którą ukształtowały instynkty i
wiecznie powtarzane nawyki. W pewnym momencie jednak człowiek musiał
przestać działać mechanicznie i zacząć kierować się świadomością97. Żeby spełniać
potrzeby cywilizowanego świata, musiał kontrolować siebie i otoczenie, a nie tylko
polegać na przypadku, który rządzi naturą. Jego psychofizyczne dyspozycje jednak,
jak pisze Alexander, pozostały niezmienione98.
Alexander miał dość mechanistyczne podejście do człowieka i jego ciała,
które jest swoistym automatem:
Satisfactory psycho-physical activity depends upon psycho-mechanical structures which are
complex, but of which the mechanical working does not become complicated until the
99
mechanisms get out of order .
Satysfakcjonująca aktywność psychofizyczna zależy od psychiczno-mechanicznych struktur,
które są złożone, ale których mechaniczne działanie nie komplikuje się, dopóki mechanizm
się nie zepsuje (przeł. E.Ch.).

Ciało to według niego wymagający mechanizm, który nie może już dłużej być
zawiadywany przez biologiczną nieświadomość. Potrzebne jest pełne wypracowanie
świadomości ciała, która wyzwoli je z pierwotnych, powolnych i nieprzydatnych
nawyków. Jest ona szczególnie istotna w procesie uczenia się – kluczowym dla
sprawnego funkcjonowania jednostki w stechnicyzowanym świecie. Aby zatem
cielesny mechanizm sprawnie działał podczas nabywania nowych umiejętności, a
następnie w cywilizowanym społeczeństwie, musi być kontrolowany i centralnie
sterowany przez świadomość. Alexander podaje jako przykład naukę pisania:
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Por. ibidem, s. 8.
Por. ibidem, s. 9.
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Por. ibidem, s. 11.
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Ibidem, s. 14.
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For the act of writing demands correct direction and control in use of the fingers, wrist and
arm, and the standard of success reached in these particulars depend upon the co-ordinated
use of the mechanismus in general. Co-ordinated use of the organism means that there is
100
satisfactory control of a complex mechanism .
Akt pisania wymaga poprawnego kierunku i kontroli w użyciu palców, nadgarstka i
ramienia, a optymalny sukces osiągany w tych okolicznościach zależy od skoordynowanego
użycia mechanizmu w ogólności. Skoordynowane użycie organizmu oznacza, że występuje
satysfakcjonująca kontrola jego złożonego mechanizmu (przeł. E. Ch.).

Świadomość zatem rozumie Alexander jako skoordynowane kontrolowanie
swojego ciała, które stanowi podstawę udanego funkcjonowania jednostki w
cywilizowanym społeczeństwie Zachodu. Podświadomość jest rezerwuarem
mechanicznych i atawistycznych zachowań i instynktów.
Umiejętność kontrolowania ciała musi być rozwijana, a żeby ją doskonalić,
potrzeba zdrowych bodźców z otoczenia, z którego jednostka jest coraz bardziej
wyalienowana i za którym za wszelką cenę próbuje nadążyć. Alexander, mimo
swego mechanicyzmu, ma podejście antykartezjańskie – każda aktywność jest
według niego psychofizyczna, nie istnieją czynności tylko mentalne lub tylko
fizyczne101. Człowiek jest jednością, o czym ludzie zaczynają zapominać, ponieważ
cywilizacja Zachodu promuje koncentrowanie się bardziej na czynnościach
intelektualnych aniżeli praktycznych. To również sprawia, że jednostka zaczyna
odczuwać rozmaite fizyczne dolegliwości w życiu codziennym.
Alexander, kierując się powyższymi przeświadczeniami, stworzył metodę,
która miała usprawnić kontrolę nad ciałem, zwiększyć koordynację mechanizmu,
jakim ono jest, a następnie dotrzeć do nieświadomości i zaopatrzyć ją w nowe
nawyki, bardziej dostosowane do nowoczesności. Fizjoterapeuta zauważył
konieczność zwiększenia ćwiczeń fizycznych, ponieważ był przekonany, że
cywilizacja współczesna faworyzuje czynności niesprzyjające ciału. W takich
warunkach nasz psychiczno-fizyczny mechanizm staje się coraz mniej sprawny i
wymaga reedukacji.
Dewey dzielił z Alexandrem wiele przekonań oraz ewolucyjny sposób
widzenia rzeczywistości. Filozof uważa jednak, że w życiu na poziomie
biologicznym zmiany wydarzają się cały czas i jest to coś, co łączy jednostkę ludzką
z resztą otoczenia. Dewey nie widział przyrody jako nudnego, pozbawionego
100
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bodźców środowiska, w którym automatyczny sposób działania wystarcza do
przetrwania, jak to ma miejsce w wizji Alexandra. Człowiek, żeby przetrwać w stale
zmieniających się warunkach, musi się z powodzeniem do nich dostosowywać.
Według Deweya stan pierwotny wcale nie jest łatwy i pozbawiony stymulacji.
Mimo tych różnic Dewey podobnie jak Alexander był przekonany, że
jednostka czuje się wyalienowana ze społeczeństwa nowoczesnego. Alexander
ponadto zafascynował Deweya tezą, że na podświadomość można wpływać poprzez
wywieranie nacisku na świadomość, co wykluczał Freud, który twierdził, że w
relacji podświadome − świadome to podświadome oddziałuje na świadome, a nie
odwrotnie. Wizja, że jednostka ludzka nie jest zdeterminowanym przez libido
zwierzęciem, ale psychofizyczną, spójną całością, którą może intencjonalnie
kierować, oraz tego, że ma wybór w swoich decyzjach i działaniach, odpowiadała
Deweyowi. Możliwość świadomego i kontrolowanego wytwarzania nawyków była
dla filozofa rozsądną perspektywą do przyjęcia. Alexander dostarczył Deweyowi
mocy i argumentów, aby odrzucić freudyzm z jego panseksualizmem i dyktatem
podświadomego.
Rozwój poglądów naturalistycznych Deweya szedł w parze z rozwojem
poglądów estetycznych; Dewey budował swoją estetyczną wizję pod wpływem
naturalizmu i vice versa – obcowanie ze sztuką rozwinęło jego myślenie
biologiczne. Współpraca z Alexandrem na polu intelektualnym i stosowanie jego
techniki pozwoliły Deweyowi dodać do tego współoddziaływania naturalizmu i
estetyzmu nowy spajający element, jakim okazał się smutny wniosek o społecznej
alienacji jednostki w nowoczesności.

1.4. Pojęcia fizyczne w filozofii estetyki Deweya
Kolejnym obszarem oddziaływania na myślenie Deweya była fizyka. Autor
Sztuki jako doświadczenia pasjonował się naukami ścisłymi, sam uprawiał wiele
gałęzi nauki (oprócz filozofii – psychologię i pedagogikę) i był ponadto ich
metodologiem. Dewey sformułował teorię estetyczną w ścisłym sensie opartą na
biologii i fizyce, przejmując pojęcia tych nauk, a następnie dokonując ich
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oryginalnej eksplikacji102 w ramach swej filozoficznej wykładni103. Filozof uważał,
że nauki szczegółowe są modelowe dla wszelkich innych badań i dociekań, w tym
rzecz jasna dla tak zwanych nauk humanistycznych i społecznych104.
Jako oryginalny metodolog dążył do zupełnie innego sposobu uprawiania
nauki, niż było to robione w jego epoce. Wbrew dominującej dążności do dzielenia
nauki na odrębne dyscypliny ideał metodologiczny Deweya zasadzał się na
całościowym badaniu zjawisk. Związki pomiędzy nimi powinny być ujmowane bez
względu

na

to,

do

jakich

dziedzin

przynależą.

Opowiadał

się

za

interdyscyplinarnością posługującą się metodą eksperymentalną, która uchroniłaby
nauki ścisłe i społeczne przed zbyt wąską specjalizacją. (W eksperymentalnej
metodzie interdyscyplinarnej konieczny byłby ponadto element wdrażania wyników
dla dobra publicznego. Dewey uważał, że wszelka nauka i jej wyniki nie tylko służą
społeczeństwu, a wręcz do niego należą105.) Jej synonimem jest również dociekanie
(inquiry). Metoda ta organizuje badanie wokół pięciu podstawowych kroków. Są to:
1) odczucie trudności, 2) jej wykrycie i określenie, 3) nasuwanie się możliwego rozwiązania,
4) wyprowadzenie przez rozumowanie wniosków z przypuszczalnego rozwiązania, 5) dalsze
obserwacje i eksperymenty prowadzące do przyjęcia lub odrzucenia przypuszczenia, czyli
106
do wniosku zawierającego przeświadczenie pozytywne lub negatywne .

Nauka ma badać zjawiska w świecie, które są dla Deweya obiektywne i
realne, a filozofia w warstwie metafizycznej, posiłkując się jej wynikami, dokonuje
własnych interpretacji w ramach mniej lub bardziej autonomicznych reprezentacji
rzeczywistości. Przywołanie metody eksperymentalnej nie jest przypadkowe,
ponieważ pojawia się ona w każdym inteligentnym działaniu i jego wyniku, dlatego
też powinna – i może to robić, jeśli tylko jest wykorzystywana – spajać nauki
szczegółowe. Owa spójność nauki i metodologii jest szczególnie ważna dla Deweya,
ponieważ dla filozofa wydarzenia świata naturalnego (natural events107) są tak
złożone, że badanie ich w wąskich ramach, wydzielonych nauk, nie pomoże ich
zrozumieć.
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Jeżeli zatem idzie o oddziaływanie fizyki na Deweya, to można wyróżnić
wpływ myśli newtonowskiej, następnie ponewtonowskiej – książkę Jamesa Clerka
Maxwella (1831–1879) Matter in Motion Dewey czytał podczas swojej bytności na
Uniwersytecie w Michigan w latach 1889–1894 – i nowoczesnej fizyki.
Reprezentantką tej ostatniej była najmłodsza córka Deweya i jego najzdolniejsze
dziecko – Jane Dewey. W 1925 r. Jane (ur. 1900) doktoryzowała się w zakresie
chemii w Massachusetts Institute of Technology, a następnie uzyskała stypendium
na Columbia University, które pozwoliło jej na kontynuowanie badań naukowych w
Institute of Theoretical Physics w Kopenhadze pod kierunkiem Nielsa Bohra w
latach 1926–1927. To dzięki dyskusjom z córką Jane Dewey znał najnowsze
problemy w fizyce i próby ich rozwiązania. Latem 1926 r. odwiedził Instytut i nie
jest wykluczone, że spotkał się z Bohrem osobiście. Prawie każde wakacje pod
koniec tej dekady filozof spędzał w Europie, zwiedzając europejskie galerie sztuki
razem ze swym przyjacielem Alfredem Barnesem (z wyjątkiem roku 1927, kiedy
zmarła jego żona Alice)108. Dewey żył tym, co działo się w naukach ścisłych, stale
rozwijając wiedzę w tej materii.
Bez wątpienia najważniejszym pojęciem, które przeniknęło z fizyki do
słownika Deweya, jest pojęcie energii. Przewija się ono przez całą twórczość,
spajając jego wczesną i późną filozofię: terminu „energia” (energy, energies) używał
on już przed 1900 r., kiedy był heglistą, i posiłkował się nim do końca swojej
filozoficznej drogi109.
Dla Deweya i całego XIX w. istotne były dwa fizyczne prawa: zasada
zachowania energii – odkryta niezależnie przez czterech fizyków i koncepcja
uniwersalnej przekształcalności potęg przyrody (universal convertibility) Grove’a i
Carpentera110, która głosi, że:
każdy z nieważkich czynników (…) jak ciepło, światło, elektryczność, magnetyzm,
powinowactwo chemiczne, ruch (…) może jako siła wytworzyć inne lub się w nie
przekształcić111.
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Por. T.C. Dalton, Becoming John Dewey, op. cit., s. 14, 150, 170.
Por. ibidem, s. 56–57.
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Por. T.S. Khun, Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, przeł. S.
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111
W.R. Grove, Physical Forces, s. 8, [za:] T.S. Khun, Dwa bieguny, op. cit., s. 129.
109

44

Drugie z nich pozwoliło Deweyowi twierdzić, że sztuka i badanie naukowe
podlegają podobnej transformacji siły w odpowiadające im formy estetycznej i
intelektualnej energii112. Energia – potencjalnie zawarta w układzie – może przyjąć
rozmaite strategie przejawiania się.
Kolejnymi pojęciami fizycznymi, które zakorzeniły się w pisarstwie
filozoficznym Deweya, były te, które również zrobiły karierę w psychologii:
bodziec (stimulus), akcja i reakcja (action – reaction), oddziaływanie. Dewey
przejmował pojęcia z fizyki (akcja, reakcja, oddziaływanie) i psychologii (bodziec –
naczelny termin dziewiętnastowiecznej psychologii eksperymentalnej), które miały
już swoją historię eksplikacji113. Stosując je na własnych zasadach, dokonywał
dalszej eksplikacji, ponieważ w jego tekstach nabierają nowego znaczenia.
Podstawowe twierdzenie fizyki Newtona, że każda akcja wywołuje reakcję,
przybiera u Deweya metafizyczny wymiar:
There is no action without reaction. (…) Whatever influences the changes of other things is
itself changed. The idea of an activity proceeding only in one direction, of an unmoved
mover, is a survival of Greek physics. It has been banished from science, but remains to
114
haunt philosophy .
Nie ma akcji bez reakcji. (…) Cokolwiek wpływa na rzeczy samo się zmienia. Idea
aktywności tylko w jednym kierunku, od nieporuszonego poruszyciela, jest spadkiem po
fizyce greckiej. Została obalona w nauce, ale w filozofii cały czas straszy (przeł. E. Ch.).

Przyjęcie zatem wykładni nowożytnej fizyki prowadzi go do metafizycznego
przekonania, że to, co prowokuje zmiany, samo im podlega. (Myśl ta doskonale
rezonuje z ewolucjonizmem Darwina, gdzie środowisko, wymuszając zmiany na
organizmach samo ich doznawało.) W Experience and Nature newtonowska myśl
jest jądrem metafizycznej wykładni. Dewey przejmował pojęcia z fizyki, a następnie
przekształcał je w swoją wizję świata, takiego jakim on według niego jest, czyli
budował wokół nich swoją meta-fizykę.
Wspomniane wyżej pojęcia okazały się ważne dla rodzącej się psychologii,
która również pozostawała pod istotnym wpływem nauk szczegółowych, a
szczególnie fizyki. Wilhelm Wundt (1832–1920) jako pierwszy określił się mianem
psychologa i był zwolennikiem oddzielenia psychologii od filozofii i nauk ścisłych.
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Metodologia psychologii powstawała jednak właśnie na bazie nauk ścisłych,
postulowano

badania

eksperymentalne

i

formułowano

empiryczne

prawa

psychologiczne, np. prawo swoistej energii zmysłów115 – w którym odkryto, że
zmysły reagują w charakterystyczny sposób na podniety zewnętrzne, niezależnie od
natury bodźca, np. oko reaguje wrażeniem ciemności na bardzo rozmaite podniety –
jak pisze Jan Woleński116. Koncepcja ta była doskonale znana Deweyowi, który był
przesiąknięty dziewiętnastowiecznym myśleniem o energii, i było to naczelne
pojęcie fizyki (i, jak widzimy, psychologii), które przeniknęło do jego filozoficznego
myślenia. Choć psychologowie, tacy jak Wundt, postulowali oddzielenie
psychologii od nauk szczegółowych, jest wątpliwe, czy tego dokonali przed
Freudem. Wydaje się bowiem, że dopiero wiedeńczyk wprowadził takie zmiany w
psychologii i tak rewolucyjną metodologię (przede wszystkim zerwał z badaniami
eksperymentalnymi i wprowadził zupełne novum, jakim była psychoterapia – matka
wszystkich dzisiejszych terapii psychologicznych), że oddzielił na dobre
psychologię od fizyki i fizjologii.
W czasach Deweya pojęcia fizyki, które następnie przechodziły do
psychologii i fizjologii – takie właśnie, jak energia, bodziec i oddziaływanie – były
ze sobą silnie związane, tworząc naukową metanarrację swoich czasów. Jako
przykład terminologicznego powinowactwa fizyki, psychologii i fizjologii można
podać słynne badania fizjologa Iwana Pawłowa, który zajmował się działaniem
bodźców obojętnych i nieobojętnych i reakcjami na owe bodźce w ramach
procesów, które nazwał warunkowaniem klasycznym i sprawczym117. Owo
przechodzenie terminów z fizyki do psychologii i fizjologii było nieuniknione,
ponieważ otoczeniem, w którym badano i umieszczano prawa fizyki, psychologii i
fizjologii, były układy izolowane (laboratoria). Pawłow dokonał swych odkryć w
warunkach laboratoryjnych, przeprowadzając eksperymenty na psach. Również
prawa psychologiczne – takie jak prawo swoistej energii zmysłów – były odkrywane
w laboratoriach. Mimo zatem postulatów oddzielenia psychologii od innych nauk
dziedziny te nadal pozostawały powiązane poprzez stosowane pojęcia i metodę
eksperymentalną (dość powiedzieć, że odkrycia Pawłowa niemal od razu
115

Pierwsze laboratorium psychologiczne stworzył Wundt w Lipsku w 1879. O początkach
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przeniknęły do psychologii) i Dewey cenił sobie ów bliski związek.
Pojęcie energii jest najważniejszym pojęciem, które Dewey wprowadził do
swojej filozofii estetyki i które przejął z debat fizyków i z praktyki psychologów, w
tym na pewno ze swojej, bo był również czynnym psychologiem w II poł. XIX w.
Shook lansuje tezę, że Dewey przejął pojęcie organizmu od Wundta, a nie Darwina,
jednak w obliczu postulatu Deweya, by nie oddzielać na siłę gałęzi wiedzy od
siebie, nie ma sensu dokonywać tak subtelnych rozróżnień118. Wpływ biologii i
fizyki poprzez psychologię na Deweya, który należał do filozofów stale
rozwijających swoje poglądy, należy widzieć łącznie. Dewey nie budował
dogmatycznej ideologii. Rozwijał swoje poglądy, by zbudować strukturę, która
oddałaby szorstkość życia. Nawet jeśli jest tak, jak chce Shook, to jego wczesny
organicyzm doskonale wpisał się w późniejsze zainteresowanie Darwinem – jego
teorią gatunku i środowiska jako sieci interakcji itd. W swoim filozoficznym
rozwoju Dewey przechodził płynnie z jednej fazy do drugiej. Nie widać ponadto
żadnej sprzeczności, która uniemożliwiłaby pogodzenie wpływów Wundta z
wpływami Darwina, a oddzielanie ich można porównać do wydzielania jakichś
elementów z rzeczywistości i ich niezależnego badania. Według Deweya to błąd, bo
prowadzi do absolutyzacji przekonań. Filozof chce się zajmować życiem jako
całością, jako wiązką i zespołem procesów. Tak samo wypada postępować w
przypadku oddziaływań na Deweya: wpływy te się przeplatają i wzajemnie się
warunkują.
W tym miejscu pojawia się nie tylko kwestia dzielenia wiedzy, ale również
kwestia wydzielania poziomów życia, która jest z nią nierozerwalnie związana.
Dewey myślał w kategoriach całości i procesów, nie atomów i rzeczy. Życie było dla
niego również całością i procesem, w którym możemy wyróżnić poziomy
biologiczny (natura) i społeczno-kulturowy. Istnieją różnice pomiędzy nimi, ale
łączy je interakcjonizm i sieciowość życia jako takiego. Poziomy te również na
siebie wpływają: społeczeństwo kształtuje naturę, a natura oczywiście decyduje o
kształcie życia zbiorowego. Filozof w swej metafizyce pragnął znaleźć cechy
wspólne ich obu.
Podobna refleksja dotyczy warstw fizycznej i biologicznej w naturze. Oba
118

Shook sugeruje, że pojęcia, takie jak organism Dewey, przejął od Wundta (J.R. Shook, Dewey's
Empirical Theory of Knowledge and Reality, op. cit., s. 71 i dalej), a nie Darwina; Dalton obstaje
przy tym, że Dewey od Maxwella przejął kategorię interakcji rozumianą jako wymiana energii: T.C.
Dalton, Becoming John Dewey, op. cit., s. 55−56.
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poziomy Dewey widzi łącznie jako spójną całość119, ponieważ materia staje się
energią tylko wtedy, gdy do głosu dojdą mechanizmy biologiczne; gdy owa materia
wejdzie w styczność z życiem rozumianym jako aktywność komórek, organizmów,
zwierząt i roślin. Środowisko na poziomie pierwotnym to aktywizm życia, to
organizmy w działaniu w połączeniu z fizyczną materią, która również jest
elementem ewolucyjnej gry jako część środowiska. W metafizyce Deweya nie
można mówić, że poziom fizyczny, czyli materialny, jest pierwotniejszy od
biologicznego, gdyż bez mechanizmów życia, doboru naturalnego, walki o byt, jest
on martwy i nieistotny. Potwierdzać to może tok wywodu ze Sztuki jako
doświadczenia, kiedy pisząc o energiach, konkluduje, że są one chlebem
powszednim biologii120. Trudno podejrzewać Deweya o pomyłkę; uwaga ta jest
raczej wskazówką, żeby świat fizyczny włączyć w życie na poziomie biologicznym.
Natura to dla Deweya przyroda nieożywiona (skały, gleba itd.) i ożywiona, które
połączone są ze sobą w interakcyjnej grze życia.
Odkrycia w nauce zmieniły postrzeganie świata. Świat zaczął był
skomplikowanym miejscem, które przestało się poddawać hierarchizacji. Dla
Deweya fizyka i biologia były połączone w wysiłku uchwycenia złożoności życia.
Żeby to zrozumieć, można sobie wyobrazić, że całe środowisko naturalne jest
układem izolowanym, w którym działają rozmaite energie. Wedle zasady
zachowania energii ich suma zawsze będzie stała: więc jeżeli jakiś organizm
przekaże energię innemu, to zmienią się oba, bo jeden straci to, co drugi zyskał.
Natura stale się zmienia, ponieważ zasób energetyczny jest stały i nie posiada
żadnego zasilania zewnętrznego, dlatego zmiana energetyczna jakiejś części
zostanie odczuta przez cały system. Na poziomie biologicznym organizm i
środowisko są ze sobą najściślej związane, ponieważ są uzależnione od siebie.
W życiu społecznym nie ma aż tak ścisłej zależności, nie jest ono układem
zamkniętym. Człowiek jako istota społeczna może nawet wybierać sobie otoczenie.
Zwierzęta są pozbawione możliwości wyboru. Jeśli organizmy się zmieniają w
wyniku doborów naturalnego i płciowego, bo zmusza je do tego owo otoczenie, to
one, oddziałując na nie (fizycznie, chemicznie), również je zmieniają. Mamy tu do
czynienia ze sprzężeniem zwrotnym, które jest najsilniejsze na biologicznym
poziomie życia.
119
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Por. P. Gutowski, Między monizmem a pluralizmem, op. cit., s. 187.
Por. J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 19.
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Człowiek jako działająca energia
Dewey używa terminu „energia” w dwóch podstawowych znaczeniach:
jedno jako termin zbieżny z fizyką, czyli jako zdolność ciała do wykonania pracy, a
drugie znaczenie oznacza istoty działające. Nie są to do końca znaczenia
wykluczające się, ponieważ człowiek również jest ciałem (i posiada ciało –
rozróżnienie Shustermana121) zdolnym wykonywać jakąś pracę. W takim stopniu, w
jakim człowiek posiada ciało, a nie da się wyobrazić sytuacji, że go nie posiada,
zdolny jest do bycia energią, czyli do wykonywania dynamicznych działań
zwieńczonych jakimś efektem. Jednostka ludzka zatem, o ile działa, jest energią.
Dewey pisze, że energią dysponują poszczególne narządy, wykonując jakąś pracę,
przykładowo: zmysł wzroku wnika przyczynowo w rzecz postrzeganą122. Źródło ich
energii nie znajduje się jednak w samym narządzie, ponieważ narząd ją jedynie
kanalizuje, a w samym ustroju123. Jednostkę zatem możemy określić jako działającą
energię pośród innych energii. Potwierdza to poniższy cytat, w którym człowiek
dysponuje energią w klasycznym rozumieniu jako siła w akcji:
Porównajcie zachowanie się początkującego rowerzysty z zachowaniem się osoby doskonale
jeżdżącej na rowerze. Wydatkowana energia jest w małym stopniu ześrodkowana, jest raczej
rozproszona i odśrodkowa, a kierowanie polega na zogniskowaniu i ustaleniu działania, tak
aby mogło być właściwą reakcją, a to wymaga wyeliminowania zbędnych i nieopanowanych
124
ruchów .

Jednostka ludzka jest zatem energią i jednocześnie jej dysponentem. Od jej
decyzji i konkretnych umiejętności zależy energetyczne zużytkowanie. W kolejnym
cytacie Dewey łączy ze sobą język biologii z językiem fizyki i pisze o wszelkich
organizmach żywych jako o energiach:
Jeśli rozdźwięk między ustrojem a otoczeniem jest zbyt wielki, następuje śmierć. Jeśli
chwilowa alienacja nie wzmaga aktywności żywej istoty, to jej życie jest samym trwaniem.
Życie rozwija się tam, gdzie chwilowe wypadnięcie z rytmu jest przejściem do stanu
szerszej równowagi między energiami ustroju a energiami warunków, w jakim ustrój
125
żyje .
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Por. R. Shusterman, Świadomość ciała. Dociekania z zakresu somaestetyki, przeł. W. Małecki, S.
Stankiewicz, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2010.
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Por. J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 147.
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Por. ibidem, s. 148.
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J. Dewey, Demokracja i wychowanie, op. cit., s. 31.
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J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 18–19.
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Filozof określa środowisko jako energie warunków i w ten sposób kładzie
nacisk na to, że jest ono środowiskiem, o ile działa, czyli oddziałuje na inne energie.
Środowisko, które nie stymuluje, jest raczej martwą, pozbawioną znaczenia próżnią.
Zdolność wprawiania w ruch czy, raczej należałoby szerzej powiedzieć, w reakcje i
oddziałanie na inne energie jest istotą środowiska. Efektem jego oddziaływania na
energie jest ich reakcja. Akcja środowiska i reakcja organizmu, bodziec i odpowiedź
stanowią formę życia jako takiego, która jest replikowana na poziomie społecznym i
w sztuce:
Bezpośrednim lub pośrednim źródłem wszelkiego doświadczenia jest wzajemne
współdziałanie otoczenia i ustroju; to z otoczenia wywodzą się ograniczenia, opory i
ponaglenia i stany równowagi, które przy zetknięciu się we właściwy sposób z energią
126
ustroju ustanawiają formę .

Pierwszą podstawową formą, która wynika z oddziaływań energetycznych
środowiska na inne energie (organizmy, homo sapiens), jest rytm – pierwocina
wszelkiej działalności artystycznej, jedna z pierwszych jakości estetycznych w całej
rzeczywistości. Rytm manifestuje się poprzez następstwo pór roku, cykle
księżycowe, cykle wzrostu, a nawet we wzorach, w jakie układa się piasek na
pustyni. Jest on podstawową cechą rzeczywistości.

1.5. Naturalizm Deweya
Wydaje się, że w przypadku Deweya i jego myśli odnośnie do rzeczywistości
należałoby mówić raczej o ontologii, której początki datują się na XVII w. 127, aniżeli
o metafizyce, czyli dawnej dziedzinie filozofii zajmującej się takim ujęciem świata,
które z niechęcią uwzględnia aspekt materialistyczny w swojej argumentacji,
traktując fizyczność i zmienność świata jako istotowo wtórną, a w swoich
wyjaśnieniach dąży raczej do abstrahowania od wszystkiego, co niepewne i
poznawalne

zmysłowo,

na

rzecz

błyskotliwej

spekulacji

i

poszukiwania

inteligibilnego sensu. Arystoteles uważał, że jest to dziedzina zajmująca się
badaniem bytu jako takiego i przysługujących mu atrybutów istotnych 128, przy czym
126

Ibidem, s. 178–179.
Por. W. Stróżewski, Ontologia, Kraków 2004, s. 19.
128
Por. Arystoteles, Metafizyka, przeł. K. Leśniak, Warszawa 1983, 1003 a 21.
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cechy poznawalne zmysłowo traktował jako atrybuty nieistotne. W takim ujęciu
wydawać by się mogło, że Dewey nie wpisuje się w tradycyjny szlak europejskiej
metafizyki, który wytyczyli Platon, Arystoteles, Tomasz z Akwinu i Kartezjusz − i
istotnie tak jest.
Dewey w swoim naturalizmie podąża drogą zaproponowaną przez
Demokryta, Lukrecjusza, Eriugenę i Spinozę, kontynuując szkołę metafizyki
naturalistycznej, która traktuje materialny świat przyrody jako pierwotny i
niezbywalny. Wszystko, co istnieje, jest naturą, którą należy lub można utożsamić z
Bogiem. Filozofowie uprawiający metafizykę naturalistyczną mieli trudności z
akceptacją swoich dzieł przez intelektualne otoczenie: dość powiedzieć, że księgi
Demokryta zostały spalone, ponieważ stanowiły konkurencję dla dialogów Platona,
główne dzieło Eriugeny De divisione naturae papież uznał za herezję, a panteizm
Spinozy uważany był za równie niebezpieczny i jego traktaty trafiły na Indeks Ksiąg
Zakazanych.
Dewey znalazł się jednak w zupełnie innym punkcie dziejów niż jego
poprzednicy, ponieważ teoria Darwina stanowiła niepodważalną legitymizację
wszelkich poglądów naturalistycznych, jakie powstały w II poł. XIX w. Dopiero po
Darwinie filozofowie mogli ze spokojem i nie martwiąc się o swój filozoficzny los,
umieścić człowieka w miejscu, w którym od zawsze był – w przyrodzie. Tak zrobił
również Dewey – zakorzenił człowieka w naturze, ponieważ widział go przede
wszystkim jako istotę należącą do świata naturalnego, organicznie związaną z
życiem w najszerszym i najważniejszym znaczeniu − znaczeniu biologicznym.
Dewey poszedł jednak inną drogą niż pozytywiści darwinowscy – naturalizm
materialistyczny, eugeniczny (człowiek jako organizm wyróżniony, nowy sposób
hierarchizowania) i deterministyczny nie znalazł uznania w jego oczach i filozof
nigdy nie zgłosił doń akcesu. Przeciwstawiał się również determinizmowi
promowanemu przez Freuda, dla którego biologizm człowieka był jego
przeznaczeniem129. Dewey stworzył własny naturalizm, który z jednej strony
kontynuuje tradycje metafizyki panteistycznej, sprzeciwiającej się podziałom i
dualizmom, a z drugiej strony wprowadza nowe akcenty, takie jak indeterminizm,
ekologizm (sieciowe i masowe ujęcie życia za Darwinem) czy estetyzm (przyroda
129

Dewey otwarcie polemizował z freudowską wizją człowieka, w 1922 r. napisał książkę Human
Nature and Conduct, w której akcentował to, że życie ludzkie jest otwarte na zmiany i nie jest
poddane dyktatowi libido i podświadomego, jak widział to twórca psychoanalizy. Por. T.C. Dalton,
Becoming John Dewey, op. cit., s. 12.
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jako model dla sztuki). Ten ostatni stanowi oryginalny wkład Deweya w naturalizm i
decyduje o wyjątkowości zarówno jego estetyki, jak i naturalistycznej metafizyki.
Kolejny powód, aby traktować Deweya jako metafizyka, jest taki, że on sam
postrzegał siebie w ten sposób i nazywał metafizyką tę część swojego dzieła, która
zajmowała się rzeczywistością, a swoje stanowisko na jej gruncie nazywał
empirycznym naturalizmem bądź naturalistycznym empiryzmem 130. Dewey był
przekonany jednak,

że tworzy metafizykę

odpowiadającą

nowoczesności,

zbudowaną na rekonstrukcji131. Dystansował się wobec tradycji platońskoarystotelesowskiej i postulował takie budowanie refleksji o rzeczywistości, które
oddawałoby jej obecny charakter.
Odrzucenie bytu
Istotną cechą metafizyki Deweya jest to, że nie tworzy ona idealnego
intelektualnego modelu, który jest oddalony od rzeczywistości, ale w swojej
refleksji na temat życia pragnie oddać jego praktyczną, surową stronę. Metafizyka
Deweya jest szorstka, ponieważ oddaje szorstkość życia. Owo zbliżenie z życiem
jest możliwe dzięki temu, że Dewey w swojej dojrzałej filozofii rezygnuje z pojęcia
bytu i zajmowania się bytem jako takim, który znamy jako fundament klasycznej
metafizyki arystotelesowskiej, metafizyki tego, co niezmienne.
W Experience and Nature Dewey opowiada się za badaniem złożonego i
niejednorodnego zjawiska, jakim jest życie we wszystkich swoich przejawach. W
pierwszym rzędzie życie (existence) rozumie jako całość zjawisk znajdujących się w
obrębie rzeczywistości, zaliczając do nich przede wszystkim przyrodę ożywioną i
nieożywioną oraz wszystkie procesy ekologiczne zachodzące na Ziemi. W drugim
rzędzie życie (life) jest dla niego egzystencją ludzką w obrębie owych zjawisk
naturalnych oraz w obrębie środowiska społecznego i technologicznego, które
według Deweya jest kontynuacją środowiska naturalnego. Kultura wyłania się z
natury dzięki aktywności organizmów, a następnie człowieka. Doświadczenie
pierwotne − a więc wszystkie interakcje w obrębie życia na płaszczyźnie
biologicznej − ulega przetworzeniu w doświadczenia wtórne, które z kolei
130

Por. J. Dewey, Experience and Nature, op. cit., s. 10.
Por. K. Wilkoszewska, Filozofia amerykańska w Ameryce. Oczami outsidera, [w:] Filozofia
amerykańska dziś, red. T. Komendziński, A. Szahaj, Toruń 1999, s. 45–46.
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konstytuują świat specyficznie ludzki. W miarę tych przekształceń człowiek
przestaje doznawać pierwotnej jedności z przyrodą, a jego życie zaczyna dzielić się
na szereg odrębnych, specyficznych doświadczeń o charakterze praktycznym,
poznawczym, intelektualnym. Doznawanie doświadczeń o dojmującej jakości
estetycznej częściowo przywraca istotę ludzką do utraconej, pierwotnej łączności z
przyrodą.
Dewey posługuje się zatem dwoma pojęciami określającymi życie: existence
to wszelkie zjawiska przyrodnicze, całokształt procesów i interakcji w naturze
między wszelkimi istotami żywymi (w tym rzecz jasna homo sapiens) a
środowiskiem; następnie life to działalność człowieka wzniesiona na bazie owych
interakcji organicznych i będąca ich kontynuacją w społeczeństwie, rodzinie, sztuce
itd. Existence to życie na poziomie biologicznym, a life to życie społeczne
wzbogacone o działalność kulturotwórczą człowieka. I właśnie badanie życia w tych
dwóch podstawowych znaczeniach jest naczelnym zadaniem metafizyki Deweya.
(W pracy dla porządku i ze względów interpretacyjnych będę mówić o życiu,
zaznaczając tylko, jeśli będzie taka potrzeba, czy odnoszę się do życia na poziomie
biologicznym czy społecznym.)
Umieszczenie życia w rdzeniu metafizyki Deweya odbywa się kosztem
tradycyjnie pojmowanego bytu

z

całym

bagażem

jego historycznych i

metafizycznych uwikłań. Owym bagażem jest hierarchia bytów, czyli konstruowanie
drabiny jestestw, w której to klasyfikacji wyróżnić można byty czy byt nadrzędny
(byt absolutny, Boga − substancję itd.) oraz byty ustawione w relacji wertykalnej
(człowiek jako podmiot, a następnie zwierzęta, rośliny, przyroda nieożywiona −
materia)132. Filozof świadomie odrzuca takie podejście do rzeczywistości.
Głównym zadaniem metafizyki jest opisywanie istotnych cech życia (the
generic traits of existence133) całościowo i bez dzielenia rzeczywistości w taki
sposób, że to, co trwałe, zostaje oddzielone od tego, co zmienne, a następnie
opatrzone mianem Bytu Absolutnego i staje się przedmiotem kontemplacji, który
usprawiedliwiać będzie ucieczkę filozofów od przygodności życia, czyli życia
samego. Dewey przedstawia tę sytuację następująco:

132
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Por. Z. Piątek, Etyka środowiskowa, Kraków 1998, s. 15.
J. Dewey, Experience and Nature, op. cit., s. 51.
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Then when philosophers have hit in reflection upon a thing which is stably good in quality
and hence worthy of persistent and continued choice, they hesitate, and withdraw from the
effort and struggle that choice demands: namely, from the effort to give it some such
stability in observed existence as it possesses in quality when thought of. Thus it becomes a
refuge, an asylum for contemplation, or a theme for dialectical elaboration, instead of an
134
ideal to inspire and guide conduct .
A zatem, gdy filozofowie natrafiają w myśleniu na coś, co jest stabilnie dobre jakościowo, a
więc warte stałego i niezmiennego wyboru, popadają w wahania i cofają się przed wysiłkiem
nadania mu takiej stabilności w obserwowanym istnieniu, jaką posiada ono w pomyślanej
jakości. Staje się to zatem ucieczką, azylem do (prowadzenia – wyjaś. E. Ch.) kontemplacji
czy też tematem dla opracowań dialektycznych, a nie ideałem, który miałby inspirować i
kierować postępowaniem (przeł. E. Ch.).

Dewey w charakterystyczny dla siebie sposób stara się przekazać, że w
przypadku napotykanych elementów rzeczywistości filozof musi oddać im
sprawiedliwość, to znaczy starać się niczego nie eliminować z obrazu całości.
Element stałości, z jakim stykamy się w życiu, nie może − przez absolutyzowanie
tej cechy w myśli i odbieranie jej rzeczywistości − stać się pretekstem do ucieczki
od życia. Intelekt jest ważnym narzędziem ludzkiego poznania, ale nie może
sprawiać, że filozofowie będą faworyzować niezmienność kosztem zmiany,
ponieważ to, co stałe, łatwiej poddaje się jego dyscyplinie. A tak, zauważa Dewey,
działo się w historii filozofii135.
Tradycyjna hierarchia bytów nie oddaje złożoności życia. Absolutny Byt jest
czymś

nienaturalnym,

ponieważ

został

skonstruowany

sztucznie

poprzez

mechaniczne oddzielenie zmiany od trwałości. Dla Deweya jest jasne, że stopniom
w hierarchii nadawano ważność w zależności od bliskości do Bytu Absolutnego. Im
bardziej jakiś element rzeczywistości pozostawał oddalony od zmiennego życia i
niepewnej materii, tym wyżej znajdował się na drabinie jestestw.
Wraz z bytem Dewey odrzuca to, co nazywa ranks of reality albo the rank of
true Being136, tym samym jednoznacznie określając wertykalny sposób myślenia
przedstawicieli tradycyjnej metafizyki jako nietrafny. Dewey opowiada się za
horyzontalnie i czasowo ukształtowanym życiem jako centralnym przedmiotem
swojej metafizyki. Pragnie badać istotne cechy życia − the generic traits of
existence, których filozofowie się pozbyli, dzieląc rzeczywistość.
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Życie jako zmiana i trwałość
Zmiana i trwałość są dwiema podstawowymi cechami życia na wszystkich
poziomach137, bo wynikają z ekologicznych procesów w nim zachodzących. Są
wypadkową stale dziejących się interakcji między organizmami a środowiskiem. Te
zaś są uwarunkowane walką o byt, będącą przejawem doboru naturalnego. Dla
Deweya nie istnieje archimedesowy punkt, od którego zaczyna się myślenie,
ponieważ punkt wyjścia nieprzewidywalnej natury jest zawsze problematyczny i tę
problematyczność podzielać musi metafizyka, badająca the generic traits of
existence.
Dewey przyjmuje antropologiczny punkt widzenia, aby to wyjaśnić.
Powołując się na prace antropologa Alexandra Goldenweisera i autorytet socjologa
Williama Grahama Sumnera138, swój wywód na temat zmiany i stałości (Existence
as Precarious and Stable) zaczyna od przywołania dawnych, „mitycznych” czasów
ludzkości i życia „ludzi pierwotnych”. Pisze:
The world is a scene of risk; it is uncertain, unstable (…). Its dangers are irregular,
inconstant, not to be counted upon as to their times and seasons. Although persistent, they
are sporadic, episodic. It is darkest just before dawn; pride goes before a fall; the moment of
greatest prosperity is the moment most charged with ill-omen, (…). Plague, famine, failure
of corps, disease, death, defeat in battle, are just around the corner, and so are abundance,
139
strength, victory, festival and song .
Świat jest sceną ryzyka: jest niepewny, niestabilny (…). Jego niebezpieczeństwa są
nieregularne, niestałe, niedające się policzyć na konto swoich okresów i pór roku. Chociaż
uporczywe, są sporadyczne i epizodyczne. Najciemniej jest tuż przed brzaskiem; duma
poprzedza upadek; moment największego powodzenia przyjmowany jest z największą
bojaźnią (…). Zaraza, głód, nieurodzaj, choroba, śmierć, porażka w boju są tuż za rogiem,
tak samo jak dostatek, siła, zwycięstwo, święto i pieśń (przeł. E. Ch.).

Świat, o którym pisze filozof, ów mityczny świat rzeczywistości plemiennej, jest
wystawiony na ciągłe niebezpieczeństwo, które przeplata się z chwilami dobrobytu i
radości.

Antropologiczne

rozważania

służą

Deweyowi

do

wzmocnienia

metafizycznej tezy, że świat jest brutalnym miejscem, w którym zdarzają się chwile
autentycznej radości i szczęścia140. Świat jest nieprzewidywalny i stale się zmienia,
137
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bo przyroda, na której jest ufundowany, to pole zmagań, dążących to tego, aby stan
negatywny zmienić na pozytywny. Z chęci zaspokojenia potrzeby i uniknięcia głodu
rodzi się element trwałości. Jak pisze jednak Dewey: It is a commonplace that no
thing lasts forver141 − Jest oczywistością, że żadna rzecz nie trwa wiecznie (przeł. E.
Ch.) i stan zaspokojenia będzie się musiał zmienić w potrzebę domagającą się
kolejnego zaspokojenia. Czasowość i skończoność wszystkiego, co jest i się staje, są
ważną składową deweyowskiego myślenia. (Są też świadectwem niechęci filozofa
do absolutyzowania.) Trzeba jednak podkreślić, że to nieprzerwalna gra między
zmianą a trwałością, a nie zmienność jako taka, wyznacza podstawową cechę życia
na poziomie biologicznym i później na poziomie społecznym. Te dwa aspekty są ze
sobą nierozerwalnie połączone (chociaż ludzka inteligencja z łatwością może je
oddzielić na drodze spekulacji) − nie mechanicznie, ale istotowo:
(…) not mechanically but vitally like the wheat and tares of the parable. We may recognize
them separately but we cannot divide them, for unlike wheat and tares they grow from the
142
same root .
(…) nie mechanicznie, ale żywotnie są jak ziarno i plewy z przypowieści. Możemy
rozważać je oddzielnie, ale nie możemy wydzielić ich, jakby ziarno i plewy nie rosły z
jednego kłosa (przeł. E. Ch.).

W dalszych rozważaniach Dewey porzuca metafory na rzecz bardziej precyzyjnego
języka logiki. Stwierdza, że trwałość i zmiana współistnieją jako koniunkcja.
Structure and process, substance and accident, matter and energy, permanence and flux, one
and many, continuity and discreteness, order and progress, law and liberty, uniformity and
growth, tradition and innovation, rational will and imeplling desires, proof and discovery, the
actual and the possible, are names given to various phases of their conjunction (…)143.
Struktura i proces, substancja i przypadłość, materia i energia, stałość i płynność, jedność i
wielość, ciągłość i nieciągłość, porządek i rozwój, praworządność i wolność, uniformizacja i
wzrost, tradycja i innowacja, racjonalna wola i ślepe pożądanie, dowód i odkrycie, aktualne i
potencjalne są nazwami nadawanymi różnorakim fazom ich koniunkcji (…) (przeł. E. Ch.).

Przeciwieństwa, które konstytuują związek trwałości i zmiany, można
mnożyć w nieskończoność, tak jak nieskończona i nieprzewidywalna jest przyroda.
Poprzez enumerację Dewey chce podkreślić, że rzeczywistość jest na równych
prawach kształtowana przez trwałość i zmianę, które tym samym stanowią
141
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pierwotny, niedający się rozdzielić splot. Niektórzy badacze uważają, że można
interpretować deweyowską trwałość jako aspekt dziania się144, ale można również
traktować stwierdzenie o koniunkcji zmiany i trwałości całkiem dosłownie: to, co
zmienne, na równi z tym, co stałe, decyduje o kształcie życia na wszystkich jego
poziomach. Różnie owe składowe koniunkcji można określać, ale nie zmienia to ich
wzajemnej relacji. Dewey opowiada się za filozofią zmiany (procesu) 145 i zaznacza,
że Heraklit oraz Laotze mieli zasadniczy wpływ na ukształtowanie się
naturalistycznej metafizyki146, ale robi to z pewnymi zastrzeżeniami. Dewey nie jest
zwolennikiem

postrzegania

zmiany

jako

jedynej

zasady,

ponieważ

jej

absolutyzowanie prowadzi do tego, że po pierwsze pominięta zostaje trwałość, a po
drugie zmiana staje się trwałą zasadą świata, a więc przestaje być zmienna, okazuje
się czymś pewnym, powtarzalnym, wskutek czego zubaża obraz bogatej
rzeczywistości147. Jej rdzeniem pozostaje trwałość i zmiana jako naczelne i
niezbywalne cechy życia. Punktem wyjścia myślenia i działania pozostaje
mieszanka tego, co cykliczne z tym, co niepowtarzalne i w konsekwencji niepewne:
The starting point is precisely the existing mixture of the regular and dependable and the
unsettled and uncertain148.
Punktem wyjście jest właśnie istniejąca mieszanka tego, co regularne i pewne, oraz tego, co
niestałe i niepewne (przeł. E. Ch.).

Przedstawione odczytanie niezbywalnych cech życia – the generic traits of
existence – jest jedną z wielu możliwości interpretacyjnych. Można ją nazwać
interpretacją logiczną ze względu na położenie nacisku na łączny charakter trwałości
i zmiany. Dalton proponuje bardziej hermeneutyczne odczytanie the generic traits of
existence jako uniwersalnych sił natury, które podlegają nieustannemu wzrostowi.
Jako przykłady Dalton podaje: siłę, energię, ruch, przestrzeń, czas, a także
zachowanie czy umysł (komunikację, pamięć itd.)149. Można jednak powiedzieć, że
wzrost i rozwój są przejawem zmiany, co nie naruszałoby powyżej zaproponowanej
interpretacji logicznej.
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W swoich przykładach niezbywalnych cech życia (generic traits of
existence) Dalton wymienia w pierwszym rzędzie pojęcia, które wyeksplikowane
zostały przez nowożytną fizykę. Dewey, jak już zostało powiedziane, czerpał wiele z
jej osiągnięć i przejął pojęcia, które z powodzeniem wykorzystywał w swojej
metafizyce i estetyce (jak np. pojęcie energii). Przy prezentowaniu jego naturalizmu
ekologicznego istotne jest jednak zwrócenie uwagi na to, że Dewey nie postrzegał
przyrody w pierwszym rzędzie w kategoriach przestrzeni i czasu, ale jako
środowisko, które cały czas działa poprzez interakcje w nim zachodzące150.
Otoczenie, w którym żyje homo sapiens i inne organizmy, to nie czas i przestrzeń
rozumiane po kantowsku jako warunki wszelkiego doświadczenia, ale środowisko,
w którym stale zachodzą rozmaite procesy, a czas i przestrzeń są jego funkcją.
Jakości trzecie i obiektywizm spełnienia
Pierwszym zatem metafizycznym prawem życia jest koniunkcja zmiany i
trwałości oraz ich przeplatające się współistnienie. Kolejną cechą metafizyki
Deweyowskiej jest obiektywne istnienie jakości trzecich (tertiary qualities)151.
Pojęcie jakości rzeczy zostało wprowadzone do filozofii nowożytnej przez Johna
Locke’a w jego traktacie Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego z 1689 roku.
Jakości pierwotne, czy jak w polskim tłumaczeniu Bolesława Gawęckiego cechy
pierwotne, przysługują ciałom w sposób obiektywny, ponieważ wynikają z
własności pierwotnych i niezależnych od percepcji, takich jak: masywność,
rozciągłość, kształt, liczba i pozostawanie w ruchu bądź spoczynku 152. Jakości
wtórne są subiektywne, ponieważ zależą każdorazowo od jednostkowego
postrzegania. Są one zdolnościami ciał do wywoływania w perceptorze określonych
wrażeń (dzięki układowi cząstek na ich powierzchni wprawione w ruch zostają
nerwy bądź tchnienia życiowe jednostki postrzegającej153). Cechy wtórne mają (…)
zdolność działania w sposób szczególny na jeden z naszych zmysłów i wywoływania
w nas przez to rozmaitych idei: barw, dźwięków, zapachów, smaków i tak dalej. Te
cechy wtórne nazywamy zazwyczaj jakościami zmysłowymi154. Trzeci rodzaj cech
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jest również subiektywny i jest zdolnością do przekształcania ciał tak, że po owej
przemianie wywołują one w perceptorze inne wrażenia zmysłowe niż przed
przemianą. Jako przykład Locke podaje zdolność ognia do stopienia ołowiu czy moc
słońca do wybielenia wosku155. Locke de facto nie używał terminu „jakości trzecie”,
który pojawia się czasami w literaturze na temat jego koncepcji cech
przedmiotów156, a pisał o zdolnościach czy mocach ciał jako trzeciej ich cesze.
Dewey znał filozofię Locke’a, miał jednak swoje własne rozumienie jakości.
Problem ten zawarł w eseju z 1938 r.: Common Sense and Scientific Inquiry. Wprost
odcina się w nim od tradycji locke’owskiej, pisząc, że jakości trzecie nie są trzecim
rodzajem jakości na modłę cech pierwotnych i wtórnych, ale że rozumienie, które on
przyjmuje, wprowadził George Santayana157 i jest to rozumienie sytuacyjne i
kontekstowe, a zatem całkowicie obiektywne. Jakości trzecie w rozumieniu
Santayany i Deweya to emocjonalne składowe sytuacji, ich wesołość, dramaturgia
spokój itd. Jak wyjaśnia Gutowski: Jeżeli jakością pierwotną jest kulisty kształt
jabłka, a wtórną jego żółta barwa, to jakością trzecią byłaby np. jego wesołość158.
To, co niesie zdarzenie w jakiejś sytuacji, jest zawsze ponadindywidualnie
komunikowalne. Zresztą według Deweya nie tylko jakości trzecie są obiektywne, są
nimi wszelkie jakości, również takie jak kolor czy światło, ponieważ są one ważnym
elementem codziennych rytuałów:
The scientific theory of colors and light is extremely abstract and technical. But it is about
the colors and light involved in everyday affairs. Upon the common sense level, light and
colors are not experienced or inquired as things in isolation nor yet as qualities of objects
viewed in isolation. They are experienced, weighed and judged in reference to their place in
the occupations and arts (including social ceremonial arts as well as fine arts) the group
carries on. Light is a dominant factor in the daily routine of raising from sleep and going
159
about one’s business .
Naukowa teoria kolorów i światła jest bardzo abstrakcyjna i techniczna. A chodzi przecież o
kolory i światło w codziennym życiu. Na poziomie zdrowego rozsądku wiemy, że światło i
kolory nie są doświadczane i badane w odosobnieniu ani jako właściwości obiektów
postrzeganych w izolacji. Są doświadczane, mierzone i oceniane w odniesieniu do ich roli w
różnych zajęciach i różnych rodzajach sztuki (włączając sztukę społecznych uroczystości,
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jak i sztuki piękne) i tak dalej. Światło jest bardzo ważnym czynnikiem w naszym
codziennym porannym wstawaniu i organizowaniu życia (przeł. E. Ch.).

Wszelkie jakości zatem są dla Deweya czymś więcej niż danymi
zmysłowymi oraz danymi emocjonalnymi, są one częściami sytuacji i jako takie są
obiektywne. Wyjaśniając emocjonalne jakości trzeciego rzędu, Dewey posiłkuje się
doświadczeniem estetycznym i jakościami estetycznymi. Jakość wesoły (cheerful)
wyjaśnia per analogiam do tycjanowatości czy rembrandtowatości, które są tym, co
wpływa na wszystkie składowe obrazu Tycjana czy Rembrandta: ich kolor, kreskę,
kontur itd. − jest to coś, co musi zostać wyrażone w obrazie, i nie da się tego do
końca wyrazić słowami. Podobnie wesołość obecna w konkretnym doświadczeniu
jest niepowtarzalna i dojmująca. Tak jak jakości estetyczne są niezbędnym tłem
doświadczenia estetycznego, tak tłem wszystkich sytuacji jest jakościowość
rzeczywistości. Dewey pisze: As had been said, a qualitative or qualifying situation
is present as the background and the control of every experience160 – Jak zostało
powiedziane, jakościowość czy jakościowanie sytuacji jest obecne jako tło i kontrola
każdego doświadczenia (przeł. E. Ch.).
Zatem według Deweya brzydota, tragizm rzeczy i zdarzenia nie tylko są
odbierane przez jednostkę, ale znajdują się w życiu jako takim, a ściślej w
sytuacji161. Obiektywność jakości trzecich ilustruje fragment:
Empirically, things are poignant, tragic, beautiful, humorous, settled, disturbed, comfortable,
annoying, barren, harsh, consoling, splendid, fearful; are such immediately and in their own
right and behalf. If we take advantage of the world esthetic in a wider sense than that of
application to the beautiful and ugly, esthetic quality, immediate, final or self-enclosed,
indubitably characterizes natural situation as they empirically occur. These traits stand in
themselves on precisely the same level as colors, sounds, qualities of contact, taste and
162
smell .
Pod względem empirycznym rzeczy są dojmujące, tragiczne, wesołe, pewne, niezręczne,
wygodne, denerwujące, obciążające, ciężkie, pocieszające, straszne; są takie od razu i wedle
swoich praw i we własnym imieniu. Jeśli dostrzeżemy estetyczność świata w szerszym
sensie niż ograniczanie się do piękna i brzydoty, zobaczymy, że estetyczna jakość:
bezpośrednia, skończona, samo-domykająca się charakteryzuje bez wątpienia naturalną
sytuację, tak jak ona się empirycznie wydarza. Te cechy znajdują się dokładnie na takim
samym poziomie jak kolory, dźwięki, właściwości dotykowe, smak i zapach (przeł. E.Ch.).
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Natural situations, czyli sytuacje życia, przepełnione są różnorakimi jakościami –
również estetycznymi, które są dla Deweya pierwotne. Wszystkie są tak samo
obiektywne i czasowe, ponieważ, jak pisze filozof: Any quality as such is final; it is
at once initial and terminal; just what it is as it exists163 − Żadna jakość jako taka
nie jest ostateczna; jest zarazem początkowa i końcowa; właśnie w taki sposób
istnieje (przeł. E.Ch.). Nie tylko przyroda, ale również życie społeczne, kultura i
życie codzienne jednostki stanowią konglomerat obiektywnych jakości.
Jedną z przyczyn takiego ujęcia, które sprzeciwia się stanowisku
zaproponowanemu chociażby przez empiryzm brytyjski, jest to, że w filozofii
Deweya nie ma podmiotu, który byłby rozumiany jako umysł czy substancja
myśląca (res cogitans). U Deweya można mówić o słabym podmiocie, ponieważ
filozof odrzuca silny podmiot na rzecz istoty żywej ze wszystkimi konsekwencjami
takiego ujęcia. Posługiwanie się pojęciem słabego podmiotu jest swoistą decyzją
interpretacyjną przyjętą przeze mnie, która jest możliwa dzięki perspektywie
wprowadzonej do filozofii przez myślicieli postmodernistycznych, takich jak
Wolfgang Welsch i Gianni Vattimo164. W filozofii Deweya podmiot jest
konstruowany czy też wyłania się na chwilę w wyniku interakcji istoty żywej ze
swoim otoczeniem. A otoczenie to, które określić można również jako naturę,
rzeczywistość itd., jest przepełnione jakościami.
Przymioty natury są według Deweya obiektywne i mają bezpośrednie
znacznie dla ich odbiorców (jednostek, względnie konstytuujących się podmiotów):
Przyroda była łaskawa i nienawistna, łagodna i ponura, drażniąca i kojąca na długo, zanim
została ujęta we wzory matematyczne czy zbiory takich drugorzędnych „jakości”, jak
kolory i kształty. Nawet takie słowa, jak „wielki” i „mały” czy „stały” i „wiotki”, zachowały
do dziś pewne konotacje moralne i emocjonalne odczuwalne dla wszystkich, poza ludźmi o
165
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Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1998, s. 405–440; A. Zawadzki, Literatura a myśl słaba, Kraków
2009; G. Vattimo, Koniec nowoczesności, przeł. M. Surma-Gawłowska, Kraków 2006; S. AnderliniD’Onoforio, The’Weak’ Subject: On Modernity, Eros and Women’s Playwriting, Cranbury, N.J.
1998; Ł. Białkowski, Transformacje pojęcia "twórczości" w estetyce współczesnej. Kategorie
"silnego" i "słabego" podmiotu jako modele twórczości, (rozprawa doktorska, niepublikowana),
Kraków 2011.
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J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 21. Z powodzeniem można wyjaśniać estetyczną
wizję, odnosząc się do metafizyki, ale można również Sztukę jako doświadczenie traktować jako
swoisty przewodnik po twórczości Deweya. S. Hook uważa, że najlepiej wyjaśnia ona główne
problemy i wątki filozofii Deweya. Związek Sztuki jako doświadczenia z naturalizmem
ekologicznym jest kluczowy dla wymowy całej książki. Por. S. Hook, John Dewey, op. cit., s. 194.
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Dla Deweya przymioty wszelkich procesów i rzeczy (rozumiał je jako wytwory
procesów) są jakościami pierwotnymi, istniejącymi namacalnie, mającymi
znaczenie i prawdziwymi. Trwałość i zmiana są warunkami każdej doznawanej
satysfakcji równie prawdziwie, jak prawdziwe są problemy. W Experience and
Nature pisze:
The union of the hazardous and the stable, of the incomplete and the recurrent, is the
condition of all experienced satisfaction as truly as of our predicaments and problems 166.
Jedność tego, co stałe i zmienne, tego, co niekompletne i powracające, jest warunkiem
wszystkich doświadczanych satysfakcji tak prawdziwie jak naszych przewidywań i
problemów (przeł. E. Ch.).

Spełnienie, wydarzające się w naturze, również jest jakością trzecią i, jak
wszystkie inne qualia (cechy pierwotne i wtóre) w filozofii Deweya, jest
obiektywne. Problem spełnienia jest kluczowy dla Deweyowskiej metafizyki i
prowadzi wprost do jego estetyki. Kwestia obiektywności satysfakcji w życiu na
wszystkich jego poziomach, od biologicznego, przez społeczny, po kulturowy i
stricte artystyczny, jest metafizyczną bazą, fundamentem estetycznej wizji filozofa i
całej jego filozofii. W powyższym cytacie Dewey używa zaimka „my” (our
predicaments and problems) i jednoznacznie odnosi się do ludzi, ale inne fragmenty
nie pozostawiają złudzeń, że życie według niego bywa satysfakcjonujące dla
wszystkich istot żywych. Dewey pisze po prostu o satysfakcji czy spełnieniu w
środowisku naturalnym, w życiu na poziomie biologicznym, a człowiek razem z
wytwarzanymi rzeczami oraz wyższymi dążeniami jest niezbywalną częścią
przyrody. Satysfakcja nie musi nawet być świadoma, wystarczy jeśli jest odczuta
przez ustrój. Dewey, mówiąc o spełnieniu w przyrodzie, używa rozmaitych określeń,
takich jak:

166

J. Dewey, Experience and Nature, op. cit., s. 57.
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− satisfying quality
We long, amid a troubled world, for perfect being. We forget that what gives meaning to the
notion of perfection is the events that create longing, and that, apart from them, a „perfect”
world would mean just an unchanging brute existential thing. The ideal significance of
esthetic objects is no exception to this principle. Their satisfying quality, their power to
compose while they arouse, is not dependent upon definite prior desire and effort as is the
case with ideally satisfying quality of practical and scientific objects. It is part of their
167
peculiar satisfying quality to be gratuitous, not purchased by endeavor (wyróż. – E.Ch.).
W pełnym niepokoju świecie tęsknimy za bytem doskonałym. Zapominamy, że tym, co
nadaje znaczenie pojęciu doskonałości, są wydarzenia tworzące tęsknotę i że bez nich
„doskonały” świat oznaczałby jedynie niezmienną, bezmyślną istniejącą rzecz. Idealne
znaczenie przedmiotów estetycznych nie jest wyjątkiem od tej reguły. Ich satysfakcjonująca
jakość, ich zdolność do łączenia w całość w czasie, gdy pobudzają, nie jest zależna od
żadnego konkretnego uprzedniego pragnienia czy wysiłku, jak to ma miejsce w przypadku
idealnie satysfakcjonujących jakości przedmiotów praktycznych i naukowych. Częścią ich
szczególnej satysfakcjonującej jakości jest bezinteresowność, a nie nabycie poprzez wysiłek
(przeł. E. Ch.).

(Jest to o tyle interesujący fragment, że pokazuje, iż estetyczność obiektów
estetycznych, jakkolwiek obiektywna, różni się od estetyczności obiektów
praktycznych i naukowych. Jakość estetyczna rzeczy estetycznych pojawia się
niechcący, nie można do niej dążyć ani wysiłkiem, ani chęciami.)
− satisfaction i fulfillment
If human experience is to express and reflect this world, it must be marked by needs; in
becoming aware of the needful and needed quality of things it must project satisfactions or
completions. For irrespective of whether a satisfaction is conscious, a satisfaction or nonsatisfaction is an objective thing with objective conditions. It means fulfillment of the
demands of objective factors. Happiness may mark an awareness of such satisfaction, and it
may be its culminating form. But satisfaction is not subjective, private or personal: it is
conditioned by objective partialities and defections and made real by objective situations and
168
completions
(wyróż. – E.Ch.).
Jeśli ludzkie doświadczenie ma wyrażać i odzwierciedlać ten świat, musi być nacechowane
potrzebami; uświadamiając sobie niezbędną i potrzebną jakość rzeczy, musi ono
projektować zaspokojenia lub spełnienia. Bowiem niezależnie od tego, czy zaspokojenie jest
świadome, zaspokojenie czy też nie-zaspokojenie jest rzeczą obiektywną w obiektywnych
warunkach. Oznacza ono spełnienie wymogów czynników obiektywnych. Szczęście może
cechować świadomość takiego zaspokojenia. Może ono być również jego formą
kulminującą. Lecz zaspokojenie nie jest subiektywne, prywatne czy osobiste: jest ono
uwarunkowane przez obiektywne upodobania i defekty oraz urzeczywistnione przez
obiektywne sytuacje i spełnienia (przeł. E. Ch.).
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Ibidem, s. 58.
Ibidem, s. 59.
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− consummation
For only when an organism shares in the ordered relations of its environment does it secure
the stability essential to living. And when the participation comes after a phase of disruption
169
and conflict, it bears within itself the germs of consummation akin to the esthetic
(wyróż. – E.Ch.).
Albowiem ustrój może zapewnić sobie niezbędną do życia stałość tylko przez udział w
uporządkowanych zależnościach swego otoczenia. O ile jednak takie uczestnictwo
przychodzi po okresie rozterek i zaburzeń, wówczas niesie w sobie zalążki spełnienia
bliskiego doznaniom estetycznym170.

Powyższe cytaty pokazują, że filozof porusza się z dużą swobodą pomiędzy
rozmaitymi pojęciami oznaczającymi spełnienie, których dokładnie nie precyzuje.
Związek satysfakcji z estetycznością jest jednak czymś naturalnym. Obie są
jakościami i obie są czasowe – trwają i umierają, powstają i się kończą. Rodzi się
pytanie, jaka zachodzi między nimi relacja. Satysfakcja, pojawia się w momencie,
kiedy odczuwająca istota żywa zaspokoi swoją potrzebę, osiągnie harmonię ze
zmieniającym się otoczeniem. Potrzebę Dewey definiuje następująco:

Every need, say hunger for fresh air or food, is a lack that denotes at least a temporary
absence of adequate adjustment with surroundings 171.
Każda potrzeba, jak pragnienie świeżego powietrza lub jedzenia, jest odczuwaniem jakiegoś
niedostatku i wskazuje na przynajmniej chwilowe niedostosowanie we właściwy sposób do
otoczenia172.

W momencie, kiedy organizm na powrót się przystosuje (należy pamiętać, że
przystosowanie jest za każdym razem inne), pojawia się równowaga (equilibrium173,
balance174), zgodność (unison175), harmonia (harmony176) czy zalążki spełnienia (the
germs of a consummation akin to the esthetic177). Filozof zauważa, że to ponowne
dostosowanie

się

jest

estetycznie

doniosłe,

169

ponieważ

stanowi

korzenie

J. Dewey, Art as Experience, [w:] idem, LW, vol. X: 1934, red. J.A. Boydston, Carbondale –
Edwardsville 1987, s. 20.
170
J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 20.
171
Idem, Art as Experience, op. cit., s. 19.
172
J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 18.
173
J. Dewey, Art as Experience, op. cit., s. 19.
174
Ibidem, s. 20.
175
Ibidem, s. 19.
176
Ibidem, s. 22, 23.
177
Ibidem, s. 20.
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doświadczenia estetycznego178. (Doświadczenie to jest specyficzne dla człowieka,
ale jego rudymenty są jednak obecne już w życiu na poziomie biologicznym.) Wraz
z uzyskaną harmonią pojawia się spełniająca jakość, która stanowi wypadkową
aktywności istoty żywej i otoczenia oraz ich wzajemnego na siebie wpływu. Owa
jakość spełniająca posiada walor estetyczny. Na poziomie biologicznym życia jakość
estetyczna towarzyszy zatem spełnieniu (satisfying quality, satisfaction, fulfillment,
consummation), pojawia się wraz z nim i jest z nim tożsama do pewnego stopnia.
W tym miejscu powstaje pytanie, czy spełnienie jest doświadczeniem, czy
jest jego elementem. Bez wątpienia w świecie ludzkim, na poziomie kultury tak
istotnie jest. Co z poziomem biologicznym? Dewey, pisząc takie słowa:
Because the actual world, that in which we live, is a combination of movement and
culmination, of breaks and re-union, the experience of a living creature is capable of
esthetic quality179 (wyróż. – E.Ch.).
Dlatego właśnie, że świat obecny, ten, w którym żyjemy, jest kombinacją ruchu i kulminacji,
rozłamów i połączeń, doświadczenia istoty żywej mogą posiadać jakość estetyczną 180.

otwiera drzwi do rozmaitych interpretacji. Filozof pisze bowiem o konkretnym
doświadczeniu – the experience – żywej istoty. Jeżeli pod istotę żywą podstawić
człowieka, to oczywiście możemy mówić w tym miejscu o jakimś wyodrębnionym
doświadczeniu, ale jeśli np. umieścić tutaj gada albo roślinę, to sprawa nie wydaje
się taka oczywista. Jeżeli organizm jest tożsamy z przeżywaną jakością spełniającą,
to można powiedzieć, że rozpościerałaby się ona na całą istotę żywą czy organizm.
Problem w tym, że Dewey nigdzie nie precyzuje w tym kontekście ani pojęcia
„doświadczenie”, ani pojęć „istota żywa” czy „organizm”. Nie sądzę, aby, używając
terminu „istota żywa”, chciał, abyśmy myśleli o bakteriach, storczykach czy
myszach, a raczej pragnął podkreślić to, że człowiek jest częścią natury i że w
pierwszym rzędzie należy patrzeć na niego jako na ssaka, który podlega
mechanizmom

ewolucyjnym.

Dewey

posługiwał

się

XIX-wiecznym

ewolucjonizmem darwinowskim, który naturalizował człowieka. Obcy był mu punkt
widzenia posthumanizmu, który antropomorfizuje wszelkie istoty żywe, wskazując
na ich ludzkie cechy181.
178

Ibidem, s. 20.
Ibidem, s. 22.
180
J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 22.
181
Por. M. Bakke, Bio-transfiguracje, op. cit., s. 132−145.
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65

Twierdzenie, że w przyrodzie istnieje doświadczenie wyróżnione ze względu
na swoją jakość estetyczną, czyli an experience, jest uprawomocnione, ponieważ
satisfying quality sprawia, że doświadczenie odznacza się od innych, a więc jest w
jakiś sposób wyodrębnione. Wyróżnia się tym, że posiada walor estetyczny, do
którego nie można dążyć. Na poziomie organizmów nieludzkich istnieje spełniająca
jakość, która tworzy się jako uboczny efekt interakcji w walce o przetrwanie. Jakość
ta nie może zostać zaplanowana, przewidziana i nie można o nią wprost zabiegać,
ale pojawia się „od niechcenia” w wyniku zaspokojenia jakiegoś braku lub
potrzeby182 i wtedy zyskuje walor estetyczny.
Warto w tym punkcie zaznaczyć, że na biologicznym poziomie życia istnieją
jakości estetyczne niezależne od spełnienia i, jak wszystkie inne jakości w filozofii
Deweya, są one również obiektywne. Hugh McDonald zauważa, że jakości
estetyczne u Deweya są wewnętrzne (intrinsic) i stanowią część przyrody183. Są
niezbywalnym, choć czasowym i przemijającym, elementem rzeczywistości,
ujawniającym się w rozmaitych sytuacjach. Doświadczenie pierwotne, w którym nie
ma mocnego podziału na podmiot i przedmiot, może zatem być doświadczeniem
zawierającym jakąś jakość estetyczną: (…) esthetic quality, immediate, final or selfenclosed, indubitably characterizes natural situation as they (…) empirically
occur184 – estetyczna jakość: bezpośrednia, skończona, samo-domykająca się
charakteryzuje bez wątpienia naturalną sytuację, tak jak ona się empirycznie
wydarza (przeł. E. Ch.). Doświadczenie naturalne w określonych warunkach staje się
zatem doświadczeniem wyróżnionym ze względu na ową jakość, czyli an
experience, które jest modelem dla doświadczenia estetycznego człowieka.

182

Jest to bardzo ważne zastrzeżenie. Gdyby w rzeczywistości nie było braku i potrzeb, spełnienie
istniałoby samo przez siebie, a nie byłoby spełnieniem czegoś: For if there were nothing in the way, if
there were no deviations and resistances, fulfillment would be at once, and in so being would fulfill
nothing, but merely be – J. Dewey, Experience and Nature, op. cit., s. 57.
183
Por. H.P. McDonald, John Dewey and Environmental Philosophy, op. cit., s. 77. Przeciwnego
zdania jest Sidney Hook – por. S. Hook, John Dewey, op. cit., s. 197.
184
Ibidem, s. 82.
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Aktywizm środowiska i organizmu
Dewey używa szeregu pojęć na określenie aktywności środowiska,
wpływającego na odczuwającą istotę żywą i stanowiącego dla niej bodziec do
działania185. Każde dopasowanie się organizmu do środowiska zmienia zarówno ów
organizm, jak i to środowisko. Nie ma dwóch takich samych sposobów na
odzyskanie utraconej równowagi z otoczeniem186.
Na organizmy wpływają jakości trzecie (jak np. lęk, dramatyczność),
skłaniając je do korygowania zarówno swojego zachowania, jak i otoczenia, co ma
na celu dostosowanie się organizmu do środowiska i co z kolei podyktowane jest
instynktowym dążeniem do przetrwania. Organizm działa nie sam dla siebie i nie
jedynie poprzez siebie. Aktywizm środowiska i istoty żywej przybiera wielorakie
formy. Najbardziej elementarną jest interakcja. Dewey pisze:
The first great consideration is that life goes on in an environment; not merely in it but
because of it, through interaction with it 187.
(…) życie przebiega w określonym środowisku – ale nie tylko w nim, również dzięki niemu,
przez wzajemne oddziaływania z otoczeniem188.

Bez interakcji nie ma życia − istota żywa, która nie wchodzi w interakcje, umiera. Z
pojęciem interakcji wiążą się inne określenia, takie jak: sytuacje, sytuacje
problemowe, zdarzenia i doświadczenia. Interakcja jest najważniejsza, bo stanowi
model dla pozostałych form aktywizmu. Dewey uogólnia swój interakcjonizm w
szeroko komentowanej formule metafizycznej, że życie jest zdarzeniem: Every
existence is an event189, kładąc nacisk na to, że to, co się wydarza, nie jest
zjawiskiem (appearance) i nie jest powierzchowne, ale jest interakcją, która się
dzieje. Filozof podkreśla również, że zdarzeniowość rzeczywistości nie może
skłaniać do deifikowania zmiany. Zdarzenia wydarzają się z różną częstotliwością,
są rytmiczne bądź gwałtowne i posiadają fazy stabilizacji190. Są więc cały czas
uwikłane w przeplatającą się zmianę i stałość jako naczelną zasadę życia. Zdarzenie
(event) staje się zatem uogólnionym pojęciem w metafizyce Deweya, wskazującym
185

Por. H.P. McDonald, John Dewey and Environmental Philosophy, op. cit., s. 78.
Por. J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 18.
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J. Dewey, Art as Experience, op. cit., s. 19.
188
J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 18.
189
J. Dewey, Experience and Nature, op. cit., s. 63.
190
Por. ibidem, s. 64.
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na to, że w życiu zachodzi interakcja, sytuacja (określona, nieokreślona) bądź
doświadczenie.
Żeby zrozumieć, dlaczego w tej metafizycznej wizji rzeczywistości jest tyle
form aktywizmu, warto się zastanowić nad tym, jak Dewey pojmuje rzeczywistość.
Jest ona dla niego życiem na różnych poziomach. Przede wszystkim jest to życie
pojmowane biologicznie, jako zjawiska naturalne napędzane teorią ewolucji191.
Uczestnikami życia biologicznego są przyroda nieożywiona i wszelkie organizmy
ożywione, w tym człowiek, zwierzęta i rośliny. W tym miejscu pojawia się problem,
czy do życia najszerszej rozumianego można zaliczyć skały, grunty, piasek itd.
Należy dać na to odpowiedź twierdzącą na gruncie myśli Deweya, ponieważ
procesy ewolucyjne nie ujawniają swojej mocy w próżni, ale potrzebują fizycznego
podglebia

do

swojego

zaistnienia.

Fizyczny

aspekt

rzeczywistości

jest

niezbywalnym elementem wszelkich interakcji i nie może zostać wyłączony z
ewolucyjnej gry. Problem ten jest również omówiony w podrozdziale 2.2.3.
Środowisko fizyczne i jego znaczenie niniejszej pracy. Na poparcie takie stanowiska
przywołam również ustalenia Jolanty Koszteyn, która zaznacza, że o dynamice
przyrody ożywionej nie da się mówić, pomijając dynamikę przyrody nieożywionej,
czyli tak zwaną dynamikę mineralną192. Jako przykład podaje budowanie gniazda
przez saharyjskie białorzytki, które żeby utrzymać się przy życiu konstruują gniazda
z porowatego piaskowca, który w zimne noce oddaje im ciepło dnia, chroniąc tym
samym przez zamarznięciem193.
Idąc dalej, według Deweya rzeczywistość to również życie społeczne
tworzone przez człowieka oraz kultura, czyli taki obszar życia ludzkiego, w którym
wyróżnione znaczenie mają świadome wytwory jego działalności, szczególnie
sztuka (literatura, sztuki piękne, muzyka, teatr itd.). Jednostka ludzka tworzy nowe
obszary życia – społeczny i kulturowy − ponieważ pozwala mu na to jego mózg,
który jest unikatowym narzędziem przystosowawczym wykształconym w toku
ewolucji. Życie na poziomie kultury jest kontynuacją życia biologicznego. Stanowi
również kontynuację życia społecznego: gdyby ludzie nie łączyli się w grupy
współpracujących osobników, nie ujarzmiliby ognia, co z kolei nie pozwoliłoby na
191

Poziom ten ma skomplikowaną strukturę i genezę, co starałam się przedstawić w poprzednich
podrozdziałach pracy, ale należy traktować go jako całość i nie wydzielać pod-poziomów.
192
Por. J. Koszteyn, Życie a orientacja w rzeczywistości przyrodniczej. Szkice z filozofii przyrody
ożywionej z elementami teorii poznania, Kraków 2005, s. 118.
193
Ibidem, s. 119.

68

wzrost masy mózgu, powstanie języka, a następnie kultury. Wszystkie poziomy
życia: biologiczny, społeczny i kulturowy są ściśle ze sobą związane i wzajemnie się
warunkują.
Nie ma jednak wątpliwości, że Dewey w szczególny sposób wyróżnia
poziom biologiczny, czyli przyrodę − bez niej bowiem nie byłoby niczego,
ponieważ z niej wyłania się reszta rzeczywistości. Poziom ten posiada również
szereg podwarstw, gdyż organizmy wyższe ewoluują z niższych194. W Sztuce jako
doświadczeniu Dewey pisze, że aby zrozumieć genezę sztuki, musimy zejść poniżej
poziomu ludzkiego195. Homo sapiens jest niezbywalną częścią przyrody, ale istnieje
również jej spory obszar nieludzki czy pozaludzki. Życie jako całość posiada
różnorakie poziomy, które są scalone dzięki ciągłości zjawisk w świecie i
wzrostowi, jaki wywodzi się z przyrody. Ciągłość wynikająca ze wzrostu sprawia196,
że poziomy życia: biologiczny i społeczny z kulturowym są ze sobą połączone,
wyłaniają się jeden z drugiego. Wzrost rozumie Dewey jako ciągłe, systematyczne
zmiany w życiu, które sprawiają, że organizmy stają przed coraz trudniejszymi
sytuacjami do rozwiązania i przez poradzenie sobie z nimi ubogacają życie:
Jeśli mimo wszystko życie trwa nadal i rozwija się w swym trwaniu, to wymaga to
przezwyciężenia czynników hamujących i konfliktowych, które wówczas zostają
przekształcone w zróżnicowane przejawy bardziej dynamicznego i bogatszego życia.
Następuje cudowne, zachwycające, organiczne i żywotne przystosowanie się poprzez rozwój
– a nie cofanie się w biernej akceptacji197.

Wzrost jest czymś stabilnym; jest składową rzeczywistości, która
systematycznie wydarza się dzięki korzystnym zmianom zachodzącym w
określonym organizmie lub/i środowisku198. Jeśli nie ma takiej systematyczności w
zachodzeniu sprzyjających, ale zawsze zróżnicowanych zmian, nie ma wzrostu.
Takie jego rozumienie sprawia, że można nazwać naturalizm Deweya emergentnym,
jak chce Gutowski. Ciekawe jest również określenie „ekologiczny emergentyzm”199,
ponieważ łączy ono w sobie i ekologizm, który kładzie nacisk na znaczenie
interakcjonizmu, i emergentyzm, podkreślający wagę wzrostu w życiu.
194

Por. H.P. McDonald, John Dewey and Environmental Philosophy, op. cit., 70.
Por. J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 24.
196
Por. T.M. Alexander, John Dewey's Theory of Art, Experience and Nature. The Horizons of
Feeling, Albany 1987, s. 61.
197
J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 19.
198
Por. H.P. McDonald, John Dewey and Environmental Philosophy, op. cit., s. 69.
199
Por. T.M. Alexander, John Dewey. Theory of Expression, [w:] Encyclopedia of Aesthetics, vol. II,
red. M. Kelly, Oxford 1998, s. 26.
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Różne formy aktywizmu środowiska i szerzej: rzeczywistości są obecne na
wszystkich jej poziomach. Interakcja byłaby pierwotną i bazową formą aktywności,
obecną na każdym poziomie życia: fizycznym (kropla drążąca skałę), biologicznym
(jastrząb polujący na zająca) i społeczno-kulturowym (podawania wody dziecku
przez matkę, malowanie obrazu). Interakcje mogą być przypadkowe, niepełne, w
każdej chwili mogą zostać przerwane i zakończyć się niepowodzeniem, są jednak
wszechobecne. Sytuacje są bardziej skomplikowane i występują również w
środowisku mentalnym (np. sytuacje problemowe rozwiązywane w zadaniu
matematycznym przez ucznia), stanowiąc metafizyczny analogat biologicznej
interakcji200. Dewey dzieli sytuacje na określone i nieokreślone: te interakcje, w
których organizm zaspokaja gładko swoją potrzebę, są sytuacjami określonymi, te,
w których istota żywa stoi przed rozwiązaniem jakiegoś problemu, są sytuacjami
nieokreślonymi201.
Szczególnym rodzajem interakcji między istotą żywą a środowiskiem jest
doświadczenie. Dewey nie rozumie doświadczenia w sposób percepcyjny, ale w
sposób interaktywny. W jego koncepcji doświadczenia nie ma silnego podziału na
podmiot i przedmiot202, ale strona podmiotowa i przedmiotowa może się zarysować.
Uważa on, iż doświadczenie występuje w przyrodzie:
The very existence of science is evidence that experience is such an occurance that it
penetrates into nature and expands without limit through it 203.
Samo istnienie nauki jest dowodem, że doświadczenie jest takim wydarzeniem, które
penetruje naturę i poszerza się bez ograniczenia poprzez nią (przeł. E. Ch.).

Doświadczenie na poziomie biologicznym to doświadczenie pierwotne, z niego
wywodzą się doświadczenia na kolejnych poziomach życia: społecznym i
kulturowym. Doświadczenie pierwotne, a więc bezwarunkowe i niezbywalne
zanurzenie istot w życiu, rozumiane kolektywnie jako siatka połączonych ze sobą
interakcji napędzanych mechanizmami ewolucji, może być utożsamione z życiem na
200

Por. P. Gutowski, Między monizmem a pluralizmem, op. cit., s. 117.
Por. ibidem, s. 121–122.
202
Por. H.P. McDonald, John Dewey and Environmental Philosophy, op. cit., s. 73: Experience in not
mere perception for Dewey or the totality of perceptions in a stream of consciousness. (…) he argues
that it includes life, activity, desire, imagination, and other elements and that the mental part cannot
be separated from the total experience. It is experience of the world we live in and includes the
activity or behavior as an event of experience. There is no division of the act from the material on or
through which it acts, of subject and object.
203
J. Dewey, Experience and Nature, op. cit., s. 13.
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poziomie biologicznym. Organizm jest tożsamy z otoczeniem w tym sensie, że bez
niego nie przeżyje. Człowiek żyje doświadczeniem wtórnym i podzielonym. Może
przenosić się z jednego otoczenia do innego.
Interakcje

są

całkowicie

prymarną

formą

aktywizmu

organizmów.

Doświadczenie, aby wyewoluowało z interakcji, potrzebuje wcześniejszego wzrostu,
a więc stabilności wynikającej z przewagi fazy stałej nad zmienną. Rodzi się z
nawyków (habits), czyli utrwalonych interakcji, powtarzających się z sukcesem,
które układają się w pewną strukturę czasową204. Doświadczenie jest takim
rodzajem interakcji, która wymaga zakorzenienia i historii. Sądzę zatem inaczej niż
Gutowski205, że doświadczenie, aby się wydarzyło, wymaga nawyku, a więc
ustalonego sposobu występowania. To nawyk decyduje o wykształceniu się
doświadczenia, a następnie kultury. Interakcja, która po prostu się przydarza,
posiada w sobie czystą przygodność, nie może więc tym samym być
doświadczeniem. Doświadczenie potrzebuje elementu zmiany i trwałości, a tych
komponentów nie dostarczy jednorazowa interakcja. Nawyk zaś odpowiada za
utrwaloną i stałą stronę doświadczenia. Doświadczenie bez niego jest po prostu
kolejną interakcją w pochodzie życia.
Dla Deweya wszystko, co naturalne, jest historyczne206. W tym punkcie,
twierdząc, że życie na poziomie biologicznym ma swoje historie czy historię, filozof
daje świadectwo oryginalności i przenikliwości swojego myślenia207. Dzisiejszy stan
badań nad behawiorem zwierząt nie pozostawia złudzeń, że zwierzęta są osobnikami
historycznymi – przynajmniej w pewnym sensie. Przykładowo ptaki posiadają
pamięć o przeszłości, która ma dla nich duże znaczenie przystosowawcze i decyduje
o sukcesie w doborze naturalnym. Ptasia para, która odniosła sukces reprodukcyjny
w konkretnym gnieździe na danym obszarze, za rok powróci dokładnie w to samo
miejsce, by składać jaja. Gdy nie uda się spłodzenie i wychowanie potomstwa, para
będzie w przyszłym sezonie szukać nowego miejsca do osiedlenia. Dewey w swojej
metafizyce i estetyce nie dąży jednak do antropomorfizacji życia na poziomie
biologicznym, ale do naturalizowania człowieka, estetyki i sztuki. Co prawda
204

Por. M.G. Murphey, Introduction, [w:] J. Dewey, MW, vol. XIV: 1920, red. J.A. Boydston,
Carbondale − Edwardsville 1988, s. X–XII.
205
Por. P. Gutowski, Między monizmem a pluralizmem, op. cit., s. 159.
206
Por. P.H. McDonald, John Dewey and Environmental Philosophy, op. cit., s. 69.
207
Por. J. Dewey, Experience and Nature, op. cit., s. 91−92: But in existence, or metaphysically, cause
and effect are on the same level; they are portions of one and the same historic process, each having
immediate or esthetic quality and each having efficacy, or serial connection. Since existence is
historic it can be known or understood only as each portion is distinguished and related.
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przekonanie,

że

przyroda

jest

historyczna,

może

być

odbierane

jako

antropomorfizowanie natury, ale nie musi, ponieważ już Darwin wykazywał
historyczność gatunków czy historyczność natury, a Dewey się nim inspirował.
W pisarstwie filozoficznym Deweya trudno znaleźć konkretne przykłady
doświadczeń odnoszących się do zwierząt, ponieważ filozof koncentrował się na
człowieku, którego naturalizował, a nie na zwierzętach, jak to ma miejsce w estetyce
posthumanizmu. W sytuacji, kiedy człowiek doznaje an experience (szczególnie w
kontakcie z przyrodą), doświadczenie to przybliża go do doświadczenia
pierwotnego. Dzieje się tak dlatego, że człowiek nie uczestniczy w pełni w
doświadczeniu pierwotnym jak zwierzęta, ale może doznać jego namiastki.
Niemożliwe jest cofnięcie homo sapiens do czasów sprzed Olduvai208, kiedy nie
wyodrębniał się on z natury. Jednostka ludzka nie może rościć sobie jakiegokolwiek
prawa do poznania rzeczywistości prymarnej, czyli takiej, w której homo sapiens
był hominidem na zwierzęcym stopniu rozwoju. Nie możemy mieć dostępu do stanu
przedludzkiego, ponieważ nie potrafimy abstrahować od władz poznawczych,
którymi dysponujemy obecnie209. Dewey nie formułuje tego problemu wprost, jest
jednak jasne, że podskórnie zdaje sobie z niego sprawę. Widać to chociażby w tym,
że pisze ogólnie o doświadczeniu pierwotnym jako po prostu o doświadczeniu i nie
podaje konkretnych przykładów210. Stąd też traktuje doświadczenie pierwotne jako
kolektywną jednię, masową interakcję środowiska z organizmami i istotami
żywymi.

208

Jest to miejsce w Afryce, gdzie homonidy osiągnęły wyprostowaną postawę ciała i porzuciły swój
pierwotny stan przynależności do natury. Por. M.M. Bonenberg, Tęskonta za Olduvai, [w:] idem,
Tęsknota za Olduvai. Artykuły i eseje filozoficzne, Kraków 2006, s. 126: Prawdopodobnie gdzieś w
tamtej okolicy świat zaczął stawać się światem ludzkim, a postrzeżenie i działania, po raz pierwszy
były postrzeżeniami i działaniami człowieka. Możemy za pomocą paleontologii próbować odtworzyć
fizyczny wygląd i psychiczne uposażenie tych naszych pierwszych środków. (…) Ale zapewne nie
dowiemy się nigdy jak wyglądał świat widziany ich oczami, jak postrzegali swoje w nim miejsce, ani
na ile byli świadomi swojej odrębności wobec innych hominidów.
209
Por. L. Kołakowski, Obecność mitu, Warszawa 2003, s. 21−24, K. Wilkoszewska, Sztuka jako
rytm życia, op. cit., s. 27.
210
Por. J. Dewey, Experience and Nature, op. cit., s.11−21.
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1.6. Człowiek jako istota żywa
Dewey nigdzie nie precyzuje, jak rozumie pojęcie istoty żywej ani jak
rozumie pojęcie organizmu, chociaż pisze o organizmach niższych i formach
bardziej złożonych211. Pojęcia te służą Deweyowi jako zamienniki określenia
„człowiek”, co wiąże się z tym, że głównym celem jego metafizyki i estetyki jest
naturalizacja człowieka i doświadczenia oraz pokazanie, że istnieje niezbywalna
ciągłość między naturą, społeczeństwem a kulturą, gwarantowana przez emergentnie
rozwijające się doświadczenie, które wyewoluowało z biologicznych interakcji czy
szerzej: interakcjonizmu środowiska. Zmiana i trwałość to niezbywalne cechy życia
na najprymitywniejszym poziomie, a najbardziej spektakularną ich emanacją jest
wzrost, który powstaje wskutek systematycznych zmian i jest efektem ciągłości
procesów w naturze. Wzrost i ciągłość sprawiają, że życie rozwija się na różnych
poziomach i specjalizuje doświadczenie, które na poziomie ludzkim jest podzielone
i różnorodne. Człowiek jednak – mimo specjalizacji doświadczenia – nigdy nie
odchodzi od swojej zwierzęcej natury, nie jest w stanie jej przekroczyć, chociaż
rozwój cywilizacji sprawia, że czuje się coraz bardziej wyalienowany: i z przyrody, i
ze swojego codziennego otoczenia.
Dewey zatem przemawia pełnym głosem, gdy koncentruje się na człowieku,
którego rozumie jako istotę żywą. Takie rozumienie człowieka prezentuje w
pierwszym rozdziale swojego estetycznego opus magnum i jest jego zasługą, że jako
pierwszy wprowadził je do estetyki212. Nie zrobił tego nikt przed nim, co stawia jego
dzieło w rzędzie nowatorskich, które może patronować takim nurtom, jak
posthumanizm czy estetyka ewolucyjna213. Takie ujęcie jest unieważnieniem
kartezjanizmu i całej filozofii, w której człowiek jest mocnym podmiotem –
substancją ex definitione.
Człowiek nie jest określany przez filozofa jako zwierzę rozumne: myślenie
nie jest czymś odróżniającym człowieka od innych istot: Thought and reason are not
specific powers214 – Myśl i rozum nie są specyficznymi władzami (przeł. E. Ch.).
211

Por. ibidem, s. 213.
K. Wilkoszewska, The Biological Dimension of Art, “Annals for Aesthetics”, nr. 46, 2010−2012, s.
220.
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Por. J. Luty, Estetyka ewolucyjna, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Estetycznego” nr 18 (2),
wiosna−lato 2011, s. 17 oraz por. J. Luty, Estetyka ewolucyjna: sztuka jako adaptacja w ujęciu
międzykulturowym, „Estetyka i Krytyka” nr 21(2/2011), s. 3, 4.
214
J. Dewey, Experience and Nature, op. cit., s. 61.
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Umysł nie jest wydzieloną substancją myślącą, która wyróżniałaby go spośród
życia, ponieważ umysł jest naturalnym narzędziem przystosowawczym, które
wyewoluowało w określonym środowisku − wyłonił się on poprzez interakcje, a
następnie doświadczenia. Umysł nie jest poza doświadczeniem czy ponad
doświadczeniem, ale jest jego wynikiem. McDonald zaznacza, że deweyowska
koncepcja umysłu obejmuje trzy fazy wyłaniania się: fizyczną, biologiczną i
społeczną215. Umysł nie powstaje tylko i wyłącznie poprzez interakcje na
biologicznym poziomie życia, ale również w konkretnym środowisku społecznym,
które go stymuluje. W związku z tym umysł ze swej natury nie prowadzi do
wyalienowania człowieka i wyobcowania go z przyrody. To, co prowadzi do
alienacji, to nadużywanie umysłu kosztem ciała i gloryfikacja jego wytworów.
Umysł tworzy z otoczeniem jedną całość i oddzielanie go jest według Deweya
zabiegiem sztucznym. Nie jest również czymś innym niż ciało, jest jego
niezbywalną częścią, gdyż powstał na skutek interakcji ciała człowieka ze
środowiskiem naturalnym i społecznym – umysł ponadto, nawet najbardziej
wysublimowany, nie przeżyje bez ciała216.
Człowiek jest psychofizyczną jednością, istotą żywą podlegającą takim
samym prawom i mechanizmom ewolucyjnym jak inne organizmy żywe. Jako istota
żywa jest częścią przyrody, ale wyjątkowa sprawczość umysłu ludzkiego sprawia, że
człowiek nie jest takim samym zwierzęciem jak waleń w oceanie czy chomik na
prerii, czego Dewey ma świadomość, kiedy pisze: Chociaż człowiek różni się od
ptaków i innych zwierząt, dzieli z nimi podstawowe czynności życiowe (…)217. Homo
sapiens nie przynależy już do doświadczenia pierwotnego, w którym nie ma
podziału na stronę podmiotową i przedmiotową. Działając, ma świadomość swego
działania i nie kieruje się tylko instynktem. Rozwiązuje problemy świadomie, a nie
automatycznie jak zwierzęta. W świecie ludzkim doświadczenie jest podzielone na
praktyczne, intelektualne (poznawcze), emocjonalne, estetyczne (artystyczne).
Mimo to Dewey nadal postrzega homo sapiens naturalistycznie, ponieważ owa
sytuacja podzielenia doświadczenia jest naturalna, jest wynikiem specjalizowania
się doświadczenia w wyniku procesów emergencyjnych i ekologicznych. U Deweya
w doświadczeniach na poziomie społecznym i kulturowym linia podziału biegnie
215

Por. H.P. McDonald, John Dewey and Environmental Philosophy, op. cit., s. 74.
Por. J. Dewey, Experience and Nature, op. cit., s. 211−212.
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J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 17.
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pomiędzy procesem a wytworem, między działaniem a finałem owego działania,
między wydarzaniem się a ukonstytuowanym zdarzeniem. Zastygnięcie w trwałości
(wytworze, finalności, konkretnym zdarzeniu) jest tylko punktem wyjścia dalszych
procesów. W metafizyce Deweya zmiany i procesy wydarzają się, a jednostka
ludzka jest elementem owego wydarzania, jest częścią procesu – nie jest jego
centralnym punktem, jądrem, sprawcą. Człowiek jako istota żywa oraz jako
działająca energia jest wrzucony w stałe przeplatanie się zmiany i trwałości, dziania
się i chwilowego niedziałania.
Z taką wizją rzeczywistości i człowieka Dewey reprezentuje słaby
antropocentryzm218. Człowiek nie jest bowiem w jego ujęciu panem wszechświata,
res cogitans, umysłem, a organizmem, który funkcjonuje na wielu poziomach
(społecznym, kulturowym) jednego życia i który posługuje się umysłem jako
narzędziem. Dewey zakorzenia jednostkę na powrót w przyrodzie, czego z taką
konsekwencją nie zrobił nikt przed nim.

1.7. Życie jako forma dla sztuki
219

Motto: Dewey is a consistent naturalist: even art is in nature and reflects natural activities . −
Dewey jest spójnym naturalistą: nawet sztuka jest w naturze i odzwierciedla naturalne aktywności
(przeł. E. Ch.).

Filozof dostrzegł, że sztuki piękne jedynie kontynuują i rozwijają jakości
obecne w przyrodzie. Doszedł do tego wniosku, obserwując Matisse’a przy pracy.
Naturalne procesy są cykliczne i rytmiczne, energie nakierowane na skupione
działanie, które ma początek, środek i zakończenie, tworzą doświadczenia.
Doświadczenie spośród innych interakcji wyróżnia to, że posiada formę, którą
należy rozumieć jako nieprzerwaną rytmiczność (Dewey pisał: Forma wyróżnia
wszelkie doświadczenie będące prawdziwym doświadczeniem220). Takie same
mechanizmy zachodzą podczas pracy artysty zwieńczonej powstaniem dzieła sztuki.
Dochodzi tutaj jeszcze element percepcji, który nie musi mieć miejsca na poziomie
biologicznym życia. Lub inaczej: percepcja ludzka (jak pamiętamy, organy
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Por. H.P. McDonald, John Dewey and Environmental Philosophy, op. cit., s. 83.
Ibidem, s. 68.
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J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 165.
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zmysłowe dysponują energią itd.) jest analogatem działania energii w przyrodzie221.
Artysta, pracując przy wielkim muralu, wykonuje rytmiczne ruchy, nie są one
jednak przypadkowe – energia podporządkowana jest rytmowi, który podlega
percepcji twórcy. Ona z kolei jest związana z rodzajem przeżycia, które artysta chce
wydobyć i zreorganizować na potrzeby tego tu i teraz zachodzącego procesu222.

Forma

Rytmiczna

organizacja Tworzenie i odbieranie

artystyczna/estetyczna

energii w dziele sztuki dzieł

sztuki

–

lub podczas jego odbioru

doświadczenie estetyczne

Forma życia codziennego

Rytmy codzienności

An experience człowieka

Forma natury

Rytmy dobowe, pór roku, Doświadczenie o jakości
fazy

Księżyca

itd., estetycznej

oddziaływania energii

(an

experience w naturze)

Dla filozofa forma artystyczna (estetyczna) to (percepcyjnie w przypadku
jednostki

ludzkiej)

zorganizowana

energia,

energia

podporządkowana

wewnętrznemu rytmowi doświadczenia. Energia podporządkowana rytmowi i vice
versa rytm, który porządkuje energię, są fundamentem sztuki223. Rytmiczność życia
na poziomie biologicznym jest warunkiem wszelkiej formy artystycznej, gdyż:
Rytm jest pierwszą charakterystyczną cechą otaczającego świata, jaka umożliwia istnienie
formie artystycznej. Rytm istniał w przyrodzie jeszcze, zanim pojawiły się poezja,
224
malarstwo, architektura, muzyka .

Forma to ujarzmiona energia i ona jest bazą wszelkiej sztuki, którą należy utożsamić
z doznawaniem jakości estetycznych. To aksjomat deweyowskiej estetyki, który
implikuje unikatowy obszar przemyśleń, ponieważ Dewey nie kieruje się intuicjami,
które posiada przeciętny Europejczyk. Sztuka nie jest dla niego zbiorem dzieł sztuki,
a forma to nie sposób, w jaki przejawia się i funkcjonuje w nim treść. Spełnienie,
czyli szczególne doświadczenie, na poziomie biologicznym i na poziomie życia
221
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człowieka, tym się wyróżnia od innych interakcji, że ma początek, kulminację i
zakończenie. Nie jest to jednak forma artystyczna w sensie, do jakiego jesteśmy
przyzwyczajeni na gruncie europejskiej sztuki i estetyki. Należy jednak w tym
miejscu zaprzestać używania pojęcia formy w kontynentalnym znaczeniu i wrócić
do rozumienia, jakie nadał jej Dewey, czyli do formy jako organizacji energii.
Forma to struktura rytmu czy rytmiczność, jakiej poddane zostają energie w
rozmaitych interakcjach. Istota żywa jest energią, którą może organizować i przez
którą jest warunkowana. Formę można zatem określić jako działanie sił:
instynktowe u zwierząt, świadome u człowieka, które doprowadzają doświadczenie
zdarzenia, przedmiotu, sceny lub sytuacji do jemu właściwego spełnienia225.
W filozofii estetyki Deweya wybijają się na plan pierwszy dwa podstawowe
wątki: wątek estetyczności i wątek związany ze sztukami pięknymi. Oba wątki spaja
pojęcie jakości, które warunkują powstanie wszystkich doświadczeń estetycznych: i
tych w kontakcie z rzeczywistością, i tych w kontakcie ze sztuką.

225

Por. ibidem, s. 165−166.
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Rozdział II − Jakości a życie społeczne
2.1. Jakości
Stanowisko Deweya w sprawie jakości było jasne i bardzo charakterystyczne
dla jego syntetycznego i nielinearnego sposobu filozofowania. Znając rozróżnienia
tradycji kontynentalnej wywodzącej się od Locke’a, utrzymywał, że w
rzeczywistości funkcjonują rozmaite jakości (cechy) i nie różnicował owego zbioru
jakości na pierwotne i wtórne. Dodatkowo poszerzył go o jakości emocjonalne,
które za Santayaną czasami nazywał trzecimi. Ów zbiór podobnie jak każda jakość z
osobna charakteryzuje się według Deweya następującymi cechami: obiektywnością,
czasowością, a co za tym idzie − zmiennością oraz tym, że na różnych poziomach
życia różnie funkcjonuje.
Dewey twierdził, że jakości (w tym jakości estetyczne) dają się zauważyć w
doświadczeniu pierwotnym, czyli na poziomie natury. Nie może być inaczej,
ponieważ, jak pisze sam Dewey: Jakości jako jakości nie podlegają podziałom226.
Są zatem pewnymi prymarnymi całościami obecnymi w każdej warstwie życia. Za
Deweyem można podać konkretne przykłady jakości: czerwoność, słodkość,
tragizm, wesołość, kulistość itd. Czerwoność można odnaleźć w sytuacji
dojrzewania owoców jagód, tragizm w sytuacji przedwczesnej śmierci jakiegoś
organizmu itd.
Jakości można nie tylko obserwować w rzeczywistości, ale co więcej − ona
jest nimi przepełniona. Nie istnieje rzeczywistość jakościowo pusta. Jakościowo
pełna sytuacja prowadzi do wyodrębnienia przez jednostkę lub jednostki konkretnej
jakości, wokół której ogniskuje się jej/ich specyficzne doświadczenie. Jako przykład
rozważyć można kobiety poszukujące jagód w lesie. W tej sytuacji jest wiele
jakości: zieloność drzew, czarność ziemi i poszycia, błękit nieba, przejrzystość
światła itd. Nakierowanie kobiet na kolor jagód, które wyraża się w ich gotowości
motorycznej ciała oraz uposażenia zmysłowego, prowadzi je do odnalezienia jagód,
które posiadają kolor (jakość) odróżniający je od podłoża i liści krzaku. Sytuacja
przepełniona jakościami jako obiektywnie rozwijający się całościowy proces
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prowadzi kobiety do postrzeżenia konkretnej jakości (koloru jagód) w konkretnym
doświadczeniu ich poszukiwania.
Jakości funkcjonują w sytuacjach i je przepełniają. Sytuacja jest
metafizycznie szersza od doświadczenia. Stanowi jakościowe tło doświadczenia227,
które ogniskuje się wokół konkretnej jakości, stanowiąc niejako jej serce228. Jakości
są obiektywne, gdyż najpierw przepełniają sytuację, a potem w specyficznym
doświadczeniu ukazują swoje znaczenie i konkretność. Są zatem czasowe: kolor
jagód się zmienia w czasie. Funkcjonowanie jakości różnicuje się w zależności od
poziomu życia, na którym je usytuujemy. Czym innym będą jagody i ich kolor dla
lisa (poziom natury), a czym innym dla kobiet ze społeczności zbieraczej (poziom
społeczny). Czym innym będą one również dla malarza próbującego uwiecznić je w
martwej naturze (poziom kultury). Mamy zatem sytuację jako jakościowe tło
doświadczenia i doświadczenie, gdzie do głosu dochodzą konkretne jakości lub
konkretna jakość jako jego centrum. Proces ten przebiegający od ogółu do
szczegółu: sytuacja – doświadczenie − konkretna jakość jest możliwy do zaistnienia
dzięki temu, że każdą sytuację i doświadczenie z niej wynikające reguluje
podstawowa przenikająca jakość (pervasive underlying quality). Pełni ona funkcję
swoistego drogowskazu dla orientowania się jednostki w jakościowym świecie (nie
wiadomo, czy Dewey brał pod uwagę inne organizmy niż człowieka). Sebastian
Stankiewicz pisze:
Możemy wybierać i rozróżniać pomniejsze, poszczególne jakości (zieleń barwnej plamy,
wysokość dźwięku, zapach kwiatu), możemy również wyróżniać przedmioty, dzieje się to
229
jednak zdaniem Deweya jedynie dzięki obecności takiej globalnej przenikającej jakości .

Świat jest jakościowo pełny i dzięki naturalnej gotowości jednostki230 do
uznania, że dane doświadczenie przenika podstawowa jakość

(utrzymująca

jakościową spójność owego doświadczenia, wynikającą z jakościowości świata, i
kierującą doświadczeniem) dochodzi do wyodrębnienia konkretnej jakości (koloru,
emocji, kształtu itd.). Podstawowa przenikająca jakość byłaby swoistym
rusztowaniem, na którym zbudowana jest specyficzna jakość w konkretnym
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Por. J. Dewey, Common Sense and Scientific Inquiry, op. cit., s. 385
Por. S. Stankiewicz, Estetyka pragmatyczna, op. cit., s. 157.
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doświadczeniu. Przez tę podstawową jakość przenikającą jakościowy świat
kontroluje231 doświadczenie.
Dewey charakteryzuje jakość obecną w doświadczeniu jednostkowym w
Sztuce jako doświadczeniu. Dzięki temu opisowi do obiektywności i czasowości
jakości dodać możemy ich konkretność i egzystencjalność232:
Jakość jest czymś konkretnym i egzystencjalnym, a więc czymś odmiennym dla każdego
osobnika, ponieważ jest przesycona jego osobniczą odrębnością. Wprawdzie możemy
mówić o czerwieni, a następnie wyjaśnić, że chodzi nam o czerwień róży lub zachodzącego
słońca, ale są to określenia w swej istocie praktyczne, które w jakimś stopniu wskazują,
gdzie szukać. (…) Mowa jest instrumentem zbyt niedoskonałym, by sprostać zróżnicowaniu
233
wielobarwnego oblicza przyrody .

Jak wyjaśnić owo osobnicze piętno, jakie jednostka nadaje jakości? Da się to
rozwikłać bardzo prosto. W doświadczeniu jedną ze składowych jest nastawienie
motoryczno-percepcyjne jednostki, która bierze udział w owym doświadczeniu, w
tym więc sensie jest to jej doświadczenie. W tym miejscu trzeba zrobić od razu
zastrzeżenie, że nie tylko jednostka nań wpływa, ponieważ mamy również czynniki
środowiskowe (przyrodnicze, zewnętrzne, społeczne), które kształtują proces, jakim
jest doświadczenie. Doświadczenie formowane jest więc przez stronę podmiotową,
przedmiotową oraz czynniki zewnętrzne, czyli środowisko.
Doświadczenie jest doświadczeniem jednostki, jeśli jej nastawienie
motoryczno-percepcyjne jest istotne dla jego przebiegu, a tak jest prawie za każdym
razem, kiedy jednostka jest jednym z czynników konstytuujących doświadczenie.
Jednostka kieruje się niepowtarzalnymi dyspozycjami motoryczno-percepcyjnymi
swojego ustroju, które wpływają: po pierwsze, na wyróżnienie tej, a nie innej
jakości z jakościowego tła, a po drugie, na taki, a nie inny odbiór owej jakości. Dla
kogoś jagody mogą być fioletowe, dla kogoś purpurowe, dla kogoś bordowe itd. Jak
konkluduje Dewey: Mowa jest instrumentem zbyt niedoskonałym, by sprostać
zróżnicowaniu wielobarwnego oblicza przyrody. Owo osobiste piętno, jakie
jednostka wywiera na odbieranej jakości, nie wpływa na obiektywizm istnienia owej
jakości, dlatego, że wszystkie składowe owego doświadczenia są zanurzone w
jakościowej sytuacji, a ona w świecie − fakt jej wyróżnienia jest zatem obiektywny.
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W obliczu takiego metafizycznego stanowiska, że jakości w doświadczeniu
są konkretne i osobniczo nacechowane, tym większą rolę odgrywa podstawowa
jakość przenikająca obecna w doświadczeniu. Scala ona bowiem całość
doświadczenia wyodrębniającego się z jakościowego tła. Wszelkie rozróżnienia
jakościowe są czynione w doświadczeniu ze względu na nią, ową jakość
podstawową. Ona umożliwia jakościowanie, scalając w jeden proces motorycznopercepcyjny

obcowanie

doświadczeniu. Czyni

jednostki

z

konkretną

jakością

wyróżnioną

w

ten proces egzystencjalną jednością. Jak zauważa

Stankiewicz: Owa jakość ma bowiem kluczowy wpływ na to, że odrzucając pewne
elementy, a sięgając po ważne i centralne, odnosimy się do egzystencjalnej pełni
sytuacji234. Badacz ma również rację w tym, że najlepiej zrozumieć przenikającą
doświadczenie jakość podstawową, odnosząc ją do doświadczenia estetycznego.
Idzie w tym bezpośrednio za Deweyem, który w Common Sense pisze:
Probably the meaning of quality, in the sense in which quality is said to pervade all elements
and relations that are or can be instituted in discourse and thereby to constitute them an
individual whole, can be most readily apprehended by referring to the esthetic use of the
word. A painting is said to have quality, or a particular painting to have a Titian or
Rembrandt quality. The word thus used most certainly does not refer to any particular line,
color or part of the painting. It is something that affects and modifies all the constituents of
the picture and all of their relations. It is not anything that can be expressed in words for it is
something that must be had. Discourse may, however, point out the qualities, lines and
relations by means of which pervasive and unifying quality is achieved. But so far as this
discourse is separated from having the immediate total experience, a reflective object takes
235
the place of an esthetic one .
Prawdopodobnie znaczenie jakości, w sensie, w jakim mówimy o jakości przenikającej
wszystkie żywioły i relacje, które są lub mogą być ustanawiane w dyskursie i przez to stają
się nimi jako odrębna całość, może być najprościej zrozumiałe poprzez odnoszenie się do
estetycznego używania tego słowa. Mówi się o obrazach, że mają jakość, lub np. o
wybranym obrazie, że ma w sobie jakość Tycjana czy Rembrandta. Słowo to więc jest
najpewniej używane nie w odniesieniu do jakiejś linii, koloru czy części obrazu. Jest ono
czymś, co działa i modyfikuje wszystkie składowe obrazu i związki między nimi. Nie jest to
coś, co da się wyrazić słowami, ponieważ [jest] to coś, co musi być doznane. Dyskurs może
jednak wyszczególnić walory, linie i związki, za pomocą których osiągana jest ta
przenikająca i łącząca jakość. Jednak tak długo jak ten dyskurs jest oddzielony od
bezpośredniego doświadczenia całkowitego, cel refleksyjny będzie zajmował miejsce celu
estetycznego (przeł. E. Ch.).

O obrazie Tycjana można powiedzieć, że posiada jakość tycjanowatości, jakkolwiek
dziwnie to brzmi po polsku. Jest to właśnie ta podstawowa przenikająca jakość. To
ona decyduje, że linie, kolory i relacje na obrazie Tycjana są właśnie takie, jakie są.
234
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Nie jest realnie tak, że linie, kolory i relacje budują ową jakość, chociaż na poziomie
dyskursywnym i refleksyjnym takie rozumowanie można przeprowadzić, ale ta
ogólna jakość kontroluje i wyraża jakości obrazu w ich specyfice. Ową jakość
podstawową przyrównać można do matki, a linie i relacje, czyli jakości konkretne,
do dzieci: jakkolwiek dzieci są zrodzone z jednej matki, nigdy nią nie będą w swojej
sumie. Jakości konkretne nie funkcjonują analitycznie i się nie sumują. Co więcej,
tycjanowatość daje życie poszczególnym jakościom obrazu Tycjana, ale jedna linia
na konkretnym obrazie niewiele powie o tycjanowatości jako takiej. Konkretne linie
stają się zrozumiałe dzięki właśnie owemu ogólnemu wrażeniu przenikającemu
twórczość Tycjana.
Sprawa jakości nabiera dodatkowego wymiaru, jeśli weźmiemy pod uwagę
fakt, że Dewey wyróżnia – chociaż nie zawsze i bez nadmiernej precyzji – jakości
estetyczne. Jakości estetyczne są jakościami, które jednostka konkretyzuje w swoim
doświadczeniu estetycznym, czyli w kontakcie z dziełami sztuki. Kolory, linie,
piękno w/na obrazie Tycjana są jakościami estetycznymi kogoś obcującego z
dziełem malarza. Podstawowa przenikająca jakość, umożliwiająca w ogóle zajście
doświadczenia, zaczyna funkcjonować obok emocjonalnej jakości scalającej
doświadczenie estetyczne. Dodatkową trudnością jest to, że częściowo obie jakości
zachodzą na siebie. Terminologia Deweya i w tym względzie jest luźna i migotliwa,
pozostawiając pole do interpretacji.
Żeby problem zyskał dodatkową głębię, warto przypomnieć, że Dewey
uważa, iż jakości estetyczne funkcjonują w naturze. Jest to zrozumiałe, ponieważ na
poziomie biologicznym zachodzi zalążkowe doświadczenie estetyczne – nazywane
przez Deweya an experience. Spełnienie, jako efekt uboczny zaspokojenia potrzeby,
zyskuje walor estetyczny i w tym zalążkowym doświadczeniu estetycznym
organizmu staje się jakością estetyczną. Jakości obecne w rzeczywistości, takie jak
piękno, brzydota, spełnienie mają szczególną łatwość do tego, by stać się jakościami
estetycznymi. Dewey wyróżnia doświadczenia estetyczne szerszego i węższego
typu. Doświadczenia kontaktu z dziełami sztuki są doświadczeniami estetycznymi
sensu stricto, a doświadczenia estetyczne w codzienności są nimi sensu largo. Jeżeli
jakości życia zostaną żywotnie włączone i uobecnione w doświadczeniu
estetycznym, również w szerokim sensie (które Dewey nazywa również
doświadczeniem rzeczywistym − an experience), to staną się jakościami
estetycznymi.
82

Różnoraka funkcja jakości w społeczeństwie
Życie na poziomie społecznym tworzy zupełnie inną rzeczywistość niż
natura. Dzieje się tak, ponieważ ludzie w społeczeństwie rekonstruują swoje życie w
przeciwieństwie do zwierząt, których egzystencja trwa. Rekonstrukcja jest aktem
stricte inteligentnym i refleksyjnym, a nawet można powiedzieć, że jest
intelektualnym zadaniem zbiorowym bądź jednostkowym i jej przeznaczeniem jest
ulepszanie

doświadczenia.

Życie

społeczne

w

przeciwieństwie

do

niezróżnicowanego aktywizmu natury jest podzielone, co skutkuje tym, że
doświadczenia podzielane zyskują znaczącą

rangę w życiu

społecznym.

Społeczeństwo posiada również jasno sformułowane cele rozwojowe, których
realizację nazywa postępem. Ta odmienna od naturalnej panorama życiowa sprawia,
że jakości w społeczeństwie uwikłane są w rozmaite funkcje. Nie istnieją one same
dla siebie i bezinteresownie, ale jako serca doświadczeń międzyludzkich są znakami
kierującymi ich dynamiką. Ośrodkiem każdego doświadczenia jest właśnie jakość.
Jak wyjaśnia Dewey, zdanie: „ta rzecz jest słodka”, kryje czy implikuje
doświadczenie, w którym ta rzecz będzie słodzić jakiś inny obiekt, np. kawę236.
Funkcją tej jakości będzie zmienić inną jakość.
Ile jest jakości w społeczeństwie, tyle jest ich funkcji. Zarówno klasyfikacja
jakości, jak i ich funkcji nie ma sensu, ponieważ
(…) doprowadziłaby w rezultacie do wyliczenia wszystkiego, co na świecie jest słodkie lub
kwaśne, a uzyskana w ten sposób rzekoma klasyfikacja nie byłaby niczym więcej, jak
katalogiem jałowo powtarzającym w postaci „jakości” to wszystko, co dotychczas znane
237
było w postaci rzeczy .

Etykietowanie i rubrykowanie tego rodzaju nie jest w stanie oddać
różnorodności jakości i doświadczeń, w których ujawnia się waga konkretnych
jakości.
Podstawowa przenikająca jakość jako całościowa rama wynikająca z
jakościowej rzeczywistości jako takiej, jak zostało już powiedziane, kontroluje
doświadczenie. Rekonstrukcja jednak jako swoiste meta-doświadczenia ma na celu
kontrolowanie konkretnej jakości w doświadczeniu. Jest to logiczne: jeśli jakość jest
236
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jądrem doświadczenia, a rekonstrukcja przekształca doświadczenie, to z tego
wynika jasny wniosek, że aby dokonywać rekonstrukcji doświadczenia, trzeba
przekształcać jego jakość. Żeby natomiast coś przekształcić, trzeba mieć nad tym
kontrolę. W społeczeństwie za rekonstrukcję doświadczeń poprzez kontrolowanie i
przekształcanie ich jakości odpowiadają instytucje.
W niniejszym rozdziale w pierwszym rzędzie przestudiowana zostanie
specyfika życia na poziomie społecznym w kontraście do natury. Dewey jednak w
swojej estetyce nie zajmuje się uniwersalnym społeczeństwem, ale konkretnym
społeczeństwem

amerykańskim

swojego

czasu.

Ogólne

rozważania

o

społeczeństwie zostaną zatem zawężone do Stanów Zjednoczonych wraz z bagażem
ich historycznych doświadczeń i wyjątkowością doświadczenia, jaką upatruje
Dewey w swojej kulturze.

2.2. Społeczeństwo a natura
2.2.1.

Przejście

od

środowiska

naturalnego

do

środowiska

społecznego.

Podobieństwa
Wizję życia na poziomie biologicznym dobrze oddaje cytat z Demokracji i
wychowania:
Krótko mówiąc, na środowisko składają się te warunki, które pomagają albo
przeszkadzają typowym czynnościom żywej istoty, które je hamują lub do nich
pobudzają. Woda jest środowiskiem ryby, ponieważ jest konieczna dla jej istnienia –
dla jej życia. Biegun północny jest doniosłym elementem środowiska badacza krain
podbiegunowych, obojętne, czy mu się uda do nich dotrzeć, czy nie, ponieważ określa
jego czynności, czyni je tym, czym istotnie są. Właśnie dlatego, że życie oznacza nie
czysto bierne istnienie (przypuśćmy, że takie istnieje), ale sposób działania, środowisko
oznacza to, co wchodzi w zakres tego działania jako warunek podtrzymujący je albo
uniemożliwiający238.

Fragment ten ukazuje charakter tego, czym jest środowisko, niezależnie od tego, o
jakim poziomie życia mówimy. Jest ono zatem zespołem warunków, które decydują
o tym, że działanie istot żywych jest wspierane bądź utrudniane. Jest czynnikiem
niezbywalnym w odniesieniu do życia, ponieważ życie jest działaniem, a działanie
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nie odbywa się w próżni. Bierne istnienie, o którym wspomina Dewey, a które
nasuwa

skojarzenia

z

kartezjańską

wizją

bycia,

jest

faktycznie

czymś

niebywałym239. Żyć oznacza być aktywnym, a aktywność wymaga środowiska, czyli
czegoś, dzięki czemu może zachodzić. Energia działająca i środowisko są zatem
dwiema stronami tego samego procesu, jakim jest życie. Środowisko jednak jest
stanem pierwotniejszym, bez którego organizmy i energie nie funkcjonują.
Środowisko społeczne, które wyewoluowało z natury, zrodziło się dzięki
unikatowym mechanizmom przystosowawczym homo sapiens, tj. jego mózgowi i
potrzebie

werbalnego

komunikowania

swoich

stanów

mentalnych

innym

reprezentantom gatunku. Żaden inny gatunek nie stworzył takiej różnorodności form
życia społecznego jak człowiek. Żaden też inny gatunek dzięki swoim złożonym
strukturom życia zbiorowego nie dokonał tego, co człowiek – nie skolonizował
Ziemi w takim stopniu240. Dźwignią ewolucji ze stanu pierwotnego do społecznego
były zdolności adaptacyjne człowieka jako gatunku. Podobieństwa między
środowiskiem naturalnym a środowiskiem społecznym kończą się na tym, że
obydwa są konieczne do funkcjonowania człowieka i że kształtują go w stopniu
niedającym się przecenić. Gdy jednak Dewey przechodzi do porównawczej analizy
tych dwóch środowisk, różnice okazują się dużo istotniejsze niż podobieństwa.

2.2.2. Różnice między środowiskiem naturalnym a społecznym
Gdy człowiek wchodzi na poziom społeczny życia, przeżycie biologiczne
jest już w wystarczającym stopniu zapewnione, ponieważ organizmy zdobyły
środki, które umożliwiają im wzajemne interakcje związane nie tylko z walką o byt,
ale też z jakością swojego istnienia. Taki stan rzeczy jest związany z historią homo
sapiens jako gatunku.
Mózg wraz z jego umiejętnościami adaptacyjnymi kształtował się w
paleolicie, zwanym też plejstocenem lub epoką zbieracko-łowiecką czy kamienia
239

Kartezjusz też zdawał sobie z tego sprawę, dlatego przy tworzeniu swojego systemu racjonalnego
zdecydował się na utworzenie moralności tymczasowej, do stosowania w życiu tu i teraz, zanim
wszystkie zręby jego racjonalnego stanowiska nie będą w pełni (czyli racjonalnie) uzasadnione – por.
R. Descartes, Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumiem i poszukiwania prawdy w
naukach, przeł. W. Wojciechowska, Warszawa 1970, s. 27–36.
240
O skolonizowaniu Ziemi przez homo sapiens i jego konsekwencjach wspomina Lynn Margulis w
pracy Symbiotyczna planeta, op. cit., s. 181. Z drugiej strony, jak wiadomo z lektury książki,
najbardziej wszechobecnymi organizmami na Ziemi są bakterie.
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łupanego, żeby przywołać różnoraką terminologię. Homo sapiens żył w niewielkich,
niestabilnych grupach, które przemierzały Ziemię i koncentrowały się na
przetrwaniu i rozmnażaniu. Był to czas bliskiego kontaktu z dziką naturą.
Biologiczny poziom życia przypada właśnie na epokę zbieracko-łowiecką241.
Duże zmiany o charakterze społecznym w funkcjonowaniu homo sapiens
zaszły wraz z rewolucją neolityczną, związaną z odkryciem umiejętności gładzenia
kamienia, co wykształciło zdolność mielenia zboża i wytwarzania mąki. Człowiek
przestał zbierać owoce, bulwy i polować na zwierzynę, a zaczął koncentrować się na
uprawie roli i hodowli. Głównym pożywieniem stały się potrawy wyrabiane z mąki,
chociaż poprzednia dieta, dieta ludzi paleolitycznych, była znacznie zdrowsza242.
Nie miało to jednak znaczenia wobec faktu, że wędrówka i nieustająca walka o
pożywienie mogły teraz ustąpić miejsca spokojniejszemu życiu osiadłemu. Ludzie
zaczęli poszerzać swoje „stada”, których podstawowa wielkość wynosiła ok. 140–
150 osobników243 i stale się powiększała. Główną konsekwencją rewolucji
neolitycznej było podbicie planety przez człowieka. Marek Konarzewski pisze
obrazowo:
Rolnictwo sprawiło, że w okresie zaledwie kilku tysięcy lat z mało znaczącego
ekologicznie gatunku ssaka przedzierzgnęliśmy się na dobre i na złe we włodarzy
naszej planety. U zarania historii uprawy roli, około dwunastu tysięcy lat temu,
liczebność wszystkich ludzi była mniejsza niż mieszkańców współczesnej Warszawy.
Jednakże ledwie pięć tysięcy lat później dzięki stale zwiększającej się dostępności
pożywienia było ich już około pięciuset milionów, a dziś rolnictwo żywi sześć i pół
miliarda244.

Wraz ze zwiększaniem się liczby ludzi pojawiła się hierarchia. (W grupach
stupięćdziesięcioosobowych wszyscy się znali i nie była ona konieczna245.) W
środowisku neolitycznym zaczęło się rozwijać życie społeczne, które wprowadziło
nową jakość w funkcjonowaniu człowieka. Czym była ta jakość i czym różniło się
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Jest to duże uproszczenie, ponieważ kwestia kontaktu z naturą i bycia organizmem żywym jest
aktualna na każdym poziomie życia. Stała się ona szczególnie istotna w społeczeństwie rozwiniętym
późnego kapitalizmu, którym zajmował się Dewey. Całe novum myślenia Deweya polega na tym, że
człowieka współczesnego widzi on jako organizm żywy.
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Por. M. Konarzewski, Na początku był głód, Warszawa 2005, s. 75, 82–83.
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Jest to tzw. liczba Dunbara. Podstawowe skupiska ludzkie w paleolicie składały się z ok. 150
ludzi. Por. R. Dunbar, Pchły, plotki a ewolucja języka, przeł. T. Pańkowski, Warszawa 2009, s. 91.
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Por. M. Konarzewski, Na początku był głód, op. cit., s. 69.
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O funkcjonowaniu ludzi w grupach do 150 osób por. R. Dunbar, Ilu przyjaciół potrzebuje
człowiek? Liczba Dunbara i inne wybryki ewolucji, przeł. D. Cieśla-Szymańska, Kraków 2010, s. 27–
43.
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życie zaawansowane społecznie od życia opartego na bardziej bezpośrednim
kontakcie z naturą w erze paleolitu?
1. Owa jakość polegała na zmianie charakteru interakcji. Na poziomie
społecznym ważniejsze są interakcje, które zachodzą pomiędzy jednostkami,
podczas gdy w naturze kluczowe są interakcje z otoczeniem. Interakcje z
otoczeniem możemy nazwać zewnętrznymi, bo to od nich zależy przeżycie. Im
więcej natomiast ludzi się stowarzyszało, tym więcej energii zaczęło iść na to, co się
dzieje wewnątrz samej grupy, niezależnie od imperatywu przetrwania. Istoty żywe,
nie przestając być organizmami biologicznymi, w dużej grupie osobniczej stawały
się autonomicznymi jednostkami działającymi w obrębie nowej struktury – struktury
społecznej. Owa struktura jest kategorią funkcjonującą równolegle do podstawowej
kategorii biologicznej, jaką jest gatunek. Na poziomie biologicznym życia dominują
zatem interakcje zewnętrzne (między organizmami a środowiskiem); życie
społeczne wprowadza na znacznie większą skalę interakcje wewnętrzne (interakcje
pomiędzy ludźmi), które z czasem staną się dominujące, chociaż nie jedyne.
2. Drugą właściwością odróżniającą środowisko społeczne od środowiska
naturalnego jest kwestia celu. Życie pierwotne jest bezcelowe, to znaczy, że nie ma
innego celu niż utrzymanie się przy życiu. Nie istnieje nic zewnętrznego poza nim
samym, ze względu na co starałoby się ono wchodzić w interakcje. Poddane
mechanizmom ewolucyjnym środowisko naturalne ciąży ku przetrwaniu z powodu
istnienia owych mechanizmów – nic ponadto. Życie społeczne natomiast jest
zdominowane przez cel, a celem człowieka, który się świadomie stowarzyszył, jest
podbicie Ziemi, ujarzmienie świata po to, aby żyło się jak najlżej – co Dewey
nazywa postępem. W Demokracji i wychowaniu filozof pisze w pewnym miejscu o
podziale na klasę pracującą i niepracującą. Swoje rozważania konkluduje:
Nasze warunki ekonomiczne wciąż jeszcze spychają wielu ludzi do stanu
niewolnictwa. Stąd inteligencja ludzi, którzy panują nad praktyczną sytuacją, nie jest
swobodna. Zamiast swobodnie pracować nad podbiciem świata dla ludzkich celów,
poświęcają ją manipulowaniu innymi ludźmi dla celów, które nie są ludzkie, jako że są
ekskluzywne246.
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Zadaniem ludzi wszelkich klas jest skupienie się na celu, którym jest –
parafrazując Biblię – uczynienie sobie Ziemi poddaną247 dla pożytku ludzkości jako
ogółu, a nie dla interesów jednostek. Takie myślenie było całkowicie naturalne w
czasach Deweya, kiedy to świadomość ekologiczna (w dzisiejszym sensie) dopiero
się rodziła. Postulaty ochrony planety były wysuwane przez pojedyncze głosy248,
dominowało zaś dążenie ku celowi, za którym opowiadał się również Dewey. Na
tym imperatywie zaczęła zasadzać się działalność człowieka rozumianego już nie
tylko jako gatunek, ale także jako istota stowarzyszająca się świadomie, istota
społeczno-polityczna.
Czy nie pojawia się jednak w tym miejscu sprzeczność? Ustalone zostało, że
w środowisku społecznym interakcje wewnętrzne, czyli między uczestnikami życia
społecznego, zaczynają dominować nad interakcjami zewnętrznymi, czyli
skierowanymi ku środowisku naturalnemu. Napisałam jednak, że celem życia
społecznego jest maksymalne przystosowanie środowiska naturalnego do potrzeb
człowieka, aby żyło mu się lepiej. Zatem znowu interakcje powinny być głównie
skierowane na zewnętrz. Aporię tę można rozwiązać w następujący sposób:
interakcje wewnętrzne – czyli pomiędzy członkami grupy, klasy, społeczeństwa –
nawet jeśli dominują ilościowo nad interakcjami zewnętrznymi, nie są możliwe bez
środowiska – bez tego, co na zewnątrz. Środowisko zewnętrzne umożliwia wszelkie
interakcje. Ponadto w przypadku życia społecznego interakcje wewnętrze będą
realizowane ze względu na zewnętrzny cel, którym jest dostosowanie warunków
naturalnych do wygody i potrzeb człowieka jako zwierzęcia społecznego. Można też
to powiedzieć słabiej: interakcje wewnętrzne między członkami grup społecznych
będą zawsze odnosić się do tego, co na zewnętrz – środowiska naturalnego i
środowiska społecznego – ponieważ dzięki środowisku powstają i do niego
ostatecznie wracają. Żadne działania międzyludzkie nie funkcjonują w próżni.
2.2.3. Środowisko fizyczne i jego znaczenie
Dewey uważa, że nie można mówić o bezpośrednim wpływie jednostek na
siebie, ponieważ wpływ ten zawsze jest zapośredniczony poprzez to, co zewnętrzne.
247

Na temat tego fragmentu biblijnego por. M.M. Bonenberg, Będziesz panował, [w:] idem, Tęsknota
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Deweya –pt. Milcząca wiosna (The Silent Spring) ukazała się w roku 1962.
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Zatem mimo że interakcje wewnętrzne są kluczowe dla życia społecznego, to
zawsze funkcjonują w szerszych ramach, które mają istotne znaczenie dla siły
oddziaływań między ludźmi. Bez środowiska nie byłyby możliwe interakcje między
uczestnikami życia społecznego: Nie ma faktycznie – pisze Dewey – czegoś takiego,
jak bezpośredni wpływ jednej ludzkiej istoty na drugą, poza wykorzystaniem
fizycznego środowiska jako pośrednika249. Ludzie nie są więc w stanie oddziaływać
na siebie bez włączenia w to otoczenia; środowisko fizyczne jest koniecznym
czynnikiem zapośredniczającym interakcje między ludźmi. Rodzi się w tym miejscu
kolejne pytanie, czym owo środowisko fizyczne jest. Do tej pory zostały przeze
mnie użyte takie pojęcia, jak „środowisko biologiczne” (naturalne) i „środowisko
społeczne”. W tym miejscu pojawia się jeszcze jedno podobne pojęcie –
„środowisko fizyczne”, a tym samym konieczność jego wyjaśnienia.
Podstawowym

pojęciem

całej

filozofii

Deweya

–

również

w

rekonstruowanym fragmencie – jest pojęcie środowiska. Należy w nim wyróżnić
dwa istotne zakresy znaczeniowe: po pierwsze, środowisko rozumiane jako natura
czy warunki życia. Środowisko takie to czynniki otoczenia naturalnego, w którym
obracają się i funkcjonują istoty żywe. (Zaczęłam uszczegóławiać ten termin do
terminu „środowisko biologiczne” w celu odróżnienia go od środowiska
społecznego, czyli konkretnej grupy społecznej lub struktury międzyludzkiej, w
której żyje jednostka.) Drugim polem znaczeniowym byłoby dookreślenie samego
Deweya, który pisze o środowisku fizycznym, poszerzając interakcje biologiczne
(walkę o byt, dobór naturalny, dobór płciowy) o interakcje mechaniczne i
motoryczne związane np. z poruszaniem się: Środowisko składa się z całokształtu
warunków fizycznych związanych z wykonywaniem czynności charakterystycznych
dla żywej istoty250. Środowisko fizyczne można interpretować jako podzbiór pojęcia
„środowisko” i jako takie byłoby ono łącznikiem – iunctim – między dwoma
środowiskami: biologicznym (naturalnym) i społecznym. Dewey pisze o środowisku
fizycznym, chcąc podkreślić znaczenie oddziaływań mechanicznych, bodźcowania i
prostego

kontaktu

fizycznego

między

organizmami

żywymi.

Środowisko

biologiczne z jego mechanizmami adaptacyjnymi zapewnia gatunkom przetrwanie
bądź przyczynia się do ich wyginięcia. Środowisko fizyczne stymulujące do działań
mechaniczno-motorycznych ciała organizmów żywych, w tym jednostek ludzkich,
249
250
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pobudza do wzrastania i rozwoju fizycznego, ale, jak pisze Dewey: (…) wzrost
fizyczny – rozumiany jako zaspokajanie podstawowych potrzeb fizjologicznych – nie
wystarczy do budowania życia społecznego. Tak żyje się w stanie pierwotnym251.

2.2.4. Moralne znaczenie środowiska społecznego
Sytuacja człowieka w strukturach społecznych jest bardziej złożona niż w
środowisku naturalnym i środowisku fizycznym, które jest pomostem pomiędzy
nimi, ponieważ pozwala na interakcje specyficzne, konkretne, mechaniczne,
potrzebne do codziennego funkcjonowania jednostek. Przykładem interakcji
fizycznej jest przejście jakiegoś odcinka ziemi, wykopanie dołu, podanie ręki itd.
Dewey pisze:
Uśmiech, zmarszczenie czoła, nagana, słowo ostrzeżenia czy zachęty – wszystko to
pociąga za sobą zmianę fizyczną. W przeciwnym razie postawa jednej osoby nie
mogłaby spowodować zmiany postawy innej osoby. Mówiąc porównawczo, takie
formy wpływu można uważać za osobiste. Środowisko fizyczne sprowadza się jedynie
do środków kontaktu osobistego252.

Podanie szklanki dziecku przez matkę zachodzi w środowisku fizycznym,
które, co więcej, umożliwia taki proces. Człowiek jest nie tylko organizmem żywym
i nie tylko obowiązują go mechanizmy ewolucyjne, ale jest również działającą
energią poddaną łatwiejszym do obserwowania mechanizmom fizycznym. W
przypadku człowieka owo wspomniane działanie fizyczne – podanie szklanki,
grymas twarzy, postawa jakiejś osoby – ma również wymiar moralny, który rodzi
się dzięki temu, że człowiek funkcjonuje w strukturze społecznej. Jest również tak,
że owa struktura społeczna konsoliduje się, kiedy działania fizyczne zaczynają mieć
wymiar moralny, czyli oddziałujący i ponadpartykularny. Ów wymiar jest zawsze
nadbudowany na działaniach fizycznych, w których ma fundament i przez które jest
umożliwiany.
Interakcje między organizmami żywymi czy jednostkami, takie jak np.
podawanie dziecku jakiegoś przedmiotu przez matkę, nie byłyby możliwe, gdyby
nie ich zanurzenie w środowisku fizycznym, czyli ogólnie w otaczającej
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rzeczywistości, która zawsze wywodzi się z natury. Nasuwają się w tym miejscu
słowa Marshalla McLuhana, że medium jest przekazem – the medium is the
message253. Można dokonać parafrazy i powiedzieć, że środowisko jest przekazem,
co by słusznie wskazywało na to, że samo środowisko jest znaczące. Można byłoby
również powiedzieć, że środowisko umożliwia przekaz czy przekazywanie.
Wskazywałoby to na fakt, że jest ono nośnikiem potencjalnego znaczenia, co
również byłoby słuszne. Dewey pisze:
Wyrazy „środowisko”, „otoczenie” oznaczają coś więcej niż krąg fizyczny zamykający
jednostkę. Oznaczają specyficzny związek środowiska z jej własnymi tendencjami
działania. (…) Rzeczy, wraz z którymi człowiek się zmienia, są jego prawdziwym
środowiskiem. Tak więc czynności astronoma zmieniają się w zależności od tego,
jakie gwiazdy obserwuje, czy też przeprowadza dotyczące ich obliczenia 254 [wyróż.
E.Ch.].

Nie tylko jednostka się zmienia i nie tylko środowisko umożliwia zmianę
jednostce, ale zmienia się również środowisko i nie chodzi w tym momencie o
zmiany w ramach ewolucji biologicznej. Środowisko w kontakcie z człowiekiem
jako istotą społeczną samo zyskuje pewien moralny wymiar i znaczenie.
Środowisko, które na tym etapie rozważań jest rozumiane jako otoczenie społeczne,
jest zatem przekazem i umożliwia przekazywanie rzeczy, reakcji, działań – nie tylko
fizycznych, ale również moralnych. W społeczeństwie zachodzą więc dwa
podstawowe typy oddziaływań: fizyczne i moralne, które pozostają ze sobą w ścisłej
korelacji i świadczą o tym, że jesteśmy w rzeczywistości podzielonej, a więc
społecznej. Takiego zróżnicowania nie ma na biologicznym poziomie życie, gdzie
stykamy się z bardzo słabo zróżnicowanym aktywizmem całego środowiska
biologicznego, pozostającego jednością.
2.2.5. Komunikacja i rekonstrukcja w środowisku społecznym
Środowisko naturalne jest jednością, podczas gdy życie społeczne jest
podzielone. W życiu na poziomie biologicznym są rzecz jasna rozmaite
zbiorowości: stada, grupy, kultury bakterii. Te zbiorowości jednak nie uczestniczą w
tym, co Dewey nazywa komunikowaniem (komunikacją), a następnie rekonstrukcją
253
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doświadczenia i co wydaje się centralnym pojęciem jego filozofii. Nie ulega kwestii,
że zwierzęta sygnalizują swoje potrzeby. Nie robią tego jednak w sposób tak
złożony i wieloaspektowy jak człowiek. Żaden gatunek nie uczynił z komunikacji
sztuki i dominującego sposobu przekazywania informacji oraz doświadczeń. Dewey
pisze wprost, że ludzie nie stają się społeczeństwem przez to, że żyją w fizycznej
bliskości255, ale przez to, że się komunikują, czyli dzielą doświadczeniem:
Społeczeństwo nie tylko zachowuje ciągłość istnienia przez przekazywanie, przez
komunikowanie, ale można też powiedzieć, że istnieje w przekazywaniu, w
komunikowaniu. Istnieje coś więcej niż słowny związek pomiędzy wyrazami: wspólny,
wspólnota i wspólne porozumiewanie się. (…) Tego nie można podać jeden drugiemu
fizycznie, jak cegłę, nie można tym dzielić się tak, jak dzielą się ludzie pasztetem,
krajając go na fizyczne kawałki256.

Społeczeństwo rozwija się, czyli poszerza i ulepsza swoje doświadczenie,
dzięki komunikowaniu doświadczeń, a następnie ich rekonstruowaniu. Zwierzęta
mogą doznawać pewnych doświadczeń, ale nie są w stanie dokonywać ich
rekonstrukcji. Zwierzęta oraz tzw. dzicy nie reorganizują, z tą różnicą, że stopniowo
człowiek jako gatunek wyspecjalizował umysł i uczył się rekonstruowania tak samo
jak planowania swoich działań. Żeby dana grupa była w stanie dokonywać
rekonstrukcji doświadczenia, musi kierować się rozumowymi procedurami, a więc
świadomymi i jasno sformułowanymi dyrektywami rozwojowymi. Dla Deweya
życie jest rozwojem257 i tylko społeczeństwo, które rozwija życie swoich członków,
jest godne miana postępowego i cywilizowanego. Społeczeństwa, które tego nie
robią, to społeczeństwa dzikie lub w jakiś inny sposób ułomne. Żeby rozwijać życie
społeczne, trzeba przeprowadzać rekonstrukcję doświadczenia, która polega na
wydobywaniu z przeszłości czy pamięci zbiorowej doświadczeń i nawyków
funkcjonalnych, a więc takich, które sprawdzają się dzisiaj, a te, które są
nieprzydatne, niefunkcjonalne, zostają zastąpione nowymi. Takie postępowanie
wymaga świadomych procedur.
Rekonstruowanie pojawia się w życiu na poziomie społecznym – nie
funkcjonuje w naturze. Na tym polega istotna różnica pomiędzy tymi dwoma
„światami”. Natura charakteryzuje się zbiorowym aktywizmem, instynktownym
działaniem ku przetrwaniu. Warunki stale się zmieniają, zmuszając do nowych
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dostosowań, które wymagają dużych nakładów energii. Środowisko społeczne, które
wyewoluowało z natury, posługuje się przede wszystkim nawykami i myśleniem
inteligentnym. Dzięki inteligencji jednostki jasno formułują cele społeczne, do
których dążą. W życiu na poziomie biologicznym nie ma postawionych
racjonalnych celów. Jednym z celów społecznych ludzi jest ekonomiczne życie
(czyli takie, w którym energia grup nie będzie marnotrawiona), kolejnym: rozwój ku
coraz wyższemu ucywilizowaniu, czyli zmienianie procedur na bardziej efektywne i
tworzenie nowych, aby ubogacać życie codzienne jednostek i społeczeństwa jako
takiego. Zdrowe społeczeństwo nie tylko przekazuje swoje doświadczenie, ale
również je modyfikuje pod wpływem kontaktu z tym, co na zewnątrz niego.
Życie na poziomie społecznym jest podzielone, nie jest niezróżnicowaną czy
słabo zróżnicowaną aktywnością organizmów, ale świadomym działaniem jednostek
w zbiorowych ramach. Doświadczenie społeczne podlega stałej rekonstrukcji, która
jest świadomym procesem wybierania i przekształcania minionych nawyków i
doświadczeń. Kluczowe jest tu słowo „świadome” – rekonstrukcja nie jest czymś
instynktowym, automatycznym, ślepym, dlatego może być realizowana dopiero na
pewnym poziomie rozwoju – na poziomie, na którym pojawia się zdolność
racjonalnego różnicowania, wybierania i działania nakierowanego na jasno
wytyczony cel. Tylko działania celowe są w pełni inteligentne258.

2.2.6. Doświadczenie podzielane w społeczeństwie podzielonym
Aktywizm biologiczny jest procesem masowym, słabo zróżnicowanym,
podczas

gdy

aktywność

na

poziomie

społecznym

jest

zaplanowana,

zrekonstruowana – czyli wybrana, przemyślana, a zatem podzielona i selektywna.
Idźmy dalej: w życiu społecznym pojawia się podział nieistotny z punktu widzenia
naturalnych wspólnot biologicznych (takich jak kultury bakterii, stada itd.) – podział
na życie prywatne i publiczne259. Życie ludzkie, które jest życiem zbiorowym nie
tylko w sensie biologicznym, w obrębie ludzkich wspólnot podlega podziałowi na
258
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sferę prywatną i sferę publiczną. W społeczeństwie człowiek jest nie tylko istotą
żywą, ale staje się także jednostką działającą w obrębie grupy, jednostką mającą
życie prywatne i życie publiczne, które przeplatają się ze sobą i wzajemnie
warunkują, będąc jednakże odrębnymi sferami260. Wydzielenie ich jest tym, co
odróżnia życie społeczeństw od życia kultur bakterii, które po prostu są. Podział na
życie prywatne i publiczne warunkuje również rodzaje dokonywanych rekonstrukcji
doświadczeń; mogą one być zatem indywidualne (przeszłe doświadczenia są
reorganizowane głównie ze względu na użytek jednostek) albo społeczne (kiedy to
rekonstrukcja przeprowadzana jest z pożytkiem dla dobra ogólnego i przyszłych
pokoleń)261. Z taką rekonstrukcją mamy do czynienia w procesie wychowywania i
edukacji.
Inną jeszcze, a zarazem kluczową cechą odróżniającą społeczeństwo od
życia na poziomie biologicznym jest zasada je organizująca. Natura jest
zorientowana zewnętrznie, na przeżycie, przetrwanie i wydanie potomstwa, podczas
gdy społeczeństwo – czerpiąc inspirację i energię z zewnętrznej orientacji
środowiska przyrodniczo-fizycznego, w którym jest zakorzenione – koncentruje się
na swojej wewnętrznej jakości wytwarzanej w doświadczeniach podzielanych
(shared experiences, shared activities). To, co integruje społeczeństwo, to nie walka
o byt, ale wartości wspólne. Dewey pisze:
Aby mieć wielką ilość wartości wspólnych, wszyscy członkowie grupy muszą mieć
jednakową sposobność przyjmowania i brania od innych. Musi istnieć duża
różnorodność podzielanych przedsięwzięć i doświadczeń. W przeciwnym razie
wpływy wychowujące jednych na panów – wychowują innych na niewolników262
[wyróż. E.Ch.].

I inny cytat:
(…) użycie mowy dla przekazywania i nabywania pojęć jest rozszerzeniem i
sprecyzowaniem zasady, że rzeczy nabierają znaczenia przez użycie ich we wspólnym
doświadczeniu lub zespołowym działaniu; nic w żaden sposób nie przeciwstawia się tej
zasadzie. Kiedy słowa nie występują jako czynniki wspólnej, podzielanej sytuacji – czy
to na jawie, czy w wyobraźni – działają jako czysto fizyczne bodźce nie mające
znaczenia albo wartości myślowej263.

Owe wartości wspólne, do których przynależą wspólne cele, wspólne
pojęcia, wspólne dyrektywy myślenia, wspólne doświadczenia, a nawet wspólnie
260

Por. L. Hickman, John Dewey’s Pragmatic Technology, op. cit., s. 169–171.
Por. J. Dewey, Demokracja i wychowanie, op. cit., s. 88.
262
Ibidem, s. 93.
263
Ibidem, s. 21.
261

94

używane rzeczy, sprawiają, że interakcje wewnętrzne nie są rozproszone, ale
zogniskowane, że dominują nad partykularnymi interakcjami czysto zewnętrznymi,
które nastawione są na przetrwanie. Dzięki owej wspólnocie życia społecznego
możliwe było zaludnienie Ziemi. Imperatyw przetrwania to zbyt mało, żeby to
osiągnąć. Ludzie podbili świat, kiedy zaczęli budować skomplikowane struktury
społeczne, nieobecne na taką skalę w świecie zwierząt. A zbudowanie struktur
społecznych jest niemożliwe bez działań podzielanych.
Poniższa tabela przedstawia różnice, jakie zachodzą pomiędzy środowiskiem
naturalnym a społecznym.
Środowisko naturalne

Środowisko społeczne

Nienakierowane (samorzutne)

Nakierowane (cel: podporządkowanie
środowiska naturalnego)

Prymat przetrwania i przystosowania się

Prymat tworzenia funkcjonalnych

– instynkty, popędy, reakcje

struktur w obrębie społeczeństwa –

automatyczne

rekonstruowanie przeszłych doświadczeń

Przypadek

Przeciwdziałanie przypadkowi:
procedury, ramy działania

Całość i aktywizm całościowy,

Podziały: sfera publiczna, sfera

społeczeństwa dzikie (plemiona)

prywatna; społeczeństwa cywilizowane

Utrzymywanie potomstwa przy życiu:

Wychowanie: sublimowanie popędów i

wzmacnianie zdrowych instynktów.

ich kontrolowanie na rzecz wspólnoty.

Przekazywanie fizyczne

Przekazywanie fizyczne, moralne i
komunikacja

2.2.7. Rodzaje społeczeństw
Dewey, mający zamiłowania antropologiczne, wyróżnia dwa podstawowe
rodzaje społeczeństw: dzikie i cywilizowane264. Rozróżnienie to nie pozostaje bez
konsekwencji, ponieważ kontrast między plemionami dzikimi a społeczeństwem
Zachodu jest filozofowi potrzebny, żeby lepiej scharakteryzować to ostatnie. Filozof
używa w swoich pismach retoryki obowiązującej w jego czasach. Społeczeństwa
264
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plemienne, nieznające cywilizacji białego człowieka, określa jako dzikie, natomiast
wszystko, co wytworzyli i wymyślili reprezentanci rasy kaukaskiej, jest
cywilizowane.
Warto w tym miejscu wspomnieć polskiego antropologa Bronisława
Malinowskiego, którego prace Dewey znał. Gdy w 1929 r. ukazało się Życie
seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji, czyli The Sexual Life of
Savages in North-Western Melanesia, to w świecie anglosaskim kontrowersje
wzbudzał pierwszy człon tytułu (życie seksualne), a nie drugi (dzikich). W I połowie
XX w. słowo „dziki” było całkowicie neutralne, transparentne i opisowe zarówno w
odczuciu badaczy, jak i opinii publicznej. Havelock Ellis – angielski seksuolog – we
wstępie do brytyjskiego wydania Życia seksualnego dzikich… pisze, że badania
przeprowadzone przez Malinowskiego są przełomowe i nowatorskie, ponieważ do
zagadnień seksualnych podchodzi on spokojnie. Co więcej, według Ellisa w osobie
Malinowskiego ujawnia się nowy stosunek do dzikich, wcześniej zupełnie nieznany.
O relacji ówczesnego społeczeństwa do ludów plemiennych Ellis pisze:
Nauczyliśmy się nie patrzeć na nie ze specjalnym uwielbieniem czy pogardą, lecz
traktujemy je jako cenne przejawy nieznanych stron naszej wspólnej natury
ludzkiej265. Dystansując się od oświeceniowej koncepcji „szlachetnego” dzikiego i
dziewiętnastowiecznej wizji dzikiego jako potwora, Ellis zauważa, że w jego
czasach można odnaleźć coś wspólnego z dzikimi. Konkluduje zaś następująco:
Mieszkańcy Wysp Triobrianda stanowią niewielkie społeczeństwo żyjące na
zamkniętym obszarze; dostarczają nam jedynie jednego wzoru życia dzikich, który to
typ może być jednak bardzo charakterystyczny. Studiując go, przekonujemy się, że w
tej dziedzinie dziki z jego wadami i zaletami, występującymi jedynie pod innymi
formami, jest bardzo zbliżony do człowieka cywilizowanego. Co więcej, częstokroć
znajdujemy, że dziki osiągnął doskonalszy stopień rozwoju kulturalnego niż człowiek
cywilizowany266.

Ellis był zatem przekonany, że człowieka białego oraz dzikiego wiele łączy i
poznanie dzikich może białym pomóc w usprawnieniu życia społecznego ludzi
cywilizowanych. Z tak daleko idącymi wnioskami nie zgodziłby się Dewey, który
jasno wydziela dwa rodzaje społeczeństwa: dzikie i cywilizowane, przeciwstawiając
je sobie.
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2.2.8. Dzicy
Terminy „dziki”, „dzicy” były używane przez Deweya i innych naukowców
jego czasów intuicyjnie i nigdy nie zostały zdefiniowane. Gdyby chcieć je
dookreślić na potrzeby niniejszej pracy, zadanie to nie byłoby proste. Clarissa
Pinkola Estés, znawczyni Junga i jego szkoły, wyróżniła trzy podstawowe składowe
dzikości; są to: życie zgodne z cyklami natury (rytmy dobowe, pory roku, fazy
Księżyca itd.), wrodzona integralność (wewnętrzna spójność wynikająca z
podporządkowania się naturze) oraz zdrowe granice (przestrzeganie zasad
obowiązujących w odnawiającym się poprzez cykle życiu)267. W kwestiach
metodologicznych badaczka zwraca uwagę na to, że antropologowie z końca XIX i
początku XX w. nie identyfikowali się z badanymi plemionami i nie pojmowali ich
zachowań jako pewnego etapu rozwoju ludzkości, który zachodzi wszędzie i w każdej
ludzkiej kulturze, niezależnie od rasy i narodowości268.
Stanowisko Deweya jest bardziej złożone. Z jednej strony istotnie
przeciwstawiał społeczeństwo dzikie cywilizowanemu i dystansował się od
pierwotnych plemion. Nie uważał, tak jak Ellis za Malinowskim, że możemy się
czegoś nauczyć bezpośrednio od dzikich. Z drugiej strony miał świadomość stadiów
rozwojowych i tego, że społeczeństwo cywilizowane wyrosło z dzikiego. Wyróżniał
jeszcze stadium pośrednie pomiędzy nimi, a mianowicie barbarzyństwo 269. Mimo że
nie zdefiniował, co oznacza „dziki” czy „barbarzyński”, to wykorzystywał siatki
znaczeniowe

narosłe

wokół

tych

pojęć

do

wyjaśniania

funkcjonowania

społeczeństwa zachodniego. Złożoność stanowiska amerykańskiego filozofa
widoczna jest również w tym, że w swoim projekcie estetycznym zaprezentowanym
w Sztuce jako doświadczeniu pragnął, aby człowiek współczesny, żyjący w
społeczeństwie kapitalistycznym cywilizacji amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej
pierwszej połowy XX w., miał kontakt z naturalnymi cyklami życia i aby był
wewnętrznie spójny. Innymi słowy, aby był naturalnie zintegrowany ze swoją
zapominaną czy stłamszoną przez dojrzały kapitalizm dzikością (która oznacza:
życie wedle cykli, zasad natury i wewnętrznego zharmonizowania). Za wzór
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integracji i zestrojenia z otoczeniem Dewey podawał dzikich (the savages) oraz
zwierzęta270. Filozof pisze:
W życiu dzikich jest wiele tępej bierności. Lecz kiedy człowiek pierwotny najbardziej
się ożywi, staje się bacznym i najlepszym obserwatorem otaczającego świata, cały
napięty wypełniającą go energią. Pilnie śledząc wszelki ruch wokół siebie, sam się
porusza. Jego spostrzeżenia są jednocześnie przygotowywanym działaniem i
przewidywaniem przyszłości. Gdy patrzy i słucha, jest czynny całym swym jestestwem
(…). Jego zmysły działają jak czujni szperacze natychmiastowej myśli i straż przednia
jego czynów, i tym właśnie różnią się od naszych, które aż nazbyt często pełnią rolę
jedynie przewodów do przekazywania informacji zbieranych na jakąś spóźnioną i
odległą ewentualność271.

We fragmencie tym uwidacznia się dystans filozofa do dzikich plemion;
zastanawiające jest też, że pisze on ogólnie o dzikich, trochę jako o pewnej
abstrakcji. Akcentuje bierność dzikich, przez co można się domyślać, że człowiek
cywilizowany jest aktywny. Mimo owego dystansu jest jasne, że dzicy są według
niego godni naśladowania, jeżeli chodzi o ich integrację z otoczeniem oraz
integrację sensoryczną. Praca uposażenia motoryczno-percepcyjnego dzikiego jest
bezpośrednio

związana

z

chwilą

obecną

i

konkretnym

miejscem

oraz

wykorzystywana do podjętego działania. Poprzez przykład funkcjonowania dzikiego
Dewey podkreśla konieczność życia człowieka cywilizowanego w teraźniejszości,
tylko bowiem tu i teraz zachodzą potencjalne doświadczenia, w tym estetyczne.
Sztuka jako doświadczenie jest dziełem blisko o dwie dekady późniejszym od
Demokracji i wychowania z 1916 r. W tym ostatnim dzicy nie są jeszcze
przedstawiani jako wzorce zintegrowania. Chociaż Dewey nigdy nie będzie
podzielał optymizmu w stosunku do dzikich, którym wyróżniała się postawa
Havelocka Ellisa, to jednak z czasem jego stanowisko nieco złagodnieje. W
Demokracji i wychowaniu odnosi się jednak do plemion dzikich zasadniczo w
jednym celu, aby lepiej uchwycić specyfikę cywilizacji Zachodu swojego czasu.
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2.2.9. Społeczeństwo dzikie a cywilizowane. Nawyk. Szkoła
Nawyk
Główna różnica między człowiekiem dzikim a cywilizowanym ujawnia się w
stosunku do otoczenia, czyli środowiska. Wszystkie dalsze różnice, tworzące z
pozoru dystans nie do pokonania, są wynikiem tej pierwszej relacji. Plemiona
pragną zaadaptować się do swojego otoczenia fizycznego i biologicznego, a
następnie

przetrwać

przy

minimalnym

spożytkowaniu

energii.

Człowiek

cywilizowany pragnie owo otoczenie przekształcić z największym dla siebie
pożytkiem, czyli ujarzmić czy zdominować. Aby zrealizować ten cel, tworzy
określone nawyki, którymi się kieruje. Dzicy nie posiadają nawyków w takim sensie
jak ludzie cywilizowani. Dewey obrazowo ilustruje to w następujący sposób:
Dziki szczep potrafi żyć na pustynnej równinie. Przystosowuje się. Ale jego
przystosowanie obejmuje maximum przyjmowania, znoszenia, poddawania się biegowi
rzeczy, maximum biernej uległości, a minimum czynnej kontroli, przymuszenia do
użytkowania. Na scenę wchodzi lud cywilizowany. On również się przystosowuje.
Wprowadza nawodnienie, szuka na świecie roślin i zwierząt, które rozwijać się będą w
takich warunkach, i ulepszy przez staranną selekcję te, które się tam rozwijają. W
wyniku tego pustkowie rozkwita życiem. Dziki jest jedynie przyzwyczajony; człowiek
cywilizowany ma nawyki, które przekształcają otoczenie272.

Stosunek człowieka cywilizowanego do jego środowiska jest oparty na
zasadzie sprzężenia zwrotnego: przekształca on środowisko wedle swojej wizji, a
następnie owo przekształcone środowisko wpływa na niego. Relacja człowieka
dzikiego z otoczeniem jest prostsza, ponieważ opiera się jedynie na biernej,
nieingerującej adaptacji. Środowisko pozostaje więc zasadniczo niezmienione, a
plemię trwa.
Według Deweya wypracowane nawyki, czyli dyrektywy postępowania,
stanowią wyraz rozwoju społecznego. Człowiek cywilizowany je buduje, ponieważ
jest aktywny; dziki pozostaje cały czas w stanie biernej gnuśności. Nawyk buduje
doświadczenie, które jest społecznie komunikowane. Czym więc on jest?
Nawyk nie jest ani rutyną, ani nałogiem – ta pierwsza jest bezmyślna, a ten
drugi moralnie szkodliwy, a przy tym pozbawia jednostkę wolności osobistej273.
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Nawyk cechuje plastyczność, podatność na zmienianie się i otwartość. Jest on
pewną trwałą dyspozycją274 – motoryczną, emocjonalną, intelektualną i moralną –
do aktywnego działania kształtującego rzeczywistość. Nawyk to coś więcej niż
prosta adaptacja u dzikiego – to gotowość do dalszych zmian w jednostce i jej
środowisku społecznym, zmian o charakterze pozytywnym i prospektywnym. W
Demokracji i wychowaniu Dewey pisze, że: Nawyk oznacza umiejętność
wykorzystania warunków naturalnych jako środków do celu. Jest to czynna kontrola
środowiska przez kontrolę organów działania275. Jako przykłady filozof podaje:
chodzenie, mówienie, grę na fortepianie, zręczność chirurga, budowniczego etc.
Możność chodzenia oznacza posiadanie dyspozycji do pewnych właściwości natury.
Dyspozycje te są jednak podporządkowane celowi, ponieważ nawyki służą
ukierunkowanej aktywności276. Dzicy również chodzą i mówią, ale nie są to nawyki,
ponieważ nie zarządza nimi ogólna i odgórna dyrektywa cywilizacyjna, którą można
by nazwać imperatywem postępu, czyli przymusem wytwarzania zbiorowych
udogodnień. Istotą nawyku jest to, że otwiera on jednostki na kolejne
doświadczenia, kolejne zmiany – jest fundamentem do przyjmowania i generowania
modyfikacji w środowisku społecznym. Nawyk jest podporządkowany postępowi,
który nie jest po prostu zmianą, ale zawiera element melioracji rzeczywistości: jej
ulepszanie. Ten właśnie czynnik melioratywny, co zauważa Larry Hickman,
odróżnia postęp od takich pojęć, jak ewolucja, wzrost czy rozwój277.
Wiele miejsca nawykowi poświęcił Dewey w książce dotyczącej moralności
w życiu społecznym, czyli Human Nature and Conduct z 1922 r. (tytuł można
przetłumaczyć jako Natura ludzka i postępowanie). Jądrem natury ludzkiej jest
postępowanie wypracowane dzięki nawykom, które to postępowanie jest zawsze
podzielane278, czyli niezmiennie przynależy do więcej niż dwóch ludzi. Nawyki
kształtowane są w międzyludzkich interakcjach, jednostka żyje bowiem pomiędzy
innymi i tak powstają jej indywidualne sposoby działania: Our individual habits are
links in forming the endless chain of humanity279 – Nasze osobiste nawyki są
ogniwami formującymi nieskończony łańcuch ludzkości (przeł. E. Ch.). Dewey
274
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określa nawyki jako środki czy sposoby ukierunkowanego działania w
społeczeństwie. Wyróżnia trzy elementy tego procesu: narzędzie, działanie, nawyk –
ten ostatni sprawia, że działanie z użyciem narzędzia jest celowe. (Jeżeli chodzi o
ludzi, trudno znaleźć czynność, którą jednostka wykonywałaby bez narzędzia.
Nawet chodząc, człowiek wykorzystuje buty.) Narzędzia i działania uzyskujące
nakierowanie poza nawykiem są jałowe.
Leszek Koczanowicz zauważa, że adaptacja jednostki (chodzi o ludzi
cywilizowanych) do otoczenia jest skomplikowana280. Nie stanowi ona biernego
przetrwania jak u dzikich, ponieważ jest proaktywna i nakierowana na przyszłość, a
nie na obecne przeżycie. Dewey wyjaśnia to w taki sposób:
A savage can travel after a fashion in a jungle. Civilized activity is too complex to be
carries on without smoothed roads. It requires signals and junction points (…). It
demands a congenial, antecedently prepared environment. Without it, civilization
would relapse into barbarism (…). The eternal dignity of labor and art lies in the
effecting that permanent reshaping of environment which is the substantial foundation
of future security and progress281.
Dzikus może podróżować przez dżunglę z trudnościami. Cywilizowane zajęcia są zaś
zbyt skomplikowane, aby je wykonywać bez wyrównanych dróg. Wymagają
sygnalizacji i skrzyżowań. (…) Wymagają przyjemnego, wcześniej przygotowanego
środowiska. Bez niego cywilizacja cofnęłaby się do barbarzyństwa. (…) Wieczna
godność pracy i sztuki leży w dokonywaniu ciągłych zmian w środowisku, które jest
podstawowym fundamentem przyszłego bezpieczeństwa i postępu (przeł. E. Ch.).

Pracę i sztukę należy rozumieć jako nawyki, o czym Dewey pisze wprost
parę

stron

wcześniej282.

W

zacytowanym

fragmencie

ważne

są

słowa

„bezpieczeństwo” i „postęp” – są to jakości ufundowane na nawyku. Postęp jest
wartością dla społeczeństwa cywilizowanego, stanowi przyszłą jakość, do której się
dąży poprzez wypracowywane nawyki.
Koczanowicz rozumie nawyk jako predylekcję, a nie powtarzane działanie.
W związku z tym postuluje, żeby utożsamić go z wolą283. Zauważa również, co
starałam się pokazać, że to nawyk wyróżnia człowieka cywilizowanego spośród
natury284 i społeczeństwa dzikiego. Rozum i instynkt są czymś naturalnym, a nawyk
jest specjalnie kształtowany ku społecznym celom: bezpieczeństwu i postępowi.
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Kiedy zawodzi lub jest niewystarczający, pojawia się myślenie285. Piotr Gutowski
pisze o tym następująco:
Ważną rolę w historii ewolucji proponowanej przez Deweya odgrywa pojęcie nawyku
(habit), które odnosi się do czegoś w rodzaju organicznej „pamięci”. Na bazie nawyku
w organizmach pojawiły się sposoby mechanicznego reagowania na sytuacje podobne.
Inne „instrumenty” powstały wówczas, gdy nawyk zawodził: wtedy np. pojawiła się
refleksja i inteligencja, czyli umiejętność radzenia sobie przez organizm w sytuacjach
nowych286.

Jednostka w społeczeństwie cywilizowanym nie jest atomem pośród innych
atomów czy jedną z wielu bakterii w ich kulturze. Zanim zacznie koncentrować się
na rozwiązywaniu sytuacji problemowych, do czego potrzebne są twórcze
procedury, uczy się uczyć, czyli wypracowuje nawyki, które podziela z innymi
jednostkami tego społeczeństwa. Uczy się wykorzystywać nabyte i trwałe
dyspozycje motoryczne, umysłowe, intelektualne i emocjonalne w plastyczny
sposób. Uczy się mówić, pisać, jeździć na rowerze, uczy się historii i geografii itd.
Definiując jaźń indywidualną, czyli jednostkę właśnie, Leszek Koczanowicz
odwołuje się do deweyowskiej koncepcji nawyku. Jaźń rozumie procesualnie, jako
zespół nawyków ujawniających się w czasie poprzez działanie. Nie jest ona
automatem czy monolitem, ponieważ mogą występować pewne sprzeczne
tendencje, co ma związek z tym, że adaptacja jednostek do ich środowiska
naturalnego i społecznego jest bardzo skomplikowana i zakorzeniona w historii287.
Jaźń indywidualna połączona jest z innymi na zasadzie interakcji i podlega
odgórnemu

planowi

cywilizacyjnemu,

jakim

jest

postęp

i

dążenie

do

bezpieczeństwa. Człowiek dziki cały czas przystosowuje się na nowo, tkwi więc w
mniej więcej podobnym stanie bierności. Wynika to z tego, że postęp nie jest dla
dzikich wartością nadrzędną, zadowalają się oni przetrwaniem w ekstremalnie
trudnych warunkach, nie wybiegając zanadto w przyszłość. Przez to również są
bardziej zintegrowani niż człowiek cywilizowany.
Nawyk posiada dwie istotne metafizyczne dominanty: stałość i zmianę.
Stałość przejawia się w tym, że nawyk jest trwałą dyspozycją do zrobienia czegoś
(np. możność chodzenia). Zmienność nawyku polega na plastyczności i
dostosowywaniu dyspozycji do warunków zewnętrznych: inaczej chodzę po plaży, a
285
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inaczej po chodniku w mieście. Przykładowo, doświadczenie chodzenia po
rozgrzanym asfalcie wymaga nawyku, czyli uprzedniego nabycia umiejętności
poruszania się na kończynach dolnych, oraz aktualnego zaaplikowania tej
umiejętności do miękkiego od słońca asfaltu. W tym wypadku należałoby szybko i
zdecydowanie pokonać tę powierzchnię i w miarę możliwości udać się w bardziej
przyjazne miejsce. Nawyk umożliwia zatem kształtowanie doświadczenia i jego
rozwój. Jest punktem wyjścia do bardziej niezależnego eksplorowania świata.

Szkoła
Społeczeństwa dzikie nie mają szkół. Wychowywanie odbywa się poprzez
bezpośrednie uczestnictwo w życiu grupy i Dewey nazywa je wychowaniem
pośrednim lub przypadkowym288. Kontakt z otoczeniem i asymilowanie sposobów
postępowania, wartości i reakcji stanowią główny czynnik wychowawczy.
W społeczeństwie cywilizowanym ten rodzaj wychowania pełni bardzo
ważną funkcję. Dewey określa trzy obszary, na jakie on oddziałuje. Po pierwsze, na
język

–

dość powiedzieć, że poprzez

przypadkowe wychowanie, czyli

oddziaływanie środowiska społecznego, uczymy się mówić. Po drugie, na sposób
zachowania i dobre obyczaje. Zachowania i reakcje społeczne jednostek kształtują
się poprzez interakcje, w których one same uczestniczą. Po trzecie – na smak
estetyczny. Obcowanie z takimi, a nie innymi wnętrzami, architekturą i wytworami
kształtuje upodobania ludzi cywilizowanych. Wychowanie w tych trzech obszarach
odbywa się tylko z nikłym udziałem świadomości. Asymilujemy bez nakierowanego
udziału woli i inteligencji mowę, sympatie i maniery289.
W przeciwieństwie jednak do dzikich ludzie cywilizowani stworzyli
środowisko specjalne, którego celem jest świadome wdrażanie do cywilizowanego
życia. Wychowanie celowe zamknięte w środowisku specjalnym nazywa się szkołą.
Są to swoiste laboratoria (interesujące jest, że autorska szkoła Deweya i jego żony
Alice nazywała się The Laboratory School). Szkoły powstają na takim etapie
rozwoju ludzkości, kiedy duża część tradycji została zapisana. Ich zadaniem jest nie
tylko rekonstruowanie owej tradycji, ale również wyjaśnianie oddziaływania sił
288
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fizycznych i niewidzialnych układów natury290. Tym ostatnim nie zajmują się dzicy.
Nie wyjaśniają związków między poszczególnymi cywilizacjami i prawami
fizycznymi. Nie badają przyrody, a w niej żyją.
Biorąc pod uwagę wszystko, co zostało napisane na temat nawyku, należy
stwierdzić, że szkoła jest społecznym udogodnieniem, w którym człowiek
cywilizowany uczy się nawyków. Zachodzi w niej proces wychowywania, czyli
komunikowania nawyków (i doświadczeń potencjalnie z nich wynikających) oraz
nauka rekonstruowania doświadczeń. O uczeniu rekonstruowania Dewey pisze:
Społeczeństwo, w miarę jak staje się bardziej oświecone, uświadamia sobie, że jest
odpowiedzialne za przekazywanie i zachowanie nie wszystkich swych osiągnięć, lecz
tylko tych, które mogą zapewnić lepsze społeczeństwo w przyszłości 291.

Szkoła zatem ma uczyć nie wszystkich nawyków i nie wszystkich praw, ale
tylko tych, które przyczynią się do rozwoju społecznego poprzez wychowanie
inteligentnych, plastycznych, komunikujących się i wybrednych jednostek. Nawyki
uczone i wdrażane w wieku XVIII będą inne od tych promowanych przez szkoły w
wieku XX.
Wraz z nauką nawyków szkoła uczy również posługiwania się narzędziami i
myślenia. Dzicy również używają narzędzi, znowu jednak wykorzystują je do
prostej i biernej adaptacji tu i teraz. Ludzie cywilizowani, którzy wszak poświęcili
się temu, aby przekształcić swoje otoczenie do celów daleko wykraczających poza
przetrwanie, uczynili narzędzia instrumentami owego przekształcania. Są one czymś
więcej niż protezami pomagającymi odnaleźć się w otoczeniu, są środkami, które
najpierw przepowiadają i wskazują, a następnie potwierdzają zmiany na lepsze.
Stały się swoistą wartością samą w sobie. Rozwinęły się tak bardzo, że przestały być
jedynie środkiem, a stały się probierzem sukcesu człowieka cywilizowanego w
ujarzmianiu środowiska i przystosowaniu go do swojego poczucia bezpieczeństwa.
Dewey był wielkim zwolennikiem rozwoju technologii i odpowiedzialnego użycia
narzędzi, czyli takiego, które jest elementem inteligentnego myślenia (dociekania) i
poddane jest inteligentnemu celowi. Szkoła ma wdrażać do postępu poprzez
stosowanie narzędzi w ramach dociekań.
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2.2.10. Doświadczenie w społeczeństwie292
Warto w tym miejscu zaakcentować kwestię braku opozycji w myśleniu
Deweya. Wszelkie binarności, do których jako Europejczycy i potomkowie
Kartezjusza jesteśmy przyzwyczajeni, ulegają u niego zatarciu albo okazują się
przynależeć do jednego procesu, przez co stanowią dwa aspekty tego samego
zjawiska. Weźmy trzy pary pojęć w tradycji europejskiej traktowane jako opozycje:
jednostka – społeczeństwo, środki – cele, ciało – umysł.
Według Deweya jednostka, czyli jaźń, nie jest punktem, rzeczą ani
substancją, ale stanowi proces, który rozgrywa się w połączeniu z interakcjami
międzyludzkimi, czyli społecznymi. Jednostka istnieje poprzez społeczną sieć
powiązań i bez niej nigdy by się ukonstytuowała. Larry Hickman zauważa, że u
Deweya nie ma zasadniczo dystynkcji jednostka – społeczeństwo i że jest ona
zastąpiona podziałem na życie prywatne i publiczne293, ponieważ taki punkt
widzenia jest bardziej funkcjonalny. Można więc wysnuć wniosek, że filozof
zajmuje się refleksją nad życiem, które posiada – na poziomie społecznym – dwa
wpływające na siebie wymiary: publiczny i prywatny. Deweya interesować będzie,
jak te sfery nawzajem się warunkują. (Wzajemne zależności zostaną pokazane przy
analizie zjawisk w świecie sztuki i w związku z funkcjonowaniem jakości, w tym
jakości estetycznych.)
Podobne zniwelowanie opozycji ma miejsce w wypadku środków i celów.
Dobrze to widać na przykładzie narzędzi, które służą jednostce do usprawniania
życia prywatnego i publicznego. Z czasem stały się wszak wskaźnikami postępu, a
nie tylko jego warunkami. Rozwijanie narzędzi przez ludzi stało się sztuką samą w
sobie, co jednak nie budziło aprobaty Deweya, który uważał, że rozwój technologii
musi być odpowiedzialny i podporządkowany postępowi, czyli zmianie na lepsze294.
Nie ulega jednak wątpliwości, że właśnie w tym punkcie środki i cele mogą być
używane zamiennie, a najlepszym odpowiednikiem obu będzie postęp, składa się
nań bowiem cała działalność człowieka, na czele z ideowym użyciem rozmaitego
instrumentarium.
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Fenomenem, który angażuje w równym stopniu ciało, jak i umysł, wskazując
na ich pierwotne powinowactwo, jest zaangażowanie w sytuację problemową.
Sytuacja problemowa zachodzi wtedy, kiedy nawykowe formy interakcji organizmu
ze środowiskiem lub jednostki ze społeczeństwem są niewystarczające. Jednostka
musi się odnaleźć w otoczeniu na innej zasadzie, ponieważ sytuacja, w której się
znalazła, okazuje się całkowicie nowa, nieokreślona i wymaga zaaplikowania
nowatorskiego rozwiązania. Kiedy człowiek stoi przed trudnością, którą należy
pokonać,

najczęściej

wykorzystuje

do

tego,

razem

z

zaangażowaniem

intelektualnym, jakieś narzędzie, zatem wykonana zostanie praca intelektualna przy
współpracy z motoryką ciała, czyli dojdzie do działania295. Dychotomia umysł –
ciało zostaje zatem zniwelowana w inteligentnym działaniu. Jednostka jako
uspołeczniona całość znajduje się w sytuacji problemowej i zarówno jej ciało, jak i
umysł na nią reagują. Do wykorzystania narzędzia potrzebna jest i motoryka ciała, i
motoryka myślenia. Rozwiązanie rodzi się w społecznym i fizycznym ścieraniu,
interakcji, czyli w doświadczeniu, które powstaje z sytuacji problemowej. Sytuacja
problemowa prowadzi do ukonstytuowania się doświadczenia. Dwiema składowymi
doświadczenia są myślenie i działanie, dlatego unia motoryki intelektualnopercepcyjnej i motoryki ciała jest w doświadczeniu pełna.
Wszelkie myślenie rozpoczyna się w sytuacji problemowej296 i jest
nakierowane na wynalezienie takiego działania, które ową sytuację problemową
przeorganizuje do stanu neutralnego. Życie społeczne zmusza jednostki, poprzez
postawienie ich w nieokreślonych sytuacjach, do porzucenia nawyku na rzecz
myślenia wypróbowanego w działaniu i w taki sposób pojawia się doświadczanie.
Owe sytuacje problemowe obejmują bardzo szerokie spektrum: od prostych sytuacji,
takich jak poradzenie sobie z zepsutą klamką, przez prowadzenie bitwy297, do
rozwiązywania problemów naukowych. Proporcje między myśleniem a działaniem
są różne w ex post ukonstytuowanym doświadczeniu – po fazie przeplatania się
myślenia i działania. Ranga doświadczenia w myśli amerykańskiego pragmatysty
295

Gutowski pisze o tym w taki sposób: Sytuacja nieokreślona jest bowiem dla Deweya w pierwszym
rzędzie stanem dezintegracji wielu składników, z których jednym może być organizm. Jakakolwiek
zmiana w tym układzie może się dokonać tylko poprzez działanie, które spowoduje reorganizację tych
składników – P. Gutowski, Między monizmem a pluralizmem, op. cit., s. 121.
296
Por. P. Gutowski, Między monizmem a pluralizmem, op. cit., s. 206: Dewey traktuje myślenie jako
naturalną funkcję życia (czy pierwotnego doświadczenia), która pojawia się w kontekście
(naturalnych) sytuacji problemowych, zapoczątkowujących (naturalny) proces nazwany przez niego
badaniem.
297
Por. J. Dewey, Demokracja i wychowanie, op. cit., s. 159–162.
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jest ogromna i to ono odpowiada za to, że tradycyjne dla filozofii kontynentalnej
binarności przestają być u Deweya opozycjami, a stają się elementami czy
składowymi procesu, jakim jest doświadczenie.
W filozofii Deweya na całe zagadnienie doświadczenia można spojrzeć z
wielu punktów widzenia. Owa wielość perspektyw jest podyktowana nie tylko
złożonością zagadnienia wynikającą z różnorodności i podzielenia środowiska
społecznego, ale również tym, że, jak zauważa Krystyna Wilkoszewska, Dewey w
swoim myśleniu o społeczeństwie nie inspirował się wyraźnie żadnym nurtem
metodologicznym, jak było w wypadku metafizyki, gdzie kluczową rolę odegrał
darwinizm czy w psychologii, gdzie istotnymi dominantami jego myślenia były
funkcjonalizm i eksperymentalizm298.
Zacznijmy

od

szkolnego,

czyli

wyabstrahowanego

ze

środowiska

społecznego i w związku z tym nieco sztucznego, rozumienia doświadczenia.
Doświadczenie w warunkach laboratoryjnych (szkoła jest dla Deweya swoistym
laboratorium) jest eksperymentem, w którym jasno wyróżnia się fazę aktywną –
wypróbowywanie czegoś oraz fazę bierną – doznawanie czegoś299. Początkowo
eksperyment

taki

nie

ma

pełnej

funkcji

poznawczej300,

ponieważ

w

wyabstrahowanych warunkach szkolnych nie przyczynia się do zmiany otoczenia,
ale jest interakcją instruktażową. Doświadczenie w tym szkolnym znaczeniu Dewey
przeciwstawia teorii i pisze, że uncja doświadczenia jest lepsza niż tona teorii301.
Szkoła ma dostarczać uczniom rozmaitych doświadczeń, a nie wiedzy i procedur
akademickich.

Przeciwstawienie

teorii

praktyce

istotnie

może

odgrywać

jakąkolwiek rolę tylko w szkole, która jest środowiskiem specjalnym i
laboratoryjnym. W życiu społecznym teoria i praktyka splatają się bowiem właśnie
w doświadczeniu, ponieważ, jak pisze Dewey: Niemożliwe jest doświadczenie,
posiadające jakieś znaczenie, bez pewnego elementu myśli302.
Życie społeczne tym różni się od natury oraz szkoły, że jest środowiskiem
dalece zróżnicowanym. Społeczeństwo jest w sensie ścisłym środowiskiem
podzielonym, ponieważ ludzie rozwinęli mózg znacznie bardziej niż inne istoty
żywe i, chociaż wyrośli z natury, to znacznie ją przekroczyli, specjalizując swoje
298

Por. K. Wilkoszewska, Sztuka jako rytm życia, op. cit., s. 63.
Por. J. Dewey, Demokracja i wychowanie, op. cit., s. 151.
300
Por. ibidem, s. 152.
301
Ibidem, s. 156.
302
Ibidem, s. 156.
299
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interakcje pod egidą celu, jakim był i jest postęp. Niezróżnicowane doświadczenie
pierwotne przekształcone zostało w mnogość doświadczeń wtórnych. Dewey pisze,
że człowiek jako istota społeczna:
(…) celuje w złożoności i drobiazgowości rozróżnień. Już sam ten fakt powoduje
konieczność istnienia licznych, wszechstronniejszych i bardziej precyzyjnych powiązań
pomiędzy poszczególnymi elementami, z których składa się jego byt. Tak umożliwione
rozróżnienia i relacje są niewątpliwie doniosłe, ale sprawa nie kończy się na tym. Zawsze
istnieją dalsze możliwości powstawania przeciwieństw i napięć, zawsze można korzystać
więcej z przedsiębiorczości i wynalazczości, a więc zawsze możliwe są większa
pomysłowość w działaniu, głębsze widzenie, pełniejsze rozumienie i ostrzejsze odczuwanie.
Wraz ze wzrastającą złożonością ustroju różnicują się i przedłużają rytmy zmagań i spełnień
w jego relacjach z otoczeniem, by z czasem objąć nieskończoną różnorodność pomniejszych
303
rytmów wtórnych .

Jednostka

ludzka

wykształciła

na

poziomie

społecznym

mnogość

doświadczeń wtórnych, które różnią się od siebie tym, że wydobywają na plan
pierwszy któryś z elementów ludzkiego uposażenia intelektualno-emocjonalnego i
motoryczno-percepcyjnego. Dewey pisze: Zastanawiając się natomiast nad
doświadczeniem już po fakcie, możemy spostrzec, że jakaś jego właściwość bardziej
niż inne dominuje tak silnie, że charakteryzuje owo doświadczenie jako całość304.
Zasadniczo Dewey wyróżnia cztery podstawowe typy doświadczenia ze względu na
wybijanie się na plan pierwszy składowych uposażenia jednostki: doświadczenie
intelektualne (zwane też refleksyjnym; dominuje niezależna myśl), praktyczne
(dominacja motoryki ciała), emocjonalne (dominacja uczucia) i estetyczne
(dominacja percepcji)305.
Filozof wyróżnia dwa rodzaje doświadczeń ze względu na proporcje między
myśleniem a działaniem. Są to doświadczenia „na chybił trafił”306 i doświadczenia
refleksyjne. Te pierwsze charakteryzują się przypadkowym wypróbowywaniem
rozwiązań mających na celu przeorganizowanie sytuacji problemowej 307. W tych
drugich natomiast faza myślenia dominuje nad działaniem, jest uporządkowana i
daje w konsekwencji doświadczenie racjonalne308, w którym przewidujemy po
kolei, co może się stać. Wszelkie myślenie związane jest z ryzykiem, nigdy nie
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J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 29.
Ibidem, s. 47.
305
Por. ibidem, s. 47–51.
306
Por. J. Dewey, Demokracja i wychowanie, op. cit., s. 157.
307
Por. ibidem, s. 157.
308
Por. ibidem, s. 157.
304
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możemy być pewni jego rezultatów bez skonfrontowania ich z rzeczywistością309.
Myślenie refleksyjne rozwija się wedle następujących faz – warta uwagi jest faza
trzecia, która jest dociekaniem możliwych rozwiązań istniejącego problemu:
1) zakłopotanie, zmieszanie, wątpliwość, wskutek uwikłania się w niezupełną sytuację,
której pełny charakter nie jest jeszcze określony; 2) przewidywanie przypuszczające –
próbna interpretacja danych elementów, przypisująca im tendencję do powodowania
pewnych konsekwencji; 3) staranny przegląd (badanie, przegląd, dociekanie, analiza)
wszelkich dostępnych rozważań, które określają i wyjaśniają problem; 4) wynikające
stąd wypracowanie próbnej hipotezy bardziej dokładnej i konsekwentnej, ponieważ
wypadnie ogarnąć szerszy zakres faktów; 5) oparcie się na projektowanej hipotezie
jako planie działania wobec istniejącego stanu rzeczy: jawne postępowanie w celu
wywołania przewidywanego rezultatu, a przez to sprawdzenia hipotezy310.

Często myślenie refleksyjne nazywa Dewey dociekaniem (inquiry) właśnie.
Eksperymentalne sprawdzenie hipotezy w rzeczywistości jest nieodzowną fazą tego
doświadczenia. Wynik myślenia musi zmienić się w jakiś konkretny, realny wytwór,
w tym sensie, że musi przejść proces weryfikacji bądź falsyfikacji. Sama hipoteza,
pomysł, idea, projekt, wzór, zamysł, wizja oderwane od przetestowania w
środowisku społecznym nie ukonstytuują doświadczenia. Żeby doświadczenie było
w istocie doświadczeniem, musi dojść do głosu faza realizacyjna, testowania,
konfrontowania, wypełniania, prezentowania, produkowania, sprawdzania itd. Na
doświadczeniu refleksyjnym (inquiry) zasadza się metoda eksperymentalna
stosowana w naukach przyrodniczych, a wręcz możemy je ze sobą utożsamić. W
formie bardziej ograniczonej doświadczenie refleksyjne istnieje w przyrodzie:
ograniczonej, ponieważ zwierzęta, rozwiązując jakiś problem, nie mają pełni
świadomości tego procesu.
Krystyna

Wilkoszewska

zauważa,

że

według

Deweya

wspólnoty

zorganizowane wokół stosowania myślenia refleksyjnego (a do takich należy
zaliczyć szkoły, uniwersytety, ośrodki badawcze itd.) są modelem dla wszystkich
innych wspólnot, w tym dla wielkiej wspólnoty, jaką jest społeczeństwo
demokratyczne311.

Ostatecznym

zwieńczeniem

myślenia

refleksyjnego

jest

przekucie wyników myślenia na wytwory praktyczne, a inteligentna działalność jest
podporządkowana przyszłemu postępowi cywilizacji białego człowieka. Dewey
pisze nieco łagodniej:
309

Ibidem, s. 160.
Ibidem, s. 162–163.
311
Por. K. Wilkoszewska, Wspólnota doświadczenia, „Sztuka i Filozofia” nr 34/2009, s. 11.
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Podczas kiedy rezultatem wszelkiego myślenia jest wiedza, ostatecznie wartość wiedzy
jest podporządkowana jej zastosowaniu w myśleniu. Żyjemy bowiem nie w ustalonym
i skończonym świecie, ale w świecie, który postępuje naprzód i w którym nasze
główne zadanie jest perspektywą, a retrospekcja (…) ma wartość dzięki solidności,
pewności i płodności, jakich użycza, kiedy mamy do czynienia z przyszłością 312.

Przykładem doświadczenia praktycznego może być dźwiganie ciężaru przez
mężczyznę. Posłużmy się cytatem:
Weźmy przykład człowieka, który wykonuje jakąś pracę, powiedzmy, podnosi kamień.
Wówczas czegoś doznaje, coś odczuwa: ciężar, wysiłek, chropawość powierzchni
podnoszonego przedmiotu. Doznawane właściwości decydują o jego dalszym postępowaniu.
Kamień może okazać się za ciężki, zbyt kanciasty, czy też niedostatecznie twardy, albo
odwrotnie, doznawane właściwości mogą wskazać, że nadaje się do zamierzonego celu.
Proces ten trwa dopóty, aż nie wyłoni się wzajemne przystosowanie jaźni i przedmiotu, a
313
dane doświadczenie nie dobiegnie końca .

Odpowiednie do sytuacji podnoszenia kamienia motoryka ciała i poszukiwanie
równowagi są dominantami tego doświadczenia.
Przykładem doświadczenia o wybijającym się komponencie emocjonalnym
może być kłótnia między przyjaciółmi albo świadomość uniknięcia wypadku314.
Jeżeli idzie o doświadczenie estetyczne, to będzie ono analizowane w rozdziale
trzecim.
Dewey z racji tego, że zmarł w roku 1952, nie mógł znać wyników
psychologii edukacyjnej lat osiemdziesiątych XX w. i wiedzieć, że wyróżnia ona
wiele rodzajów inteligencji i przysługujących im stylów uczenia się. Można zatem
mówić o ośmiu inteligencjach: matematycznej, werbalnej (językowej), muzycznej,
ruchowej

(motorycznej),

wizualnej,

interpersonalnej

(emocjonalnej),

intrapersonalnej (wewnętrznej), przyrodniczej315. Można się więc pokusić o
stwierdzenie, że ludzie posiadający rozwinięte konkretne inteligencje, będą
preferowali odpowiadające im doświadczenia. Przykładowo jednostka o rozwiniętej
inteligencji intrapersonalnej i przyrodniczej będzie lubiła przebywać samotnie w
lesie, w języku niemieckim doświadczenie takie nazywane jest Waldeinsamkeit316.
312

J. Dewey, Demokracja i wychowanie, op. cit., s. 164.
Idem, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 56.
314
Por. ibidem, s. 46.
315
Zajmuje się tym teoria inteligencji wielorakich stworzona przez Howarda Gardnera, por. H.
Gardner, Frames of Mind: Theory of Multiple Intelligences, New York 1983; idem, Theory of
Multiple Intelligences: the Theory in Practice, New York 1993.
316
Por. L.F. Sanders, 11 Untranslatable Words from Other Cultures,
http://blog.maptia.com/posts/untranslatable-words-from-other-cultures, dostęp: 15 lutego 2014;
ciekawostką jest, że Waldo Ralph Emerson napisał wiersz pod tym tytułem.
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Będzie się również lubiła uczyć samotnie na łonie natury. Osoby o dominującej
inteligencji motorycznej będą się lubiły uczyć w ruchu i/lub z wykorzystaniem np.
piłki lub innych pomocy interaktywnych i rzecz jasna będą preferowały takie
doświadczenia. Przykładem wykorzystania bodźców stymulujących szerokie
spectrum inteligencji jest film bezpieczeństwa wyprodukowany przez linie lotnicze
Virgin Atlantic317; twórcy skoncentrowali się szczególnie na aktywacji inteligencji
emocjonalnej i motorycznej.
Ważne w tym miejscu jest uzmysłowienie sobie, że ilość doświadczeń w
społeczeństwie, jakie można wyróżnić, jest nieograniczona. Można zastosować
również niemal nieskończoną ilość kryteriów do ich kategoryzowania. Wynika to z
tego, że nie da się określić wszystkich komponentów czy właściwości, wokół
których budują się doświadczenia. Jeszcze raz przywołam słowa Deweya:
Zastanawiając się natomiast nad doświadczeniem już po fakcie, możemy spostrzec,
że jakaś jego właściwość bardziej niż inne dominuje tak silnie, że charakteryzuje
owo doświadczenie jako całość. Słowo „właściwość” (w oryginale property318)
zinterpretować możemy jako jakość, która, jak było powiedziane na początku
rozdziału, ujawnia się w całej swojej konkretności w specyficznym doświadczeniu
jednostki. Przykładowo, jakością, wokół której jest zogniskowane doświadczenie
Waldeinsamkeit, jest samotność w naturze. Jakością, którą znaleźć możemy w
centrum doświadczenia dźwigania masywnego kamienia, jest ciężkość czy ciężar.
W rzeczywistości społecznej przepełnionej jakościami nie istnieje możliwość
przewidzenia, a następnie sklasyfikowania jakości, które potencjalnie mogą znaleźć
się w sercu doświadczeń ludzkich. Co więcej, taka próba miałaby w sobie niezdrową
dążność do kontrolowania jakościowej rzeczywistości, a jak uczy Dewey, to
jakościowa

całość

poprzez

podstawową

przenikającą

jakość

kontroluje

doświadczenia.
Problem ten porusza w swojej koncepcji somaestetyki Richard Shusterman,
gdzie zauważa, że owa bezpośrednia, niedyskursywna jakość, jak ją nazywa319,
decyduje przykładowo o tym, czy zwrócimy uwagę na sekwencję dźwięków, uznając
ją ze jedną lub dwie informacje, albo odwrotnie, zlekceważymy ją jako odgłosy
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Por. https://www.youtube.com/watch?v=DtyfiPIHsIg, dostęp: 20 luty 2014.
Por. J. Dewey, Art as Experience, op. cit., s. 44.
319
Por. R. Shusterman, Doświadczenie somatyczne, [w:] idem, Praktyka filozofii, filozofia praktyki,
przeł. A. Mitek, op. cit., s. 214.
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otoczenia320,

czyli

mówiąc

krótko:

o

naszym

codziennym,

społecznym

doświadczeniu (mamy w przykładzie otoczenie).
Podsumowując tę część rozważań, trzeba w pierwszym rzędzie przypomnieć
genezę doświadczeń na poziomie życia społecznego. Jest nią sytuacja problemowa,
której

rozwiązanie

i

wyklarowanie

pozytywnego

kroku

naprzód

rodzi

doświadczenie. Doświadczenie natomiast w swojej konkretności i osobniczej
specyfice prowadzi do wyodrębnienia konkretnej jakości oraz uczynienia z niej
przez jakiś moment niepowtarzalnego centrum doświadczenia. Mamy do czynienia z
procesem trójstopniowym: sytuacją problemową – doświadczeniem – wyróżnieniem
jakości w jej konkretności, w którym są ważne pewne momenty niedyskursywne
(czyli pozaintelektualne).
Niedyskursywne fazy doświadczeń na poziomie społecznym321
Doświadczenie pierwotne, które zostało scharakteryzowane w rozdziale
pierwszym, jest niedyskursywnym doświadczeniem natury, niedającym się
przedstawić w postaci reprezentacji językowych, lub wszelkie reprezentacje natury
przy pomocy narzędzia, jakim jest język, nie oddają istoty i złożoności
doświadczenia pierwotnego, które jest niezapośredniczoną jednią i całością. Sam
język wszak jest już swoistą protezą społeczną i wtórną w stosunku do
biologicznego

funkcjonowania

wszelkich

organizmów,

w

tym

człowieka.

Jakkolwiek jednak człowiek w toku ewolucji wyspecjalizował, wysubtelnił i
podzielił swoje doświadczenie, to jako organizm i istota żywa dźwiga cały czas ze
sobą niedyskursywne dziedzictwo, które decyduje o organicznym, niezbywalnym
zakorzenieniu homo sapiens w świecie jako takim. Decyduje ono również o tym, że
uposażenie motoryczno-percepcyjne i intelektualno-emocjonalne cały czas jest
gotowe do wykorzystania owego zakorzenienia w kreowaniu nowych doświadczeń.
Pierwotne zanurzenie w świecie jest zakotwiczeniem w jego jakościach, jego
jakościowej pełni. Ten prymarny, pierwotny, niezbywalny, całościowy moment,
faza czy proces są obecne – słabiej lub mocniej – w każdym doświadczeniu
wtórnym, czyli międzyludzkim, społecznym i kulturowym. Co więcej, owa
320

Ibidem, s. 215.
Doświadczenia na poziomie społecznym nazywać będę od tego punktu doświadczeniami
społecznymi.
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niedyskursywna, bezpośrednia składowa buduje i kontroluje doświadczenie ustroju,
w tym człowieka. Jest to podstawowa przenikająca jakość (jak nazywa ją
Stankiewicz322) czy bezpośrednia niedyskursywna jakość (jak nazywa ją
Shusterman323), którą Dewey po raz pierwszy omówił w tekście Qualitative Thought
z 1930 r. Dzięki niej jednostka dochodzi do wyodrębnienia konkretnej jakości z
uprzednio istniejącego jakościowego tła. Ta wyodrębniona konkretna jakość jest
jedną jedyną, niepowtarzalną specyficzną, przepełnioną osobniczą wyjątkowością
jakością, która jest tylko częściowo i niedoskonale uchwytywana przez język i
dyskurs. Dewey pisze wprost o tym, że jakość ta wykracza poza werbalne
możliwości ludzkie:
Język nie tylko nie może odtworzyć nieskończonej różnorodności istniejących,
zindywidualizowanych jakości, ale, co więcej, nie jest to ani wskazane, ani potrzebne.
Niepowtarzalna jakość danej jakości tkwi w doświadczeniu, istnieje w nim, i to na tyle, że
nie potrzebuje odtwarzania w mowie. Język służy celom naukowym lub w refleksji,
324
wskazując kierunek, w jakim należy podążyć, by odnaleźć jakości doświadczenia .

Jakości doświadczenia istnieją bez względu na język i wszelkie inne
urządzenia społeczne. Język może tylko pomóc je zidentyfikować czy na nie
natrafić; wyrazić owe jakości może tylko częściowo.
Co jeszcze jest niedyskursywne w doświadczeniach społecznych? Wszelkie
uczucia satysfakcji, zadowolenia, radości życia, spełnienia, które ubocznie,
dodatkowo,

niechcący

pojawiają

się

w

rozmaitych

doświadczeniach:

intelektualnych, praktycznych, emocjonalnych czy estetycznych 325. Uczucia czy
odczucia te są możliwe do zaistnienia dzięki fundującej każde doświadczenie
podstawowej, przenikającej jakości. Owa radość życia, spełnienie, satysfakcja jest
również tylko częściowo możliwa do wysłowienia w języku.
W tym miejscu warto poddać refleksji kwestię wyższych emocji ludzkich,
takich właśnie jak: miłość, szczęście, wdzięczność, radość, towarzyszących licznym
doświadczeniom społecznym, które to emocje znajdują się w Deweyowskiej
perspektywie filozofii estetyki i stanowią istotną część jego rozważań o sztuce, co
zostanie przestawione później. One są częściowo dyskursywne, a częściowo
niedyskursywne.
322

Por. S. Stankiewicz, Estetyka pragmatyczna, op. cit., s. 158–165.
Por. R. Shustmerman, Doświadczenie somatyczne, op. cit., s. 214–219.
324
J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 263.
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Por. ibidem, s. 45–55.
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Od czasu ukazania się słynnej książki Daniela Golemana, Emotional
Intelligence (Inteligencja emocjonalna) w 1995 r.326 jest jasne, że wszystkie ludzkie
emocje poddają się kierownictwu władz poznawczych. Można nimi zarządzać w
konkretnych doświadczeniach społecznych, z powodzeniem wyrażać słownie i
komunikować jasno w interakcjach z innymi ludźmi. Sprawa jest o tyle
skomplikowana, że jest to złożony i w pewnym sensie „nienaturalny” proces,
ponieważ emocje powstają w wizualnej, audialnej, chaotycznej, przestrzennej i
nielinearnej prawej półkuli mózgu i, żeby były werbalnie wyrażone (chodzi o coś
znaczenie więcej niż niewerbalne nerwowe tiki czy rumieniec wstydu, czyli
automatyczne reakcje fizjologiczne), muszą zostać przetłumaczone przez logiczną,
językową, uporządkowaną, linearną lewą półkulę327. Taka umiejętność jest wysoce
zaawansowaną

umiejętnością

społeczną.

Językowe

komunikaty

wprost

o

jednostkowych emocjach, np.: „Czuję się spięta i zdenerwowana, ponieważ
zachowanie tej osoby jest nieprzewidywalne, co jest o tyle problemem, że się tym
przejmuję” czy „Jestem zadowolona, ponieważ dzięki intuicyjnemu wyczuciu całej
sprawy udało mi się uciszyć moją ambicję, wykazać empatią i cierpliwością, co
doprowadziło do szczęśliwego zakończenia”, nadal należą do rzadkości w
komunikacji międzyludzkiej. Ludzie, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, lubią
oględnie mówić o abstrakcyjnym człowieku, np.: „Człowiek czuje się przybity w
takich sytuacjach”, co de facto zmąca obraz tego, o co chodzi w danym
doświadczeniu, pozbawiając je konkretności przeżycia i bezpośredniego odniesienia
do jednostkowych emocji. Taki rodzaj komunikacji bywa czasem mylący w
przypadku kobiet mówiących o sobie „człowiek”, gdyż, jak wykazała krytyka
feministyczna, za słowem „człowiek” w kulturze świata zachodniego kryje się biały
mężczyzna i silny kartezjański podmiot. Krótko mówiąc, tego rodzaju konstrukcje
językowe (ze słowem „człowiek” jako podmiot) w odniesieniu do emocji nie
spełniają swojej funkcji komunikacyjnej, bo nie wiadomo, o co w tych zdaniach
chodzi. Mówienie natomiast wprost o emocjach z odniesieniem jednostkowym do
samej/samego siebie niepomijającym płci wymaga treningu intrapersonalego i
interpersonalnego oraz wysokiej świadomości emocji. To z kolei wiąże się z
koniecznością skupiania się na własnym odczuciu, a dopiero w kroku następnym na
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Por. D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, przeł. A. Jankowski, Poznań 1997.
Por. M.S. Gazzaniga, Kto tu rządzi – ja czy mój mózg, przeł. A. Nowak, Sopot 2013.
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sformułowaniu komunikatu werbalnego i uczynieniu z niego użytku w
doświadczeniu społecznym.
Szkoła zachodnia cały czas promuje rozwój lewej półkuli i inteligencji w
wąskim znaczeniu jako rozumu, refleksji, dociekania. Nie istnieje żadna instytucja
społeczna, która uczyłaby koncentracji na odczuwaniu i komunikowaniu odczuć. W
związku z tym odczuwanie cały czas jest mniej pozytywnie waloryzowane niż
myślenie, co za tym idzie – słabiej opisane i w konsekwencji często postrzegane
jako irracjonalne, co jest podejściem nieracjonalnym, jak wskazuje Goleman
postulujący znaczenie i społeczną użyteczność inteligencji emocjonalnej. (Owo
werbalizowanie uczuć nie jest

szczególnie potrzebne w społecznościach

pierwotnych, gdzie ludzie są bardziej zintegrowani i zanurzeni w pierwotnych
rytmach i gdzie nie doszło do tak drastycznego oddzielenia dwu władz umysłowych:
myślenia i odczuwania oraz gdzie doświadczenia społeczne nie są tak drobiazgowo
wyróżnione w całej swojej specyfice.) Emocje zatem odczuwane przez ustrój są
zasadniczo niedyskursywne (rumieniec wstydu, okrzyk radości), całościowe,
przenikające całe ciało, ale dzięki unikatowości ludzkiego mózgu, a szczególnie
współpracy obu półkul da się nimi rozumowo zarządzać i komunikować w celu
poprawienia i ulepszenia doświadczeń społecznych.
Podsumowaniem tego, co jest niedyskursywne i poddające się dyskursowi w
doświadczeniu społecznym, niech będzie poniższa tabela:
Komponenty

niedyskursywne Możliwość

doświadczenia społecznego

werbalizacji

niedyskursywnych

komponentów

doświadczenia społecznego
Podstawowa przenikająca jakość

-------

(język

tylko

sygnalizuje

jej

istnienie)
Jakości doświadczenia w unikatowej, Podlegają komunikacji (przy pomocy
jednostkowej konkretności

języka), która jest tylko przybliżonym
wskazywaniem owych jakości

Fizjologiczne, somatyczne odczuwanie Podlegają komunikacji przy pomocy
emocji (rumieniec wstydu, ból brzucha języka:
itd.)

„Czuję się zawstydzona”, „Boli mnie
brzuch, bo się boję”
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Warte zauważenia jest to, że znaczna część składowych niedyskursywnych
da się poddać językowej komunikacji (werbalizacji), jakkolwiek będzie to rodzaj
tłumaczenia z jednego „języka” na inny język, w procesie którego pewne sensy i
odcienie po prostu znikną (zjawisko lost in translation).
W tym miejscu powstaje ważka kwestia rekonstrukcji. Czy częściowo
niedyskursywne fazy doświadczenia społecznego można poddać rekonstrukcji?
Albo inaczej: co w doświadczeniu społecznym poddaje się rekonstrukcji, a co się
nie poddaje temu procesowi?328
Rekonstrukcja jest procesem racjonalnym, inteligentnym w rozumieniu
lewopółkulowym, którego celem jest ulepszenie teraźniejszego doświadczenia
poprzez wydobycie interesujących i aktualnych wątków z przeszłości (a ściślej: ze
spisanej, czyli werbalnej utrwalonej tradycji). Bez wątpienia podstawowa
przenikająca jakość nie będzie podlegać rekonstrukcji, a więc inteligentnemu
wydobyciu, przekształceniu i nakierowaniu. Rekonstrukcja chce kontrolować
doświadczenie ku jego melioracji, czyli ulepszeniu, a nie da się tego zrobić wobec
owej

bazowej

niedyskursywnej

jakości,

która

sama

kontroluje

przebieg

doświadczenia. (Przeciwko takiemu ujęciu, które proponuje Dewey, buntuje się
Shusterman, do czego za chwilę powrócę.)
Unikatowość

konkretnych

jakości

w

doświadczeniu

jest

o

tyle

rekonstruowana, o ile da się je wyrazić w języku. A ponieważ da się powiedzieć:
czerwoność (zachodu słońca)329, można ową jakość ogólnie zrekonstruować; język
pomaga niejako odnaleźć ową jakość, co akcentuje Dewey.
Częściowo rekonstruowane są również odczucia, takie jak spełnienie oraz
emocje odczuwane przez ustrój: szczęście, miłość, radość i inne, również
negatywne: złość, strach. Podsumowując, rekonstrukcji podlegają wszystkie uczucia
przetłumaczone przez lewą półkulę i wyrażone werbalne. Odczuć cielesnych emocji
w ich konkretnym odczuwaniu nie da się zrekonstruować, tak jak nie da się
zrekonstruować okrzyku radości albo rumieńca wstydu, ale już jasne, językowe
komunikowanie tych emocji sprawia, że można je przeorganizować i nakierować.
Emocje zwerbalizowane podlegają rekonstrukcji, co odkrył Freud dzięki swojej
nowej metodzie psychologicznej, którą nazwał psychoanalizą. Dlatego też możliwa
328

Kwestie te są centralnym zagadnieniem somaestetyki Shustermana, której pełna rekonstrukcja
wykracza poza ramy tej pracy.
329
Por. J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 262.
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jest wszelka terapia, czyli emocjonalna rekonstrukcja, a następnie melioracja życia
społecznego jednostki.
Warto przypomnieć, że częścią rekonstrukcji jest przekazywanie i
komunikowanie społeczne z zamiarem edukacyjnym w środowisku szkolnym. I
jakkolwiek można zrekonstruować szczęście czy miłość poprzez komunikowanie,
nazywanie, opisywanie owych odczuć, to nie da się nauczyć czy oddać bazowego,
prawopółkulowego i cielesnego ich odczuwania. Można nauczać logicznego
myślenia, wiązania faktów czy praw przyrody, ale nie da się uczyć i przekazywać
odczucia szczęścia i miłości (oczywiście innych również, ale te dwa są znacznie
ważniejsze dla filozofii estetyki niż złość czy smutek). Co nie zmienia faktu, że
można organizować warunki do ich zaistnienia i analizować ich funkcje społeczne.
W każdym razie jądro owych odczuć pozostaje niedyskursywne.
Rodzi

się

nierekonstruowalnych

następny
fazach

problem:
doświadczeń

skąd

wiemy

społecznych?

o

pierwotnych,
W

kontekście

podstawowej przenikającej jakości sprawę szczegółowo analizuje Stankiewicz i
podaje wyniki nauk szczegółowych (szczególnie neuronauk) w tej kwestii: jest ona
fizjologicznie obecna w ludzkim mózgu i wynika z naszego osadzenia w świecie,
gotowości uposażenia poznawczego i wszelkich przeszłych interakcji330. Poznajemy
ją poprzez introspekcję331 i nowoczesne badania rezonansem magnetycznym. Co
jednak nie pomaga w jej rekonstrukcji, która jest niemożliwa. Co z innymi
częściowo nierekonstruowalnymi składowymi doświadczenia? Poznajemy je, bo są
częściowo rekonstruowalne, a ponieważ rekonstrukcja jest swoistą kulturową
introspekcją, to sonduje w swoim zakresie to, co było.
Rekonstrukcja jest pojęciem wprost odsyłającym do melioracji, czyli
ulepszania doświadczenia. W warstwie metafizycznej duża część doświadczeń (ale
nie wszystkie) rodzi się z sytuacji problemowych i jest ich zażegnaniem. Można
więc powiedzieć, że te doświadczenia są melioracyjne, czyli udoskonalają
rzeczywistość społeczną. Co jednak z takim doświadczeniem, w którym dominować
będą fazy niedyskursywne? Czy ono również będzie melioracyjne? Problemy
bardzo często są odczute pozawerbalnie i odczucie satysfakcji z ich rozwiązania
również pozostaje pozawerbalne. (W taki sposób funkcjonują niemowlęta i małe
dzieci, zanim nauczą się mówić, a to zachodzi mniej więcej około drugiego roku
330
331

Por. S. Stankiewicz, Estetyka pragmatyczna, op. cit., s. 164–188.
R. Shusterman, Doświadczenie somatyczne, op. cit., s. 215.
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życia jednostki ludzkiej.) Całość takiego doświadczenia zachodzi jednak w pewnych
materialnych, kulturowych, a więc logicznie rekonstruowalnych ramach, które
pozwalają to doświadczenie zwerbalizować i poznać. Gdyby tak nie było, nie
rozwijałaby się psychologia rozwojowa w żadnym stopniu. Każde doświadczenie
posiada

komponenty

dyskursywne

(bądź

dające

się

zwerbalizować)

i

niedyskursywne i w zakresie, w jakim to doświadczenie jest lub może się stać
dyskursywne, to w takim zakresie jest społecznie komunikowalne i poddające się
rekonstrukcji.

To,

Doświadczenia

z

co

podlega

wyraźnym

rekonstrukcji,

komponentem

jest

zawsze

niedyskursywnym

melioracyjne.
również

są

melioracyjne, ponieważ, jak każde inne, mają fazy podlegające werbalizacji.
Wywód, który próbowałam zbudować w tym podrozdziale, ciąży ku
wnioskowi, że na poziomie społecznym

nie ma czystych doświadczeń

jakiegokolwiek typu. Nie istnieją ani doświadczenia czysto poznawcze (kognitywne,
intelektualne, rozumowe), ani czysto emocjonalne, ani czysto bezpośredniesomatyczne. Atrakcyjność propozycji Deweya polega na tym, że wskazuje on na
istnienie niedyskursywnych, tylko częściowo wysławianych faz, momentów w
doświadczeniach społecznych (w tym estetycznych). Z takiego punktu nie istnieje
problem wyróżniania, wyodrębniania odrębnych poziomów opisów332, ponieważ
każde doświadczenie społeczne będzie w jakimś stopniu poznawcze, a więc
świadome, a zatem poznawalne w momencie doznawania. Nawet doświadczenie
somatyczne Shustermana, którego korzenie upatruje on w deweyowskim
doświadczeniu, nie jest tak bardzo niedyskursywne, jakby chciał twórca tej
koncepcji.
Twórca somaestetyki wyróżnia dwa podstawowe komponenty doświadczenia
somatycznego: bezpośrednią, niedyskursywną jakość, która decyduje o spójności i
zakorzenieniu w jakościowym tle każdego doświadczenia, oraz moment
somatycznej kontroli jednostki nad swoim ciałem. W kroku kolejnym Shusterman
postuluje, aby nie utrzymywać, że jakość bezpośrednia jest fundamentem
doświadczenia, ponieważ jego ciągłość, spójność gwarantuje przede wszystkim
kontrola jednostkowych działań somatycznych333. Shusterman nie zgadza się, żeby
jakość ta, według niego w gruncie rzeczy fundacyjna i transcendentna, utrzymywała
332

Por. S. Stankiewicz, Estetyka pragmatyczna, op. cit., s. 58–59; K. Wilkoszewska, Sztuka jako rytm
życia, op. cit., s. 72–73.
333
Por. R. Shusterman, Doświadczenie somatyczne, op. cit., s. 219.
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doświadczenie w jego jedności przez jego kontrolowanie, ale chce, żeby jednostka
kontrolowała swoje doświadczenie poprzez świadome odnoszenie się do swojego
ciała i jego ruchów. Zmienia centrum kontroli z kontekstualnego i jakościowego na
jednostkowy – u Shustermana to świadoma jednostka kontroluje swoje
doświadczenie somatyczne. Moim zdaniem problem w takim postawieniu sprawy
polega na tym, że owa somatyczność doświadczenia, którą promuje Shusterman
kosztem jego jakościowości, nie jest bezpośrednia, niedyskursywna i pierwotna,
ponieważ motoryka oddechu i motoryka ruchów ciała jest czymś, co podlega
werbalizacji, komunikacji, nauczaniu i rekonstruowaniu. Dyscyplina ucieleśnionego
życia, o której pisze Shusterman334, jest całkowicie wyrażalna i komunikowalna
językowo, co więcej – biorąc pod uwagę korzyści z niej wynikające dla całego
ustroju i życia społecznego, jej praktykowanie jest racjonalne. Technika Alexandra,
którą omawia Shusterman, polegająca na ćwiczeniu oddechu i górnych partii ciała,
nie jest niczym innym jak jedną z wielu metod ćwiczenia uposażenia motorycznego
człowieka. Cała tradycja Wschodu opiera się na przekazywaniu tradycji ćwiczeń
motorycznych i oddechowych w postaci asan i pranajamy. Udoskonalenie motoryki
ciała i oddechu prowadzi do lepszego życia – jest to podstawowa nauka, jaką oferują
rozmaite szkoły hinduistyczne i buddyjskie od wielu stuleci. Poza tym na gruncie
europejskim i lokalnie polskim swoje tradycje ma antropomotoryka, która jest
dziedziną wiedzy zajmującą się specyfiką ludzkiego uposażenia motorycznopercepcyjnego (w tym rzecz jasna oddechu)335.
Żeby dojść do czystego doświadczenia bezpośredniego, musielibyśmy się
cofnąć do takiej fazy ludzkości, w której nie było języka ani niczego, co
przypominałoby strukturę społeczną. Taki regresing jest możliwy tylko jako
ćwiczenie wyobraźni, bo powrót do czasów sprzed Olduvai jest niemożliwy.
Poznawcza wartość i poznawczy faktor wszelkich doświadczeń społecznych są
niepodważalne, ponieważ mózg ludzki rejestruje absolutnie każdą interakcję i
sytuację, w jakiej znajdzie się jednostka. Zupełnie inną sprawą jest, czy jednostka,
która ma wolność wyboru, chce mieć dostęp do tych danych. Częste są przypadki,
że ludzie „nie pamiętają” wydarzeń, które sobie „przypominają” w wyniku terapii,
będącej jak wiemy, rekonstrukcją emocji.
334

Ibidem, s. 233.
Por. W. Osiński, Antropomotoryka, Poznań 2000; J. Szopa, E. Mleczko, S. Żak, Podstawy
antropomotoryki, Warszawa 2000. Ponadto krakowska Akademia Wychowania Fizycznego publikuje
pismo naukowe „Antropomotoryka”.
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Niniejsze ujęcie, które sprzeciwia się istnieniu czystych doświadczeń
bezpośrednich na poziomie społecznym życia, a postuluje istnienie bezpośrednich
momentów we wszystkich doświadczeniach społecznych336, jest w pewnej opozycji
do propozycji Stankiewicza i Shustermana. Ich stanowisko jednak wydaje mi się
zawężać propozycję Deweya, który zawsze podkreślał pluralizm, wielofazowość i
poznawczą wartość wszystkich doświadczeń, chociaż jednocześnie jasno pisał, że
doświadczenia społeczne mają momenty niedyskursywne i akcentował ich
znaczenie. To, co istotnie jest bezpośrednie i niewyrażalne, jak odczuwanie emocji
w ciele („boli mnie brzuch ze strachu”, „rumieniec wstydu”), nie jest przedmiotem
uwagi ani Shustermana, ani Stankiewicza. Wokół takich odczuć można byłoby
zbudować niezapośredniczone doświadczenie somatyczne, ale ono również byłoby
tylko pewną fazą, etapem doświadczenia społecznego, ponieważ owe pierwotne
odczucia emocjonalno-somatyczne dają się zwerbalizować i logicznie wyrazić, co
jest ćwiczone w ramach terapii indywidualnych i grupowych różnych nurtów.
To, co wydaje się interesujące dla mojej interpretacji filozofii estetyki
Deweya, to związek jakości w jego myśleniu z emocjami. Jeśli uznamy za
Deweyem, że jakość bezpośrednia scalająca doświadczenie jest w jakimś sensie
pokrewna pierwotnym, korzennym odczuciom emocji w psychice i ciele, to łatwiej
będzie zrozumieć na dalszych etapach tego wywodu znaczenie emocji, takich jak
miłość, radość życia, szczęście w estetyce Deweya. Jakościom różnego typu jest
blisko do emocji odczuwanych przez jednostki w różnych doświadczeniach
społecznych, emocji, które owe jednostki mogą mieć ochotę werbalizować, czyli
ujawniać poza granicą swojego ciała. W dalszych częściach wywodu, szczególnie
tej dotyczącej stricte estetyki, pozostaje ujawnić i wyjaśnić ów związek.
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I z drugiej strony postuluje istnienie momentów dyskursywnych we wszystkich doświadczeniach
społecznych.
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2.3. Społeczeństwo a jego historia
Dewey był filozofem amerykańskim337. Zdanie to przynosi informację nie
tylko o pochodzeniu filozofa, ale również o charakterze jego filozofii, która
uwzględnia specyfikę Ameryki jako kontynentu z jego uwarunkowaniami
biologiczno-geograficznymi oraz bagażem historyczno-polityczno-ekonomicznym.
Dewey był filozofem liberalizmu, demokracji amerykańskiej i jego myśl przesiąkała
mniej lub bardziej ich duchem. Tworzył w dobie dojrzałego kapitalizmu,
zdobywając się na jego krytykę i próbę głębszego zrozumienia sytuacji społecznoekonomicznej Amerykanów.
Przyznanie znaczenia faktowi, że Dewey był Amerykaninem, oznacza
opowiedzenie się za pewną interpretacją jego myśli. Taką mianowicie, że projekt
filozofii estetyki Deweya wyrastał z pewnych konkretnych uwarunkowań i
okoliczności; że posiada pewne konkretne dominanty wynikające z kontekstu
polityczno-ekonomicznego, w którym powstawał. Przede wszystkim zaś był
odpowiedzią na sytuację społeczną i kulturową, w której Dewey żył i tworzył. Co
więcej, filozof odpowiadał na ową sytuację świadomie. Jako estetyk – a został nim
w wieku zaawansowanym – był znaną figurą, osobą zaangażowaną w życie
publiczne i jego kształt. (Postawa społecznego zaangażowania była rzadka wśród
badaczy zajmujących się estetyką i samych estetów w końcu XIX i pierwszej
połowie XX w. Mieli oni tendencję do zamykania się z jednej strony w
akademickim środowisku – nieco hermetycznym ze swej definicji338, z drugiej zaś –

337

Poprzez to stwierdzenie nawiązuję do fragmentu Głównych nurtów marksizmu Leszka
Kołakowskiego: Karol Marks był filozofem niemieckim. Zdanie to nie wygląda odkrywczo. Przy
bliższym wejrzeniu może się jednak okazać mniej banalne i mniej oczywiste niż na pierwszy rzut oka.
Wypowiadając je, naśladuję Jules’a Micheleta, który miał rozpocząć swoje wykłady o historii Anglii
od zdania: „Panowie, Anglia jest wyspą!”. Jest to, oczywiście, znaczna różnica, czy po prostu fakt
ten, iż Anglia jest wyspą, jest nam wiadomy, czy też interpretujemy w świetle tego faktu historyczne
losy kraju. W tym drugim wypadku pewna opcja historyczna jest zawarta w takim skromnym zdaniu.
Podobnie filozoficzna lub historyczna opcja zawarta jest w twierdzeniu, że Marks był filozofem
niemieckim, jeśli pojmujemy ją jako propozycję pewnej interpretacji jego myśli. Interpretacja taka
zakłada bowiem, że traktujemy marksizm jako projekt filozoficzny, uszczegółowiony w analizach
ekonomicznych i w doktrynie politycznej. Taki sposób prezentacji nie jest ani trywialny, ani
bezsporny. L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Powstanie, cz. I, Zysk, Poznań (brak daty
wydania), s. 11.
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Dobrym przykładem jest Roman Ingarden, który jeszcze w latach sześćdziesiątych dopracowywał
wielofazową i wielowarstwową teorię dzieła sztuki oraz jego przeżycia, nie biorąc pod uwagę
sytuacji w sztuce jego czasu, czyli narodzin neoawangardy i sztuki krytycznej.
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w świecie bohemy339. Oba nastawienia prowadziły do utraty kontaktu ze
społeczeństwem, z życiem zwykłych ludzi i ich problemami.)
Można powiedzieć, że estetyka Deweya posiada naturalistyczny fundament,
ale powietrzem, którym oddycha, jest życie społeczne Amerykanów w I połowie
XX w. Deweyowska filozofia estetyki jest zatem w pierwszym rzędzie projektem
naturalistyczno-społecznym.
2.3.1. Historia
Dewey zajmował się zasadniczo społeczeństwem cywilizowanym, jak je
nazywał, warto jednak dookreślić, że miał na myśli społeczeństwo białego
człowieka. Dzicy byli dla niego interesujący jako kontrast do społeczeństwa
cywilizowanego i jako wzorzec integracji sensorycznej, życia w rytm naturalnych
cykli oraz kontaktu z otoczeniem. Projekt filozofii estetyki Dewey budował wokół
społeczeństwa zachodniego dojrzałego kapitalizmu. Jest to o tyle istotne, że nie miał
w perspektywie po prostu każdego społeczeństwa cywilizowanego. Jego wizja
zupełnie nie oddaje ducha przykładowo sowieckiej Rosji, w której notabene Dewey
był i którą krytykował340. Jego filozofia estetyczności jest filozofią białego
człowieka, który skolonizował Amerykę Północną, osiedlając się w niej na stałe
oraz tworząc własne urządzenia i rozwiązania cywilizacyjne (w tym idee), które
były potem powielane i wdrażane na całym świecie.
Uwarunkowania biologiczne i geograficzne zdecydowały o tym, że jako
kontynent Ameryka jest rozległym obszarem, zróżnicowanym przyrodniczo i
klimatycznie. W oczach pionierów i osadników ze Starego Świata Ameryka jawiła
się jako kraj dziewiczy, dziki, surowy i nietknięty przez technologię. Nowy
mieszkaniec tego kontynentu znajdował się w ciągłej interakcji z przyrodą i
otoczeniem, stale miał do czynienia z narzędziami i pracą fizyczną. Od skutecznego
odnalezienia się w tych wymagających warunkach zależało życie jednostek i grup.
Amerykańskie początki budowania społeczeństwa i filozofii miały inny
charakter niż w starożytnej Grecji. Obywatele ateńskiego polis nie zajmowali się ani
pracą fizyczną, ani poskramianiem przyrody, do tego bowiem byli przeznaczeni
339

Przykładem mogą być przedstawiciele estetyzmu realizowanego w ramach grupy Bloomsbury:
Roger Fry i szczególnie Clive Bell w swojej książce Art.
340
Por. J. Dewey, Religion in the Soviet Union, [w:] idem, MW, vol. V: 1929–1930, red. J.A.
Boydston, Corbondale – Edwardsville 1984, s. 354–362.
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niewolnicy i rzemieślnicy, nad którymi panowały wyższe warstwy. Amerykańska
filozofia i demokracja rodziły się w odmiennych warunkach niż w Europie. Ich
punktem wyjścia była sytuacja problemowa, która wymagała znalezienia się w
obliczu trudności. Należało myśleć tak, żeby efekty owego myślenia ułatwiły życie
codzienne w danym momencie i w przyszłości.
Specyfikę filozofii Deweya z jej naturalizmem, centralnym miejscem takich
kategorii, jak interakcja i doświadczenie wyjaśnia się amerykańską historią i/albo
pewnymi mitycznymi wyobrażeniami na jej temat. Pozytywne waloryzowanie
interakcji z materią, przyrodą i położenie nacisku na rolę działania w życiu – obecne
w jego filozofii – mają bowiem związek z podejściem pierwszych osadników do
ziemi w Nowym Świecie341 oraz ze strukturą społeczną wtedy panującą. Pionierzy
zdani byli tylko i wyłącznie na siebie: ten, kto z większą energią oddawał się
przekształcaniu dzikiej natury do warunków życia, miał większe szanse na sukces
życiowy. Zapis codziennych zmagań z amerykańską przyrodą znaleźć można w
książce Walden Henry’ego Thoreau342. Różnica między nim a pionierami jest jednak
zasadnicza, gdyż Thoreau pragnął zrozumieć siebie i naturę ludzką z dala od zgiełku
cywilizacji, a ubogie życia w lesie w zgodzie z naturalnymi cyklami miało mu w
tym pomóc. Pionierzy nie chcieli natomiast zaznać pierwotnego kontaktu z
przyrodą, tylko ją ujarzmiać i budować na jej „fundamentach”.
W biografii Izaaka Merritta Singera, wynalazcy oraz konstruktora słynnej
maszyny do szycia nazwanej jego nazwiskiem, znajdziemy opis Ameryki z I połowy
XIX w., który może nieco pomóc w zrozumieniu specyfiki, w jakiej powstawała
filozofia amerykańska. Pierwsze doświadczenia z nowym kontynentem były dość
brutalne: trzeba było wiele pracy, fizycznego wysiłku, aby uczynić go miejscem
cywilizowanym, a więc takim, w którym kultura może zagościć na stałe. Kultura w
tym przypadku zależna była od agrokultury. Autorka monografii o Singerze – Ruth
Brandon – pisze o warunkach życia pionierów:
Rzeczywiście, pomimo pogodnych zapewnień wielu ówczesnych podręczników dla
imigrantów, życie w Ameryce, dla wszystkich, którzy go zakosztowali, dalekie było od
zapewnianej sielanki. Autorzy podręczników nie wspominają, że chociaż warunki do
rozwoju były sprzyjające, nie wszyscy potrafili z nich skorzystać. Dziewicza ziemia
była tania, (…) ale rola pioniera, zmienianie dzikich terenów w farmy, to zadanie
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Por. K. Wilkoszewska, Sztuka jako rytm życia, op. cit., s. 53–54.
Por. H.D. Thoreau, Walden, czyli życie w lesie, przeł. H. Cieplińska, Warszawa 1991.
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niezwykle trudne, wymagające olbrzymiego uporu, gotowości błyskawicznego
przystosowania się do zmiennych warunków i wielu praktycznych umiejętności 343.

Warto zauważyć, że autorka wymienia wśród czynników kluczowych gotowość do
przystosowania się do zmiennych warunków. Dewey uważał, że przystosowanie się
do otoczenia – i w konsekwencji życie w harmonii z nim – jest zasadniczym
sposobem funkcjonowania jednostek, a także podstawą ich rozwoju. Człowiek, czyli
organizm żywy, który nie przystosuje się do środowiska, po prostu zginie: Jeśli
rozdźwięk między ustrojem a otoczeniem jest zbyt wielki, następuje śmierć 344. Im
owo przystosowanie jest bardziej efektywne, tym człowiek ma większą szansę
odczuwać spełnienie, a w dalszym rzędzie szczęście. Interakcja ze środowiskiem
jest stanem ustawicznym: każde przystosowanie ulega, choćby nawet częściowemu,
zachwianiu; dzieje się tak dlatego, że środowisko, w tym otoczenie ludzkie, chociaż
wytwarza twory stałe, to jednak ulega ciągłym zmianom. Raz ukształtowany aspekt
rzeczywistości podlega kolejnym interakcjom na wyższym poziomie. Również to
metafizyczne przekonanie o zmienności przeplatanej momentami niezmiennymi ma
do pewnego stopnia korzenie w sposobie funkcjonowania pionierów i ich
potomków. Brandon pisze:
(…) Isaac (Singer – wyjaś. E.Ch.) był pod wieloma względami typowym człowiekiem
swojej epoki. Był niespokojnym duchem, a wczesna dziewiętnastowieczna Ameryka
była niespokojnym miejscem. Gonił za nowością, w kraju, gdzie „nowszy” znaczy
„lepszy”. Nie potrafił się ustatkować i przywiązać do niczego, ale taka umiejętność nie
była jeszcze warunkiem dobrego życia, którym miała się stać później – a zwłaszcza nie
była nim w Ameryce. Bo w Nowym Świecie wszystko było w ruchu 345.

Demokracja amerykańska rodziła się zatem poprzez nieustanną aktywność i
w oddolnym współdziałaniu ludzi, aby ujarzmić nieprzyjazny teren. Skupiska
ludzkie jednoczyło rozwiązywanie problemów, jakie napotykały. Żeby uczynić
swoje życie cywilizowanym, a więc przewidywalnym, jednostajnym i w miarę
racjonalnym, musiały rozwiązywać owe sytuacje problemowe przez wdrażanie
wcześniej opracowanych intelektualnie pomysłów. Faza refleksyjna musiała być
rozwinięta i dominować nad przypadkowym działaniem, ponieważ wdrażanie
pomysłów na oślep mogło skończyć się śmiercią członków społeczności. Można
343

R. Brandon, Singer i maszyna do szycia. Miłość, marzenia, kapitalizm, przeł. M. Latkowska,
Warszawa 2006, s. 17–18.
344
J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 16.
345
R. Brandon, Singer i maszyna do szycia, op. cit., s.17.
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zatem powiedzieć, że bazę demokracji amerykańskiej stanowią właśnie grupy
pionierów – swoistych „badaczy” Nowego Świata, którzy uczestniczyli w
doświadczeniu ujarzmiania ogromnego dzikiego obszaru. Jako wspólnota staną się
oni wzorcem dla dojrzałej demokracji, która zapomniała o współdziałaniu i
wspólnotowych korzeniach. Demokracja jako styl życia, jako sposób oddziaływania
na otoczenie nie gwarantuje jednak dobrobytu, który przypadł w udziale Ameryce
na masową skalę i przyciągał coraz to nowych imigrantów. Dewey pisze wprost o
ciasnocie i surowości dawnej Ameryki:
W czasach pionierów np. zewnętrzne zajęcia dawały określone i wartościowe,
intelektualne i moralne wyrobienie. Z drugiej strony książki i wszystko, co się z nimi
wiązało, były rzadkie i trudno dostępne; były jedynym sposobem wyjścia z ciasnego i
surowego środowiska346.

Jakkolwiek edukacja szkolna otwiera horyzonty poznawcze i pozwala
swobodnie testować rozwiązywanie problemów, wydaje się jednak, że to nie ona
była matką ekonomicznego sukcesu Amerykanów. Rozwój kapitalizmu, który
poszerzał możliwość wyboru podczas podejmowania codziennych decyzji, zasadzał
się na innych czynnikach.
W

Sztuce

zachodnioeuropejski

jako

doświadczeniu

imperializm

i

z

1934

amerykański

r.

Dewey

konsumpcjonizm.

krytykuje
Wielość

produktów, w tym produktów sztuki, które miał do wyboru przeciętny Amerykanin
w latach dwudziestych i trzydziestych, była ogromna. Z wywodów filozofa da się
wyczytać rozczarowanie faktem, że obywatele Nowego Świata nie rozumieją tego,
co się dzieje w galeriach oraz muzeach, i swoją uwagę wolą kierować ku sztuce
masowej, popularnej czy ulicznej, chociażby ku wymienionemu przez niego
człowiekowi udającemu pająka. Nadmiar bodźców, chaos poznawczy, spaczony
gust estetyczny były skutkiem ubocznym ilości produkowanych rzeczy. Rozwijająca
się konsumpcja natomiast wynikała z dobrobytu i z bogactwa oferowanych
produktów. (Zupełnie inną sprawą jest to, że z powodu kryzysu końca lat
dwudziestych część społeczeństwa była pozbawiona wystarczających zasobów
pieniężnych.) Ameryka się bogaciła347. Pozostaje pytanie: jakie czynniki do tego
doprowadziły?
346

J. Dewey, Demokracja i wychowanie, op. cit., s. 210.
Nie bez znaczenia dla tego faktu była amerykańska mentalność i filozofia sukcesu, którą
prezentuje m.in. bestseller Napoleona Hilla, Myśl i bogać się, powstały w latach dwudziestych XX w.
347

125

Wydaje się, że przyczyniły się do tego dwie okoliczności: pierwsza to tania
siła robocza, której źródło stanowili najpierw niewolnicy, a następnie już wolni, ale
wciąż dyskryminowani Afroamerykanie, oraz I wojna światowa.
Dewey pochodził z północnej Ameryki (Vermont) i kwestia niewolnictwa
nigdy go osobiście nie dotyczyła, co w niczym nie zmienia faktu, że krytykowane
przez niego bogactwo i konsumpcjonizm nie byłyby możliwe, gdyby nie to, że
robotnicy afroamerykańscy byli niezwykle tani. Amerykę zbudowali nie tylko
pionierzy, ale też niewolnicy i ich potomkowie. Nie wspominając o tym, że do
połowy lat sześćdziesiątych Afroamerykanie byli programowo dyskryminowani348.
Nie ulega również wątpliwości, że Stany Zjednoczone ogromnie zyskały pod
względem ekonomicznym dzięki I wojnie światowej. Rynki europejskie
potrzebowały produktów z importu, ponieważ produkcja w Europie ogarniętej
wojną była całkowicie niewydolna. Ameryka dostarczała Europie zboża, żywności,
tekstyliów itd. Po przystąpieniu do wojny Stany wzbogaciły się na zbrojeniach.
Rynek amerykański zyskał również dzięki temu, że kobiety zaczęły pracować
zawodowo.
Dewey popierał interwencjonizm Ameryki i był z tego powodu atakowany.
Zarzucano mu, że udział w wojnie zaprzepaszcza amerykańskie ideały, takie jak
wolność jednostki czy demokratyczna koncepcja życia wspólnotowego. Wydaje się,
że ta krytyka nie była całkowicie bezzasadna. Początkowo Dewey motywował
interwencjonizm historycznie jako pewną konieczność wynikającą ze ścierania się
cywilizacji niemieckiej i amerykańskiej. W tym momencie jego heglowska
przeszłość

dała

o

sobie

znać.

Potem

jednak

wypracował

argumenty

internacjonalistyczne. Uważał, że powstanie Ligi Narodów przyniesie korzyści na
skalę międzynarodową, a udział Ameryki w konflikcie pomoże wypracować nowe
Por. N. Hill, Myśl i bogać się, przeł. W. Sadkowski, Warszawa 1994. Przedstawia on zupełnie inne
podejście do życiowego dobrobytu niż to opisane przez Maxa Webera w Etyce protestanckiej a
duchu kapitalizmu z 1905 r. Por. M. Weber, Etyka protestancka i duch kapitalizmu, przeł. J.
Miziński, Lublin 1994. U Webera podstawą bogactwa jest odraczanie go do następnego pokolenia,
nieustanna praca i oszczędzanie w imię Boskie. Wszystko to w imię powołania (calling). U Hilla
mechanizm jest całkowicie przeciwny: najważniejsza jest koncentracja na wizji, pomyśle, w który
jednostka wierzy i któremu poświęca całą swoją energię życiową. Sukces przychodzi w klika lat od
powzięcia owej myśli i poświęcenia się jej. Wizja Hilla jest całkowicie indywidualistyczna i świecka.
Wizja purytańska jest wspólnotowa i religijna.
348
Amerykańska kultura masowa przypomina obecnie ten fakt. Warto wspomnieć serial Mad Men
oraz film The Help koncentrujący się na kwestii rasowej. Co ciekawe, w jednym z odcinków serialu
pojawia się postać Deweya jako amerykańskiego filozofa narodowego czy, jak należałoby
powiedzieć, po prostu jako Filozofa. Główny bohater czyta codzienną gazetę i przegląda strony ze
zdjęciem filozofa.
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mechanizmy rozwiązywania konfliktów narodowościowych349. Dewey był bardzo
aktywny w tym czasie i tocząca się debata publiczna z jego udziałem skłoniła go do
podjęcia ćwiczeń fizycznych w ramach techniki promowanej przez Fredericka
Alexandra.
Przedstawiony

tutaj

obraz

Ameryki

rozwijającej

się

w

każdych

okolicznościach i wykorzystującej ku temu każdą sposobność skłania do przyjrzenia
się, jak Dewey rozumiał liberalizm. Wydawać by się mogło, że w kraju tak prącym
do przodu i obfitym w rozmaite dobra – od naturalnych po wyprodukowane – i w
dodatku stale się bogacącym postulaty wolności jednostki brzmiały redundantnie.
Tak jednak nie było. Demokracja amerykańska miała swoje ciemne strony; należały
do nich: instytucjonalna dyskryminacja Afroamerykanów oraz ograniczenie
pieniężne i ekonomiczne biednej części społeczeństwa. Nierówny dostęp do
edukacji nie był również powodem do chluby.
Dewey, co interesujące, uważał, że w kwestii wolności jednostki jest wiele
do zrobienia. Promowany przez niego liberalizm miał chronić jednostkę przed
ciemnymi stronami rzeczywistości amerykańskiej: konsumpcjonizmem, wyzyskiem,
brakiem wykształcenia, społecznymi nierównościami. Liberalizm, ceniący takie
wartości, jak dobro i wolność jednostki w życiu prywatnym oraz publicznym, równy
dostęp do instytucji i rozwiązań cywilizacyjnych przez nie gwarantowanych, miał
podtrzymywać demokrację jako styl życia w dobrym stanie. Demokracja natomiast,
sprawnie działająca zarówno na poziomie instytucji (życie publiczne), jak i
wspólnot lokalnych oraz jednostek funkcjonujących w ich ramach (życie prywatne),
miała być wcieleniem haseł liberalnych. Liberalizm i demokracja miały więc
wzajemnie się warunkować i na siebie wpływać.
2.3.2. Demokracja i liberalizm
Żeby zrozumieć liberalizm i demokrację, trzeba uświadomić sobie znaczenie
dwóch cech społeczeństwa demokratycznego według Deweya. Pierwszą jest to, że
więź łącząca grupy społeczne zasadza się na wspólnych zainteresowaniach i
podzielanych doświadczeniach. Krótko mówiąc, interakcje oparte na wzajemnych
„interesach” (ujmuję to słowo w cudzysłów, bo tym interesem może być hobby albo
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Por. T.C. Dalton, Becoming John Dewey, op. cit., s. 107.
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wychowywanie dzieci bądź dbanie o wspólny park) są czynnikiem sprawującym
kontrolę w społeczeństwie demokratycznym350. Nadzór dokonuje się więc oddolnie;
sami obywatele dbają o jakość ustalonych wzajemnie procedur podczas wspólnych
działań. Instytucje nie są od pilnowania porządku ani w życiu zbiorowym, ani życiu
prywatnym – o nim decydują ludzie. Drugą cechą społeczeństwa demokratycznego
jest to, że grupy społeczne zmieniają nawyki społeczne, ciągle dostosowując je do
zmieniających się sytuacji wytworzonych przez różnorodne obcowanie351. Dla
Ameryki charakterystyczne jest to, że w erze kolonizacji i pionierów poszczególne
grupy społeczne były od siebie odizolowane i że dopiero z czasem zwiększyło się
swobodne

oddziaływanie

między nimi.

W

epoce

pionierskiej

pokojowe

rozwiązywanie sytuacji problemowych nie było regułą i w wielu wypadkach
działało prawo rewolweru352. Lokalne społeczności ewoluowały i stopniowo stawały
się coraz bardziej cywilizowane, czyli postępowały wedle kroków określonych
przez myślenie refleksyjne. Zaczynały mieć też częstszy kontakt między sobą.
W

społeczeństwie

demokratycznym

przenikają

się

wzajemne

zainteresowania, a (…) postęp albo ponowne przystosowanie są sprawą ważną353.
Społeczeństwo takie nie uznaje zewnętrznej kontroli i odrzuca odgórny autorytet.
Liczy się dla niego przede wszystkim wychowanie, którego celem jest
przekazywanie doświadczeń poprzez ich rekonstruowanie. Wedle Deweya
społeczeństwo cywilizowane jest repozytorium tradycji, procedur i idei, których nie
naucza bynajmniej w niezmienionym kształcie, ale uczy je rekonstruować, czyli
praktycznie przystosować do okoliczności. Dewey pisze: Demokracja jest czymś
więcej niż formą rządu; jest to zasadnicza forma życia zbiorowego, wspólnie
przekazywanego doświadczenia354. Ludzie w społeczeństwie demokratycznym
wykonują czynności ze względu na swoje dobro w związku z dobrem innych:
jednostka zawsze odnosi swoje działania do działań innych i orientuje się, czy
działania innych nadają znaczenie jej własnym czynnościom.
Według filozofa z czasem społeczeństwo amerykańskie coraz bardziej się
indywidualizowało (wąskie grupy skupione wokół lokalnej władzy ustępowały
miejsca grupom czującym się coraz bezpieczniej i w związku z tym możliwa była
350

Por. J. Dewey, Demokracja i wychowanie, op. cit., s. 95–96.
Ibidem, s. 96.
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Por. R.V. Hine, J. Mack Faragher, Pogranicza. Historia amerykańskiego Zachodu, przeł. T.
Tesznar, Kraków 2011.
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Por. J. Dewey, Demokracja i wychowanie, op. cit., s. 96.
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Ibidem, s. 96.
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stopniowa emancypacja jednostek), poszerzało (lokalne społeczności zaczęły się
komunikować między sobą, podzielać doświadczenia i je przekazywać) i
koncentrowało wokół nauki przekazywania doświadczeń istotnych (edukacji) w celu
lepszego przystosowania się do zmiennych warunków i ze względu na postęp. W
rezultacie stało się społeczeństwem bezklasowym czy pozaklasowym. Dewey
nazywa społeczeństwo demokratyczne ruchliwym, równym i rekonstruującym 355.
Wydaje się jednak, że bezklasowość społeczeństwa demokratycznego, w
którą Dewey wierzył, była mitem. Dzisiaj wiadomo, że w grupie liczącej powyżej
150 jednostek (tzw. liczba Dunbara) tworzy się hierarchia. Społeczeństwo
amerykańskie w dobie dojrzałego kapitalizmu z I połowy XX w. przekroczyło liczbę
Dunbara miliony razy. W tak olbrzymiej rzeszy ludzi musiała wytworzyć się pewna
stratyfikacja.
Można bronić Deweya w ten sposób, że zdawał on sobie sprawę, że nie ma
czegoś takiego jak jedno społeczeństwo, ponieważ składa się ono z wielu grup,
wspólnot, środowisk356, które się ze sobą komunikują. Dewey nie myślał w
kategoriach klasy społecznej, a właśnie w kategoriach grupy zogniskowanej wokół
konkretnych doświadczeń podzielanych. Można również oba stanowiska, czyli
bezklasowości i klasowości, ze sobą połączyć przez twierdzenie, że klasa społeczna
to grupa ludzi, którą łączą wspólne doświadczenia; doświadczenia te następnie są
przekazywane przez dorosłych obywateli dzieciom w procesie rekonstrukcji.
Czynnikiem spajającym klasę społeczną byłyby zatem konkretne, podzielane
aktywności. Podstawowym doświadczeniem podzielanym przez klasę średnią
byłoby np. zrytualizowane prowadzenie życia codziennego i pielęgnowanie więzi
rodzinnych. A przykładowo doświadczeniem podzielanym spajającym klasę niższą
(pracującą) byłoby dążenie do emancypacji, czyli wyzwolenie się spod zależności i
wpływu klasy średniej. Taka interpretacja jednak nie może ostatecznie się utrzymać,
ponieważ

Dewey

przede

wszystkim

podkreślał

pluralizm

społeczeństwa

nowoczesnego: pluralizm, który sprawiał, że było ono zbiorem różnorodnych i
rozrobionych społeczności:
Faktycznie zaś społeczeństwo nowoczesne to wiele społeczeństw mniej lub bardziej luźno
ze sobą związanych. Każdy dom z jego bezpośrednim otoczeniem przyjaciół stanowi
społeczeństwo: wieś lub grupa uliczna bawiących się z sobą rówieśników jest społecznością.
355
356

Por. ibidem, s. 97.
Por. P. Gutowski, Między monizmem a pluralizmem, op. cit., s. 141.
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Jest nią również każda wspólnota zawodowa, każdy klub. (…) W obrębie nowoczesnego
miasta, pomimo nominalnej jedności politycznej, istnieje prawdopodobnie więcej
społeczności (…) niż było ich we wcześniejszej epoce na całym kontynencie 357.

Taka wizja jest dość radykalna w tym sensie, że tworzące się wspólnoty
łączą tylko podzielane doświadczenia. Dewey pisze dalej, że cechą społeczeństwa
demokratycznego jest wolność wyboru kariery oraz wartościowe spędzanie czasu
wolnego358. Wspólnota doświadczeń buduje się zatem przede wszystkim wokół
wspólnego doświadczenia związanego z wykonywaną pracą oraz ze sposobem
spędzania czasu poza nią. Radykalny demokratyzm oddolny niweluje myślenie w
kategoriach klasy społecznej. Innym czynnikiem do tego się przyczyniającym jest
naturalizm filozofa. Dewey wierzył, że rekonstruowanie doświadczeń w celu
lepszego przystosowania się do zmieniającego się otoczenia jest pozaklasowe,
ponieważ wszelkie przystosowanie się ma podłoże biologiczne.
Czynnik różnicy grupowej nie może być jednak pomijany na poziomie
społecznym życia. Inaczej bowiem będą rekonstruować swoje doświadczenie i
przystosowywać się do kryzysu ekonomicznego robotnicy fabryczni, którzy stracili
pracę, a zupełnie inaczej ludzie, którzy na kryzysie się wzbogacili (zawsze znajdzie
się bowiem taka grupa, która sobie świetnie radzi w najgorszych czasach). Wszyscy
oni będą mieli prawo do emancypacji, na której ufundowany jest liberalizm
społeczeństwa, w którym żyją.
Najogólniejsza definicji liberalizmu stwierdza, że ludzie mają niezbywalne
prawo do życia w taki sposób, który w zgodzie z zasadami życia wspólnotowego
pozwoli im zaznać szczęścia w społeczeństwie tu i teraz. Powinni mieć wolność
wyboru zawodu, hobby oraz wolność stowarzyszania się. Ujmując to językiem
filozoficznym: człowiek ma wolność dokonywania rekonstrukcji doświadczeń
podzielanych za pomocą wszelkich dostępnych narzędzi cywilizacyjnych (od
ideowych po techniczne) tak, aby ulepszyć życie swoje i ludzi z nim powiązanych,
mając na względzie wspólne dobro.

357
358

J. Dewey, Demokracja i wychowanie, op. cit., s. 27.
Por. ibidem, s. 130–131.

130

2.3.3. Nowy liberalizm i indywidualizm
W tym miejscu należy podkreślić, że Dewey miał świadomość, iż żyje w
kryzysowych czasach, a liberalizm starego typu się wyczerpał, zatem nie odpowiada
na obecne ideowe zapotrzebowanie społeczeństwa. Kryzys początku XX wieku
wynikał z tego, że tylko nieliczne jednostki były wyemancypowane, czyli korzystały
z dobrodziejstw cywilizacyjnych dla swego szczęścia, a Dewey uważał, że
emancypacja powinna objąć ogół społeczeństwa, każdy bowiem ma prawo do
szczęścia rozumianego jako samorealizacja, a nie jako hedonizm. Tradycyjnemu
liberalizmowi zarzucał, że nie wspierał ogólnego wyzwolenia wszystkich
jednostek359, ale tylko tych, które umiały się odnaleźć i korzystać z nowoczesnych
narzędzi oraz udogodnień. Liberalizm typu laissez faire promował ludzi
wystarczająco inteligentnych i operatywnych, którzy nie potrzebowali żadnego
wsparcia ze strony instytucji lub innych osób. Wsparcie takie zresztą nie było
udzielane i jednostki mniej zdolne po prostu przestawały sobie radzić w nowej
rzeczywistości technologiczno-ekonomicznej, gdzie działały telefony, telegramy,
podróżowało się statkami parowymi, pociągami i samochodami itd. Działania
wartościowe zaczęły być definiowane poprzez zysk360. Odpowiedzią na to miało być
wypracowanie nowego rozumienia indywidualizmu – indywidualizmu, który
określiłabym jako zrównoważony. Głównym jego postulatem Dewey uczynił
równość szans rozwojowych, za którą według niego w pierwszym rzędzie
odpowiedzialna jest edukacja, ponieważ jej zasadniczym zadaniem jest nauczenie,
że trzeba się uczyć całe życie361. Liberalizm proponowany przez Deweya zasadzał
się na emancypacji do czegoś (posługiwania się narzędziami, edukacji, szczęścia
itd.), a nie emancypacją od władzy, która jest jedynie gwarantem swobody w
podzielaniu doświadczeń i tworzeniu życia wspólnotowego. Społeczeństwo
demokratyczne, tak jak rozumiał je Dewey, nie musi emancypować się od władzy,
bo ona nie sprawuje nad nim kontroli. Dzieje się tak, dlatego że społecznościami
zarządzają podmioty społeczne tożsame z nią samą362, a nie instytucje.
359

Por. J. Dewey, Philosophy and Civilization, [w:] idem, LW, vol. III: 1927–1928, red. J.A.
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Por. E. Laclau, Emancypacje, red. L. Koczanowicz, A. Orzechowski, przeł. L. Koczanowicz et al.,
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Nowy liberalizm w ujęciu filozofa powinien zacząć od wypracowywania
nowych nawyków adekwatnych do rozwiniętej rzeczywistości przemysłowej
dojrzałego kapitalizmu. Nawyki te powinny mieć opracowane procedury
inteligentnego posługiwania się nowoczesnymi narzędziami i ideami. Do nowych
idei należała m.in. nowa wiedza. Nowy liberalizm powinien więc edukować w
zakresie nowo powstałych dyscyplin: psychologii, socjologii, antropologii,
pedagogiki – rzecz jasna z naciskiem na stronę praktyczną omawianych zagadnień.
W społeczeństwie nowoczesnym powinno się nauczać nowej wiedzy o człowieku363.
Najważniejszym jednak zadaniem edukacji – oprócz wpojenia tego, że uczyć i
samorealizować się należy przez całe życie – jest rozwój inteligencji
eksperymentalnej, czyli umiejętności posługiwania się metodą naukową, zwaną
również dociekaniem lub myśleniem refleksyjnym. Jądrem tej metody jest
inteligentne rozwiązywanie problemu, czyli przekształcanie doświadczeń tak, by
były adekwatne do sytuacji tu i teraz. Wpojenie tej drogi życia pozwoli zdaniem
Deweya uwolnić się od starych nawyków, procedur, stereotypów i wszelkich
ograniczeń, które sabotowały dotychczasową emancypację.
Wszelkie działania powinny polegać na działaniu wspólnotowym, na braniu
pod uwagę siatki społeczności i uwarunkowań, w które jednostki są wpisane przez
sam fakt życia w społeczeństwie. W tym miejscu znowu pojawia się przekonanie
Deweya, że wspólnota liberalna w demokracji ma być wspólnotą naukową, czyli
wspólnotą badaczy zorganizowaną wedle metody naukowej364. Inteligencja rodząca
się w refleksyjnym myśleniu i nakierowanym działaniu nie będzie nigdy
indywidualna, ale kolektywna i przynależeć będzie do społeczeństwa jako sumy
społeczności zogniskowanych wokół działania i doświadczenia podzielanego365.
Nowy liberalizm proponowany przez Deweya opierał się w głównej mierze
na emancypacji wszystkich indywiduów, w ten sposób, że stare nawyki sprzed epoki
rozwiniętego

kapitalizmu

i

technologii

zostałyby

zastąpione

nowymi,

odpowiadającymi nowym czasom. Ludzie mogliby dzięki temu bardziej zatopić się
we wspólnym życiu zbiorowym i z niego czerpać. Edukacja dostępna dla wszystkich
uczyłaby rekonstruowania przeszłych doświadczeń, nowych informacji oraz
celowego (inteligentnego) posługiwania się narzędziami. Efektem tych działań
363
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byłaby nowa inteligencja (zbiorowa), która pozwoliłaby ludziom zaznać szczęścia w
nowoczesności. To wszystko stanowiło pewien postulat na przyszłość, nieodległą co
prawda, ale też Dewey zdawał sobie sprawę z tego, że przeciętny człowiek jest
zagubiony

w

chaosie

dojrzałego

kapitalizmu

i

jego

emancypacja

jest

problematyczna.
W eseju Individualism – Old and New filozof zawarł rozdział The Lost
Individual, który poświęcił diagnozie i opisowi jednostek nieprzystosowanych czy
częściowo nieprzystosowanych do obecnych czasów. Są to przede wszystkim ludzie
niewystarczająco włączeni w życie wspólnot i niemający wsparcia z ich strony366.
Analiza Deweya przebiega następująco: poczucie satysfakcji zależy od stosunków
społecznych. W obecnej sytuacji, czyli w I poł. XX w., Ameryce przedstawiają się
one tak, że promowane są biznesowe sukcesy osiągane przez niezintegrowane,
biznesowe umysły (business minds), które nastawione są na prywatny zysk.
Kolektywnym działaniom powinna towarzyszyć zbiorowa motywacja i duch
wspólnoty, a motywuje je prywata – interes jednostki, która oddziela się od
społeczeństwa napędzana żądzą pieniądza367. Dewey nie krytykuje biznesowego
umysłu jako takiego, ale dysharmonię między życiem prywatnym a publicznym i to,
że grupowy, publiczny wysiłek przekłada się na prywatną, a nie kolektywną,
korzyść. Uważa również, że ludzie są zagubieni z powodu braku poczucia
społecznego bezpieczeństwa, co jest skutkiem bezrobocia, życia w ciągłym ruchu,
irytacji. Pisze:
The unrest, impatience, irritation and hurry that are so marked in American life are
inevitable accompaniments of a situation in which individuals do not find a support
(…) in the fact that they are (…) members of a social whole 368.
Niepokój, niecierpliwość, rozdrażnienie i pośpiech, które tak silnie zaznaczają się w
amerykańskim życiu, nieuchronnie towarzyszą sytuacji, w której jednostki nie znajdują
oparcia (…) w fakcie, że są (…) członkami społecznej całości (społeczeństwa) (przeł.
E. Ch.).

Ideał budowania doświadczenia społecznego poprzez metodę badawczą został
zatracony.
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Por. J. Dewey, Individualism – Old and New, [w:] idem, LW, vol. 5: 1929–1930, red. J.A.
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Podobny obraz społeczeństwa pojawia się na kartach Sztuki jako
doświadczenia. Dewey postuluje, że estetyka powinna zająć się przeciętnym życiem
obywateli i przywrócić mu utraconą harmonię z otoczeniem. Ludzie nie rozumieją
dawnej sztuki zgromadzonej w muzeach, ponieważ żyją w innym społeczeństwie
niż to, które je stworzyło. Nie rozumieją jej również z powodu sytuacji
ekonomicznej, w której się znaleźli, czyli takiej, która zmusza ich do
skoncentrowania na przetrwaniu, nie pozostawiając wiele czasu na studiowanie dzieł
sztuki dawnych mistrzów (czyli twórcze organizowanie czasu wolnego). Zadowalają
się więc namiastkami w postaci sztuki ulicznej, bo ją potrafią łatwo zrozumieć.
Dewey pisze o zadaniu estetyki:
Polega ono na przywróceniu ciągłości między wysubtelnionymi i zintensyfikowanymi
formami doświadczenia, jakimi są dzieła sztuki, a codziennymi wydarzeniami,
369
poczynaniami, cierpieniami, które powszechnie uznaje się za treści doświadczenia .

Innymi słowy, istnieje rozdźwięk pomiędzy doświadczeniami ludzi, którzy
inteligentnie obcują ze sztuką, ponieważ mają na to czas, a jakościami (w tym
jakościami estetycznymi), których doznają zwykli ludzie, często zagubieni w
społeczeństwie dojrzałego kapitalizmu. Dzisiejsza estetyka – twierdzi Dewey –
powinna zwrócić się ku życiu codziennemu zwykłych ludzi w celu zmniejszenia
owej przepaści kulturowej. Jak zatem widać, postulaty nowego liberalizmu
obejmowały niwelowanie nie tylko różnic ekonomicznych, w dostępie do edukacji i
do nowych technologii, ale również różnic w kwestii zaspokajania potrzeb
estetycznych.
Mimo wszystkich braków obserwowanych w społeczeństwie amerykańskim
Dewey miał przekonanie o wyjątkowości Ameryki, które podzielał razem z
Emersonem, Whitmanem i innymi piewcami kontynentu. Rorty nazywa taką
postawę amerykanizmem370. Dewey wierzył, że Ameryka jest szczególnym
organizmem społecznym, który daje jednostkom pełną wolność w decydowaniu o
sobie i o swoim otoczeniu; miejscem czynu, gdzie środowisko adaptuje się do
ludzkiego działania, a to działanie do środowiska371 bez jakichkolwiek
instytucjonalnych przeszkód. Demokracja amerykańska nie wynika bowiem z
369

J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 6.
Por. R. Rorty, Amerykanizm i pragmatyzm, [w:] Filozofia amerykańska dziś, red. T.
Komendziński, A. Szahaj op. cit., s. 120–123.
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odgórnych ustaleń władzy, ale jest oddolnym, niepowtarzalnym metafizycznym
stosunkiem jednostek do natury372.

2.4. Jakości w społeczeństwie. Jakości a instytucje
Dewey zauważył też, że obszarem, który ujawnia pęknięcie między formą
życia zbiorowego w sferze publicznej (monumentalne budowle, bogate wystroje,
imperialna sztuka zgromadzona w muzeum) a życiem codziennym w sferze
prywatnej oraz na styku prywatnej i publicznej, jest podejście do jakości życia
codziennego. Amerykanom – twierdził filozof – coraz trudniej jest włączać jakości,
które mogłyby potencjalnie stać się estetyczne, w swoje żywotne doświadczenie. Z
jednej strony przyczynę za to ponosił fakt, że zagubiona jednostka nie potrafi tak
rekonstruować swoich doświadczeń, by odpowiadały one na obecną trudną sytuację.
Życie codziennie nie płynie więc wystarczająco gładko, aby cieszyć się jakościami
uobecniającymi się w rozmaitych doświadczeniach: przed zagubioną jednostką
piętrzą się problemy do rozwiązania. Z drugiej strony jest jej również trudniej
odpowiedzieć na owe jakości, ponieważ stają się one coraz bardziej skomplikowane.
Dewey pisze, że jednym z celów rekonstrukcji jest przekształcenie jakości obecnych
w doświadczeniu373. Owo przekształcanie jakości staje się wyzwaniem w
społeczeństwie nowoczesnym.
Życie społeczne tym różni się od niezapośredniczonego kontaktu z naturą, że
wytwarza produkty, w tym dzieła sztuki. Piękny krajobraz ustępuje miejsca
architekturze, sztuce i wszelkim innym tworom kulturowym, które trzeba rozumieć,
żeby je mieć w swoim repozytorium poznawczym i móc ich doświadczać. Jednostki
nieradzące sobie w konkretnej sytuacji społeczno-ekonomicznej nie będą rozumiały
jakości estetycznych zawartych w sztuce ani innych jakości związanych z życiem
takiego społeczeństwa. Według Deweya jednostka w pierwszym rzędzie powinna
zająć się reedukacją w kwestii rekonstruowania swojego doświadczenia, ponieważ
cieszenie się jakościami otoczenia związane jest z jakością samego życia, czyli w
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Dewey pisze: Emerson, Walt Whitman, and Maeterlinck are thus far, perhaps, the only men who
have been habitually, and, as it were, instinctively, aware that democracy is neither a form of
government nor a social expediency, but a metaphysic of the relation of man and his experience to
nature. J. Dewey, Maeterlinck’s Philosophy of Life, [w:] idem, MW, 1899–1924, vol. VI, How We
Think and Selected Essays 1910–1911, red. A. J. Boydston, Carbonsdale – Edwardsville 1985, s. 135.
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Por. J. Dewey, Demokracja i wychowanie, op. cit., s. 85.
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pierwszym rzędzie z rozwiązywaniem problemów. Jednostka, która sprawnie
rozwiązuje trudności, ma czas, żeby napawać się jakościami różnego typu w swoim
codziennym doświadczeniu.
Szczególnie wrażliwy i otwarty na jakości w świecie jest człowiek
zintegrowany ze swoim otoczeniem oraz ze swoimi umiejętnościami poznawczymi
(integracja sensoryczno-motoryczna), co nie jest takie proste w nowoczesności. Na
przeszkodzie stoją trzy problemy: obcość artefaktów; stare nawyki; pośpiech i brak
harmonii w życiu codziennym. W społeczeństwie kapitalistycznym powszechne
staje się obcowanie z dużą ilością przedmiotów. Jednostki jednak czują się obco
pośród artefaktów przemysłowych, ponieważ jako wyprodukowane w fabrykach
przychodzą one z zewnątrz: nie są bezpośrednio wytwarzane w domu jak w czasach
pionierów i epoce przedindustrialnej. Człowiek nie czuje się z nimi związany
poprzez proces tworzenia.
Kolejnym czynnikiem dezintegrującym życie jednostek w społeczeństwie
nowoczesnym jest ewolucyjne dziedzictwo w postaci nawyków ukształtowanych w
paleolicie i neolicie. Człowiek jest nawykowo „zaprogramowany” do dużej ilości
ruchu i szybkich reakcji na gwałtowne bodźce. Ma prawo źle się czuć, prowadząc
siedzący tryb życia i ignorując dochodzące do niego piski i hałasy z ulicy miasta.
Odpowiedzią na taki stan może być według Deweya reedukacja fizyczna poprzez
stosowanie metody Alexandra. Sam Dewey był adeptem tej techniki. Celowe
ćwiczenia fizyczne dla lepszej integracji sensoryczno-motorycznej dają poczucie
większej jedności z otoczeniem.
Funkcjonowanie społeczne zaburza również pośpiech wykonywanych
czynności oraz brak wolnego czasu, który jednostki mogłyby przeznaczyć na
rozkoszowanie się jakościami swojego otoczenia, w tym na obcowanie z dziełami
sztuki. Niemożliwe staje się celebrowanie prostych czynności i cieszenie się
posiadanymi rzeczami. Czarę goryczy dopełnia fakt, że takie życie codzienne
wzmacnia utratę jedności z naturą. Jednostka zapracowana i żyjąca w biegu nie
rozkoszuje się rytmem pór roku. Często również rytm dobowy zostaje u niej
zakłócony. Nie rozumie zmian pogody, które tylko pogłębiają poziom jej ogólnej
irytacji. Nie jest w stanie odczuwać jakościowej całości, jaką tworzy świat ani
również satysfakcji i zadowolenia z życia w nim. Najważniejszą konsekwencją
dezintegracji w społeczeństwie nowoczesnym jest zanik odczuwania swojego

136

jakościowego otoczenia: zarówno naturalnego, jak i artefaktualnego. Interakcje z
przedmiotami są mechaniczne i nieświadome.
W obliczu zasygnalizowanych problemów rozwija się stechnicyzowana i
nastawiona na ulepszanie życia społecznego inteligencja. W wielu wypadkach
jednostki sprawnie rozwiązujące problemy nie umieją cieszyć się ich efektami,
ponieważ stępiona została zdolność odczuwania spełnienia oraz zdolność
odczuwania tego, co istnieje w swojej jakościowej pełni374. Życie zdezintegrowane
staje się nieestetyczne. Rekonstruowanie jakości doświadczeń staje się w związku z
tym czynnością marginalną i dość enigmatyczną. Odpowiedzią na to mogłyby być
instytucje, które pomagałyby w rekonstruowaniu jakości. Problem w tym, że Dewey
ma bardzo specyficzne rozumienie tego terminu. Dwa wielkie urządzenia
cywilizacyjne,

demokracja

i

sztuka,

są

dla

niego

fenomenami

pozainstytucjonalnymi. Demokracja jest formą życia zbiorowego, która daje
jednostce wolność inicjatywy gospodarczej i politycznej, wolność stowarzyszania
się i wyrażania swoich poglądów z jednej strony, z drugiej strony owa wolność
sprawia, że zaspokajanie rozmaitych potrzeb indywidualnych również zależy od
wyboru w jednostkowym doświadczeniu. Jednostka w demokracji jest całkowicie
wolna, nawet w radykalnym sartre’owskim sensie. Chociaż funkcjonuje w
społeczeństwie o tyle sprawnie, o ile jest w stanie poświęcić swoje ego czy swoją
podmiotowość na rzecz kolektywności.
O instytucjach sztuki, takich jak muzea, również powiedzieć można, że
wyrosły jako pewna forma życia zbiorowego, która prowadzić ma do kreowania
doświadczeń estetycznych, lecz tak się nie dzieje, ponieważ produkty umieszczone
w muzach są wyrwane z naturalnego środowiska ich powstania i w związku z tym są
zupełnie obce i jakościowo przezroczyste dla oglądającego je Amerykanina. Krótko
mówiąc, instytucje te nie spełniają swojej funkcji rekonstruowania jakości,
jakkolwiek rzecz jasna są źródłem wiedzy o przeszłości. Doprowadziło to Deweya
do stworzenia nowego, pozainstytucjonalnego rozumienia sztuki.
Instytucją, którą najszerzej zajmuje się Dewey w swojej myśli, jest szkoła.
Specyficzne środowisko szkolne istotnie skupione jest na przekształcaniu jakości
doświadczenia uczniów i studentów. Jak to się dzieje? Poprzez celowe aplikowanie
rekonstrukcji w nauczaniu. Szkoła jest nastawiona na wydobycie tych jakości z
374

Odczuwanie to jest intensywne i niezakłócone w życiu zwierząt oraz dzikich, dlatego stanowią
one wzorzec integracji dla człowieka cywilizowanego.
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przeszłości, które „ożyją” we współczesnym kontekście i będą współgrać z
jakościami danego miejsca i czasu. Nie jest możliwa reorganizacja nawet dużej
liczby jakości, więc szkoła koncentruje się na wykształceniu zdrowych,
odpowiadających nowoczesności nawyków, czyli narzędzi, dzięki którym jej adepci
będą potrafili budować swoje doświadczenie społeczne wokół ważnych dla nich
jakości. Założenie jest dobre, problem w tym, że w życiu jednostki dorosłej w
nowoczesności warunki społeczno-ekonomiczne zmienią się wielokrotnie po
opuszczeniu szkoły czy uniwersytetu i konkretne nawyki, które wyniosła okażą się
dalece niewystarczające. Co więc jest kluczowe? Może wybór odpowiedniego
zawodu albo profilu wykształcenia? Nad tymi kwestiami szczegółowo zastanawia
się Dewey375. Najważniejsze jest jednak to, aby człowiek nowoczesny wyniósł jeden
najważniejszy nawyk: gotowość do ciągłego uczenia się czegoś nowego; otwartość
na nowe jakości, które niesie nowoczesność; plastyczność swojego nastawienia. Ma
być przygotowany na zmiany, bo życie społeczne jest rozwojem. W tym
przekonaniu silnie pobrzmiewa ewolucjonizm Deweya albo inaczej: życie społeczne
wynika z biologicznych uwarunkowań, jest więc zupełnie logiczne, że spotykają się
w tej najistotniejszej dla jednostki ludzkiej kwestii: odnalezienia się w otoczeniu i
czerpania z tego satysfakcji. Rozwój jest nie tylko zadaniem, ale daje również
przyjemność. Nie ma bowiem większej rozkoszy dla społecznej istoty żywej niż
sprawne funkcjonowanie między innymi ludźmi, a spełnienie, jakie z tego czerpie,
ubogaca życie wszystkich, z którymi się styka.

2.4.1. Zintegrowane życie
Według Deweya ludzie żyją przede wszystkim emocjonalnie. Filozof
zauważa, że pełna racjonalność (dyscyplina umysłowa) i zupełny irracjonalizm
(histeria) są stosunkowo rzadkie u ludzi376. Zwykły człowiek kieruje się
pragnieniami i namiętnościami, nie zaś intelektem. Doświadczenie refleksyjne nie
występuje tak powszechnie, jak chcą to widzieć filozofowie. Ludzie często oddają
się marzeniom, kierują się zachciankami itd. Wpływ na nich ma pamięć, która
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Por. J. Dewey, Demokracja i wychowanie, op. cit., s. 325–340.
Por. J. Dewey, Reconstruction in Philosophy, op. cit., s. 83.
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gromadzi skojarzenia i sugestie, a nie fakty377. Problem jednak polega na tym, że
paradoksalnie ludzie w pędzie do społecznego przystosowania się stali się
niezintegrowani z otoczeniem: nie odczuwają radości życia, satysfakcji z
zaspokajanych potrzeb i żyją automatycznie w swoim świecie, a nie w
społeczeństwie. Taki stan rzeczy sprawia, że spada zainteresowanie jakościami i ich
inteligentnym rekonstruowaniem, a instytucje nie przychodzą w sukurs tej sytuacji.
Rekonstrukcja jako proces aktywny, w którym dominuje inteligencja,
najpełniej oddaje istotę tego, kim jest człowiek w społeczeństwie: twórcą nowych
rozwiązań i usprawnień. Rekonstrukcji jednak, jak wiadomo, nie poddają się
wszystkie fazy doświadczenia i nie wszystkie jakości doznawane mogą być
reorganizowane. Istnieje obszar doznań niedyskursywnych, które nie poddają się
przekształcaniu i przekazywaniu przy pomocy inteligencji. Spełnienie, satysfakcja,
zadowolenie

jako

odczucia

cielesne

są

niedyskursywnymi

jakościami,

zakorzenionymi w naturze, które są doznawane przez wszystkie istoty żywe, w tym
człowieka. Inne jakości, w tym jakości estetyczne związane z percepcją (wzorkową i
słuchową) – takie jak harmonia, czerwień, jasność – mogą być rekonstruowane w
doświadczeniu, co ma miejsce w sztukach plastycznych.
Zintegrowane życie, pełne sytuacji, w których jednostka wchodzi w
interakcję z interesującymi ją jakościami, może prowadzić do doznawania
satysfakcji, ale nie musi. Zintegrowane życie będą prowadzić jednostki, które nie są
opisywane przez Deweya jako lost individuals. Nie będą osobami nękanymi przez
stres, pośpiech, irytację czy bezrobocie. To takie jednostki, o których będzie można
powiedzieć, że sobie radzą, że odnalazły się w stale zmieniających się czasach. Będą
uczestniczyć w życiu swojej wspólnoty i rekonstruować swoje doświadczenia. To
wszystko jednak nie zagwarantuje im spełnienia, czyli doświadczenia, w którym
jakość spełniająca jest najsilniej wybijającą się jakością378. One mogą się im
przydarzyć, ale nie muszą. Pytanie: dlaczego tak jest? Ponieważ rozwiązywanie
problemów w życiu społecznym: prywatnym i publicznym nie gwarantuje poczucia
szczęścia. Brak trudności nie sprawia, że jednostki umieją się rozkoszować
jakościami doświadczenia: spokojem, harmonią, pięknem świata (i przykładowo
sztuki) i w konsekwencji doznawać innej, dodatkowej jakości, jaką jest spełnienie w
kontakcie z nimi.
377
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Por. ibidem, s. 83.
Dodatkowo ta jakość posiadać będzie walor estetyczny.
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Satysfakcja z życia nie jest sprawą, której można się nauczyć, czyli poddać
inteligentnej rekonstrukcji: jednostki szczęśliwe nie mogą dać swojego szczęścia
innej osobie. Szczęście (satysfakcja, spełnienie) jest bowiem odczuwane, nie jest
myślane ani percypowane. Można nauczyć się stosowania nowoczesnych narzędzi,
można rekonstruować swoje doświadczenia emocjonalne poprzez terapię, można
zintegrować doświadczenie sensoryczno-motoryczne w toku reorganizacji nawyku,
ale nie istnieje możliwość zrekonstruowania satysfakcji. Rekonstrukcja jest zawsze
celowa i skierowana ku zewnątrz – jej celem jest ulepszenie świata: otoczenia
społecznego. Szczególna jakość spełniająca, czy ujmując sprawę prościej, odczucie
spełnienia pojawia się natomiast dodatkowo, niechcący, według Deweya nie można
o nie celowo zabiegać. To jednak, że się pojawia, zależy nie tylko od czynników
obiektywnych (integracji

z

otoczeniem

poprzez

umiejętne rozwiązywanie

problemów), ale również od subiektywnych czynników indywidualnych i
intrapersonalnych (wewnętrznych). Satysfakcja nie jest melioracyjna w sensie
ścisłym, nie usprawnia rzeczywistości pod względem praktycznym, świadczy zaś o
maksymalnym zintegrowaniu jednostki z samą sobą i z otoczeniem nie tylko w
sensie technicznym (rozwiązywanie problemów), ale również w sensie naturalnym
jako funkcjonowanie w zgodzie z rytmami dobowymi i porami roku. Świadczy o
tym, że jednostka jest w stanie w procesie życia wznieść się ponad wszelkie
podziały obecne na poziomie społecznym życia (życie prywatne – życie publiczne),
ponad swoją inteligencję oraz swoje ego. Jest to coś, czego nie da się nauczyć w
najbardziej

demokratycznym

społeczeństwie

i

najbardziej

sprawiedliwej

rzeczywistości ekonomicznej.

2.4.2. Antyinstytucjonalizm Deweya w kontekście sztuki i jego konsekwencje
Nie ulega wątpliwości, że Dewey umieszczał swoją filozofię estetyki w
kontekście czasów kryzysowych nowoczesności. Z jednej strony życie w
społeczeństwie nowoczesnym daje duże możliwości rozwoju społecznego i
ekonomicznego, z drugiej strony mieści w sobie pułapkę, polegającą na tym, że w
środowisku tak zmiennym, tak intensywnie rozwijającym się pod względem
technologicznym i naukowym łatwo wypaść z obiegu i stracić orientację w
bieżącym życiu zbiorowości. Bohaterem jego estetyki nie jest jednak ani jednostka
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całkowicie zagubiona ani tak szczęśliwa, że nic nie dałoby się zmienić w jej życiu i
w jej otoczeniu.
Dewey ubolewa nad tym, że ludzie zazwyczaj nie rozumieją sztuki w
muzeach, ale uważa również, że winę za to ponoszą również teoretycy sztuki, którzy
budują teorie odgradzające wytwór życia pewnej zbiorowości od samego życia,
stawiając dzieło na piedestale379. Pisze: Gdy jakiś wytwór artystyczny raz zdobędzie
rangę dzieła klasycznego, to zostaje jakby wyizolowany z tych ludzkich
uwarunkowań, w jakich został powołany do życia380. Filozof głównie krytykuje
izolowanie dzieł, którego dokonywały i dokonują muzea i galerie, nazywając
europejskie muzea pomnikami budzącego się nacjonalizmu i imperializmu381.
Krytykuje również drapieżny kapitalizm: według Deweya przeciętny nowobogacki
to główny, obok muzeów sztuki, promotor odcinania sztuki od społecznego
kontekstu ich powstania382. Gdyby w czasach Deweya istniała instytucjonalna
koncepcja sztuki383, filozof nie należałby do jej rzeczników, dlatego że według
niego instytucje sztuki stoją na przeszkodzie do jej odczucia i zrozumienia,
popierając prezentowanie dzieł sztuki jako nie wytworów zbiorowości wynikających
z jej potrzeb, ale jako swoistych pomników stojących poza wszelkimi
okolicznościami i ponad jakimkolwiek życiem codziennym.
Bohaterem estetyki Deweya jest jednostka przeciętna, prowadząca w miarę
uporządkowane życie w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym oraz
wszystko to, co powszechne, powszednie i przeciętne384. Filozof uważa, że estetyka
odpowiadająca nowym czasom powinna się zająć zwyczajnym doświadczeniem
codziennym i dotarciem do jakości w nim zawartych – czyli tym wszystkim, co było
w ostatnim czasie zaniedbywane w filozofii w ogóle. Co jednak według niego
oznacza zwyczajne doświadczenie codzienne przeciętej jednostki?
To doświadczenie normalne, które jest powszechne i podzielane ze
wszystkimi istotami żywymi. Wynika ono z podstawowego zakorzenienia w świecie
przyrody i uwarunkowane jest poprzez cykle: dobowe, zmiany pór roku oraz przede
wszystkim przez konieczność przystosowywania się i wykorzystywania uposażenia
379

Por. J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 5, 15.
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Por. G. Dickie, Czym jest sztuka? Analiza instytucjonalna, [w:] Estetyka w świecie, t. I, red. M.
Gołaszewska, Kraków 1985, s. 9–30.
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Por. J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 14.
380

141

motoryczno-sensorycznego. Doświadczenie normalne to także pochód codziennych
doświadczeń w pulsującym rytmie dysharmonii i harmonii z otoczeniem
społecznym, wszelkie wzajemne oddziaływania jednostki i jej środowiska: (…)
prowadzące do trwałości i ładu w wirującym niespokojnym potoku zmian385. Życie
codzienne pełne jest jakości, które potencjalnie mogą stać się estetyczne poprzez
włączenie ich w rozmaite doświadczenia estetyczne386. Jakości te są obecne w
codziennym otoczeniu (np. to nasz wypielęgnowany ogródek, emocje towarzyszące
rozmowie z przyjacielem). Są również obecne w dziełach sztuki. Najbardziej jednak
dojmującą czy istotną jakością jest ta, która się tworzy w zintegrowanym życiu
codziennym. Żebyśmy umieli nie tylko dostrzegać jakości w otoczeniu, ale również
uczynić je czymś więcej, a mianowicie zaczynami doświadczeń estetycznych, do
tego potrzebne jest harmonijne życie. Do harmonii takiej dochodzi się tylko poprzez
porozumienie z otoczeniem, czyli dostosowanie całego naszego bytu do warunków
istnienia387. Warunki te są zmienne, ale układają się w naturalne cykle; są ciągłym
kołysaniem, ale w ramach określonych amplitud.
Integracja jednostki z otoczeniem posiada dwa wymiary: pierwszy z nich
moglibyśmy określić jako ujarzmioną dzikość, drugi jako poddawanie życia
rekonstruowaniu. Żeby zrozumieć ten pierwszy Dewey podaje przykład zwierzęcia i
dzikiego. Przede wszystkim żyją oni w teraźniejszości, tu i teraz, nie zaprzątając
sobie głowy tym, co było ani tym, co będzie. Dewey pisze:
Tylko wówczas, kiedy przeszłość przestaje dolegać a przyszłość niepokoić, byt dochodzi do
pełni zjednoczenia ze swym otoczeniem, a więc osiąga pełnię życia388. (…) Żywe zwierzę
389
jest we wszystkich swych działaniach w pełni obecne w danej chwili i w danym miejscu .

Postawa dzikiego w stosunku do życia charakteryzuje się tym, że spostrzeżenia,
czucie, myśli, czyny i mowa stanowią jedność podporządkowaną jakiemuś
doświadczeniu, np. polowaniu: Gdy patrzy i słucha, jest czynny całym swym
jestestwem (…). Jego zmysły działają jak czujni szperacze natychmiastowej myśli i
straż przyboczna jego czynów390.

385

Ibidem, s, 21.
Por. ibidem, s. 22.
387
Ibidem, s. 23.
388
Ibidem, s. 24.
389
Ibidem.
390
Ibidem, s 25.
386
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Życie w teraźniejszości, spójność poznawcza, poddanie się rytmowi
wynikającemu z cykli i konieczności biologicznych – te trzy czynniki składają się na
pierwszy, biologiczny, wymiar integracji jednostki z otoczeniem.
Drugi wymiar polega na tym, że w obliczu sytuacji trudnej, problemowej,
jednostka zaczyna rekonstruować swoje doświadczenie społeczne, czyli rezygnuje z
nawykowej reakcji na rzecz inteligentnego zbadania sytuacji i znalezienia takiego
rozwiązania, które nie tylko pozwoli problem zażegnać, ale również ulepszy nieco
otoczenie. Takie podejście do życiowych problemów jest dojrzałe i racjonalne,
ponieważ jednostka nie ucieka w świat marzeń i fantazji, ale pracuje nad tym, by na
powrót odzyskać utraconą harmonię ze środowiskiem społecznym. Życie
integrujące jednostkę ze społeczeństwem jest życiem inteligentnym, poddanym
celowi rozwijania swoich doświadczeń przez dostosowywanie ich do zmieniającego
się otoczenia. Powtarzanie tych samych błędów i życie w błędnym kole nawyku nie
jest rozwojowe.
Integracja jednostki z otoczeniem ma zatem dwa wymiary: biologicznocielesny, w którym główną rolę odgrywają zmysły i jakościowe odczuwanie świata
oraz społeczny wymiar rekonstrukcyjny, gdzie centralną rolę gra inteligencja i
myślenie.
Ewolucjonizm Deweya nie polega na tym, że ewentualne nieprzystosowanie
jednostki do społeczeństwa nowoczesnego tłumaczy on nawykami i upodobaniami
ukształtowanymi w paleolicie. Dewey nie uważał, że psychiczne i sensorycznomotoryczne uposażenie odziedziczone po przodkach jest przeznaczeniem jednostki
ludzkiej, tak jak twierdził Freud czy współczesny estetyk ewolucyjny Denis
Dutton391. Filozof ma świadomość istnienia atawistycznych nawyków, ponieważ
znał książki Fredericka Matthiasa Alexandra, który zajmował się ty zagadnieniem i
podobnie jak on uważał, że możliwa jest ich reedukacja dzięki ćwiczeniom. Ponadto
wprowadził do swojej filozofii postulat rekonstruowania doświadczeń (w tym
doświadczeń motorycznych), czyli zamieniania tych niefunkcjonalnych, takimi,
które

pozwolą

odzyskać

utraconą

harmonię

z

otoczeniem

i

ze

sobą.

Rekonstruowanie jest zawsze aktem inteligentnym. Ewolucjonizm Deweya polegał
na wydobyciu i podkreśleniu tego, że jednostka ludzka żyje w niezbywalnym
związku z naturą i swoim otoczeniem społecznym poprzez uczestnictwo w
391

Por. D. Dutton, Art Instinct. Beauty, Pleasure, and Human Evolution, New York–Berlin–London
2009.
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nieprzerwanym rytmie ich cyklów i poprzez konieczność zachowywania równowagi
ze środowiskiem, co osiąga poprzez aktywność i otwartość na to, co nowe. Filozof
również pokazywał, jak owe rytmy natury stają się modelem dla formy artystycznej
w sztuce, a estetyczność życia oraz dzieł sztuki bierze początek z naturalnych
pierwocin, takich jak: spełnienie potrzeby, interakcja zakończona satysfakcją,
odzyskanie harmonii z ekosystemem392. Potrzeby estetyczne to potrzeby
zaangażowanej obecności w świecie i zlania się z życiem wspólnot, które mogą się
realizować na wiele sposobów.
Zwyczajne doświadczenie ludzkie w społeczeństwie bierze swój początek z
przystosowania jednostki do swojego otoczenia społecznego i natury. Jednostki
żyjące w zintegrowany sposób tworzą świat normalnego doświadczenia. Ich
potencjalne doświadczenia estetyczne zasadzają się na sublimowaniu jakości
dostępnych w codziennym życiu. Zadanie dobrej teorii estetycznej również jest
podobne: ma ona pokazywać, w jaki sposób dzieła sztuki sublimują wartości tkwiące
w zwykłym doświadczeniu393. Dewey nie był miłośnikiem Freuda i terminu
sublimacja nie rozumiał w psychoanalityczny sposób. Nie jest to w żadnym razie
mechanizm obronny wobec czegoś, czego jednostka nie chce zaakceptować. Na
gruncie

estetyki

Deweya

sublimację

należy

rozumieć

jako

wzmocnioną

kontynuację.
Warto w tym miejscu podkreślić, że postulaty głoszone przez Deweya w jego
teorii estetycznej, która powstała w latach dwudziestych i trzydziestych XX w.,
znacznie odbiegały od ideałów estetycznych jego epoki, która cały czas żywiła się
echami po estetyzmie394. Hasło sztuka dla sztuki (Art for Art’s Sake) stworzone pod
koniec XIX w. było wciąż żywe. Promowali je znani i cenieni w świecie
anglosaskim estetycy i reprezentanci grupy Bloomsbury – Roger Fry i Clive Bell395.
Żeby najlepiej scharakteryzować estetyzm jako taki, najlepiej odwołać się do
twórczości Oscara Wilde’a (1854–1900). Uważał on, że artysta jest wytwórcą
pięknych rzeczy i czystego Piękna (pisanego wielką literą), które może być tylko
zrozumiane przez wybranych. Ta przesłanka doprowadziła go do konkluzji, że
sztuka w żadnym razie nie ma nic wspólnego z życiem i jako taka jest
392

Por. E. Chudoba, Ewolucjonizmy w estetyce i ich konsekwencje, „Zeszyty Humanistyczne”
Towarzystwa Doktorantów UJ nr 8 (1/2014), s. 69–88.
393
J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 15.
394
Por. D.B. Kuspit, Dewey’s Critique of Art for Art’s Sake, JAAC 1968, vol. XXVII, no.1.
395
Por. C. Bell, Art, Oxford 1987.
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bezużyteczna396. Dewey nie zgadzał się z tym. Wierzył w użyteczność sztuki, która
powstaje ze społecznych rytuałów, ucieleśniających emocje i wierzenie zbiorowości.
Sztuka jako efekt takiego doświadczenia estetycznego ma moc kreowania związków
międzyludzkich oraz jest nośnikiem sensu dla całej wspólnoty i w tym sensie jest
melioracyjna. Sztuka jako produkt życia zbiorowego ucieleśnia wartości społeczne,
ponieważ rodzi się z żywotnych potrzeb wspólnoty. Najbardziej jednak
sprzeciwiającym się estetyzmowi elementem jego teorii było uczynienie jej
bohaterem i adresatem przeciętną jednostkę żyjącą w społeczeństwie nowoczesnym,
której żywotne doświadczenia składają się z pielęgnacji ogrodu, oglądania
człowieka-muchy i wpatrywanie się w pełgające płomienie ognia. Był to śmiertelny
cios wymierzony w dziewiętnastowiecznego estetę i wszelkie teorie oddzielające
jednostkę od biologicznego i społecznego wymiaru życia.

396

Por. O. Wilde, The Portrait of Dorian Gray, London 1994, s. 5–6.
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Rozdział III – Doświadczenia estetyczne czy doświadczenie estetyczne?
3.1. Rozróżnienia wstępne
Trudność propozycji estetycznej Deweya z jednej strony i jej atrakcyjność z
drugiej wynikają z tego, że filozof tworzył ją w oparciu o naturalizm w metafizyce,
diagnozę sytuacji społecznej swoich czasów oraz kontakt ze sztuką tradycyjną
(malarstwem, rzeźbą itd.). Te trzy składowe zatem należy cały czas mieć na uwadze,
interpretując jego estetykę. W samej filozofii estetyki wyróżnić można dwa
splatające się wątki: jeden wątek dotyczy jakości (w tym jakości estetycznych),
które istnieją w życiu jako takim, i doświadczeń estetycznych, które budują się
wokół tych jakości; drugi wątek dotyczy sztuki i jej wytworów. Komentowanie
życia społecznego i obcowanie z malarstwem europejskim (impresjonizmem;
szczególne zaś znaczenie miało obserwowanie Henri Matisse’a przy pracy)
doprowadziły Deweya do rozumienia sztuki jako swoistego doświadczenia
estetycznego i stworzenia głównego postulatu jego estetyki, głoszącego, że należy
zniwelować przepaść między codziennym życiem Amerykanów a doświadczeniem
estetycznym, które potencjalnie oferują im galerie i muzea. Używając terminu
„doświadczenie estetyczne” mam na myśli najogólniejsze jego znaczenie, które
polega na tym, że jakości estetyczne bądź jakaś jakoś estetyczna będą odgrywać w
nim ważną rolę.
Dewey rozumiał sztukę jako doświadczenie estetyczne w owym ogólnym
sensie, które przejawia się w rzeczywistości na wiele sposobów. Wszystkie rodzaje
doświadczeń estetycznych powstają, żeby spełnić w jednostkach potrzebę estetyczną
czy potrzebę estetyczności, którą można byłoby w ogólności opisać jako pragnienie
głębszego, bardziej zakorzenionego kontaktu z otoczeniem. W rezultacie owych
doświadczeń ludzie czują się lepiej w swoim świecie i bardziej go rozumieją.
Chodzi jednak nie o rozumienie stricte intelektualne, ale takie, które będzie oprócz
inteligencji angażować emocje, intuicję, motorykę ciała oraz ducha wspólnoty.
W literaturze dogłębnie zajmującej się estetyką Deweya funkcjonuje podział
doświadczeń estetycznych opisywanych przez amerykańskiego filozofa na dwa
podstawowe

typy397,

co

jest

częściowo

397

uwarunkowane

rozwojem

jego

Por. K. Wilkoszewska, Sztuka jako rytm życia, op. cit., s. 83–145; por. S. Stankiewicz, Estetyka
pragmatyczna, op. cit., s. 55–58.
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zainteresowań estetycznych398. Doświadczenie estetyczne sensu stricte jest
doświadczeniem, do którego dochodzi podczas zaangażowanego kontaktu jednostki
z produktami sztuki. Doświadczenie estetyczne sensu largo jest zaś doświadczeniem
społecznym o istotnym walorze estetycznym. Ów walor estetyczny przenika
doświadczenie intelektualne, praktyczne, emocjonalne lub inne i z nim
współwystępuje. Dewey nazywa to doświadczenie doświadczeniem spełniającym
(consummatory experience) bądź doświadczeniem wyróżnionym spośród innych
doświadczeń ze względu na ów walor estetyczny (czyli an experience) – w
polszczyźnie zyskało ono nazwę doświadczenia rzeczywistego. Do zaistnienia
obydwu rodzajów doświadczeń konieczne jest pojawienie się specjalnej jakości
jednoczącej, która ma charakter estetyczny. W obydwu typach doświadczeń ważną
rolę odgrywają jakości, czyli niepodzielne, czasowe, obiektywne własności
wszelkich doświadczeń (np. wesołość, lekkość, jasność, okrągłość).
Jakości estetyczne, które uobecniają się w produktach sztuki w ich liniach,
barwach,

kształtach,

rytmice,

harmonii

itd.,

pełnią

ważną

funkcję

w

doświadczeniach estetycznych sensu stricte, czyli podczas odbioru i tworzenia dzieł
sztuki.

Jakości

estetyczne

powstają

z

jakości

poprzez

ich

sublimację,

uszczegółowienie i inne twórcze procesy podjęte przez twórcę produktu sztuki. Te
pięć pojęć [1) doświadczenie estetyczne w sensie ścisłym, 2) an experience, 3)
jakość jednocząca, 4) jakości, 5) jakości estetyczne] to pojęcia kluczowe dla
niniejszego

rozdziału

i

podjętego

wywodu.

Zaproponowana

interpretacja

deweyowskiej estetyki zmierza w kierunku takiego nań spojrzenia, aby możliwe
było wysłowienie filozofii estetyki jako filozofii szczególnej, jednoczącej jakości
estetycznej. Konsekwencją takiego ujęcia filozofii Deweya jest nieróżnicowanie
doświadczenia

estetycznego

na

jego

rodzaje,

tylko

postrzeganie

tegoż

doświadczenia jako jednego procesu.
W niniejszym rozdziale zajmę się analizowaniem sztuki jako doświadczenia
estetycznego w najważniejszych znaczeniach, jakie udało mi się wydobyć z filozofii
estetyki Deweya. Zacznę od przywołania sztuki jako techné, która zasadniczo nie
może być traktowana jako doświadczenie estetyczne. Następnie przejdę do
przeanalizowania doświadczenia estetycznego rozumianego jako ucieleśnianie
potrzeb estetycznych zbiorowości. W kroku kolejnym zajmę się doświadczeniem
398

Por. S. Stankiewicz, Estetyka pragmatyczna, op. cit., s. 55.
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estetycznym obecnym w procesie tworzenia produktu sztuki i w procesie jego
odbioru. Na końcu przeanalizuję takie doświadczenie estetyczne, które jest
nazywane doświadczeniem rzeczywistym (an experience) i które zasadniczo nie
kończy się powstaniem materialnego wytworu w postaci dzieła sztuki. Ten typ
doświadczenia również ma wielorakie realizacje: może być to doświadczenie o
charakterze

emocjonalnym,

praktycznym,

intelektualnym,

motorycznym,

przyrodniczym, a nawet egzystencjalnym. Podam kolejno przykłady, w jakich
sytuacjach mogą zachodzić: doświadczenia emocjonalne – w kontaktach
międzyludzkich, np. kłótnia; praktyczne: naprawa samochodu; intelektualne –
opracowywanie teorii; motoryczne – gra w golfa; przyrodnicze – w kontakcie z
przyrodą; egzystencjalne – w kontakcie ze światem jako całością. Na kartach Sztuki
i doświadczenia Dewey podaje przykłady niemal każdego z nich. Ostatecznym
zadaniem niniejszej pracy będzie pokazanie, że wszystkie te doświadczenia można
widzieć jako jedno doświadczenie estetyczne (w różny sposób realizowane),
ponieważ dla ukonstytuowania się każdego z nich konieczne jest zaistnienie
specjalnej, spajającej jakości estetycznej.
Zanim jednak przejdę do omawiania doświadczeń estetycznych z
perspektywy różnicy, a następnie podobieństw, zajmę się jeszcze zagadnieniami
sublimowania doświadczenia codziennego w doświadczenie estetyczne, problemem
rekonstrukcji oraz niedyskursywnych faz doświadczenia, a w końcu modernistyczną
dychotomią: publiczne – prywatne.
3.2. Doświadczenie codzienne i doświadczenie estetyczne
Najważniejszą kwestią, jaką Dewey chce podkreślić w związku ze swoją
wizją filozofii estetyki, jest to, że sztuka nie jest obiektem, ale procesem, który tylko
czasami znajduje zwieńczenie w postaci materialnej rzeczy (produktu sztuki).
Sztuka jako doświadczenie estetyczne sensu stricte rodzi się z doświadczeń
codziennych i sublimuje jakości w nich zawarte w jakości estetyczne. Sztukę w
rozumieniu Deweya można określić jako doświadczenie estetyczne (rozumiane w
najogólniejszym sensie) przekształcające i ubogacające jakości wywodzące się z
doświadczenia normalnego, czyli zwyczajnego. Przez jakości trzeba rozumieć
jakości doświadczenia, decydujące o tym, że coś jest określane jako np. zadbane,
kolorowe, świeże, jasne, nowe, wesołe, przejmujące, wspaniałe, satysfakcjonujące
148

itd. Występują one w otoczeniu społecznym oraz środowisku naturalnym i jednostka
je rejestruje za pomocą uposażenia zmysłowego. Są one obiektywne jako elementy
rozmaitych interakcji.
Całość rzeczywistości w filozofii estetyki Deweya składa się z procesów
(interakcji) przeplatanych momentami odpoczynku i stałości. Rzeczy w rozumieniu
filozofa powstają z interakcji właśnie i wraz ze swoim powstaniem prowokują do
dalszych interakcji. Według Deweya sytuacje i zdarzenia są podstawowymi
składowymi rzeczywistości399. Przedmioty natomiast stanowią punkty kulminacyjne
owych zdarzeń i same prowadzą do wykreowania dalszych sytuacji. Kubek zatem
nie jest w zasadzie rzeczą (chociaż używamy takiego skrótu myślowego na jego
określenie), ale procesem, ciągiem zdarzeń, który doprowadził do jego materialnej
manifestacji w takiej właśnie fizycznej postaci i owa materializacja prowokuje
dalsze procesy, np. picie z kubka. Dewey pisze wprost w Experience and Nature, że
Events turn into object400 – Zdarzenia przekształcają się w rzecz (przeł. E. Ch.).
Podobnie jest z powstawaniem dzieł sztuki: są one subtelnymi (od sublimacji)
materializacjami konkretnych doświadczeń estetycznych. Sytuacjonizm Deweya ma
takie konsekwencje, że nie tylko rzeczy są wynikami procesów, ale w ten sposób
konstytuują się również indywidualne jaźnie401. W związku z tym w jego filozofii
obecny jest słaby antropocentryzm, a o podmiocie możemy mówić w kategoriach
potencjalności: ukonstytuowanie się podmiotu zależy od przebiegu danej sytuacji.
Zasadne zatem jest określenie go jako podmiotu słabego.
Dewey w swojej filozofii estetyki akcentuje znaczenie tego, co Roman
Jakobson (1898–1982) określił jako kontekst w znanym schemacie komunikatu
językowego (schemat ten obejmuje sześć składowych: nadawca – odbiorca;
kontekst, komunikat – kontakt, kod402), ponieważ dzieła sztuki rodzą się z interakcji
jednostek z otoczeniem i dzięki kontekstowi powstania mogą być zrozumiane i
przeżyte podczas odbioru. Doświadczenie w rozumieniu metafizycznym jest
szczególną interakcją z otoczeniem, wyróżniającą się spośród innych procesów,
sytuacji i interakcji tym, że nie jest zautomatyzowane, ponieważ przekracza nawyk,
ani nie jest przerwane czy udaremnione. Doświadczenie codzienne w życiu
399

Por. P. Gutowski, Między monizmem a pluralizmem, op. cit., s. 97–129; K. Wilkoszewska, Sztuka
jako rytm życia, op. cit., s. 135–136.
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J. Dewey, Experience and Nature, op. cit., s. 166.
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Por. L. Koczanowicz, Jednostka – działanie – społeczeństwo, op. cit., s. 98–117.
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Por. R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, przeł. K. Pomorska, [w:] idem, W
poszukiwaniu istoty języka, t. II, red. M.R. Mayenowa, Warszawa 1989, s. 81.
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społecznym jest doświadczeniem, w którym nie rozwiązuje się żadnego problemu, a
które jest po prostu wyrazem przystosowania jednostki do otoczenia403.
Doświadczenie takie odbywa się w bliskim kontakcie z otoczeniem, z
uczestnictwem zmysłów i motoryki ciała. Charakteryzuje się tym, że jest taką
interakcją, w której doznawanie przeplata się z działaniem, a te dwa czynniki
wzajemnie się warunkują. Dla codziennego społecznego doświadczenia kluczowe
jest to, że jest ono zakończone, całościowe w takim sensie, że nie zostało
przedwcześnie przerwane i w tym aspekcie najpełniej wyraża adaptację jednostki do
otoczenia.
Każde doświadczenie składa się z faz: 1) działania (doing) i doznawania
(undergoing, having) oraz ich odpowiedników na szerszej płaszczyźnie, czyli:
napierania i ulegania, napięcia i rozluźnienia; 2) myślenia (intelektualnego, czyli
refleksyjnego) oraz odczuwania emocjonalnego i motorycznej kontroli ciała
związanej z danym doświadczeniem (motoryczne postawy ciała – motor sets of
operations). W każdym doświadczeniu, nawet najbardziej praktycznym, musi być
zawarty zarówno element myślenia refleksyjnego (intelektualnego), jak i
dopełniającego

go wypróbowywania w praktyce poprzez

konfrontację z

rzeczywistością404. W każdym doświadczeniu, również tym ściśle intelektualnym, są
także fazy i momenty niedyskursywne związane z odczuwaniem emocjonalnym
oraz dające się werbalizować fazy motoryczne związane z ruchem ciała. Oprócz
doświadczeń codziennych i estetycznych na poziomie społecznym mamy również
doświadczenia problemowe. Te trzy rodzaje doświadczeń będą się różniły między
sobą proporcjami pomiędzy wskazanymi fazami.
Doświadczenie problemowe, które pojawia się w sytuacji nieokreślonej,
charakteryzuje się przewagą fazy myślenia intelektualnego nad fazą odczuwania,
która jest obecna głównie na początku tego doświadczenia. Przebiega ono wedle
następującego schematu: 1. Odczucie trudności, problemu i powstanie w
konsekwencji sytuacji nieokreślonej poprzez swoją nowość i nietypowość, 2.
Wstępna próba analizy owej sytuacji, początkowe jej określenie i badanie, 3.
Staranna analiza, dokładne i systematyczne badanie składowych oraz uwarunkowań
owej sytuacji pod kątem jej rozwiązania, a także przewidywanie tego, co może się
wydarzyć, 4. Stworzenie hipotezy, pomysłu mającego rozwiązać przebadany
403
404

Por. L. Hickman, John Dewey’s Pragmatic Technology, op. cit., s. 60.
Por. J. Dewey, Demokracja i wychowanie, op. cit., s. 156–164.

150

problem, 5. Wdrożenie rozwiązania i przywrócenie harmonii z otoczeniem poprzez
znalezienie

się

w

normalnej

sytuacji405.

Konieczną

fazą

doświadczenia

problemowego jest ulepszanie rzeczywistości. Jest ono zatem doświadczeniem
melioracyjnym w technologicznym, powiedzieć nawet można, twardym sensie.
Doświadczenie codzienne jest doświadczeniem, w którym myślenie
refleksyjne nigdy nie jest pierwszoplanowe. Jest w równowadze z odczuwaniem
albo pozostaje na drugim planie. Doświadczenie codzienne nie jest melioracyjne,
ponieważ nie tworzy udogodnień i ulepszeń, stanowi również punkt wyjścia do
rozmaitych doświadczeń estetycznych.
Doświadczenie estetyczne w sensie ścisłym jest takim doświadczeniem, w
którym faza odczuwania jest szczególnie rozwinięta i pierwszoplanowa. Faza
myślenia refleksyjnego jest obecna częściowo. Jej zadaniem jest koordynowanie
całości procesu, a nie rozwiązywanie problemów, jak to ma miejsce w
doświadczeniu problemowym (chociaż jest jasne, że twórca w procesie tworzenia
stoi przed rozmaitymi przeszkodami). W doświadczeniu estetycznym sensu stricte
można mówić jedynie o odczuwaniu trudności i ich pokonywaniu; nie ma w nim
fazy wdrażania w instrumentalnym sensie. Nie jest ono doświadczeniem
melioracyjnym w ścisłym znaczeniu. Sprawia jednak, że życie społeczne na
poziomie indywidualnym i zbiorowym staje się bogatsze, bardziej interesujące i
prowadzić może do lepszych interakcji społecznych. W tym więc słabym sensie
można mówić o jego melioracyjnym aspekcie. Sztuka jako doświadczenie
estetyczne w najogólniejszym sensie stanowi przede wszystkim jednak żywotne
świadectwo zdolności adaptacyjnych jednostek oraz zdolności do cieszenia się
życiem.
W trakcie doświadczenia jakiegokolwiek typu jednostka jest całkowicie
pochłonięta jego przebiegiem. Kiedy jednak chce je komuś opowiedzieć,
zakomunikować ex post lub wykorzystać w podobnej sytuacji, dokonuje jego
rekonstrukcji, czyli wybiera ważne elementy, dostosowując je do zmienionego już
otoczenia. Do doświadczenia nie ma de facto dostępu poza rekonstrukcją, dlatego że
nie można zaznać żadnego doświadczenia dwa razy: wszystkie są niepowtarzalne.
Można rekonstruować inteligentne, praktyczne, motoryczne i emocjonalne (tylko w
tej części, w jakiej dają się językowo wyrazić) fazy doświadczenia. Rekonstrukcja

405
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wymaga działania selektywnej inteligencji, gdyż jest narzędziem komunikowania i
udoskonalania, dlatego pełni funkcję stricte melioracyjną. Rekonstrukcji zatem
można poddać tylko te fazy doświadczenia, które dają się zwerbalizować.
Doświadczenie codzienne jest doświadczeniem bazowym dla doświadczenia
problemowego (kiedy bowiem odczuta trudność jest niecodzienna i nie da się
przejść od niej od razu do porządku, to należy przede wszystkim posłużyć się
inteligencją i postawić hipotezę, jak należałoby ją rozwiązać) i doświadczenia
estetycznego w szerokim sensie. Doświadczenie estetyczne sensu largo i
problemowe stanowią niejako dwa bieguny doświadczeń, jakich doznają jednostki w
codziennym życiu społecznym. Odpowiadają sobie pod tym względem, że – jak
każde doświadczenie – stanowią wiązkę rozwijających się i zorganizowanych
energii. Różnią się tym, że doświadczenie problemowe jest doświadczeniem
melioracyjnym w mocnym sensie, jaki postuluje Larry Hickman w John Dewey’s
Pragmatic Technology. Natomiast doświadczenie estetyczne rozumiane ogólnie
(może to być an experience albo doświadczenie estetyczne w kontakcie z produktem
sztuki) jest doświadczeniem melioracyjnym tylko częściowo, w słabym znaczeniu
postulowanym
wysubtelnionym,

przez

Richarda

Shustermana.

wysublimowanym

Doświadczenie

doświadczeniem

takie

codziennym.

Jak

jest
by

powiedział Dewey – jest ono bardziej eterialne406.
Jakości estetyczne a sztuka
Ewolucjonizm Deweya można dostrzec w tym, że jednostka, która posiada
samorzutną zdolność do wchodzenia w interakcję ze wszystkimi elementami
otoczenia, wchodzi w kontakt z jakościami na tej samej zasadzie – one są bowiem
elementami otoczenia. Tak jak jednostka przekształca jakiś element swojego
środowiska, np. malując futryny balkonu na nowy kolor, tak samo zajmuje się
jakością estetyczną lub jakościami estetycznymi w doświadczeniu estetycznym
podczas kontaktu z dziełami sztuki. Różnica jest taka, że w manipulowaniu jakością
estetyczną lub jakościami estetycznymi cel zewnętrzny istnieje inaczej, niż kiedy
sercem doświadczenia codziennego jest codzienna jakość.
406

Czyli ulotne, od słowa eter. Słowa tego używa Dewey w rozdziale drugim Sztuki jako
doświadczenia za Keatsem, oznaczać ma ono również sprawy mniej przyziemne, por. J. Dewey,
Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 26.

152

Do pełnego uchwycenia i zrozumienia jakości estetycznych w doświadczeniu
estetycznym sensu stricte nie można podchodzić tak jak do manipulowania
jakościami w doświadczeniu codziennym, ponieważ pełnią one różne funkcje.
Podczas odbioru produktu sztuki uposażenie motoryczno-percepcyjne ustroju dąży
do smakowania, rozkoszowania się jakościami estetycznymi uobecnionymi w owym
produkcie. Natomiast przykładowo podczas budowania mostu (doświadczenie
praktyczne) jakości środowiska (twardość gruntu, wysokość poziomu wody) są
percypowane i poznawane ze względu na osiągnięcie wymiernego rezultatu. Cel
zewnętrzny jest tutaj kluczowy. W doświadczeniu estetycznym, podczas którego
jednostka bezinteresownie przeżywa jakości dzieła, ów cel zewnętrzny nie istnieje.
Tak prezentuje się porównanie doświadczenia estetycznego podczas odbioru sztuki
z doświadczeniem codziennym. Sprawa celu jawi się jednak zupełnie inaczej, gdy
doświadczenie estetyczne w znaczeniu ścisłym zestawimy z doświadczeniem, jakie
jest udziałem zwierząt na poziomie natury. W poniższym fragmencie Dewey
przyrównuje powstawanie sztuki w jej materialnym kształcie do aktywności
zwierząt w środowisku przyrodniczym:
Pierwowzór sztuki mieści się więc w samym procesie życia. Ptaki budują gniazda, a bobry
swe żernie, kiedy współdziałanie wewnętrznych, powodujących nimi sił biologicznych jest
tego rodzaju, że owe siły zostają zaspokojone, a materiał przekształca się w zadowalającej
kumulacji. Możemy zastanawiać się, czy właściwe jest tu słowo „sztuka”, ponieważ
407
obecność bezpośredniego zamiaru jest w tym wypadku wątpliwa .

Tym, co odróżnia ludzką sztukę jako wytwórczość od tego, co robią
zwierzęta, jest właśnie cel. Utrwalenie doświadczenia estetycznego na papierze czy
w obrazie musi wyrastać z wcześniejszego zamiaru. Jednostki odbierające dzieła
sztuki również kierują się celowym dążeniem do ich poznania i zrozumienia.
Zwierzęta natomiast budują swoje „domy” instynktownie i automatycznie. Ich
działalność jest zatem bezcelowa.
Odbieranie jakości estetycznych w doświadczeniu estetycznym w znaczeniu
ścisłym jest procesem bardziej subtelnym i bezcelowym w porównaniu z
doświadczeniem codziennym i problemowym w tym sensie, że rozpoczyna się ze
względu na sam proces odbierania jakości, natomiast w porównaniu ze światem
zwierząt takie doświadczenie estetyczne jest celowe. Twórca dąży do jakiegoś
efektu. Efekt ten, wyobrażanie sobie ostatecznego rezultatu i osiągniecie go, będzie
407
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jednak czymś innym niż wybudowanie mostu. Będzie świadczyło o umiejętności
wchodzenia w interakcję z subtelną materią, a zamysł zrealizuje się poprzez
przykładowo zapisanie wiersza na kartce papieru. Dewey wyjaśnia że (…) wyrażony
materiał, nie jest po prostu zrealizowanym celem, lecz jako przedmiot jest od
początku wyznaczonym celem408. Do uzyskania nowych jakości estetycznych, które
są tkanką doświadczenia estetycznego podczas kontaktu z produktem sztuki,
wystarczy zatem wyznaczenie sobie jakiegoś celu. Manipulowaniem jakościami
estetycznymi w takim doświadczeniu estetycznym zawiaduje proces kierowania
materiału409 czy organizacji energii410, czyli pewna dążność twórcy do nadania
materiałowi określonego kształtu ze względu na wytyczony cel (zamiar).
Na gruncie filozofii estetyki wyróżnić należy cztery rodzaje jakości: 1)
jakości w doświadczeniu i sytuacjach codziennych; 2) jakości estetyczne w
doświadczeniu estetycznym w kontakcie z produktami sztuki; 3) podstawową
przenikającą jakość, która kontroluje każde doświadczenie; 4) jakość scalającą
każde doświadczenie estetyczne, również to podczas odbioru sztuki. Ostatnia jakość
jest efektem zintegrowanego życia jednostki w sensie biologicznym i społecznym i
nie jest do końca tożsama z podstawową przenikającą jakością omawianą w
rozdziale drugim411.
Pierwsze i drugie z wymienionych jakości występują w otoczeniu na
zasadzie obiektywnych, samoistnych całości. Dewey przeciwstawia się wszelkim
teoriom, które postulują, że (…) jakość estetyczna nie przynależy do przedmiotów,
jako do przedmiotów, ale jest projekcją umysłu na przedmioty412. Uważa, że jakości
estetyczne są konkretne i egzystencjalne w tym sensie, że są odmienne dla każdej
jednostki, gdyż przepełnione są jej osobniczą odrębnością413, czyli specyficznym
sposobem postrzegania i odczuwania. Innymi słowy: to, że każda jednostka
postrzega je nieco inaczej, jest trwałą dyspozycją jakości i w niczym nie zmniejsza
ich realnego istnienia w świecie w konkretnych doświadczeniach: Czerwień bowiem
jest zawsze tylko czerwienią właściwą dla materiału w tym jednym jedynym
doświadczeniu414.
408

Ibidem, s. 339.
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Drugi typ jakości powstaje poprzez selektywny wybór jakości z otoczenia,
którymi będzie operował twórca podczas tworzenia dzieła (lub odbiorca podczas
swojego doświadczenia estetycznego). Dewey opisuje ten proces na przykładzie
pracy Matisse’a nad obrazem Radość życia. Materiał (czyli wybrane jakości), aby
stać się:
(…) treścią dzieła musiał zostać poczęty w kategoriach barw jako środka wyrazu, a
swobodne unoszenie się tej sceny i wrażenie taneczności musiały być przełożone na rytmy
415
przestrzenne i linearne oraz kompozycję światła i kolorów .

Początkowo

zatem

twórca

obcował

z

jakościami

codziennego

doświadczenia, takimi jak taneczność, swobodne unoszenie się tańczących osób. Na
kolejnym etapie jakości te – taneczność i unoszenie się – zostały przetworzone i
wysublimowane w estetyczne jakości przestrzenne, linearne i kolorystyczne na
płótnie, żeby osiągnąć określony zamysł: przedstawienie ludzkiego tańca.
O czwartej jakości, czyli emocjonalnej jakości jednoczącej każde
doświadczenie estetyczne, Dewey pisał, że jest to:
(…) niekreślona jakość przenikająca doświadczenie, łączy ona w jedno wszystkie określone
elementy, wszystkie przedmioty, na których ogniskuje się nasza świadomość i co sprawia,
że stają się całością. Najlepszym tego dowodem jest stale towarzyszące nam odczucie,
będące odczuciem bezpośrednim, że rzeczy pasują do siebie, że mają istotne znaczenie lub
416
im go brak .

Jakość ta nie jest po prostu gotowością uposażenia percepcyjnomotorycznego jednostki do wejścia w doświadczenia, ale wynika z pełnej integracji
sensoryczno-motorycznej i społecznej. Mówiąc inaczej, jest ona rezultatem
odczuwania radości z życia jako takiego (czyli w znaczeniu biologicznym) i z
radości uczestnictwa w życiu społecznym. Jakość ta stanowi część wspólną
wszystkich doświadczeń estetycznych, a nie tylko tych powstających w kontakcie z
dziełami sztuki. Istotne jest również to, że może w ogóle się nie pojawić ani podczas
tworzenia dzieła, ani podczas jego odbioru, wtedy dzieło sztuki będzie tylko
martwym produktem pozbawionym ducha doświadczenia estetycznego.
Słowo sztuka ma w filozofii estetyki Deweya wiele znaczeń: to dzieła sztuki,
które zawsze powstają z jakiegoś doświadczenia estetycznego, to doświadczenia
415
416
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estetyczne różnego typu (od indywidualnych doświadczeń tworzenia i odbioru po
doświadczenia kolektywne wyrażające zbiorowe potrzeby estetyczne, a także
prywatne doświadczenia estetyczne). Gdy filozof zdecyduje się na stworzenie jednej
definicji sztuki, podsumowującej dotychczasowe jego rozważania, stwierdza: Sztuka
to jakość, która przenika doświadczenie417. Jakość ta będzie inna niż jakości
obserwowane i doznawane w życiu codziennym, jak również ich przetworzenia w
rozmaitych doświadczeniach estetycznych. Będzie ona dodatkową jakością
wynikającą tylko częściowo z przebiegu doświadczenia estetycznego. Będzie czymś
poza wszelkim celem i dążeniem, będzie jakością wypełniającą wszystkie
doświadczenia estetyczne. Będzie ona stanowić wspólny mianownik tego, co Dewey
nazywa sztuką.
4.3. Sztuka publiczna – sztuka prywatna
Dewey był filozofem nowoczesności, myślicielem modernistycznym, w
którego refleksji nad życiem społecznym uwidacznia się dychotomia: publiczne –
prywatne. Ujawnia ona swoją moc również w jego filozofii estetyki. Do tej pory
zostało omówione wstępnie (w kontraście do doświadczenia codziennego i
problemowego) doświadczenie estetyczne sensu stricte. Taki rodzaj doświadczenia
sytuowałabym niezmiennie w sferze publicznej. Wszelkie doświadczenie estetyczne
ucieleśnione w obiektach materialnych jest publiczne, gdyż staje się ono dostępne
ogółowi ludzi, społeczeństwu poprzez wysubtelnioną materializację, jaka ma
miejsce podczas tego doświadczenia.
Specyfika doświadczeń estetycznych zachodzących całkowicie w sferze
prywatnej jest inna i ta część filozofii estetyki Deweya jest najbardziej oryginalna.
Paradoksalne jest to, że Dewey nie do końca dostrzegał doniosłość tego, że na
gruncie społecznym wyartykułował istnienie nowego doświadczenia estetycznego:
doświadczenia zachodzącego w przestrzeni prywatnej, nie przekuwającego się na
publiczny produkt. Widział doświadczenie estetyczne tam, gdzie nie potrafiono go
dostrzec, w obszarze deprecjonowanym przez estetyków: we własnym domu i we
własnej pracy. Paradoksem jest również to, że Dewey większość swojej koncepcji
budował w oparciu o tradycyjne dzieła sztuki. W Sztuce i doświadczeniu odwołuje
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Ibidem, s. 400.

156

się do malarstwa, poezji, rzeźby, literatury, architektury, a tylko niekiedy do
prywatnych doświadczeń estetycznych. Jednak analiza kryzysu w odbiorze i
obcowaniu ze sztuką w społeczeństwie nowoczesnym doprowadziła go do
sformułowania koncepcji prywatnego doświadczenia estetycznego. Zobaczmy, jak
do tego doszło.
Sztuka jako efekt doświadczeń zbiorowości jest zawsze publiczna. Dzieła
sztuki i obcowanie z nimi w muzeach i galeriach przynależą do dziedziny życia
publicznego. Jak zauważa jednak Dewey, ludzie zniechęceni obcością sztuki
przesuwają swoje potencjalne estetyczne zaangażowanie ze sfery życia publicznego
do sfery bądź na styku tego, co prywatne i publiczne (obserwowanie ludzi-much,
czytanie komiksów etc.), bądź wprost do sfery całkowicie prywatnej – doznając
radości z hodowanych przez siebie kwiatów itd.418 Co więcej, Dewey uważa, że
właśnie ta nowa dziedzina estetycznego zaangażowania (sfera prywatna) powinna
być obiektem szczególnej uwagi ze strony estetyków, ponieważ stanowi nie tylko
dowód swoistej rekompensaty za nieumiejętność zaangażowania się w sztukę
publiczną, ale również ważne zjawisko samo w sobie, mówiące coś istotnego o
społeczeństwie nowoczesnym. To mianowicie, że sztuka dawna lub/i sztucznie
zamknięta w muzeach nie spełnia, w większości przypadków, estetycznych potrzeb
ludzi żyjących w nowoczesności.
Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze przeciętny odbiorca sztuki wystawianej
przez instytucje nie rozumie jej z tego powodu, że jest ona umieszczona w obcym i
nieadekwatnym do jej pierwotnego powstania kontekście (dotyczy to szczególnie
sztuki dawnej i gromadzonej jako efekt podbojów imperiów). Dewey pisze o tym w
następujący sposób:
Kiedy przedmioty artystyczne zostają oddzielone zarówno od warunków, w jakich powstały,
jak od działania w doświadczeniu, wyrasta wokół nich mur, który czyni zupełnie
nieprzejrzystym ich ogólne znaczenie (…). Sztuka zostaje uznana za dziedzinę odrębną,
odciętą od powiązań z treściami i celami wszelkich innych form ludzkiego wysiłku, działań i
419
osiągnięć .

Produkty sztuki zebrane w muzeach i galeriach w sztuczny sposób są
oddzielone od życia codziennego, z którym były związane, nie powinno być więc w
zasadzie niczym zaskakującym, że są trudne w odbiorze i nie przedstawiają
418
419
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żywotnej wartości dla jednostek z innych epok przychodzących w owe miejsca.
Świat nowoczesny jest światem stechnicyzowanym, industrialnym, pełnym maszyn i
pośpiechu, więc jego doświadczenie zbiorowe jest inne niż to uobecnione
przykładowo w malarstwie renesansowym, romantycznym czy wytworach sztuki
afrykańskiej zgromadzonych w muzeach. Jest to pierwsza płaszczyzna alienacji
jednostki ze świata sztuki umieszczonej w muzeach i galeriach. Po drugie odbiorca
nowoczesny

nie

rozumie

jej

z

powodów

ekonomiczno-społecznych.

Skoncentrowany na radzeniu sobie w trudnych, pełnych cierpienia, jak pisze Dewey,
warunkach społeczeństwa kapitalistycznego, nie ma środków: czasu i pieniędzy,
żeby poświęcić jej tyle uwagi, aby stała się ona znacząca. Jego kapitał kulturowy
jest zbyt niski, żeby uczynić ze sztuki wysokiej własne doświadczenie estetyczne.
Po trzecie wreszcie przeciętna osoba może nie rozumieć nowoczesnej sztuki
wysokiej w jej awangardowej odsłonie. Może nie być w stanie pojąć, jak
doświadczenie nowoczesności, z jego wynalazkami i pędem, przyczyniło się do
powstania malarstwa kubistycznego czy pełnego ekscentrycznych kolorów fowizmu
itd.
Obcość sztuki w galeriach prowokuje przeciętnych ludzi do wchodzenia w
interakcje z jakościami estetycznymi reprezentowanymi przez sztukę masową.
Dewey pisze o tym ze zrozumieniem:
Dziedzinami sztuki o najwyższym dziś znaczeniu dla przeciętnego człowieka są te, których
wcale on nie uważa za sztukę: na przykład kino, muzyka jazzowa, komiksy, a też, zbyt
często, informacje prasowe o romantycznych miłościach, morderstwach i wyczynach
bandytów. Albowiem kiedy to wszystko, co znane mu jest jako sztuka, zostaje usunięte do
muzeum czy galerii, wówczas nieodparte dążenie do przeżyć, które same przez się dają
420
radość, znajduje ujście wszędzie tam, gdzie pozwala na to codzienność otoczenia .

Ludzie zatem zniechęceni hermetycznością tego, co obecnie nazywamy
sztuką wysoką, szukają ujścia dla swoich żywotnych potrzeb estetycznych i zabawy
w tym, co napotykają w swoim doświadczeniu codziennym, np. w zaangażowanym
obserwowaniu ludzi-much wspinających się na iglicę wieży421. Dewey zauważa
jednak trzeźwo, że sztuka popularna istniała we wszystkich czasach, ponieważ
sztuka jako dziedzina aktywności ludzkiej jest tak żywotna, że materiał, jaki
wykorzystuje do tworzenia swoich produktów, jest nieograniczony i nie istnieje nic
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zbyt wulgarnego ani niestosownego, z czego nie mogłaby zrobić użytku 422. Odpadki
sztuki wysokiej trafiały i trafiają na ulicę, stając się pożywką dla dalszej kreacji.
Tym filozofia nigdy się nie zajmowała, jak twierdzi sam Dewey423, i jego czasy ze
względu na podjęcie tej tematyki są wyjątkowe.
Sztuka masowa pozostaje na pograniczu życia publicznego i prywatnego.
Wynika to z tego, że powstaje ona z potrzeby kolektywnej i często realizowana jest
w bardzo publiczny, widowiskowy sposób, a jej prywatność, czy wręcz intymność,
polega

na

kompensacyjnym

charakterze:

sztuka

ta

nie

stawia

pytań

ogólnocywilizacyjnych, ale zaspokaja potrzeby „wyżycia” rozmaitych emocji – od
strachu, radości, złości po miłość. Pozwala nadać formę życiu emocjonalnemu, które
jej się domaga. Jeśli jednostka nie wytworzy sobie takiej formy w realnym życiu,
szuka dla niej ujścia w sztuce, która jej to umożliwi. W związku z wyróżnionymi
wyżej trzema płaszczyznami alienacji przeciętny odbiorca rezygnuje, świadomie
bądź nieświadomie, z uczestnictwa w sztuce publicznej. Realizuje swoje estetyczne
potrzeby poprzez kontakt ze sztuką popularną, masową bądź kreując swoje własne
doświadczenia estetyczne na gruncie całkowicie prywatnym w codziennych
rytuałach, takich jak przykładowo uprawa ogrodu.
Istotne jest zrozumienie, że według Deweya jednostka żyjąca w
społeczeństwie nowoczesnym nie jest w stanie zrekonstruować doświadczeń
estetycznych, które doprowadziły do powstania dzieł sztuki z przeszłości, czyli nie
jest w stanie ich twórczo przywołać, podłączając pod obecny kształt życia
społecznego tak, żeby spełniały jej jednostkowe potrzeby estetyczne. Współczesne
życie społeczne jest bowiem inne niż na przykład w renesansie. Należy jednak mieć
na uwadze to, że w każdych warunkach znajdą się ludzie, którzy będą z
powodzeniem budować swoje doświadczenie estetyczne w ramach kontaktu z
dawnymi dziełami zgromadzonymi w muzeach. Zawsze będzie istniała grupa, która
będzie mogła poświęcić swój czas na zrozumienie kontekstu ich powstania. Kontakt
z nimi będzie spełniał ich potrzebę przykładowo odcięcia się od hałasu obecnej
cywilizacji. Będą w stanie zbudować własne doświadczenie estetyczne w interakcji
z nimi. Przykład takiego odbioru można znaleźć w powieści Dzwon Iris Murdoch,
której akcja toczy się w połowie lat pięćdziesiątych w Anglii, a więc w epoce
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bliskiej Deweyowi. Jej bohaterka, Dora Greenfield, spędza część dnia w National
Gallery, doznając uczucia komfortu i pocieszenia, a także wzniosłości i wzruszenia:
Dora była w Galerii Narodowej chyba tysiąc razy i malowidła wydawały jej się
niemal tak znajome jak własna twarz. Przechodząc teraz ich szpalerem, jak przez
ukochany lasek, czuła spływający na nią spokój. Szła jakiś czas bez celu,
przyglądała się ze współczuciem nieszczęsnym zwiedzającym uzbrojonym w
przewodniki i wytrzeszczającym oczy na arcydzieła. Dora nie musiała
wytrzeszczać oczu. Patrzyła na obrazy, jak można w końcu patrzeć, kiedy zna się
już wielkie dzieło naprawdę dobrze, zwracając się ku niemu z godnością, której
ono użyczało. Czuła, że te obrazy naprawdę do niej należą, i pomyślała ze
smutkiem, że są chyba jej jedyną własnością. Zaczerpnąwszy pociechy z
obecności czegoś, co na nią reagowało i było jej przyjazne, Dora na pół
świadomie skierowała kroki do rozmaitych swoich świętości, którym dawniej tak
często oddawała cześć: do rozległych, jasnych obszarów malowideł włoskich,
przestronniejszych i bardziej południowych niż autentyczne Południe, do aniołów
Botticellego, promiennych jak ptaki, szczęśliwych jako bogowie, pozwijanych
jak wicie pnącej rośliny, do wspaniałej cielesnej obecności Zuzanny Fourment,
do tragicznej obecności Margarety Trip, do uroczystego świata
wczesnoporannych barw Piera Della Francesca, do zamkniętego, złoconego
świata Crivellego. Dora zatrzymała się w końcu przed obrazem Gainsborougha,
portretem jego dwóch córeczek. Dzieci kroczą przez las, trzymając się za ręce, a
ich szatki migocą, ich ciemne oczy patrzą poważnie, ich blade twarzyczki, jak
nabrzmiałe pąki, są podobne i zarazem niepodobne.
Dorę zawsze wzruszały obrazy. Dzisiaj też ją wzruszały, ale inaczej.
Dziwiła się, z uczuciem jakby wdzięczności, że nadal są tu wszystkie, i serce
przepełniła jej miłość do obrazów, do ich znaczenia, ich cudownej
szczodrobliwości, wspaniałości. Przyszło jej na myśl, że tu w końcu jest coś
rzeczywistego, coś doskonałego. Kto to powiedział, że doskonałość i
rzeczywistość istnieją obok siebie? Było tu coś, czego jej świadomość nie mogła
tak nikczemnie połknąć i czego nie mogła pozbawiać wartości jako cząstki jej
rojeń. Nawet Paul, pomyślała, istnieje teraz tylko jako ktoś, o kim śniła, czy może
jako niejasne zewnętrzne niebezpieczeństwo, z którym nigdy naprawdę się nie
zatknęła i którego nie rozumiała. Ale obrazy były czymś rzeczywistym, co
istniało poza nią, co przemawiało do niej dobrotliwie, a jednak władczym tonem;
czymś wyniosłym i dobrym, czego obecność rozpraszała posępny, odrętwiały
solipsyzm jej poprzedniego nastroju. Kiedy świat wydawał jej się subiektywny,
wydawał jej się równocześnie nieciekawy i bez wartości. Teraz jednak mimo
wszystko było na nim coś więcej.
Te myśli, niezbyt jasno sformułowane, snuły się Dorze po głowie. Nigdy
dotąd nie myślała w taki sposób o obrazach; ani też nie wyciągnęła teraz
wyraźnego morału. A jednak czuła, że było to objawienie. Patrzyła na
promieniejący, mroczny, tkliwy, pełen sił obraz Gainsborougha i chwyciło ją
nagłe pragnienie, żeby uklęknąć przed nim, objąć go, zapłakać.
Dora rozejrzała się z niepokojem, przestraszona, że ktoś mógł zauważyć jej
uniesienie. Chociaż nie padła plackiem, na jej twarzy musiała się malować
ekstaza i rzeczywiście czuła napływające do oczu łzy. Zobaczyła, że jest sama w
tej sali, i uśmiech wypłynął jej na twarz, mogła teraz spokojnie radować się swoją
mądrością. Spojrzała po raz ostatni na obraz, wciąż się uśmiechając, jak można
się uśmiechać w świątyni, kiedy wiemy, że jesteśmy darzeni względami,
424
wyróżniani, kochani. Potem odwróciła się i wyszła z budynku .
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Ten długi fragment stanowi bez wątpienia opis doświadczenia estetycznego w
kontakcie ze sztuką prezentowaną w National Gallery. Zwróćmy uwagę, że
podstawą tego doświadczenia była znajomość konkretnych dzieł, która wynikała z
systematycznego

z

nimi

obcowania.

Kluczowe

dla

ukonstytuowania

się

doświadczenia estetycznego były jednak nie wiadomości z historii sztuki, ale to, że
bohaterka potrafiła włączyć oferowane przez obrazy jakości estetyczne (możemy je
dokładnie określić, są to: rozległość, jasność, przestronność, wspaniałość, tragiczna
obecność, uroczystość, szczodrobliwość, doskonałość itd.) w swoje życie i
zaspokoić własne potrzeby estetyczne. Kontakt z nimi dawał jej ulgę, prowadząc do
kulminacji w postaci ekstazy.
Takie kształtowanie doświadczeń estetycznych w dobie społeczeństwa
nowoczesnego jest raczej wyjątkiem niż regułą. Model ten jest elitarny (a może
nawet antykwaryczny, żeby przywołać określenie Nietzschego) i Dewey zdawał
sobie sprawę, że powstaje zupełnie nowy typ doświadczenia: doświadczenia
estetyczne rodzące się podczas codziennych, zwykłych czynności przeciętnego
człowieka. Zdołał zauważyć coś, co do tej pory było tylko czasem instynktownie
rozpoznawane przez artystów i niezwykle rzadko przez teoretyków, a mianowicie
to, że nie tylko sztuka jako suma pewnych wytworów dysponuje jakościami
estetycznymi (gotowymi do przekształcenia przez ludzi w kontakcie z owymi
wytworami), ale także sam proces życia może być jakościowy estetycznie, a to, jak
żyjemy, może być źródłem doznań o charakterze estetycznym, takich jak:
spełnienie, satysfakcja, zadowolenie, szczęście. W związku z tym samo życie jest
sztuką. Słowa Rilkego mogą świadczyć o instynktownym zrozumieniu tej kwestii:
Również sztuka to pewien sposób życia i można się do niej przygotowywać, nie wiedząc o
tym, żyjąc jakkolwiek; we wszystkim, co rzeczywiste, człowiek jest bliżej sztuki i jest
bardziej z nią związany niż w nierzeczywistych, na poły artystycznych zawodach, które
mamiąc zbliżeniem do niej, praktycznie zaprzeczają istnieniu wielkiej sztuki i okaleczając
je, jak dajmy na to całe dziennikarstwo i prawie każda krytyka, i trzy czwarte tego, co zwie
425
się i chce się zwać literaturą .

Dotychczasowe rozważania miały charakter wprowadzający do zagadnienia
doświadczenia estetycznego w filozofii estetyki Deweya. W dalszej części zajmę się
systematyczną

analizą

wszystkich

rodzajów
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doświadczeń

estetycznych

R.M. Rilke, Listy do młodego poety, przeł. J. Nowotniak, Warszawa [brak daty wydania], Czuły
Barbarzyńca Press, s. 111.

161

wyróżnionych przez filozofa. Ostatecznym celem niniejszego tekstu jest bowiem
mocniejsze zaakcentowanie obecnej u Deweya intuicji, tej mianowicie, że dzięki
znaczeniu jakości jednoczącej występującej we wszystkich doświadczeniach
estetycznych mamy do czynienia w istocie tylko z jednym doświadczeniu
estetycznym (mającym wiele twarzy), które jest synonimem sztuki. Ze względu na
charakter

owej

szczególnej

jakości,

która

jest

odczuwana,

jest

ona

nierekonstruowalna. Jakość ta ma pozaintelektualny charakter, jest emocjonalna i
może być jedynie odczuwana przez jednostkę jako efekt jej integracji z otoczeniem
społecznym i naturalnym, a w żadnym razie nie może być pomyślana. To wszystko
buduje specyfikę sztuki jako doświadczenia estetycznego, odróżniającą ją od innych
doświadczeń – normalnych i problemowych – jako niepowtarzalną, oryginalną i
ściśle związaną z warunkami społecznymi, które podlegają dużym zmianom.
Najważniejsza okazuje się centralna rola emocji, ponieważ one decydują o tym, że
sztuka jako doświadczenie estetyczne nie może zostać zrekonstruowana ani
zredukowana do żadnego innego typu doświadczenia. To one również sprawiają, że
w doświadczeniu estetycznym znikają wszelkie podziały: zarówno na stronę
podmiotową i przedmiotową, jak i na życie publiczne i prywatne.
Sfera publiczna
4.4. Sztuka jako wytwarzanie (techné)
Pierwotne rozumienie sztuki według Deweya należy kierować ku
wytwórczości. Sztuka jako aktywność i proces, którego efektem jest wytworzenie
konkretnych rzeczy (techné), jest naturalną potrzebą człowieka i pojawiała się u
zarania ludzkości, czyli w epoce paleolitu, a następnie ewoluowała razem z
gatunkiem. Jest ona umiejętnością produkowania rzeczy:

Sztuka jest to proces wytwarzania lub wykonywania. Definicja ta odnosi się zarówno do
sztuk pięknych jak do sztuk stosowanych, technicznych. Sztuką jest lepienie z gliny,
ciosanie marmuru, odlewanie w brązie, nakładanie farb, wznoszenie budowli, śpiewanie
pieśni, gra na instrumentach, odgrywanie roli w teatrze, wykonywanie rytmicznych ruchów
w tańcu. Każda sztuka dokonuje czegoś w stosunku do jakiegoś fizykalnego materiału,
niezależnie czy jest nim ciało artysty, czy coś poza ciałem, przy użyciu lub bez jakiegoś
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pośredniczącego narzędzia, w celu wytworzenia czegoś widzialnego, słyszalnego lub
426
namacalnego .

W tym technicznym rozumieniu sztuka jako wytwarzanie produktów sztuki
nie różni się niczym od wytwarzania narzędzi i innych przedmiotów codziennego
użytku. Jest społeczną dyspozycją, nawykiem427, który ma służyć ogólnemu
postępowi cywilizacyjnemu: The eternal dignity and labor and art lies in their
effecting that permanent reshaping of environment which is the substantial
foundation of future security and progress428 – Wieczna godność pracy i sztuki leży
w dokonywaniu ciągłych zmian w środowisku, które jest podstawowym fundamentem
przyszłego bezpieczeństwa i postępu (przeł. E.Ch.).
Sztuka jako nawyk może być przekazywana jednostce przez jednostkę i z
pokolenia na pokolenie, a więc nauczana bezpośrednio w szkole i pośrednio w
procesie socjalizacji społeczeństwa cywilizowanego. Nie ulega wątpliwości, że
historia sztuki rozumiana jako historia materialnego dziedzictwa cywilizacji
ludzkich pełna jest szkół, w których mistrzowie nauczali swoich uczniów, po
pierwsze, jak w ogóle malować, czyli posługiwać się farbami, płótnem i pędzlem
(narzędziami) w celu wyprodukowania obrazu; po drugie malować w określonym
dla danej szkoły stylu. Tak jak szewc uczy sztuki zelowania obuwia, tak artysta
malarz uczy sztuki wytwarzania produktów sztuki, jakimi są obrazy i inne malunki.
Wyuczenie nawyku, czyli pewnej umiejętności, polega na stworzeniu trwałej
dyspozycji w jakimś zakresie, która pozwoli na kreowanie późniejszych nowych
doświadczeń. Umiejętność malowania pozwala malarzowi kontrolować jego
malarskie środowisko poprzez to, że w każdej chwili może on sięgnąć po swoje
dyspozycje, stworzyć jakiś obraz i w ten sposób zmienić coś w swoim malarskim
otoczeniu. Nawyk pozwala nadać kierunek działaniu; dzięki wypracowanym
nawykom jednostka robi coś celowo, czyli wedle planu, metody, mając na
względzie określony efekt. To odróżnia ludzi od zwierząt. Nawyk jest gotowością
do celowych zmian otoczenia. Kiedy jednostka zdecyduje się go wykorzystać do
działania, to owo działanie może być albo rutynowe, czyli pozbawione większej
inwencji

i

ograniczone

do

prostej

aktywacji
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nawyku,

albo

może

być

doświadczeniem, czyli interakcją bardziej twórczą, zaawansowaną, zintegrowaną i
całościową niż rutynowa interakcja.
W procesie produkowania rzeczy, czyli nadawania materialnego kształtu
pewnym pomysłom, ludzie kierują się dociekaniem (metodą inteligentną), która jest
wyrazem imperatywu przetwarzania oraz ulepszania rzeczywistości, dlatego proces
produkcji może być z łatwością rekonstruowany. Postęp w wytwórczości polega
właśnie na tym, że dotychczasowe wytwory są reorganizowane, stają się zatem
bardziej użyteczne bądź ładniejsze lub wykonanie ich jest mniej czasochłonne.
Podobny proces ma miejsce w sztukach pięknych, ponieważ sztuka rozumiana jako
nawyk cywilizacyjny jest również umiejętnością przekształcania materii i
manipulowania nią. Jest nauczana jako zdobycz w rozwoju ludzkości, ponieważ
pomaga żyć w wygodniejszym, przyjemniejszym, bardziej odpornym na czynniki
środowiska zewnętrznego otoczeniu. Co więcej, jest koniecznością cywilizacyjną,
ponieważ

bez

ciągle

rekonstruowanej,

czyli

udoskonalanej,

umiejętności

wytwarzania rzeczy, w tym produktów sztuki, ludzkość zastygłaby w stagnacji, co
oznaczałoby regres. Wyrastając z imperatywu postępu, sztuka jako wytwórczość nie
może być implementowana odgórnie – rodzi się wyłącznie oddolnie jako wynik
ludzkich dążeń. O sztuce tak rozumianej Dewey pisze: (…) nie jest ani czysto
wewnętrzna, ani czysto fizyczna. Jak każda forma czynności wprowadza zmianę w
świecie429.
Wprowadzenie zmiany w świecie w wymiernym, materialnym kształcie jest
tym, co różni to rozumienie sztuki od rozumienia jej jako doświadczenia. Sztuka
jako doświadczenie estetyczne we wszystkich swoich odcieniach nie ma
namacalnych, technologicznych ambicji melioracyjnych, które uzasadniane są
postępem cywilizacyjnym; rodzi się w momentach maksymalnego przystosowania
się jednostki do otoczenia. Melioracja w tym wypadku polega na ubogaceniu życia i
jego odczuwania przez jednostkę, która doznaje takiego doświadczenia, oraz przez
osoby, które się z nią stykają. Geneza sztuki jako doświadczenia jest subtelniejsza i
nie mieści się w imperatywie rozwoju cywilizacyjnego.
Sztuka rozumiana jako doświadczenie estetyczne sensu stricte, jakkolwiek
wykorzystuje jakiś produkt sztuki do swojego przebiegu, nie jest skoncentrowana na
wytwarzaniu rzeczy jako warunku sine qua non, dlatego też nie jest technologiczna.
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Nie kieruje się żadnym celem zewnętrznym, gwarantującym późniejszy postęp
cywilizacyjny, i nie wykorzystuje w dominującym stopniu inteligencji430 jako
narzędzia do zmian w swoim otoczeniu. Artysta, który wszak tworzy przede
wszystkim ze względu na rozwijanie jakości w doświadczeniu, a nie ze względu na
zmianę materiału i jego zużycie, często zaczyna pracę od nowa, niszcząc lub
pozostawiając na boku dotychczasową materialną realizację. Z punktu widzenia
sztuki jako wytwórczości to postępowanie jest nieekonomiczne – zaczynanie wciąż
od nowa spowalnia rozwój.
Sztuka jako doświadczenie estetyczne jest raczej czerpaniem z postępu, który
już się dokonał; świadczy o wcześniejszym przystosowaniu się – jest jego owocem,
najwyższą konsekwencją. Larry Hickman zauważa, że: Dewey argued that there are
vast regions of aesthetic experience that will never be the object of transformation
by intelligent inquiry or the application of productive skill431 – Dewey twierdził, że
są duże obszary doświadczenia estetycznego, które nigdy nie będą obiektem
przekształcenia przez inteligentne dociekanie ani zastosowanie umiejętności
wytwarzania (przeł. E. Ch.). Sztuka rozumiana jako doświadczenie estetyczne jest
obszarem, w którym nie testuje się efektywności inteligentnego myślenia ani nie
wdraża się umiejętności technologicznych. Jej melioracyjny charakter zasadza się na
tym, że wpływa ona pozytywnie na odczuwanie radości życia w jego
międzyludzkich i emocjonalnych ramach. Wznosi życie ludzi w społeczeństwie
nowoczesnym na wyższy poziom ich osobistego rozwoju. Poprawia styl i jakość ich
życia.
Sztuka w pierwotnym rozumieniu – jako wytwarzanie rzeczy – jest
materialną bazą do zajścia późniejszych doświadczeń estetycznych. Sztuka jako
doświadczenie estetyczne w sensie ścisłym zawsze ma materialny wymiar,
ponieważ zachodzi w zmiennym świecie fizycznym, ale nigdy nie można jej
utożsamiać z rzeczami, produktami wytwórczości:
Błąd zasadniczy tkwi (…) w nieodróżnianiu wytworu fizycznego od przedmiotu
estetycznego, a ten właśnie jest przedmiotem percepcji. Fizykalnie posąg jest tylko bryłą
marmuru i niczym więcej. (…) Utożsamianie fizykalnej bryły z rzeźbą, będącą przecież
dziełem sztuki, jest absurdem. Czymże byłaby wówczas gra świateł na frontonie budynku
432
wraz z ciągłą zmianą cieni, blasków, kolorów i przemieszczających się refleksów?
430
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Ważne w poruszonym kontekście jest podkreślenie, że Dewey nie uważał za
właściwe odróżnianie sztuk użytkowych (rzemiosł, designu) od sztuk pięknych
rozumianych jako techné. Jako wytwarzanie produktów obie dziedziny są
sprawnościami cywilizacyjnymi służącymi lepszemu odnalezieniu się w otoczeniu.
W obu zachodzi postęp, obie kierują się inteligencją, obie służą skomplikowanej
adaptacji jednostek ludzkich do środowiska naturalnego i społecznego. Sztuka
rozumiana tylko i wyłącznie jako wytwarzanie nie jest jednak doświadczeniem
estetycznym, co przedstawia poniższa tabela.

Sztuka jako wytwarzanie

Sztuka jako doświadczenie estetyczne

Powstaje z nawyku

Powstaje z doświadczenia codziennego

Metoda eksperymentalna (inquiry)

Odczuwanie jakości i rozkoszowanie się

i rekonstrukcja

nimi

Postęp (cel zewnętrzny)

Spełnienie potrzeby estetycznej (cel
wewnętrzny)

Funkcja adaptacyjna

Wyraz adaptacji

Buty, bryła marmuru w rzeźbie,

Doświadczenie rzeźby (percepcja),

malowidło w obrazie, zapis nutowy

doświadczenie obrazu (percepcja),

muzyki

tworzenie dzieła sztuki (proces twórczy)

Sfera publiczna
4.5. Doświadczenia estetyczne
4.5.1. Sztuka jako doświadczenie zbiorowości
Dewey uważał – podobnie jak współczesny mu Walter Benjamin (1892–
1940)433 – że dzieła sztuki, czyli przedmioty obarczone znaczeniem przez jakości
estetyczne w nich zawarte, rodzą się w społecznym rytuale. Jądrem sztuki jest
433
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uczestnictwo w doświadczeniu wspólnotowym. Sztuka jako przedmiot służyła
rytuałowi i była jego wyrazem.
Dewey wyjaśnia to na przykładzie Partenonu. Cywilizacja starożytnej Grecji
wytworzyła świątynię (Partenon), ponieważ wynikało to z jej żywotnej potrzeby
obywatelskiego życia wspólnotowego:
Partenon uznany jest powszechnie za wielkie dzieło sztuki. Ma on jednak znaczenie
estetyczne tylko wtedy, kiedy staje się doświadczeniem dla istoty ludzkiej. (…) Ten, kto
pragnie teoretycznie zajmować się estetycznym doświadczeniem ucieleśnionym w
Partenonie, musi uświadomić sobie, co mieli ze sobą wspólnego ludzie, w których życiu on
się znalazł, zarówno ci, co byli jego twórcami, jak ci, których potrzeby zaspokoił, z ludźmi
434
w naszych własnych domach i na naszych własnych ulicach .

Pierwotnie więc istniała jakaś potrzeba estetyczna zbiorowości (tutaj
uczestnictwa w rytuale obywatelsko-religijnym), dała ona początek doświadczeniu
estetycznemu, którego zwieńczeniem była ta właśnie budowla. Tworzy się zatem
triada: potrzeba, jej spełnienie, tworzące doświadczenie, i „dowód” tego
doświadczenia w postaci świątyni. Świątynia de facto nie jest rzeczą, tylko, jak
pisze Dewey, ucieleśnieniem owego zbiorowego doświadczenia estetycznego.
Dlaczego to doświadczenie można uznać za estetyczne? Ponieważ, po pierwsze,
wyrastało ono z potrzeby, którą można określić jako pragnienie zjednoczenia się ze
swoimi otoczeniem, na które składają się ludzie, natura, przedmioty i twory kultury
w nim się znajdujące. Po drugie zaś krystalizowało oraz wyrażało emocje i
duchowość życia konkretnej wspólnoty, czyli dało materialny wyraz jakościom
obecnym w doświadczeniu zbiorowym. Jakości estetyczne, które powstały na bazie
jakości obecnych w doświadczeniu zbiorowym, to w odniesieniu do Partenonu
przykładowo: harmonia, wzniosłość, piękno. W doświadczeniu estetycznym
zbiorowości jakości codzienne są przetwarzane i komunikowane innym członkom
wspólnoty, a przetworzone w dziele (Partenonie) zyskują walor estetyczny, stają się
zatem jakościami estetycznymi.
Sztukę w omawianym znaczeniu należy pojmować jako epifanię
doświadczenia

estetycznego

zbiorowości.

Żeby

zrozumieć

dzieło

sztuki,

przykładowo omawiany właśnie Partenon, trzeba nie tylko zobaczyć w nim owo
przeszłe doświadczenie estetyczne, ale należy także stworzyć razem z nim własne
doświadczenie tego typu. Jest to o tyle trudne, że dla człowieka współczesnego
434
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Partenon nie ma tego szczególnego znaczenia, jakie miał dla Ateńczyków, ponieważ
nie wyrasta z jego potrzeb estetycznych i nie przystaje do jego codzienności.
Jednostka żyjąca w nowoczesności nie potrafi również zrozumieć zbiorowego
doświadczenia estetycznego, z którego powstał Partenon. Naturalny kontekst
rytualny – żeby posłużyć się sformułowaniem Waltera Benjamina435 – który dał
impuls do budowy tej świątyni, nie jest rozpoznawany w XX wieku. Aura tego
dzieła nie ma mocy oddziaływania, ponieważ Partenon funkcjonuje obecnie w
sztucznych warunkach.
Podsumowując,

rozumienie

sztuki

jako

estetycznego

doświadczenia

zbiorowego wydaje się podobne do rozumienia sztuki jako wytwórczości, ponieważ
spektakularne realizacje w postaci piramid, Partenonu czy innych pomników
cywilizacji przyćmiewają fakt, że powstały, jak twierdzi Dewey, z estetycznych
potrzeb wspólnoty. Filozof nie ma jednak wątpliwości, że każda cywilizacja szuka
formy czy ujścia dla swojego estetycznego doświadczenia kolektywnego. Dewey
pisze:
Ponieważ materiał doświadczenia estetycznego związany jest z człowiekiem – przez swe
związki z naturą, której jest częścią – więc ma on również charakter społeczny.
Doświadczenie estetyczne jest przejawem – trwałym świadectwem i uczczeniem – życia
cywilizacji, z niego czerpie ona środki swego rozwoju, w nim znajduje ostateczną ocenę
436
swej wartości .

Jest rzeczą zrozumiałą, że dystans wynikający z upływu czasu pozwala wyraźniej
uzmysłowić sobie ten proces. Potrafimy z łatwością dostrzec to, jak broń, obrzędy
czy kodeksy takie jak Magna Charta wyrażają jakości minionych cywilizacji i
nadają im walor estetyczny. Przykładowo majestat Rzymu (majestat jest naczelną
jakością tej cywilizacji według Deweya) ucieleśniają nie tyle budowle, ile kodeksy i
systemy prawne. Doświadczenia, które doprowadziły do powstania tych ucieleśnień,
nie są jednak dla nas już dostępne, bo – jak pisze Dewey – można je studiować, ale
nie można ich przeżyć437.
Każda kultura wywarza specyficznego dla siebie ducha wspólnoty –
kolektywną indywidualność438, z której bierze początek jej zbiorowe doświadczenie
estetyczne i jego materialne wyrazy. Dewey uważa, że sztuka jego czasu przeżywa
Por. W. Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, op. cit., s. 29.
J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 400.
437
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kryzys, ponieważ nie potrafi stworzyć dzieł, które odpowiadałby duchowi
nowoczesności. Cechą charakterystyczną czasów nowoczesnych jest niespotykany
do tej pory rozwój nauki i technologii, które zupełnie zmieniły życie codzienne,
czyniąc je pełnym pośpiechu i pozbawionym odniesień religijnych. W tych
warunkach nie powstała jeszcze sztuka, która by wyrażała specyfikę duchową
społeczeństwa dojrzałego kapitalizmu. Można powiedzieć, że życie codzienne
zwykłych ludzi, skąd sztuka bierze początek, nie nadąża za naukowo-technicznymi
zmianami w postrzeganiu świata. Widoczna jest również inna niespoistość, a
mianowicie między tym, co znajduje się w muzeach i galeriach, a wytworami
techniki. Sztuki piękne i użytkowe powinny iść razem, powinny sobie odpowiadać –
tak się jednak nie dzieje, ponieważ produkcja użytkowa jest zbyt mechaniczna, a
sztuka zbyt powolna. Dewey uważa ponadto, że sztuka jego czasu jest tylko salonem
piękności cywilizacji, jedynie ją upiększa439, bo nie potrafi oddać ducha zmian
ideowych, jakie się w niej dokonują. Sztuka w dwudziestym wieku ugrzęzła w
konwencjonalnym zastoju440. Dewey tak diagnozuje nowoczesność z punku
widzenia doświadczenia estetycznego społeczności:
W społeczeństwie niedoskonałym – a żadna społeczność ludzka nigdy nie będzie doskonała
– sztuka na zawsze pozostanie w jakimś stopniu ucieczką od zasadniczych spraw życia lub
przypadkową dekoracją. W społeczności natomiast lepiej zorganizowanej od tej, w jakiej
przyszło nam żyć, wszelkim rodzajom twórczości towarzyszyć może nieskończenie więcej
szczęścia, aniżeli dzieje się to obecnie. Ogromny jest zakres organizacji w naszym świecie,
ale jest ona tylko zewnętrzna, nie dotyczy ładu rozwijającego się doświadczenia,
doświadczenia, które by ponadto obejmowało całą żywą istotę w jej dążeniu do
spełniającego zakończenia. Dzieła sztuki, które nie oderwały się od życia codziennego i
znajdują szeroki oddźwięk społeczny, potwierdzają jedność życia społecznego, ale
również sprzyjają powstawaniu takiego życia (wyróż. E.Ch.). (…) Jeśli sztuka ma pełnić
swą rolę, musi również przeobrażać doświadczenie całego społeczeństwa w kierunku
441
większego ładu i większej jedności .

Ład społeczeństwa nowoczesnego jest zewnętrzny, ponieważ wynika głównie z
realizowania celów zewnętrznych. Ulepszanie społeczeństwa i rzeczywistości w
kontekście postępu, czyli kreowanie interakcji zewnętrznych kierowanych przez
inteligencję, ma się bardzo dobrze. Problem polega na tym, że doświadczenia
międzyludzkie i prywatne nie są spoiste, znaczące i zintegrowane z postępem
cywilizacyjnym; nie odznaczają się one wewnętrznym ładem i harmonią. Sztuka
439
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jako doświadczenie estetyczne zbiorowości powinna kreować spójne doświadczenia
wyrastające z codzienności jednostki, istoty żywej. W ten sposób przyczyniałby się
do większego poczucia spełnienia doznawanego przez jednostkę. Dewey w
cytowanym

fragmencie

wspomina

o

melioracyjnej

wartości

sztuki

jako

doświadczenia estetycznego zbiorowości: takie doświadczenia wzmacniają jedność
społeczną i wzmagają żywotność społeczeństwa. Ich funkcja polega na zmianie
społecznej, która wyraża się w doświadczaniu większego porządku, harmonii,
poczucia wspólnoty przez jednostki tego społeczeństwa. Dewey uważa jednak, że
nowoczesność nie posiada kolektywnego doświadczenia estetycznego, które
ubogacałoby życie społeczne – i na tym polega kryzys i w sztuce, i w
społeczeństwie.
4.5.2. Sztuka jako doświadczenie estetyczne jednostki w kontakcie z dziełami sztuki
W Sztuce jako doświadczeniu Dewey koncentruje się na pokazaniu, że
jądrem sztuki jest doświadczanie estetyczne. W swojej głównej pracy estetycznej
filozof zajmuje się przede wszystkimi doświadczeniami estetycznymi, które
powstają podczas odbioru dzieł sztuki przez jednostki. Chociaż doskonale zdawał
sobie sprawę, że ludzie w nowoczesnym społeczeństwie nie rozumieją dawnych i
nowych produktów sztuki zamkniętych w galeriach i muzeach, w związku z tym
takie doświadczania zachodzą nieczęsto, to zręby swojej koncepcji estetycznej
zbudował właśnie w odniesieniu do sztuki tradycyjnej i publicznej. Wszelka sztuka
posiadająca materialny kształt przynależy do społeczeństwa jako takiego (czyli do
tego, co publiczne i ogólne), a Dewey był przede wszystkim filozofem społecznym.
Tym więc możemy tłumaczyć to, że bardziej koncentrował się na sferze publicznej i
doświadczeniach

tam

zachodzących

niż

na

prywatnych

doświadczeniach

estetycznych poza galeriami, muzeami i pomnikami historii.
Tworzenie i odbiór, czyli jedność artystycznego i estetycznego
Dzieła sztuki mogą być postrzegane ze względu na jakości estetyczne w nich
uobecnione w dwojaki sposób. Pierwsza sytuacja zachodzi wtedy, gdy dzieło jest
już gotowe – powstało jako zwieńczenie pewnego procesu – i dzięki temu, że
posiada estetycznie jakościowy (a nie tylko materialny) kształt, można wejść z nim
170

w estetyczny kontakt. Można zatem rozpocząć interakcję z jakościami estetycznymi
w nim funkcjonującymi. Jest to sytuacja odbioru dzieła sztuki – dzieło sztuki jest
percypowane nie ze względu na swoją fizyczną materialność, ale ze względu na
jakości estetyczne, które owa materialność umożliwia. Druga sytuacja ma miejsce
wtedy, kiedy wytwórca-artysta (czy nadawca, żeby użyć terminologii Jakobsona)
podejmuje zamiar, aby jakości obecne w rzeczywistości i stanowiące dla niego
inspirację ubogacić, połączyć i w konsekwencji przekształcić w taki sposób, żeby
powstały jakości estetyczne. W procesie tym ważne jest podjęcie decyzji, że
interakcja ta zostanie uwieczniona w sposób materialny, co wytworzy w efekcie
dzieło sztuki, które od tego momentu będzie stanowić element życia społecznego.
Dewey uważał, że proces estetycznego odbioru dzieł sztuki i proces ich
tworzenia są procesami odpowiadającymi sobie, nie tylko dlatego, że jeden i drugi
jest interakcją jednostki z elementem otoczenia442, ale również dlatego, że pojawia
się dodatkowa jakość estetyczna, która spaja i przenika zarówno proces tworzenia,
jak i proces odbioru. To ona w konsekwencji decyduje o tym, że można mówić o
zajściu doświadczenia estetycznego rozumianego jako sztuka. Jakość ta nazywa się
unifying, pervasive quality albo moving quality – i jest to jakość emocjonalna, która
łączy wszystkie etapy odbioru/tworzenia dzieła, decydując o jego wewnętrznej i
zewnętrznej spoistości oraz atrakcyjności. W przypadku tworzenia dzieła twórca
musi doświadczyć owej jakości, po pierwsze na bazie interakcji z jakościami
otoczenia, po drugie jako jakości życia (albo swojego własnego, albo zbiorowego),
żeby scalić dzieło w całość. W przypadku odbioru jednostka nie tylko dekoduje ową
jakość spajającą, której doznał twórca, oraz inne jakości, które zawarł w dziele, ale
musi zaangażować również jakość scalającą po swojej stronie. Można spróbować ją
opisać jako emocjonalne zaangażowanie. Jej obecność da się jednak stwierdzić
zawsze ex post – po zakończeniu doświadczenia, chociaż jest ona odczuwana od
początku. Jakość scalająca jest konieczna do zajścia doświadczenia estetycznego.
Żeby ujawniła się w pełni, potrzebne są inne elementy ukazujące pełnię jej
znaczenia.
Poniżej zajmę się czynnikami, które składają się na estetyczność
doświadczenia podczas kontaktu z dziełem sztuki: bezinteresowną interakcją,
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ekspresją, integracją strony przedmiotowej i podmiotowej, rytmem, zakończeniem (i
jego wcześniejszym przeczuwaniem).
Bezinteresowna interakcja
Interakcja

w

doświadczeniu

estetycznym

polega

na

harmonijnym

przeplataniu się faz doznawania (undergoing, having) i działania (doing). Istotna jest
równowaga pomiędzy nimi, polegająca na tym, że żadna faza nie powinna wyraźnie
dominować. Doznawanie jest aktywnym aktem percepcyjnym, dostrzeganiem i
wydobywaniem jakości estetycznych. Faza działania jest reagowaniem na nie, czy to
w zmianie postrzegania i motoryki ciała, czy w modyfikacji materiału w celu
osiągnięcia takiego albo innego efektu estetycznego. Dewey łączy ze sobą momenty
estetyczne: dostrzegania, percepcji, poczucia satysfakcji; i artystyczne: wytwarzania,
odtwarzania, czyli manipulowania materią. Deklaruje, że używa terminu estetyczny
na określenie całego splotu zagadnień artystycznych i estetycznych, a czasem
ograniczamy go tylko do aspektu receptywnego i percepcyjnego443. Faza doznawania
(estetyczna) jest fazą receptywną, faza działania (artystyczna bądź artystycznoestetyczna) jest fazą czynną.
W fazie doznawania artysta wyobraża sobie efekt, przewiduje, co dalej zrobi.
W fazie tej obecny jest pierwiastek inteligentnego myślenia, który sprawia, że
twórca dostrzega związki pomiędzy poszczególnymi częściami pracy a jej
zamierzonym efektem:
Malarz musi świadomie odczuwać następstwa, jakie spowoduje każde pociągnięcie pędzla,
w przeciwnym bowiem razie nie będzie sobie zdawał sprawy z tego, co robi, ani gdzie jego
praca zmierza. Co więcej, musi dostrzegać wszystkie konkretne związki z tym, co robi i
czego doznaje w zależności od całości, jaką zamierza wykonać. Pojmowanie owych
zależności jest właśnie myśleniem, jednym z najbardziej wymagających rodzajów
444
myślenia .

Dewey pisze dalej, że inteligencja, którą posługuje się artysta wizualny, nie
jest taką inteligencją, jaką posługuje się matematyk, myślący w kategoriach symboli
matematycznych. Artysta myśli w kategoriach relacji oraz jakości i jest to dla
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444
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Deweya swoisty dla sztuk pięknych sposób myślenia, tzw. myślenie jakościowe445.
W każdej ze sztuk owe relacje i jakości będą się kształtować inaczej.
Ważne w tym miejscu jest podkreślenie, że Dewey rozumiał termin
inteligencja w bardzo szeroki sposób, antycypując niejako teorię wielorakich
inteligencji, która pojawiała się w latach 80. XX w. w psychologii edukacyjnej.
Zdawał sobie sprawę z tego, że różne typy aktywności ludzkich wymagają
odpowiadających im sposobów myślenia. Artyści wizualni zazwyczaj mają dobrze
rozwiniętą inteligencję wizualną i przestrzenną, muzycy – muzyczną, literaci –
językową i interpersonalną itd.446
Artysta tworzący malunek w biernej fazie doznawania przewiduje, analizuje,
wyobraża sobie efekty swoich manipulacji jakościami. Jest więc tutaj zawarty także
ładunek myślenia refleksyjnego (dociekania) – tak też można najogólniej nazwać
inteligencję. W doświadczeniu estetycznym nie jest on jednak dominujący. Artysta,
który tylko się zastanawia nad jakościami i je kontempluje, nie podejmując żadnych
działań w celu ich dalszego przekształcenia i uzyskania zamierzonego efektu, jest
nieudolny i nie jest w stanie wejść w doświadczenie estetyczne zbudowane wokół
jakości, które wybrał.
Sposób pojmowania przez Deweya artystycznej kreacji może nieco pomóc
zrozumieć, dlaczego filozof łączył tworzenie dzieł sztuki z ich odbieraniem, a to, co
artystyczne, z tym, co estetyczne. Akt wytwarzania nie może być kompulsywnym,
mechanicznym działaniem, ale musi być dokonywany ze względu na doświadczenie
postrzegania, które przypadnie w udziale odbiorcy. Twórca nie tylko wyobraża
sobie ostateczny efekt, ale również to, jak dzieło będzie percypował jego widz
(odbiorca)447. Artyści bowiem mają nie tylko percepcyjno-motoryczne zdolności
wykonawcze, ale również odznaczają się wrażliwością na jakości rzeczy, co łączy
się oczywiście z ich inteligencją wizualną. Filozof uważa, że akt doznawania i akt
wykonywania są ze sobą nierozerwalnie związane, ponieważ pracując rękami
dotykamy i czujemy, patrząc widzimy448, w związku z tym to, co estetyczne, i to, co
artystyczne, zlewa się ze sobą i kontroluje zarówno działanie, jak i postrzeganie449.
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Taki połączony proces występuje jednak wtedy, kiedy artysta ma obrany cel,
zamierzony efekt, który chce zrealizować. Celem tym jest osiągnięcie jakości
estetycznych wyrażonych w materiale. Jakości te powstają z manipulowania
jakościami wyjściowymi (obecnymi w rzeczywistości, w wyobraźni lub w
materiale) w taki sposób, że zostanie wykreowane coś jakościowo oryginalnego. Cel
ten jest czymś, co można by określić jako zamysł, pomysł, ze względu na który
artysta działa. Twórca wyznacza go sobie, ale cel ten nie jest zewnętrzny w stosunku
do procesu tworzenia. Jego osiąganie jest tożsame z całym aktem twórczym. Jest on
zwieńczeniem, zapisem procesu w najbardziej jakościowo pełnej formie. W gruncie
rzeczy proces doświadczenia estetycznego jest bezcelowy450, ponieważ nie istnieje
nic zewnętrznego, co by go uzasadniało i stanowiło dla niego punkt odniesienia
poza samym procesem. Dewey pisze:
W doświadczeniu intelektualnym wniosek posiada wartość sam w sobie. Może on być
przedstawiony w formie wzoru albo sformułowany jako „prawda”, a następnie posłużyć w
swej niezależnej całości jako czynnik lub wskazówka do innych badań. W dziele sztuki nie
istnieje taki jednorazowy i samowystarczalny wkład. Koniec, punkt końcowy nie ma
znaczenia jako taki, ale jako estetyczne scalenie poszczególnych części. Nie ma doń żadnego
innego dojścia. (…) Cechy gdzie indziej podporządkowane, tutaj pełnią funkcję nadrzędną –
są to bowiem cechy, które powodują, że doświadczenie samo przez się staje się całkowite i
451
pełne .

Do cech tych należy zaliczyć jakości estetyczne, którymi artyści i odbiorcy
manipulują w procesie swojego doświadczenia estetycznego. Proces doświadczenia
estetycznego odbywa się ze względu na ich ubogacanie w procesie tworzenia i
zaangażowane odtwarzanie w procesie odbioru.
Zaangażowana ekspresja
W sztuce rozumianej jako doświadczenie estetyczne doznawane podczas
kontaktu

z

dziełami

sztuki

szczególnie

istotny

jest

charakter

owego

bezinteresownego interakcjonizmu fazy doznawania i fazy działania – jest on
mianowicie ekspresywny452, czyli doznanie jakości estetycznych uobecnionych bądź
wytwarzanych w dziele wpływa na działanie artysty bądź odbiorcy w ten sposób, że
poddają oni owe jakości estetyczne następnym przekształceniom. Doznawanie i
450

Jest on natomiast celowy w porównaniu z wytwórczością zwierząt, która jest automatyczna i
instynktowna.
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działanie podejmowane są w takiej bliskości, że kształtują siebie nawzajem, dążąc
do kulminacji. W akcie ekspresji wpływają na siebie nie tylko te dwie fazy, ale
również strona podmiotowa i przedmiotowa. Doznawanie i działanie są procesami,
w które zaangażowana jest jednostka, jakości estetyczne, ze względu na które toczy
się cały proces (uzyskanie ich w dziele jest zamysłem artystycznym), oraz materiał,
w którym rejestrowane są wyniki pracy nad uzyskaniem jakości estetycznych.
Strona podmiotowa będzie reprezentowana przez jednostkę, strona przedmiotowa
przez jakości i częściowo przez materiał, w którym są one zakorzenione.
Bezinteresowna

(w

znaczeniu

braku

istnienia

technicznego

celu

zewnętrznego) interakcja jako akt ekspresywny zaczyna się od poruszenia ustroju i
kończy się kulminacją. Zachodzi zatem w pewnych konkretnych ramach czasowych.
Poruszenie to ma charakter emocjonalny i jest nakierowaniem się całej jednostki
(organizmu) ku zaspokojeniu potrzeby estetycznej, która jest tak paląca, że
jednostka znajduje się w pełnej gotowości do wejścia w doświadczenie453. Główną
cechą relacji pomiędzy jaźnią a jakościami biorącymi udział w doświadczeniu
estetycznym jest zainteresowanie, zaangażowanie jednostki – jest ona pochłonięta
tym doświadczeniem. Dewey przeciwstawia taki rodzaj uczestnictwa kontemplacji i
zdystansowaniu. Następnie pisze:
Nie istnieje żadne odcinanie się jaźni i trzymanie się na uboczu, lecz przeciwnie – pełne jej
uczestnictwo. (…) Współdziałanie jest tak całkowite, że dzieło sztuki pozostaje w
zupełności odcięte lub oderwane od tego rodzaju wyspecjalizowanego pragnienia, jakie
454
towarzyszy naszym dążeniom do fizycznego spełnienia lub posiadania .

Filozof ma na myśli to, że dzieło sztuki w procesie doświadczenia estetycznego jest
niejako chronione przed włączeniem go w doświadczenie codzienne, w którym
zaistnieć może jakiś zewnętrzny cel, co mogłoby spowodować, że doświadczenie to
stanie się instrumentem do jego zrealizowania i tym samym utraci swoją
bezinteresowność. Tym, co osłania doświadczenie estetyczne przed takim
technicznym ukierunkowaniem, jest zaangażowanie jednostki biorącej w nim udział.
W doświadczeniu estetycznym rozwijanym jako bezinteresowne (czyli
bezcelowe) uczestnictwo obserwować można proces ścierania się z pewnymi
specyficznymi trudnościami, z jakimi musi się zmierzyć jednostka. Najpierw w
wyniku jej gotowości do zaangażowania się, a następnie już dzięki jej
453
454
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zaangażowaniu się w proces odbioru (percepcji) dzieła lub tworzącej percepcji
przyszłego dzieła (w przypadku artystów) następuje pokonywanie oporu, jaki
napotyka percypująca jaźń, wchodząc w interakcję z jakościową materią dzieła
sztuki455. To właśnie ów „opór materii” sprawia, że jednostka w biernych chwilach
doznawania wyobraża sobie, wypracowuje sposoby działania, mające przekształcić
materię pod względem jakości, tak aby przekroczyć ów opór. W przypadku procesu
tworzenia dzieła sztuki jest to dość proste do zaobserwowania. Przykładowo
rzeźbiarz, wykonując pomnik, pokonuje twardość kamienia. Jak w procesie odbioru
może przedstawiać się owo pokonywanie oporu?
Wyobraźmy sobie, że ktoś odbiera dzieło Hansa Holbeina Ambasadorowie.
Ogląda je po raz pierwszy w National Gallery w Londynie i widzi dwóch młodych
mężczyzn we wnętrzu pełnym rozmaitych przyrządów. Jakości estetyczne
przedstawione w obrazie dają się łatwo rozpoznać, wydawać by się mogło, że ich
doznawanie i ewentualnie szukanie związków z własnym życiem oraz jego
jakościami nie napotyka przeszkód. W pewnym momencie obserwator zauważa
jednak dziwny kształt na podłodze, który nie przypomina niczego, co do tego pory
widział. Może jest to ryba albo model statku? Nie da się odpowiedzieć na to pytanie
od razu, bez zastanowienia, bez pokonania tego oporu w percepcji. Można sobie
wyobrazić, że ten kształt przypomina rybę i, poprzestając na tym, kontynuować
odbiór dzieła. Dociekliwy obserwator, który poddał się ekspresywnej interakcji,
będzie sprawdzał wiadomości na temat tego dzieła i dotrze do informacji, że obraz
ten zawiera w sobie zagadkę, która została rozwiązana dopiero w XX w.456 Ktoś
nieposiadający wiedzy z zakresu historii sztuki będzie musiał pokonać opór, jaki
ewokuje owa dziwna jakość, w momencie odbioru bez dodatkowych informacji. Na
tym właśnie polega zaangażowanie i ekspresja w odbiorze dzieł sztuki: rozwijają
one doświadczenie estetyczne naprzód ku zakończeniu mimo napotykanych
trudności.
Zanim jednak dojdzie do zakończenia doświadczenia, coś się zmieni
zarówno po stronie podmiotowej,

jak i przedmiotowej.

Ekspresja jako

zaangażowana interakcja jest bowiem oddziaływaniem na siebie jednostki i jakości.
Dla widza w muzeum obraz Ambasadorowie nigdy nie będzie już tym, czym był
455
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wcześniej. Jakkolwiek nic nie zmieni się w jego materialnym kształcie, to dla
odbierającej go jaźni będzie on dysponował inną wiązką jakości niż w chwili, kiedy
zwróciła się ona ku niemu po raz pierwszy, aby spełnić swoją potrzebę estetyczną. Z
gładkiego obrazu realistycznego może zmienić się w wizualizację przekonania, że
nic nie jest takie, jak się wydaje. Sama jednostka również się zmieni, ponieważ nie
tylko wzbogaci swoją wiedzę z zakresu historii sztuki, ale będzie także bogatsza o
estetyczne doświadczenie związane z tym obrazem: jej życie nabierze pewnej nowej
jakości wynikającej z radzenia sobie z trudnością estetyczną uobecnioną w
omawianym obrazie poprzez dziwny kształt na podłodze.
Ekspresja w rozumienia Deweya nie jest zatem ani wyładowywaniem
emocji, ani ich materializacją w dziele sztuki. Jest ona wzajemnym przenikaniem,
oddziaływaniem na siebie dzieła sztuki i jednostki. Ma więc charakter obiektywnosubiektywny i wewnętrzno-zewnętrzny. Ponadto akt ekspresji jest również swoistym
i subtelnym świadectwem, że zaszła zmiana i po stronie ustroju, i po stronie
środowiska. Ekspresja jako szczególne estetyczne zaangażowanie prowadzi do
zlania się strony podmiotowej i przedmiotowej w pewną całość. Na podstawie
analizy powstawania obrazu Matisse’a Radość życia Dewey pisze:
Wszystkie zainteresowania polegają na utożsamieniu się jaźni z materialnymi aspektami
obiektywnego świata przyrody włącznie z człowiekiem (…). Zupełna integracja „podmiotu”
z „przedmiotem”, które rozróżnia filozofia (w mowie bardziej potocznej będzie to ustrój i
środowisko) jest cechą charakterystyczną wszystkich dzieł sztuki. Zupełność tego
457
estetycznego scalenia decyduje o randze dzieła sztuki .

Dewey ujmuje słowa podmiot i przedmiot w cudzysłów, ponieważ one same są
efektami pewnych procesów, a nie absolutnie bytującymi całościami. Jego estetyka
jest

sytuacjonistyczna

i

podmioty

oraz

przedmioty

są

tylko

pewnymi

potencjalnościami, które od czasu do czasu aktualizują się w pewnych sytuacjach,
np. w doświadczeniach estetycznych. To, że zlewają się w doświadczeniu
estetycznym, ma swoje naturalistyczne korzenie w życiu na poziomie biologicznym,
gdzie organizmy nie są tak ściśle odgrodzone od swojego otoczenia, jak ma to
miejsce w wypadku jednostki ludzkiej i jej otoczenia społecznego. Owo łączenie się
strony przedmiotowej i podmiotowej w doświadczeniu estetycznym w akcie
zaangażowanej ekspresji jest dla Deweya naturalne, ponieważ posiada biologiczne
zakotwiczenie; ujmując rzecz ściśle, owo zlanie się podmiotu i przedmiotu ma swoje
457
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antecedencje w tym, iż aktywizm wszelkich istot żywych (w tym człowieka
rozumianego w ten sposób) nie jest pedantycznie zróżnicowany – organizmy są
wszak ściśle związane ze swoim najbliższym ekosystemem.
Podsumowując, w ekspresywnej interakcji obecnej w doświadczeniu
estetycznym podczas odbierania przez jednostkę dzieła sztuki lub tworzenia go
przez artystę kluczowe jest pokonywanie przeszkód. Im większa integracja jaźni z
otoczeniem podczas przeciwdziałania niesprzyjającym okolicznościom, a więc
widza z dziełem, artysty z jakościami zawartymi w materiale, tym większe jest ich
wzajemne oddziaływanie i przenikanie, które może doprowadzić do zjednoczenia
czy estetycznej komunii podmiotu i przedmiotu.
Rytmiczne zorganizowanie ekspresji458
Ekspresja jest czasowo i rytmicznie zorganizowana. Kategoria rytmu jest o
tyle ważna, że jak chyba żadna inna posiada głębokie zakorzenienie w naturze, a
dokładniej w pulsującym rytmie pierwotnego aktywizmu życia. Niektórzy krytycy
Deweya, jak Donald Kuspit, zarzucali mu, że przenosi on na zasadzie mimetyzmu
sposób funkcjonowania rytmu natury do sztuki. Według Kuspita w estetyce Deweya
sztuka tylko powtarza rytm natury459. Nie można się zgodzić z zarzutami Kuspita,
ponieważ natura wyewoluowała ku kulturze i sztuce. W związku z tym na poziomie
życia społecznego, które wyłoniło się z niepodzielonego aktywizmu, rytm nie ma
już tak bezwzględnej rangi i nie jest koniecznością, jak ma to miejsce w przyrodzie.
Na poziomie społecznym rytm oznacza nie tylko rytmy dobowe i cykle zmian roku
(pomijam już to, że jednostka może żyć według własnego zegara, przeciwstawiając
się rytmom dobowym), ale mieści w sobie rytmy codziennych i społecznych
rytuałów. Jednostka w społeczeństwie może kierować rytmami życia codziennego i
społecznego. Rytm w naturze jest natomiast instancją nadrzędną, nad którą człowiek
nie ma władzy: ów pierwotny rytm wpływa na wszystkie istoty żywe.
Trzeba zaznaczyć, że życie w zgodzie z naszymi potrzebami, w zgodzie z
rytmem codziennych rytuałów wynikających ze społecznych i indywidualnych
nawyków jest dla nas korzystne, bo zakorzenia w świecie i integruje z otoczeniem.
458
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Rytm obecny w ekspresji jest rytmem wymiaru społecznego, jest rytmem
kształtowanym przez interakcję i integrację jaźni z dziełem sztuki. Rytm w
doświadczeniu estetycznym jest rytmem doznawania i działania, rytmem
rejestrowania oporu i jego łagodzenia, jest przeplataniem się fazy aktywnej i biernej
doświadczenia estetycznego. Zarówno odbiorca, jak i twórca kształtują ten proces.
Emocjonalny charakter ekspresji, czyli jak emocje prywatne stają się publiczne
Inną kluczową cechą doświadczenia estetycznego jest jego emocjonalny
charakter. Polski tłumacz Sztuki jako doświadczenia zdecydował się używać dwóch
terminów: emocje i uczucia, podążając za tradycyjnym rozróżnieniem, że uczucia są
stanami trwałymi i stabilnymi (np. miłość do ojczyzny, przywiązanie matki do
dziecka), a emocje to reakcje na pewne zdarzenia (np. złość na czyjeś zachowanie,
zakochanie się w kimś). W języku angielskim również funkcjonuje to rozróżnienie i
gdy chcemy poinformować kogoś o swoim sentymencie, powiemy: I have feelings
towards you. Kiedy natomiast stworzymy taki komunikat jak: He is getting
emotional, będziemy mieć na myśli to, że w związku z jakąś sytuacją czyjąś
postawę zaczęły charakteryzować wyolbrzymione, nieadekwatne do tej sytuacji
stany emocjonalne. Wydaje się jednak, że w Sztuce jako doświadczeniu taka
dystynkcja nie jest istotna, ponieważ Dewey zasadniczo pisze o emocjach460.
Esthetic emotion z rozdziału czwartego dotyczącego aktu ekspresji tłumacz oddał
jako „uczucie estetyczne”, co nie jest najfortunniejszym wyjściem, ponieważ nie
znajduje uzasadnienia w tekście oryginalnym. Używać zatem będę terminologii
samego Deweya, który pisał o emocjach, emocjach estetycznych i życiu
emocjonalnym istoty żywej. Ponadto stosowanie tych pojęć ma uzasadnienie w
akademickiej narracji dotyczącej emocji, rozwijanej przez historię i socjologię461.
Bez wątpienia emocje jako samoistna kategoria badań zaczyna opuszczać bastion
swej pierwotnej dziedziny, tj. psychologii, i przechodzi do wskazanych wyżej
obszarów humanistyki462. Można zatem przypuszczać, że samo znaczenie słowa
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Na podstawie porównania oryginału Art as Experience i polskiego tłumaczenia: szczególnie
rozdział IV i V.
461
Por. P.N. Stearns, C.Z. Stearns, Emocjonologia: objaśnienie historii emocji i standardów
emocjonalnych, [w:] Emocje w kulturze, red. M. Rajtar, J. Straczuk, Warszawa 2012, s. 143–181.
462
Por. J. Muchowski, Intimacies under Socialism. Poles Emotional Self-Realization in the 60s,
wystąpienie na konferencji New Perspectives in the Transnational History of Communism in East-
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„emocje” uległo zmianie i zaczęło obejmować wszystkie dotychczasowe odcienia
znaczeniowe, a więc: afekty, uczucia i emocje.
Emocje towarzyszące aktowi ekspresji są tym, co odróżnia to zaangażowane
oddziaływanie na siebie strony podmiotowej i przedmiotowej od innych
oddziaływań – np. od oddziaływania mechanicznego, które można obserwować
podczas wytwarzania jakiegoś przedmiotu w sposób mniej lub bardziej rutynowy
(technologiczne rozumienie sztuki). Emocje w akcie ekspresji są sublimacjami
naturalnych emocji, w ten sposób powstają emocje estetyczne typowe dla danego
dzieła sztuki. Artysta i odbiorca (resp. podczas tworzenia dzieła i podczas jego
odbierania) nie wyrażają i nie odbierają emocji w skali jeden do jeden, ale
przetwarzają je poprzez zastosowanie rozmaitych technik twórczych i przy
wykorzystaniu wyobraźni i inteligencji emocjonalnej. Naturalne emocje poprzez akt
ekspresywny ulegają uogólnieniu i dzięki temu mogą zostać zakomunikowane
innym, czyli zyskują wymiar społeczny i publiczny. W akcie ekspresji naturalny,
odruchowy wybuch emocjonalny (spazm płaczu, salwa śmiechu), który Dewey
określa jako inner urge463, czyli wewnętrzny impuls lub przymus, będący wyrazem
naturalnej potrzeby okazywania emocji, poprzez artystyczno-estetyczny akt
sublimacji staje się środkiem wyrazu. U Deweya jest to skomplikowany proces,
ponieważ emocje jako jakości są z definicji stanami obiektywnymi i istnieją realnie
w świecie.
Wyobraźmy sobie sytuację bitwy. Sytuacja ta może być (…) przytłaczająca,
groźna, nie do zniesienia albo pełna triumfu464. Jednostka biorąca w niej udział
uwewnętrznia owe emocje, wchodząc w interakcję z sytuacją. Emocja, np. bycie
groźnym, przenika od sytuacji ku jednostce. Dzieje się tak dlatego, że (…) uczucie
dotyczy czegoś obiektywnego, co istnieje w rzeczywistości lub w pojęciach, ku
czemuś się kieruje i od czegoś zależy465. W oryginale brzmi to mocniej: (…) an
emotion is to or from or about something objective, whether in fact or in idea466
(wyróż. E. Ch.). Emocje nie tyle zależą od sytuacji i się ku nim kierują, ile są w
sytuacjach i coś o nich mówią. Emocje nie są uwarunkowane sytuacjami, ale – jak
wyraźnie pisze Dewey – znajdują się w tych sytuacjach jako ich immanentna
Central Europe, Październik 16–17, 2014, Poznań. Muchowski w swoim wystąpieniu zajmował się
miłością.
463
J. Dewey, Art as Experience, op. cit., s. 68.
464
Idem, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 84.
465
Ibidem, s.83.
466
J. Dewey, Art as Experience, op. cit., s. 73.
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składowa. Dlatego emocje, które powstają w jednostkach biorących udział w owych
sytuacjach, nie tylko są wywoływane przez te sytuacje, ale również ich jednostkowe
emocje są nasycane emocjami sytuacji: Wyjątkowy i niepowtarzalny charakter
doświadczanych wydarzeń i sytuacji nasyca wywołane przez nie uczucia467. Emocje,
takie jak miłość, lęk (the emotion of fear, hate, love468), istnieją w sytuacjach jako
ich elementy pośród innych elementów, np. współistnieją z jakościami fizycznymi.
Dewey przedstawia to malowniczo i w nieco heideggerowskim stylu, pisząc, że nie
ma strachu jako takiego, ale jest strach-przed-tym-właśnie-nadjeżdżającym
samochodem469. Dewey konkluduje ten wywód stwierdzeniem, że zadaniem
artystów jest budowanie – w akcie ekspresji – sytuacji ewokujących emocje, które
były konkretnie i naturalnie odczute w życiu, a następnie pojawiła się chęć ich
utrwalenia w zamyśle estetycznym470. Jak zatem do tego dochodzi? Jak to się dzieje,
że prywatne emocje będące częścią codziennych sytuacji (np. płacz na widok dawno
niewidzianego przyjaciela471) stają się w dziele sztuki ogólnie komunikowalne i
zrozumiałe dla reszty społeczności? Przykładem dzieła sztuki bazującego na sytuacji
wzruszenia z powodu spotkania dawno niewidzianej osoby jest Powrót syna
marnotrawnego Rembrandta.
Podstawą do wytworzenia zamierzonych emocji w widzu lub zawarcia
określonych emocji w dziele są emocje obecne w codziennych sytuacjach. Artysta
przetwarza owe emocje poprzez ich oczyszczanie i uporządkowanie472, a widz,
odbierając dzieło, dekoduje473 owe zabiegi. Twórca pracuje na tym, co bazowe
(naturalne emocje), przekształcając je ze względu na obrany zamysł estetyczny474.
Pierwotne emocje zmieniają się w środek do osiągnięcia pełni wizji (wyrazu). Nie są
więc bezpośrednią treścią dzieła, ale stają się czynnikiem powodującym, że artysta
wie, jakie wybrać środki (farby, linie, relacje), żeby pierwotny materiał emocjonalny
przekształcić w emocje estetyczne, które mogą być ze zrozumieniem odbierane: W
powstającym akcie ekspresji uczucia (emotions) działają jak magnes przyciągający
467

Idem, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 84.
Idem, Art as Experience, op. cit., s. 73.
469
Por. idem, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 84.
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Por. ibidem, s. 84.
471
Por. ibidem, s. 86.
472
Por. ibidem, s. 77.
473
Dekodowanie jest częścią procesu odbierania dzieła w schemacie Jakobsona. Por. R. Jakobson,
Poetyka w świetle językoznawstwa, op. cit., s. 81; o dekodowaniu pisałam również w kontekście
tematów cenzurowanych przez kulturę zachodnioeuropejską, por. E. Chudoba, Literatura i
homoseksualność, Kraków 2012, s. 15–43.
474
Por. J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 79.
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właściwy materiał475. Emocja naturalna doprowadza artystę/odbiorę do szukania
środków pokrewnych, aby ową emocję zakomunikować światu (twórca) i
odpowiednio odebrać (odbiorca). W akcie ekspresji nie zostaje zatem wyrażona
pierwotna emocja – jest ona natomiast inspiracją do tworzenia, a przez odbiorcę
zostaje zdekodowana w akcie odbioru jako inspirujące jądro (nucleus) dzieła.
Wyobraźmy sobie sytuację tworzenia obrazu Krzyk przez Edwarda Muncha
(1863–1944). Zainspirowany autentycznym stanem przerażenia malarz decyduje się
przedstawić ów stan w formie obrazu (podejmuje pewien estetyczny zamysł).
Następnie tak oczyszcza i przetwarza krzyk w swojej wyobraźni, żeby go wyrazić, a
więc zakomunikować odbiorcy poprzez zastosowanie barw, linii, kształtów i relacji
między nimi. W końcowym etapie emocja krzyku ulega sublimacji, a następnie pod
wpływem wybranego materiału oraz manipulowania nim powstaje emocja
estetyczna uobecniona w obrazie. To, co zostaje utrwalone w dziele przez twórcę i
wydobyte przez odbiorcę, ma więc charakter stricte estetyczny.
Proces ten można zatem przedstawić w trzech etapach: 1. Powstanie zamysłu
estetycznego (po stronie odbiorcy będzie to gotowość do odbioru konkretnego
dzieła). 2. Wybranie materiału (konkretne linie i barwy), przez który przejawia się
częściowo emocja pierwotna w wybranym zakresie; emocja ta też nakierowuje
twórcę na decyzje dotyczące samego materiału (po stronie odbiorcy następuje
odczytywanie linii, barw, relacji między nimi a emocjonalną intencją). Inspirująca
emocja pierwotna zostaje oczyszczona z elementów niedających się przyciąć do
wybranych środków (np. obraz Muncha Krzyk nie ma warstwy dźwiękowej). 3. W
wyniku tych działań pojawia się nowa emocja – emocja estetyczna: w tym wypadku
jest to estetycznie przetworzony strach. Po stronie odbiorcy zostanie on właściwie
zdekodowany i przeżyty w nowy, zaproponowany przez twórcę, estetyczny sposób.
Odbiorca dodaje również własną osobistą specyfikę w estetycznym obcowaniu z tą
emocją.
O procesie przekuwania emocji pierwotnej w estetyczną z punktu widzenia
twórcy Dewey pisze: Malarz przychodzi z umysłem wyczekującym, cierpliwym i
chętnym do przyjęcia wrażeń, a jednak nie jest wolny w swej wizji od uprzedzeń i
tendencyjności476. Uprzedzenia i tendencyjność należy rozumieć jako poprzednie
doświadczenia codzienne, które były udziałem malarza. Ani artysta, ani odbiorca nie
475
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Ibidem, s. 86.
Ibidem, s. 107.
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przystępują do aktu estetyczno-artystycznego jako tabula rasa, ale pełni są
przeszłych doświadczeń i to one warunkują przebieg tej interakcji. Po stronie twórcy
będą one wpływać na wybór jakości estetycznych: linii, barw i relacji między nimi.
Po stronie odbiorcy zdecydują o tym, jakie jakości estetyczne zostaną wybrane, żeby
się nimi rozkoszować w procesie odbioru, czyli dekodowania dzieła. Odbiorca
wszak nie ma obowiązku delektować się wszystkimi środkami

wyrazu

zaproponowanymi przez artystę: percepcja jest zawsze wybiórcza. Dewey pisze
dalej o artyście: Pewne pokrewieństwo z jego własnym nurtem doświadczenia jako
istoty żywej powoduje, że linie i barwy układają się w takie, a nie inne wzory i
rytmy477. Przeszłe doświadczenie życiowe twórcy ma zatem wpływ na formowanie
przez niego jakości estetycznych w wybranym materiale. Przeszłe doświadczenia
kształtują również proces odbioru dzieła przez odbiorcę.
Podsumowując, emocje stricte estetyczne uobecnione w dziele i w nim
dekodowane powstają poprzez nadanie formy emocjom codziennego życia478.
Nadanie formy owym emocjom rzeczywistym ma sprawić, że sytuacja uobecniona
w akcie ekspresyjnym stanie się czytelna i zrozumiała dla ogółu, dla społeczeństwa.
Dobór materiału (farb, brył itd.) ma wysubtelnić emocje, pozbawić je pierwotnej
wielowymiarowości i rozproszenia, a następnie poprzez nadanie im formy w dziele
zdecydować o ich większej komunikowalności. Dla Deweya sytuacja, kiedy ktoś
cieszy się z czyjegoś widoku, jest bardziej zrozumiała, jeśli znajdzie wyraz w dziele
sztuki, niż kiedy jest obserwowana w swym autentycznym przejawie.
Można

jednak

bronić

tezy

przeciwnej,

a

mianowicie

takiej,

że

zapośredniczenie emocji poprzez nadawanie im formy wyrazu, a więc oczyszczanie
i przetwarzanie w akcie ekspresji, pozbawia je intuicyjnej łatwości zrozumienia.
Emocje powstały jako narzędzia adaptacyjne i są w sposób pierwotny oraz
pozaintelektualny dostępne dla wszystkich ludzi. Przekonanie, że staną się
łatwiejsze w odbiorze, jeśli zostanie im nadana ukierunkowana forma, nie musi być
zawsze prawdziwe, ponieważ do odbioru dzieł sztuki potrzebne są zaawansowane
kompetencje kulturowe. Doskonale rozumieją to twórcy sztuki popularnej, którzy
przedstawiają w niej niemal nieprzetworzone emocje. Emocja naturalna nie różni się
tu od tej wyrażonej w dziele, a jest nawet wzmocniona.
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Ibidem.
Por. ibidem, s. 108.
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Dewey ma jednak rację w tym, że emocje nieutrwalone poprzez akt ekspresji
są zrozumiałe tylko dla uczestników sytuacji, w której te emocje zaistniały, i wraz z
jej zakończeniem giną. Emocje przetworzone i utrwalone w dziele stają się
uniwersalne, dlatego że dzięki swojemu istnieniu w przedmiocie materialnym
zawsze mogą być odebrane przez innych. To, czy zostaną odebrane w sposób, w jaki
chciał twórca, a następnie włączone w obręb doświadczenia widza, jest już inną
sprawą. Niemniej sztuka pozwala prywatne emocje i prywatne doświadczenia
twórców uczynić publicznymi – ogólne dostępnymi dla członków społeczności.
Proces ten ma dalsze konsekwencje, ponieważ emocje estetyczne utrwalone w
dziełach należących do przestrzeni publicznej są jednostkowo odbierane i
jednostkowo przeżywane przez odbiorców. Dzięki obecności emocji estetycznych w
dziele sztuka publiczna staje się zaczątkiem prywatnych, intymnych doświadczeń
estetycznych ukształtowanych w kontakcie z nimi.
Percepcja i motoryka ciała w ekspresji
Ekspresja jako proces oddziaływania na siebie strony przedmiotowej i
podmiotowej oraz faz doznawania i działania posiada wymiar percepcyjnomotoryczny. Motoryka ciała i powiązana z nią percepcja to nieodzowny,
fundamentalny element procesu zaangażowanej ekspresji i w ostatecznym
rozrachunku doświadczenia estetycznego. Jak Dewey rozumie te pojęcia? Przede
wszystkim jego eksplikacja jest aktywistyczna, co oznacza, że w filozofii estetyki
zarówno motoryka, jak i percepcja są czynne i kreują ekspresję. Dewey wprost
nazywa percepcję (…) aktem rekonstruującego działania, w którym świadomość
ożywia się i odświeża. Ten akt dostrzeżenia pociąga za sobą udział pierwiastków
ruchowych, nawet jeśli pozostają utajone i nie ujawniają się zewnętrznie479.
Percepcja jest aktywna, ponieważ jest potencjalnie motoryczna: może w każdej
chwili stać się motorycznie zaktywizowana. Wynika to z tego, że percepcja ustroju
jest bezpośrednio połączona z jego motoryką ciała, czyli jego czynnościami
ruchowymi. Co więcej, percepcja i motoryka ciała nie funkcjonują niezależnie, gdyż
percepcja automatycznie angażuje postawę (motorykę) ciała i odwrotnie: ruchy ciała
ufundowane są na kierującej nimi percepcji.
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Ibidem, s. 67.
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Łatwo zrozumieć powiązanie motoryki i percepcji w wypadku procesu
twórczego. W trakcie pracy nad malunkiem, przykładowo nad Powrotem syna
marnotrawnego, artysta istotnie w akcie percepcji rekonstruuje działanie, czyli jakąś
uprzednią do tworzenia sytuację (tutaj spotkanie z dawno niewidzianym synem).
Percepcja twórcy rekonstruuje pewną scenę poprzez wybranie z niej momentów,
które znajdą się na płótnie. Ów akt rekonstruującego działania spełnia się finalnie
poprzez ruchy ciała artysty, a nie tylko pracę wzroku i wyobraźni. Żeby zrealizować
obrany artystyczny zamysł, twórca wykorzystuje motoryczne dyspozycje ciała:
szkicuje, nakłada farbę na płótno, maluje itd. Jedność percepcji i motoryki w akcie
twórczym jest pełna. Trudniej ją dostrzec w akcie odbioru dzieła, ale nie jest to
niemożliwe.
Ową aktywizację oraz spoistość percepcyjno-motoryczną widać na
koncertach muzyki metalowej, ciężkiego rocka i punku: zgromadzeni widzowie nie
tylko słuchają, ale również skaczą, krzyczą i pogują480 w jej rytm. Wydaje się
zresztą, że sztuka masowa i popularna bardziej angażuje ciało z jego funkcjami
motorycznymi niż sztuka zgromadzona w galeriach i muzeach czy wykonywana w
operze i sala koncertowych. Trudno sobie wyobrazić motoryczne zaangażowanie tak
intensywne jak podczas koncertu metalowego w Teatrze Wielkim w trakcie
Konkursu Chopinowskiego. Odbiór sztuki wysokiej polega jeszcze w dużej mierze
jedynie na aktywizacji zmysłu wzroku i słuchu, a aktywizacja motoryki ciała
sprowadza się do przyjęcia wygodnej pozycji w fotelu. Teoria Deweya jest jednak o
tyle ciekawa i ważna, że zostawia miejsce dla innych zmysłów i świadomego
nakierowania całego ciała w procesie doświadczenia estetycznego. Czym według
filozofa zatem jest motoryka ciała?
Dewey w sensie ścisłym pisze o motorycznych postawach ciała – motor lines
(sets) of operation481, co pozawalam sobie uogólnić do terminu motoryka ciała482.
Według Deweya są to nawykowe i wyuczone ruchy ciała, które wykonuje każda
osoba zaangażowana w ekspresję. Dotyczą one: artystów pracujących nad dziełami
sztuki, wykonawców muzyki (i wszelkich innych sztuk) oraz odbiorców wszystkich
gałęzi sztuk pięknych. Nawykowe postawy ciała będą się ujawniać przykładowo w
480

Pogowanie jest formą tańca typową dla subkultur metalowych, polegającą na poruszaniu
rytmicznie głową.
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Por. J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 119.
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Naprowadziły mnie na to fundamentalne pozycje z zakresu nauki o motoryczności jednostki
ludzkiej: W. Osiński, Antropomotoryka, op. cit.; J. Szopa, E. Mleczko, S. Żak, Podstawy
antropomotoryki, op.cit.
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ruchach ręki podczas nakładania farby, uderzania dłuta o drewno itd. Są one
niezbędne do zaistnienia sztuki. Motoryczne postawy ciała są zawsze związane z
percepcją, ponieważ artysta nie nakłada farby na oślep, tylko wedle pewnego
zamysłu estetycznego, którego strażniczką jest percepcja. Jackson Pollock, lejący
farby na gigantyczne płótna, robił to w sposób percepcyjnie zaangażowany: ruchy
jego całego ciała podążały za pracą oka. Ze względu na wielkość swoich płócien
aktywizował całe ciało – chodził po nich i nalewał farbę wprost z puszek.

J. Pollock przy pracy483
To, co różni artystę od laika, to fakt, że w każdej chwili i na każde żądanie
ma on w swoim uposażeniu motoryczne postawy ciała i kierującą nimi percepcję,
które może natychmiast i bez zastanowienia użyć. Dotyczy to również, choć w
innym stopniu, odbiorców sztuki i wszelkich widowisk: wytrawny widz operowy
będzie się spodziewał, w którym momencie śpiewak weźmie oddech; odbiorca
znający się na balecie doceni jakąś skomplikowaną figurę podczas jej wykonywania
itd. Owa zaangażowana percepcja będzie z ich strony możliwa, ponieważ będą w
stanie rozumiejąco śledzić ruchy artystów, będą podążać za ich motoryką. Ich
własna motoryka ciała będzie niejako połączona podczas odbioru z motorycznymi
postawami artysty. Percepcja jest rekonstruującym działaniem, widz zatem odtwarza
część lub jakiś stopień motoryki, którą aktywizuje artysta.
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Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej: http://markandrews.edublogs.org/2011/01/28/jacksonpollocksplattering-paint-language-and-learning-opportunities/, dostęp: 18 sierpnia 2014.
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Dewey zdawał sobie sprawę, że motoryka ciała i związana z nią percepcja
występują również w codziennym doświadczeniu. Utrwalone przez nawyk ruchy
potrzebne są do prowadzenia samochodu, gotowania, uprawiania sportów itd.
Różnica jest taka, że w doświadczeniu związanym ze sztuką motoryka i percepcja
będą nakierowane na wewnętrzny cel, jakim jest wytworzenie przedmiotu
ekspresywnego bądź dzieła sztuki. W życiu codziennym cel będzie bardziej
zewnętrzny: dojechanie na miejsce, przygotowanie kolacji itd. Zdarza się również,
że jednostki używają motoryki ciała zupełnie przypadkowo: bez żadnego celu i bez
organizującej motorykę percepcji. Ruchy zupełnie przypadkowe, jak również
całkowicie automatyczne udaremniają nie tylko doświadczenie estetyczne, ale
wszelkie doświadczenie. Tym, co różni motorykę podczas doświadczenia w
kontakcie ze sztuką od innego jej wykorzystania, jest jej zrównoważone zgranie z
percepcją, a w tym harmonijnym współistnieniu żadna faza (działania –
doznawania) nie jest dominująca.
Żeby uzmysłowić sobie wagę motoryki ciała w akcie ekspresji, warto
przywołać sytuację, która stała się udziałem portugalskiej pianistki Marii-João Pires.
Podczas koncertu w Amsterdamie z orkiestrą pod batutą Riccardo Chailly’ego
artystka, siedząc przed widownią, zdała sobie sprawę, że spodziewała się innego
koncertu Mozarta niż ten, który się rozpoczął. Dyrygent jednak spokojnie
kontynuował utwór. Mimo pewnej dozy desperacji Pires włączyła się w grę
orkiestry i wykonała koncert bez jednej pomyłki484. Dyrygent wyjaśnił jej
fenomenalną reakcję doskonałą pamięcią. Wydaje się jednak, że nie była to pamięć
stricte intelektualna, ale pamięć ciała, a dokładniej mówiąc, utrwalona motoryka
potrzebna do wykonania tego właśnie koncertu, na który pianistka pozornie nie była
gotowa. Pozornie, ponieważ koncert ten w sensie dosłownym był zapisany w jej
ciele, a ściśle w jego postawie, ruchach palców, rąk i nóg. Motoryczna dyspozycja
pianistki okazała się niezawodna w momencie, kiedy nie było czasu na myślenie, a
koncert należało wykonać. Wyuczenie motoryki tego koncertu było możliwe dzięki
temu, że Pires od lat wykonuje koncerty Mozarta: motoryka ich wykonania miała
zatem liczne okazje do coraz głębszego się utrwalania.
Ważną cechą motoryki ciała i połączonej z nią percepcji jest to, że są one
czymś, co podlega nauczaniu i co może być kształtowane w procesie edukacji
484

Cała sytuacja utrwalona jest na filmie Franka Scheffera Attrazione D’Amore z 1998 r.,
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estetycznej czy wychowania estetycznego485. Uczyć się można nie tylko motoryki
ciała, czyli: jak grać na instrumencie, jak tańczyć, jak nakładać akwarele na papier,
lecz także percepcji, czyli np. jak patrzeć na obrazy impresjonistów, żeby zobaczyć
jakości estetyczne w nich utrwalone.
Istotne jest to, że motoryka nie jest tożsama z techniką wykonania. Technika
danego artysty jest aktywizacją jego motoryki ciała w określonym czasie i miejscu.
Oczywiście zaktywizowana motoryka jest również motoryką, ale podkreślić należy
przede wszystkim jej istnienie jako dyspozycję, jako coś utrwalonego, co aktywizuje
się w działaniu. Motoryka i związana z nią percepcja są pewnymi trwałymi
dyspozycjami, czyli nawykami, które funkcjonują w szerszych ramach niż
pojedyncze wykonanie. Wypracowanie motoryki i percepcji odpowiednich dla danej
sztuki pięknej wymaga wieloletniego treningu pod okiem nauczycieli. Motoryka i
percepcja w ekspresji nie są sprawą prywatną: ich waga ujawnia się w
funkcjonowaniu w życiu publicznym. One wszak sprawiają, że artysta gra czy
maluje w sposób, który jest zrozumiały dla widowni, potrafi zatem komunikować
jakości estetyczne i znaczenia na płaszczyźnie społecznej. Dzięki posiadanym
dyspozycjom percepcyjno-motorycznym twórca umie wyjść poza swój prywatny
świat przeżyciowy i nakierować go w sposób zrozumiały ku innym jednostkom w
społeczeństwie.
Ważne w tym miejscu jest uczynienie rozróżnienia: pewne elementy
doświadczenia estetycznego w kontakcie z dziełami sztuki podlegają rekonstrukcji,
a więc mogą być nauczane w procesie inteligentnego przekazywania doświadczenia.
Motoryka i percepcja estetyczne przynależą do wychowania estetycznego 486 i są
nauczane. Nie sprawia to jednak, że doświadczenie estetyczne jako niepowtarzalny
akt ekspresji może zostać nauczone. Można do niego wdrażać jednostki, ucząc je
obcowania z dziełami sztuki oraz przekazując im sposoby wykonywania dzieł
sztuki, ale jądro tego doświadczenia jest czymś niepodlegającym przekazywaniu
poprzez rekonstruujący proces nauczania. Jego najważniejszą składową stanowi
bowiem emocjonalna jakość jednocząca doświadczenie od początku do końca.
Jakość ta zależna jest tylko częściowo od wyboru jakości, którymi artysta/odbiorca
operuje w doświadczeniu estetycznym. Uwarunkowana jest ona głównie czynnikami
pozaestetycznymi i pozaartystycznymi, a mianowicie jakością życia jednostki i jej
485
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emocjonalnym funkcjonowaniem. Od tego, w jaki sposób żyje jednostka i w jaki
sposób odczuwa swoje życie, zależeć będzie to, czy owa szczególna jakość
przekształci doświadczenie w doświadczenie estetyczne. Maria-João Pires mówi:
technika grania nie istnieje, ponieważ wykonywana muzyka zależy od tego, jakimi
jesteśmy ludźmi, a „technika” – a raczej słowo, które używamy – jest tylko pewnym
narzędziem487.

Nowe znaczenia i finalne spełnienie ekspresji
Zaangażowana ekspresja to jednak coś więcej niż nakierowana i
zorganizowana motoryka i percepcja. Dla przebiegu doświadczenia estetycznego
istotne

jest

zrównoważenie

owych

czynników

percepcyjno-motorycznych

wewnętrzną pracą, polegającą na wprowadzeniu własnych jakości i znaczeń z
poprzednich

doświadczeń

oraz

stopienie

ich

z

jakościami

estetycznymi

modelowanymi w doświadczeniu estetycznym488. Doświadczenie estetyczne
charakteryzuje harmonia pomiędzy doznawaniem i działaniem, między pracą
zewnętrzną (przetwarzanie jakości sytuacji w jakości estetyczne przez twórcę;
delektowanie się jakościami estetycznymi dzieła przez odbiorcę) i wewnętrzną
(uzupełnianie jakości estetycznych dzieła własną pracą wyobraźni i emocji przez
odbiorcę; przesycanie tworzonych jakości estetycznych obecnością twórcy).
Zwieńczeniem zaangażowanej ekspresji jest stworzenie dzieła/przedmiotu
ekspresywnego o nowych znaczeniach wydobytych w procesie rekonstruującej
percepcji, czyli odbioru. Czym owo znaczenie jest? Jest to wiązka nowych jakości i
pojęć powstała w akcie ekspresywnym, to nowe połączenie zgromadzonych
dotychczas doświadczeń. Zakończony akt ekspresji otwiera przed twórcą i odbiorcą
dostęp do nieznanych do tej pory jakości wrażeniowych i emocjonalnych (poprzez
połączenie znanych jakości i tych estetycznie ucieleśnionych w dziele sztuki).
Ekspresja korzysta wszak z przeszłych zasobów emocjonalnych i w każdorazowym
zakończonym akcie wznosi je na wyższy poziom. Znaczenia wydobyte z
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poprzednich doświadczeń stapiają się w niej z nowymi jakościami estetycznymi489.
W koncepcji Deweya percepcja po stronie odbiorcy nie polega jedynie na
odtwarzaniu jakości i emocji uobecnionych w dziele, ale także na rekonstruowaniu
w oparciu o nie własnego systemu znaczeń, emocji i jakości, a w konsekwencji na
stwarzaniu (…) nowego, kształtującego się obrazu490.
Zaangażowana ekspresja doświadczenia estetycznego ma swój początek i
koniec. Poruszenie emocjonalne, które ją zapoczątkowuje, ma swoją genezę w
ogólnym życiu emocjonalnym istoty żywej. Jej zakończenie natomiast wynika z
samego procesu ekspresji i wznosi życie jednostki na wyższy poziom wykraczający
ponad codzienność.
Zakończeniem aktu ekspresji przez artystę jest stworzenie dzieła sztuki.
Odbiorca kształtuje natomiast swój własny przedmiot ekspresywny w akcie odbioru
dzieła sztuki. Jest to możliwe, ponieważ według filozofa percepcja jest procesem
aktywnym: (…) jest to proces składający się z szeregu reakcji, sumujących się w
dążeniu do przedmiotowego spełnienia491; i dalej (…) akt postrzegania przebiega
falami, które przenikają cały ustrój492.
Zwieńczeniem rytmicznej ekspresji dążącej do pełnej integracji doznawania i
działania oraz strony przedmiotowej i podmiotowej jest jej całościowe, spełniające
zakończenie. Spełnienie, które się pojawia na końcu, jest przeczuwane we
wcześniejszym procesie pokonywania trudności. Cały proces dochodzenia do
zwieńczenia i towarzyszącego mu spełnienia jest możliwy dzięki celowej
organizacji materiału tak, żeby doprowadzić ową organizację do zwieńczenia ze
względu na estetyczny zamysł. Spełnienie to jest bezpośrednie:
Gdyby dążenie do takiej organizacji materiału, która ukazałaby go w formie dającej
bezpośrednie spełnienie w doświadczeniu, nie pojawiało się poza sztuką malarstwa, poezji,
493
muzyki lub rzeźby, to nie istniałoby nigdzie. I nie byłoby sztuk pięknych .

Doświadczenie estetyczne jest zakończone nie tylko wtedy, kiedy powstanie
dzieło sztuki lub przedmiot ekspresywny, ale przede wszystkim wtedy, gdy
skończeniu pracy i skończeniu odbioru towarzyszy spełnienie (fulfillmet), czyli
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satysfakcja z całego procesu, w którym jednostka brała udział. Wtedy dopiero dzieło
sztuki i jego odbiór są pełne. Spełnienie towarzyszy zakończeniu dzieła bądź
odbiorowi, ale nie do końca od nich zależy. Za jego powstanie odpowiada
jednocząca, emocjonalna jakość, która scala i kieruje doświadczeniem estetycznym.

Jakość, która jednoczy
Akt ekspresji i w konsekwencji doświadczenie estetyczne mają silny i
wyraźny komponent emocjonalny. Uwidacznia się on przede wszystkim w jakości
spajającej ekspresję, która jest emocjonalna. Jakość ta występująca w doświadczeniu
estetycznym podczas tworzenia dzieła i podczas jego odbioru, po pierwsze, ma
pewien

związek

z

podstawową

bezpośrednią

jakością

fundującą

każde

doświadczenie, po drugie, ma pewien związek z procesem tworzenia/odbierania
jakości estetycznych uobecnionych w dziele. Zanim przejdę do prezentacji tych
związków, cofnę się o krok do kwestii rytmu.
Pierwotnym

czynnikiem

spajającym

wszystkie

procesy,

sytuacje

i

doświadczenia jest rytm, stanowiący uniwersalny porządek istnienia494, ponieważ
odpowiada on za powstawanie elementów powtarzających się w zmieniającej się
rzeczywistości495. Rytm przenika całe uniwersum: od środowiska naturalnego
poprzez życie społeczne aż do wytworów kultury – na czele ze sztuką. Istotą rytmu
naturalnego jest to, że trwa, nie mając początku ani końca. Bez rytmu nie ma życia.
W sztuce regularny rytm, rytm rozwijający się do kulminacji, rytm wznoszący i
opadający przenika dzieło sztuki, a następnie przedmiot ekspresywny, który
powstaje na bazie kontaktu z nim. Rytm jest najbardziej prymarnym, organicznym,
rdzennym czynnikiem obecnym we wszystkich dziedzinach sztuki i spajającym
dzieło sztuki w doświadczeniu estetycznym.
Rytm życia i rytm przejawiający się w doświadczeniu estetycznym czymś się
jednak różnią. Rytm życia po prostu bije i pulsuje bez żadnej nadrzędnej organizacji,
bo taka jest jego natura. Rytm w sztuce, żeby był rytmem spajającym, wznoszącym
się i opadającym, wymaga nakierowania, zorganizowania. Siłą organizującą rytm i
nadającą mu cel w doświadczeniu estetycznym jest emocjonalna jakość spajająca.
494
495

Ibidem, s. 181.
Por. ibidem.

191

W pismach Deweya nie ma jednego, ścisłego terminu określającego ową
jakość. Filozof nazywa ją rozmaicie: pervasive quality (przenikająca jakość),
unifying quality (jednocząca jakość), inclusive quality (włączająca jakość)496,
intuited enveloping quality (intuicyjna, obejmująca jakość)497. Jakość ta spaja
doświadczenie estetyczne we wszystkich jego częściach i fazach, decydując o
regularności jego rytmiki, jego całościowym charakterze i powstaniu spełnienia w
postaci punktu kulminacyjnego.
Dewey charakteryzuje ową jakość rozmaicie, nierzadko odwołując się do
dość poetyckich metafor. Należy ją rozumieć jako czynnik przenikający, łączący,
przewodni w doświadczeniu estetycznym. Jako taki jest on siłą czy pierwiastkiem
organizującym to doświadczenie, nadrzędnym lub nawet w nim dominującym.
Stanowi gwarant spójności (w znaczeniu klarowności), spoistości (w znaczeniu
braku widocznych wiązań pomiędzy częściami), harmonii, elegancji498 i
samoistności doświadczenia estetycznego oraz dzieła sztuki lub/i przedmiotu
ekspresywnego, które powstają podczas doświadczenia estetycznego. Sama owa
jakość może podlegać pewnym przekształceniom w doświadczeniu estetycznym, np.
przez to, że twórca manipuluje wybranymi jakościami w celu ich estetyzacji, ale
mimo to pozostaje nienaruszona i niezmieniona499. Dewey nazywa tę jakość duszą
(spirit), emocjonalnym tłem (ponieważ nie chodzi w żadnym razie o tło
przestrzenne) oraz idiomem dzieła sztuki500. W doświadczeniu estetycznym można
ją tylko odczuć, a więc emocjonalnie przeżyć podczas tworzenia dzieł sztuki lub/i
przedmiotu ekspresywnego. Jakości tej nie można zobaczyć, dotknąć, usłyszeć,
pomyśleć intelektualnie lub doznać mocą woli. Nie jest ona namacalna, chociaż
przenika doświadczenie; nie jest inteligentna, choć kieruje doświadczeniem; nie jest
materialna, chociaż spaja materię dzieła. Można pokusić się o to, by określić ją jako
specjalną energię doświadczenia, jeśli zgodzimy się z Deweyem, że dzieło sztuki
jako doświadczenie jest zorganizowaną energią501. Ona umożliwia ową organizację i
można ją jedynie odczuwać, ponieważ jest emocjonalna. Zmysłem ją odbierającym
jest intuicja. Skąd zatem ta szczególna jakość się bierze?
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Doświadczenie estetyczne w związku z dziełami sztuki powstaje z
normalnego doświadczenia codziennego, które jest w tym sensie całościowe, że nie
jest przerwane. Żeby doświadczenie to stało się podłożem doświadczenia
estetycznego, musi być odczuwane przez jednostkę jako zatopione w szerszej
całości: świecie, uniwersum, życiu, kontekście, środowisku. Jednostka czująca, że
jej wzorzec doświadczenia normalnego posiada szerszą bazę, ponieważ jest
niezbywalną częścią czegoś większego, ma szansę doznania spajającej jakości
emocjonalnej w doświadczeniu estetycznym. Szczególna jakość je przenikająca
bierze się po prostu z odczuwania doświadczenia jako zanurzonego w życiu, czyli w
całości: wynika z odczucia rozległej całości, która stanowi element każdego
doświadczenia502. W tym punkcie więc podstawowa przenikająca jakość i
emocjonalna jakość spajająca doświadczenie estetyczne byłyby sobie pokrewne.
Podstawowa przenikająca jakość jest bowiem manifestacją rozległej całości obecnej
w każdym doświadczeniu. Jakość ta kontroluje całe i każde doświadczenie oraz
sprawia, że jednostka jest percepcyjnie i motorycznie gotowa na uczestnictwo w
każdym doświadczeniu. Dewey pisze wprost, że doświadczanie całości w
normalnym doświadczeniu codziennym jest podstawą zdrowia psychicznego503 i
tylko jednostka stabilna może codzienne doświadczenie przekuć w estetyczne
podczas tworzenia/odbierania dzieł sztuki. Integracja sensoryczno-motoryczna z
otoczeniem, gotowość do reagowania na to, co się zmienia w środowisku,
pokonywanie trudności, otwartość na doświadczenie są niezbędne do przeżycia
doświadczenia estetycznego504, w którym strona podmiotowa zlewa się z
przedmiotową

w

zaangażowanej

ekspresji.

Emocjonalna

jakość

spajająca

doświadczenie estetyczne wynikałaby więc z owej podstawowej przenikającej
jakości i pojawiałaby się jako swoiste jej uszczegółowienie podczas tworzenia i
odbioru.
Otoczenie, środowisko, kontekst są według Deweya jakościową całością,
czyli całością przesiąkniętą jakościami, które, jak pamiętamy, istnieją obiektywnie.
Takie odczuwanie życia prowadzi do doświadczenia estetycznego, w którym
jakościowa całość (tak możemy określić podstawową przenikającą jakość)
sublimuje się częściowo w całościową jakość, czyli w emocjonalną jakość spajającą
502
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wszystkie jego części i etapy. Doświadczenie estetyczne rozwija, wzmacnia i
pogłębia ową jakość spajającą, która przynależy do większej, wszystko zawierającej
całości, jaką jest świat505. Całość uniwersum zostaje szczególnie odczuta w
doświadczeniu

estetycznym.

Takie

rozumienie

sztuki

jako

doświadczenia

estetycznego, w którym jakościowa całość konkretyzuje się częściowo w całościową
jakość, wyjaśnia jej niezbywalny związek z życiem – to, że według Deweya ona
zawsze rodzi się z życia.
W doświadczeniu estetycznym jakościowa ogólność zostaje zatem zawężona
w pewnym stopniu do jakości, która spaja. Doświadczenie estetyczne jest
doświadczeniem specyficznym dlatego, że owa jakość jednocząca zostaje odczuta
czy wyczuta nie tylko przez cały organizm, ale również ze szczególnym udziałem
zmysłów. Dewey pisze na ten temat:
Czynny jest cały organizm, wraz z całym ładunkiem przeszłości i różnorodnością zasobów,
ale jego działanie odbywa się za szczególnym pośrednictwem oczu we wzajemnym
oddziaływaniu ustroju ze wzrokiem, słuchem i dotykiem. Sztuki piękne wykorzystują ten
506
fakt, wydobywając zeń jak najwięcej znaczenia .

W doświadczeniu estetycznym w kontakcie z dziełami sztuki owa
całościowa jakość jest odczuwana poprzez kanał zmysłowy w szczególny sposób,
taki mianowicie, że bierze on udział w percepcji czystej, pozbawionej odpadków,
domieszek i zanieczyszczeń, które są usuwane w akcie ekspresji. W normalnym
postrzeganiu kolory są zmieszane, a podczas widzenia również coś dodatkowo
słyszymy i czujemy. Oglądając natomiast jakiś obraz w akcie zaangażowanej
ekspresji, jednostka percypuje kolor już oczyszczony, który ponadto staje się
jakością polisensoryczną507, ponieważ przekazuje jakości związane z ruchem,
dotykiem i dźwiękiem. Zmysły są ograniczone do obcowania z jakościami danymi i
wysublimowanymi w doświadczeniu estetycznym i akt percepcji staje się dzięki
temu maksymalnie skoncentrowany508.
Emocjonalna jakość spajająca będzie zatem przenikała całą istotę żywą
poprzez szczególnie zorganizowaną i nakierowaną percepcję. Dzieło sztuki będzie
użyczać owej jakości odbiorcy w doświadczeniu estetycznym przez wybrany kanał
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Por. J. Dewey, Art as Experience, op. cit., s. 199.
Idem, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 237–238.
507
O polisensoryczności u Deweya pisze szerzej K. Wilkoszewska, Sztuka jako rytm życia, s. 105–
106.
508
Por. J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., ss. 238–239.
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zmysłowego przekazu. W tym punkcie podstawowa przenikająca jakość różni się od
spajającej jakości emocjonalnej. Ta pierwsza jest odczuwana wszystkimi zmysłami i
jest absolutną gotowością ustroju w jego uposażeniu percepcyjno-motorycznym do
wejścia w każde doświadczenie, natomiast emocjonalna jakość spajająca „ujawnia
się” poprzez konkretny sposób percypowania, choć jest odczuta całościowo przez
jednostkę w doświadczeniu estetycznym. Wynika to rzecz jasna z tego, że jest ona
zakorzeniona w podstawowej, przenikającej jakości.
Do tej pory analizowana była emocjonalna, spajająca jakość doświadczenia
estetycznego pod kątem jednoczenia doświadczenia estetycznego w jego całości.
Poniżej zajmę się jej emocjonalnością oraz dodatkową funkcją, jaką pełni – a jest
nią selekcjonowanie materiału w ekspresji. Spaja ona proces pokonywania
trudności, wyboru środków wyrazu i w tych aspektach decyduje o spoistości
dzieła509. Dewey pisze, że emocjonalność owej spajającej jakości (…) nie istnieje
samodzielnie od samego początku. Jest to uczucie wywołane przez materiał, który
jest ekspresywny, a ponieważ wywołuje go ów materiał i do niego jest ono
przywiązane,

składają

się

nań

już

przeobrażone

uczucia

naturalne510.

Niesamodzielność jakości spajającej wynika nie tylko z tego, że jest ona realizacją
przenikającej, podstawowej jakości (do pewnego stopnia), ale również z tego, że
pojawia się podczas stykania się jednostki z materiałem/materią dzieła sztuki. Jak
wiemy z wcześniejszych wywodów, podczas ekspresji emocje naturalne zostają
oczyszczone i przetworzone w emocje estetyczne. Emocjonalna jakość spajająca ma
swoje zakotwiczenie w tym procesie, ponieważ pojawia się na jego początku jako
siła selekcjonująca materiał, w którym przetworzone emocje naturalne znajdą swoje
uobecnienie w konkretnych jakościach estetycznych ewokujących emocje
estetyczne. Owa emocjonalna składowa jakości spajającej musi niejako dojść tutaj
do głosu, ponieważ artysta i odbiorca dokonują pracy emocjonalnej w
doświadczeniu estetycznym. Pracą tą coś musi kierować i czynnikiem regulującym
ów stricte estetyczny i emocjonalny proces jest emocjonalna jakość spajająca.
Dzięki niej twórca czuje, że najlepszym środkiem wyrazu jego emocji strachu
będzie przedstawienie go w postaci przerażonej osoby na moście (żeby nawiązać do
Krzyku Edwarda Muncha), co zostanie zrealizowane dzięki konkretnym jakościom
509

Ibidem, s. 87. O trudnościach w deweyowskiej koncepcji emocji w akcie ekspresywnym pisze
dokładnie K. Wilkoszewska, Sztuka jako rytm życia, op. cit., s. 100–102.
510
J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 96.
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kolorystycznym, przestrzennym itd. i owe jakości będą przywoływać strach
estetycznie przetworzony. Ważne są w tym miejscu słowa „czuje” i „odczuwa”,
ponieważ działania i doznania twórcy, a następnie odbiorcy są emocjonalne.
Organizacja materiału, którą zawiaduje spajająca jakość emocjonalna, odbywa się
nie przy pomocy rozumu, ale intuicji (czy inteligencji emocjonalnej), która jest
władzą panującą nad emocjami. Dlatego też Dewey ową jakość określa
przymiotnikiem „intuicyjna”. Podsumowując, spajająca jakość emocjonalna, która
organizuje jakości estetyczne w doświadczeniu estetycznym, jest częściowo z nimi
związana, tak jak częściowo jest związana z przenikającą podstawową jakością, nie
jest jednak z nimi tożsama. Dewey pisze bowiem, że (…) w postrzeganiu uczucie
nigdy nie jest tylko dodatkiem do widzenia lub słyszenia. Postrzegany przedmiot lub
scena jest bowiem całkowicie przepojona emocjonalnie511. Za owo przepojenie
emocjonalne odpowiada spajająca, emocjonalna jakość. Na koniec warto mieć na
uwadze, że emocjonalna jakość spajająca jest estetyczna – (…) estetyczna jakość,
która nadaje doświadczeniu pełnię i jedność ostatecznego kształtu, ma charakter
emocjonalny512. Jest to najzupełniej zrozumiałe, jeśli uwzględni się to, że zawiaduje
ona organizacją jakości estetycznych w materiale (a następnie ich odbiorem).
Być może zrozumienie spajającej jakości emocjonalnej i jej estetyczności
ułatwi fakt, że Dewey, szukając dla niej synonimu, nazwał ją miłością. Filozof
uważa, że proces tworzenia musi być przepełniony ową emocją. To ona sprawia, że
dzieło jest nie tylko skończone, ale i zrozumiałe dla odbiorców. (Twory poronione
zazwyczaj nie są zrozumiałe dla nikogo poza samym artystą.) Dewey pisze: Kunszt i
rzemiosło nie mogą stać się estetyczne w sensie ostatecznym, dopóki nie przepaja
ich „miłość” i nie powoduje nimi głębokie przywiązanie do materiału513. Filozof
uważa, że prawdziwą estetyczność w tworzeniu osiąga się poprzez ukochanie
materiału, którym się manipuluje, i miłość ta się udziela oglądającemu w aktywnym
akcie percepcji. Nie da się kochać materiału i tego, co się robi, jeśli szerzej nie
kocha się swojego życia. Najlepszym przykładem spójności i harmonii osiągniętych
w sztuce poprzez miłość materiału oraz tematu może być Dawid dłuta Michała
Anioła.
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Por. ibidem, s. 67.
Ibidem, s. 53.
513
Ibidem, s. 61.
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Artysta pracował nad tą rzeźbą w młodości przez trzy lata (1501–1504) we
Florencji (dzieło to miało upamiętać triumf miasta w wojnach włoskich).
Przedstawia ona Dawida trzymającego procę i przygotowanego do walki z
Goliatem. Wybór tematu i sposób jego realizacji jest znamienny, chociaż zazwyczaj
rzeźbę ogląda się jako kumulację renesansowej harmonii w oderwaniu od
jakiegokolwiek kontekstu lub w abstrakcyjnym kontekście humanizmu. Dewey
jednak uważa, że dzieła sztuki można zrozumieć tylko w ich kontakcie z życiem
danego czasu. W przypadku omawianej rzeźby kontekst jej powstania ma istotne
znaczenie: twórca wybrał na swojego bohatera Dawida, który, jak wiadomo,
zdecydował się walczyć z Goliatem na własnych zasadach. Interesujące jest już to,
że rzeźba mająca upamiętniać triumf militarny przedstawia nagiego mężczyznę.
Michał Anioł wiedział, że ową nagość musi dobrze uzasadnić, wybrał więc biblijną
historię o walce pasterza z wojownikiem. Trudno jednak przypuszczać, że Dawid
stanął do walki nagi w sensie ścisłym, tak jak ukazał to Buonarroti. Nie ulega
wątpliwości, że nade wszystko w swojej rzeźbie artysta chciał przedstawić to, co
przedstawił – nagiego mężczyznę. Zrobił to z taką miłością, precyzją, pasją,
oddaniem, że możemy nawet oglądać żyły Dawida. Pewne jest, że Michał Anioł nie
tylko ukochał marmur, ale również to, co rzeźbił – ciało mężczyzny514. Uzyskany
efekt – kosmiczna wręcz harmonia, niebywała spójność i klarowność całości –
wprawia w zachwyt widzów dzieła do dzisiaj, a reakcje na nie przyczyniły się do
powstania jednostki chorobowej, zwanej syndromem Stendhala515. Rzeźba Michała
Anioła to doskonały wyraz harmonijności ludzkiego ciała, przez co zyskała ona
uniwersalne uznanie. Na jej przykładzie można zaobserwować, jak radość życia
artysty, jego pasja i miłość przekuły się na dzieło, które owej miłości i pasji udziela
oglądającemu. Znając nieco kontekst powstania Dawida, można dosłownie
zobaczyć, jak ta rzeźba narodziła się z życia Michała Anioła: jak była jego
doświadczeniem estetycznym i jak jakości jego życia zostały wysubtelnione w tym
dziele w jakości estetyczne. Albo inaczej, jak miłość do mężczyzny została
wysubtelniona w miłość do istoty ludzkiej.
Funkcję estetycznej i emocjonalnej jakości spajającej zrozumieć można
również na innym, bardziej współczesnym przykładzie. Swoistość kanału przekazu
514

Por. E. Chudoba, Literatura i homoseksualność, op. cit., s. 69–70.
Reakcje psychosomatyczne na dzieła sztuki oglądane w dużym skupieniu. Stendhal po zwiedzaniu
Florencji zachorował z nadmiaru wrażeń estetycznych.
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oraz następstwa pojawienia się jakości, która spaja doświadczenie estetyczne,
widoczne są wyraźnie w doświadczeniu estetycznym piosenkarki Tori Amos, jakie
przypadło jej w udziale podczas któregoś z występów. Doświadczenie to rozpoczęło
się od momentu, w którym artystka zaczynała grać na organach Hammonda. Wtedy
to, jak relacjonuje: (…) rozpoczyna się prawdziwy flirt516. W takim doświadczeniu
kluczowa jest, jak wiadomo, zaangażowana ekspresja, która w omawianym
wypadku powstała poprzez oddziaływanie instrumentu i grającej na nim
piosenkarki. Istotna jest również obecność publiczności, ponieważ widzowie nie
tylko wchodzą w interakcję z wykonywaną muzyką, ale uniemożliwiają artystce
powtarzanie fraz – grając na żywo, musi ona podążać dalej bez oglądania się za
siebie. Dzięki temu jej działania i doznania stają się unikatowe. Satysfakcja, swoisty
przedsmak spełnienia, pojawia się już w początkowych fazach zaangażowanej
ekspresji, od chwili wydobywania się charakterystycznych dla instrumentów
wibracji. Amos mówi:
Z organów wydobywają się wibracje. Czuje się je we własnym ciele. Wiedzą o tym
wszyscy, którzy grają na hammondzie. Gdybym miała już nigdy nie doświadczyć fizycznej
517
relacji z mężczyzną, byłabym seksualnie usatysfakcjonowana, tylko grając .

Amos przywołuje klasyczny topos, który do opisu zintegrowanych
doświadczeń posługuje się retoryką seksualności518. Początkowe poczucie
satysfakcji (udany flirt) jest tylko przedsmakiem późniejszej kulminacji.
Zaangażowana ekspresja rozwija się do momentu finalnego spełnienia. Ta
kulminacja zostaje niejako podwojona. Amos czuje pełnię z dwóch powodów:
doznaje jej dzięki graniu na hammondzie i dzięki kontaktowi z publicznością.
Jakością, która przenika całe doświadczenie, jest wzrastające poczucie jedności
między całą gamą różnych elementów. Stopniowemu zintegrowaniu ulegają
fragmenty osobowości Amos, jej gra i kontakt z publicznością. Moment
ostatecznego spełnienia przychodzi nagle:
Nie chodzi o proste fizyczne odczucie jak wibracje płynące z organów. Zdarzają się takie
momenty, kiedy grając, masz poczucie pełni. Nie dzieje się tak często, zazwyczaj podczas
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Wywiad z Tori Amos, Wysokie Obcasy, „Gazeta Wyborcza”, 7 lipca 2007, s. 37.
Ibidem.
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Por. D.C. Mathur, A Note on the Concept of „Consummatory Experience” in Dewey’s Aesthetics,
„The Journal of Philosophy”, vol. LXIII, no. 9, 1966, s. 229.
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koncertu – wtedy nie możesz się powtarzać, jesteś oglądana, odkrywasz się przed kimś. I
519
nagle przestajesz być w kawałkach. Całkowita integracja .

Całkowite zjednoczenie jest punktem kumulacyjnym owej zaangażowanej
ekspresji i całego doświadczenia estetycznego. Jest ono wypracowywane w procesie
oddziaływania między artystką, instrumentem a publicznością. Poszczególne części
osobowości, przejawiające się przez to, co piosenkarka robi, słyszy, czuje, myśli i
śpiewa (doznawanie i działanie, motoryka i percepcja), stają się całością, odnoszącą
się do pełni życia. Doświadczenie normalne Amos zostaje uwznioślone.
Doświadczenie estetyczne wynika z jej życia codziennego. Artystka mówi tak o
swojej codzienności:
Związałam się z Brytyjczykiem, zamieszkaliśmy w Kornwalii, stworzyliśmy studio. Czasem
wstaję bardzo wcześnie, kiedy nic się nie dzieje, zanim obudzą się rolnicy z sąsiedztwa. Nie
ma nawet świateł ulicznych. Mogę popracować w spokoju. Teraz pracuję tak długo, jak
520
chcę, i przed nikim nie odpowiadam, dopóki nie skończę .

Kluczowym elementem doświadczenia normalnego Amos jest to, że pracuje
ona nad swoją muzyką, dopóki nie skończy i nikt jej w tym nie przeszkadza ani nie
kontroluje tego procesu. Toczy się on bez przeszkód i zewnętrznej presji, aż do
momentu osiągnięcia przez artystkę zamysłu estetycznego. Rozwija się sukcesywnie
poprzez zaangażowaną ekspresję. Te warunki ulegają wzmocnieniu, intensyfikacji i
wysublimowaniu przez unikatowość wykonania w trakcie koncertu. Według
Deweya dzieje się to dzięki spajającej, emocjonalnej jakości.
W literaturze dotyczącej estetyki Deweya jest przyjęte, aby doświadczenie
estetyczne

podczas

kontaktu

z

dziełami

bezpośredniego doświadczenia pierwotnego
doświadczenie

prymarnego,

sztuki
521

postrzegać

jako

rodzaj

. Doświadczenie pierwotne to

niezróżnicowanego

aktywizmu,

jaki

możemy

obserwować na poziomie pierwotnym życia, czyli w naturze. Nie istnieją
zewnętrzne cele działania, nie istnieją więc przedmioty, ze względu na które się
działa, ani podmioty, które działają. Organizmy są środowiskiem, a środowisko to
zbiór istot żywych. Powstaje pytanie, czy istotnie człowiek jako istota żywa może
powrócić do takiego pierwotnego stanu. Wydaje się, że pełny powrót do czasów
519

Wywiad z Tori Amos, op. cit., s. 37.
Ibidem, s. 39.
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sprzed Olduvai522 nie jest możliwy, ponieważ nie jesteśmy w stanie nigdy
abstrahować od naszego uposażenia poznawczego, od skomplikowanych narzędzi
poznawczych, które wykrystalizowały się w procesie ewolucji 523, i od społecznego
wymiaru egzystencji ludzkiej. Sam fakt posiadania języka decyduje o tym, że
doświadczenie ludzkie jest podzielone i częściowe. Świat dla nas jest w głównej
mierze symboliczny, a mniej realny: to, co prezentuje się zmysłom ludzkim, nigdy
nie będzie tym, czym po prostu jest, ale zawsze będzie różą, drzewem, trawą itd.,
czymś, co da się wyrazić w języku524.
Doświadczenie estetyczne podczas kontaktu z dziełami sztuki poprzez
obecną w nim integrację strony przedmiotowej i podmiotowej przybliża jednostkę
do doświadczenia pierwotnego, ale oczywiście nie jest nim samym i nie może być z
nim utożsamiane całkowicie. Dlaczego? Dlatego, że owo zjednoczenie dokonuje się
przez proces ekspresji, czyli wzajemnego oddziaływania i użyczania sobie jakości
między stroną podmiotową i przedmiotową; proces ten sublimuje w kolejnych
etapach jakościową całość w całościową jakość i to ona spaja owo doświadczenie w
całość zakończoną spełnieniem, czyli zjednoczeniem. Podsumowując, dojście do
jedności, spełniania w gruncie rzeczy nie jest dostępne wielu ludziom.
Doświadczenie estetyczne w kontakcie z wytworami sztuki można określić jako
sklejanie części, które dokonuje się dzięki emocjonalnej jakości, która je spaja.
Doświadczenie pierwotne jest jak nigdy nierozczłonkowana całość. Doświadczenie
estetyczne tylko przypomina, albo tak nam się wydaje, coś, do czego nie mamy
dostępu.
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Por. przypis 208.
Doświadczenie dzikości jest przykładowo dostępne ludziom, którzy z powodu życia tylko i
wyłącznie w naturze i bez kontaktu z innymi ludźmi nie nauczyli się mówić. Oni mają dostęp do
doświadczenia pierwotnego. Nie są również w stanie go porzucić, ponieważ po przekroczeniu
granicy określonego wieku (granicą jest rozpoczęcie okresu dojrzewania) człowiek nie jest w stanie
nauczyć się mówić, nawet jeśli zacznie mieć kontakt ze społeczeństwem. Por. K. Szymborski, Dzikie
słówka, „Polityka”, 4 maja 2002, s. 76.
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Sfera prywatna
4.5.3. Sztuka jako doświadczenie estetyczne jednostki w życiu codziennym (sztuka
życia)
Najbardziej interesującym elementem deweyowskiej filozofii estetyki jest ta
cześć jego koncepcji, która zajmuje się doświadczeniem estetycznym w życiu
codziennym ludzi i podczas aktywności niezwiązanych ani z tworzeniem dzieł
sztuki, ani z wytwarzaniem przedmiotu ekspresywnego w trakcie obcowania ze
sztuką. Nazywam je estetycznym, ponieważ szczególna emocjonalna i estetyczna
jakość, która jednoczy, pełni kluczową rolę w jego przebiegu, podobnie jak w
doświadczeniu estetycznym w kontakcie z dziełami sztuki. Doświadczenie to jest
nazywane przez filozofa an experience, a w polskim tłumaczeniu i literaturze
przedmiotu określa się je jako doświadczenie rzeczywiste525.
Żeby zrozumieć charakter tego doświadczenia, najlepiej na początku
zestawić je z doświadczeniem, które stanowi jego przeciwieństwo, czyli
doświadczeniem nieprzepojonym spajającą jakością emocjonalną i estetyczną.
Doświadczenie pozbawione tej jakości jest apatyczne i szablonowe. Dewey pisze:
Nie olśniewa nas ani jakość działająca przez zmysły, ani znaczenia rzeczy
docierające poprzez myśl. „Świat” przerasta nasze możliwości albo swym ciężarem,
albo nadmiarem wrażeń rozpraszających uwagę526. Interakcja taka nie zostaje
nakierowana na konkretne jakości w świecie, z jakościowej pełni rzeczywistości nie
zostaje wybrane nic, co mogłoby zostać poddane procesowi łączenia przez spajającą
jakość emocjonalną. Zmysły pozostają uśpione, strona podmiotowa nie zostaje
poruszona przez stronę przedmiotową. Doświadczenie to toczy się siłą własnego
bezładu, nie dochodzi w nim do zorganizowania jakichkolwiek energii. Dewey
określa to doświadczenie jako znieczulające – anestetyczne527. Nie następuje w nim
bowiem selekcja materiału przez jakość, która spaja, ponieważ zmysły i cały
organizm funkcjonują jakby we śnie: biernie i apatycznie poddają się procesowi, w
którym uczestniczą.
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W Experience and Nature Dewey nazywa to doświadczenie consummatory experience.
J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 318.
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Por. ibidem, s. 51.
526

201

Czasem doświadczenie takie nagle zostaje przerwane i nawet w swoim
leniwym, pasywnym toczeniu się nie dochodzi do końca528. W tym miejscu
powstaje pytanie, czy w takim wypadku to doświadczenie jest w ogóle
doświadczeniem, skoro doświadczenie jako takie z definicji jest całościową
interakcją, która ma początek, koniec i nie jest przerwana. Można opisać przerwane
doświadczenie jako interakcję, ale ponieważ została ona na pewnym etapie
udaremniona

i

przedwcześnie

zakończona,

to

nie

można

mówić,

że

wykrystalizowało się z niej jakiekolwiek doświadczenie – rozumiane w
najogólniejszym sensie. Przerwane doświadczenie nie jest bowiem żadnym
doświadczeniem.
Zasadniczo istnieje jeden czynnik sprawiający, że interakcja staje się
doświadczeniem estetycznym, a jest nim pojawianie się emocjonalnej i estetycznej
jakości, która spaja. Dewey wyjaśnia to w następujący sposób:
529

Siłą poruszającą i wiążącą jest (…) uczucie . Selekcjonuje ono rzeczy stosowne, pasujące
do siebie, a wybrane zabarwia na swój sposób, nadając przez to jakościową jedność
materiałom zewnętrznie niewspółmiernym i niepodobnym. Tym samym wprowadza jedność
do różnorodnych części doświadczenia i przez nie. Gdy jedność owa jest podobna do tej,
jaką opisałem, wówczas doświadczenie ma charakter estetyczny, nawet jeśli nie
530
dominowałyby w nim cechy estetyczne .

Paradoksalność doświadczenia estetycznego u Deweya polega na tym, że nie
musi być ono estetyczne w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. To znaczy nie musi
odbywać się podczas kontaktu z dziełami sztuki. Każde doświadczenie codzienne
(normalne), jeśli tylko pojawia się w nim emocjonalna jakość, która je jednoczy,
staje się doświadczeniem estetycznym531. Doświadczanie estetyczne to po prostu
doświadczenie maksymalnej integracji tego, co wewnętrzne, z tym, co zewnętrzne, a
za ową integrację odpowiada emocjonalna, spajająca jakość estetyczna: pervasive
quality, unifying quality, inclusive quality, intuited enveloping quality – jak
rozmaicie nazywa ją filozof.
Integracja strony podmiotowej i przedmiotowej jest możliwa w normalnym
doświadczeniu codziennym, ponieważ według Deweya doświadczenie to jest już
doświadczeniem całościowym, w którym (…) czynniki wewnętrzne i zewnętrzne są
528
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tak ściśle włączone, że zatraciły swój odrębny charakter532. Nie chodzi bynajmniej o
mistyczne scalenie, ale o to, że w doświadczeniu normalnym obecny jest już
element zaangażowanej ekspresji, ponieważ ustrój i jego otoczenie oddziaływają na
siebie, wzajemnie się zmieniając poprzez przystosowywanie się do owych
oddziaływań. Jest to podstawowa relacja obserwowana w świecie i z tej relacji
wyłaniają się wszystkie bardziej skomplikowane i zaawansowane interakcje. Istota
żywa jest zawsze połączona z środowiskiem, a jednostka ze swoim otoczeniem w
obopólności doznawania i działania533.
Drugim czynnikiem umożliwiającym intensyfikację codziennej integracji w
integrację estetyczną jest to, że według Deweya w jednostce nie ma istotnych
podziałów psychologicznych między stroną intelektualną a zmysłową, między
uczuciami a pojęciami oraz między wyobraźnią a działaniem534. W związku z tym
nie ma żadnych przeszkód, aby emocjonalna jakość szczególnie spoiła normalne
doświadczenie codzienne, nawet jeśli jest ono głównie myślowe lub praktyczne.
Dewey zaznacza również, że czynniki ludzkie, jak je określa, takie jak elementy
praktyczne, intelektualne, emocjonalne, nie przeszkadzają w ukonstytuowaniu się
estetyczności doświadczenia535.
W doświadczeniu estetycznym powstającym w życiu codziennym bez
udziału dzieł sztuki doznawanie i działanie, jakie zachodzi pomiędzy stroną
przedmiotową i podmiotową, jest wzmocnione tak, że staje się zaangażowaną
ekspresją. Jeżeli jednak nie dochodzi w nim do wytworzenia dzieła sztuki ani
przedmiotu ekspresywnego, to co jest stroną przedmiotową w owym doświadczeniu
rzeczywistym? Jest nią po prostu jakiś element otoczenia, np. znaki i symbole
matematyczne, nad którymi jednostka pracuje, czy pokój, który sprząta.
Rzeczywistość nigdy nie stoi na przeszkodzie do doznania estetyczności, co więcej,
sama jest pełna jakości, które mogą inspirować czy prowokować doświadczenie
estetyczne w kontakcie z nimi. W doświadczeniu tym jednostka wchodzi w
zaangażowaną ekspresję z rzeczywistością jako taką.
Doświadczenie estetyczne w życiu codziennym i doświadczenie estetyczne
w kontakcie z dziełami sztuki charakteryzują się takimi samymi cechami. Obydwa
doświadczenia są przenikającym się doznawaniem i działaniem, stopniowo
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intensyfikują się one w zaangażowaną, rytmiczną ekspresję, w której motoryka ciała
stowarzyszona jest z aktywną percepcją – jest ona aktem rekonstruującego działania.
Doświadczenie estetyczne odbywa się w związku z przedmiotem ekspresywnym
bądź dziełem sztuki. Codzienne doświadczenie estetyczne odbywa się w związku z
rzeczywistością. Prowadzi to do różnic w sposobie, w jaki działa emocjonalna,
spajająca jakość, która jednoczy oba te doświadczenia. W doświadczeniu
estetycznym jakość ta będzie oczyszczać i wzmacniać jakościową całość świata
poprzez przemianę jakości otoczenia w jakości estetyczne; w doświadczeniu
rzeczywistym owa jakość będzie się intensyfikować w kontakcie z jakościami
otoczenia. W doświadczeniu rzeczywistym nie następuje bowiem wybór kanału
zmysłowego, który w głównej mierze będzie zaangażowany w to doświadczenie, jak
to ma miejsce w doświadczeniu estetycznym. Doświadczenie estetyczne w
kontakcie z dziełami sztuki jest specyficzne w tym sensie, że zmysły działają na
zasadzie kompensacji i koncentracji. Przykładowo, przy postrzeganiu obrazu
wrażenia ruchowe i dźwiękowe są dostarczane przez wzrok. Doświadczenie
rzeczywiste jest pod tym względem bardziej całościowe i luźne niż doświadczenie
estetyczne w związku z dziełami sztuki, ponieważ wrażenia słuchowe docierają
dzięki słuchowi, wzrokowe dzięki wzrokowi, dotykowe poprzez kontakt ze skórą
itd. Doświadczenie estetyczne w kontakcie z dziełami sztuki będzie wykorzystywać
konkretne kanały zmysłowe w sposób bardziej skompresowany, skoncentrowany i
kompensacyjny. Doświadczenie rzeczywiste będzie się raczej koncentrować na
integracji jak największej ilości zmysłów ze sobą. W kontakcie z rzeczywistością
jako taką wszystkie zmysły są bowiem równie ważne. W odbiorze sztuk pięknych
następuje natomiast coś w rodzaju zmysłowej specjalizacji.
W tym miejscu istotne jest poruszenie kwestii celu, który z pozoru wydaje
się całkowicie rozbieżny w obu doświadczeniach. W doświadczeniu estetycznym w
kontakcie z dziełami sztuki nie istnieje cel zewnętrzny, ze względu na który ono się
rozwija. Pragnienie wytworzenia dzieła stanowi zamysł estetyczny, który jest de
facto tożsamy z procesem powstawania tegoż dzieła. Pragnienie wykreowania
przedmiotu estetycznego jest tożsame z zaangażowaną percepcją. W doświadczeniu
estetycznym w codzienności istnieje zewnętrzny cel, np. operuję pacjenta i moim
celem jest usunięcie mu woreczka żółciowego; sprzątam pokój i moim celem jest
uzyskanie optymalnego porządku. Warunkiem zajścia doświadczenia estetycznego
w związku z tymi czynnościami życia codziennego jest uwewnętrznienie owego
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celu, czyli wypracowanie sobie takiego stosunku do życia i podejmowanych działań,
że proces dochodzenia do czegoś i moment dojścia stapiają się w jedną całość. W
życiu estetycznym nie ma bowiem żadnych zewnętrznych celów. Dewey pisze na
ten temat niezwykle jasno:
Granica oddzielająca działania zewnętrzne od wewnętrznych przebiega w poprzek
wszystkich spraw życia. Jedni uczą się, aby zdać egzamin i uzyskać awans, natomiast dla
innych sama czynność uczenia się, która jest środkiem, stapia się całkowicie w jedno z
uzyskanym wynikiem. Rezultat, jakim jest wiedza i wykształcenie, jednoczy się z samym
procesem uczenia się. (…) bywa i tak, że podróżujemy dla samej przyjemności
podróżowania tu i tam i oglądania tego, co napotykamy po drodze. Wówczas zastosowane
środki i zamierzone cele zlewają się ze sobą. Przebiegając w myśli szereg takich przykładów
łatwo zauważyć można, że te, w których zastosowane środki i cele są w stosunku do siebie
zewnętrzne, zawsze są nieestetyczne. Taką zewnętrzność można nawet uznać za definicję
536
tego, co nie jest estetyczne .

To, co nieestetyczne, jest zewnętrzne w stosunku do podejmowanych działań. To, co
estetyczne, jest po prostu wewnętrzne: droga i cel stają się jednym. Sztuka
doznawania doświadczeń estetycznych wszelkiego typu polega na uwewnętrzniania
celów, czyli na dostrzeganiu, że droga do tego, co ma być zrealizowane czy
zmaterializowane, prowadzi nie tylko poprzez proces stopniowego dochodzenia do
tego, ale owo dochodzenie jest już częścią materializowania się rzeczywistości.
Techniczne i sztuczne odgradzanie czynności od efektów prowadzi do
nieszczęśliwego, pozbawionego radości życia. Jak pisze Dewey: podróżujemy dla
samej przyjemności podróżowania. Jeżeli jednostki osiągną ten stan, ich życie stanie
się bogate w rozmaite doświadczenia estetyczne i nie będzie miało żadnego
znaczenia, czy odbywają się one w kontakcie ze sztuką, czy w kontakcie z
rzeczywistością.
Spełnienie doznawane w kontakcie z jakimś elementem świata ma nieco inną
naturę niż punkt kulminacyjny w kontakcie z dziełem sztuki. Jest bardziej
całościowe i nie tak wyrafinowane przez proces oczyszczania jakości z
pierwiastków codziennych jak kulminacja w kontakcie z obrazem czy dziełem
muzycznym. Jest spełnieniem rzeczywistym, nie formalnym. Nie ma jednak między
nimi zasadniczej różnicy, ponieważ dzieła sztuki rodzą się z życia właśnie przez
proces oczyszczania jakości ze względu na ich przeobrażanie w jakości estetyczne w
celu zrealizowania zamysłu estetycznego. W doświadczeniu rzeczywistym nie ma
powziętego zamysłu estetycznego, ponieważ nie jest to doświadczenie w kontakcie
536
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z dziełami sztuki, ale następuje interioryzacja celu zewnętrznego, który przestaje
być w ten sposób zewnętrzny. Oba doświadczenia są spójne oraz całościowe i
zmierzają rytmiczne do spełnienia, które rodzi się z potrzeby. W doświadczeniu
estetycznym będzie to potrzeba estetyczna. W doświadczeniu rzeczywistym będzie
to potrzeba rzeczywista, wynikająca z życia codziennego. Oba doświadczenia
potrzebują nakierowania, które odróżnia je od nienakierowanej, instynktownej
aktywności w świecie zwierzęcym lub chaotycznej, przerywanej działalności w
życiu społecznym.
W doświadczeniu estetycznym w codzienności owo nakierowanie dokonuje
się poprzez wykonywanie czynności z intencją. Sprzątam pokój z intencją, aby
pozbyć się negatywnych emocji: rozdrażnienia i złości. Jeżeli sprzątam w sposób
mechaniczny i przypadkowy, wtedy to doświadczenie robi się anestetyczne537.
Kiedy natomiast nadam czynności pewien kierunek przez to, że będzie ona
kanałować moje negatywne emocje, to doświadczenie stanie się estetyczne. Cel
zostaje uwewnętrzniony, a sama czynność zaczyna posiadać swój własny sens.
Uwewnętrzniane celów z jednej strony i z drugiej działanie intencjonalne,
czyli nakierowane (jako przeciwwaga dla przypadkowości i nienakierowania w
naturze), sprawiają, że w normalnym doświadczeniu codziennym pojawia się jakość
jednocząca, która spaja to doświadczenie, czyniąc je estetycznym. Jest jednak
jeszcze jeden czynnik potrzebny do tego, żeby doświadczenie normalne stało się
estetyczne: jest to bezinteresowne obcowanie z jakościami obecnymi w życiu.
Polega to na docenianiu i smakowaniu jakościowego bogactwa życia codziennego.
Estetyczność w życiu codziennym
Podstawą doświadczenia estetycznego w życiu codziennym jest obcowanie z
jakościami obecnymi we własnym otoczeniu, a także docenianie jakościowej
całości, jaką tworzy świat: nawet świat pełen pośpiechu i hałasu. Dewey podaje
trafny przykład:
Nawet w obecnych warunkach przemysłowych niejeden mechanik przystanie na chwilę, aby
podziwiać owoc swej pracy i z zachwytem przyjrzeć się kształtom i wykonaniu, a nie tylko
dla sprawdzenia działania i jego praktycznej skuteczności. Niejedna modystka i krawcowa
angażuje się z zapałem w swą pracę, ponieważ docenia jej wartości estetyczne. Podobnie ci,
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którzy nie ulegają naciskom ekonomicznym lub nie poddali się całkowicie nawykom
wytworzonym przy taśmie produkcyjnej (…), zachowują wyraźną świadomość samego
procesu posługiwania się narzędziami. Każdy z nas z pewnością spotkał ludzi
wychwalających piękno swego samochodu i estetyczne właściwości jego sprawnego
538
działania .

W przedstawionym fragmencie mamy do czynienia z sytuacją, w której ludzie
doceniają jakości obecne w ich najbliższym otoczeniu. Podziwiają wytworzone
przez siebie rzeczy ze względu na ich jakości, które mają dla nich walor estetyczny,
a nie ze względu na wartość użytkową. Angażują się w to, co robią, oraz w
funkcjonowanie swojego otoczenia. Ich codzienne doświadczenie normalne jest
zanurzone w szerszych ramach całości, w której są osadzeni. I to właśnie
przynależenie do większej całości, w której funkcjonujemy, zostaje wydobyte i
podkreślone w doświadczeniu estetycznym w codzienności.
Dewey pisze, że mechanik zaangażowany w swą pracę i czerpiący z niej
zadowolenie jest zaangażowany artystycznie539, czyli w taki sam sposób jak artysta
tworzący dzieło sztuki. Jest zatem na prostej drodze do doświadczenia estetycznego.
Jego doświadczenie estetyczne wynika wprost z codziennego doświadczenia pracy.
Dzieje się tak także wtedy, kiedy ludzie czują się włączeni w całość rzeczywistości
rozumianej również w kategoriach społecznych, kiedy są niezbywalną częścią
swojego społeczeństwa. W rzeczywistości nowoczesnej często obserwować można
alienację jednostki w związku z wykonywaną pracą, ponieważ społeczeństwo jest
podzielone na producentów i konsumentów540, co prowadzi do powstania rozłamu
między doświadczeniem zwykłym a estetycznym. W podanych powyżej przez
Deweya przykładach nie doszło do alienacji: jednostki wytwarzały jakąś pracę,
pozostając w żywotnym, zaangażowanym, a więc estetycznym, związku ze swoimi
zajęciami zarobkowymi.
Podsumowując, estetyczny wymiar życia, a więc taki, który prowadzi do
doznawania doświadczeń estetycznych rozumianych w najszerszym rzeczywistym
sensie, staje się udziałem jednostek pod trzema warunkami: 1. Kiedy jednostki będą
doceniać i czerpać radość z jakościowej całości, którą jest rzeczywistość ludzka
(dostrzeganie jakości i ich walorów estetycznych w swoim otoczeniu), 2. Kiedy
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będą żyć estetycznie: ich cele i intencje ulegną uwewnętrznieniu, czyli integracji –
takie podejście do życia eliminuje działania chaotyczne i przypadkowe na rzecz
świadomych, 3. Kiedy będą się czuły częścią życia społecznego poprzez
wykonywaną pracę. Trzeci punkt wymaga dokładniejszego zbadania. Jest on
interesujący ze względu na dużą rolę motoryki ciała i związanej z nią percepcji w
życiu zawodowym. Stawia również pod rozwagę następującą kwestię: czy
doświadczenia rzeczywiste są istotnie tylko prywatne?
Motoryka ciała w życiu codziennym
Kwestia motoryki ciała i odpowiadającej jej percepcji jest jeszcze
istotniejsza w codziennym doświadczeniu estetycznym niż w doświadczeniu
estetycznym w kontakcie z dziełami sztuki, ponieważ w tym ostatnim, chociażby w
procesie odbioru dzieła sztuki, motoryka pozostaje w pewnym uśpieniu. W
doświadczeniach zachodzących w życiu codziennym nie ma zasadniczo sytuacji, w
których od motoryki ciała można byłoby abstrahować czy jej nie uwzględniać.
Postawy ciała i jego ruchy są niezbywalnym elementem ludzkiego istnienia w
każdym momencie.
Dewey w Sztuce i doświadczeniu pisze o znaczeniu motoryki ciała w
doświadczeniu sportowca (golfisty), myśliwego czy chirurga541. Powodzenie działań
podjętych w ramach tych zawodów zależy od precyzji motoryki i związanej z nią
percepcji. Wypracowanie odpowiedniej motoryki, czyli konkretnych nawyków
poruszania się i reagowania, w tych wypadkach wymaga wieloletniego,
specjalistycznego treningu pod nadzorem wielu ludzi. Nie ulega wątpliwości, że
motoryka może, a nawet musi być nauczana, czyli przekazywana w procesie
rekonstrukcji. Bez tego nie następowałby rozwój społeczny i cywilizacyjny.
Przekazywanie nawyków jest ludzką koniecznością. Umiejętności operowania,
strzelania czy grania w golfa należą do publicznego repozytorium i nie są sprawą
indywidualną ani prywatną. W aspekcie motoryki doświadczenia rzeczywiste, które
wstępnie zaklasyfikowałam jako prywatne, ukazują swój publiczny wymiar. Nie
dzieje się tak jedynie dlatego, że motoryka i percepcja podlegają rekonstruowaniu,
ale również dlatego, że doświadczenia z rozwiniętą i wyspecjalizowaną motoryką
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toczą się w sferze publicznej. W tym przypadku motoryka ciała okazuje się czymś
więcej – mianowicie performatyką, czyli swoistym przedstawieniem.
Sytuacje, podczas których uprawia się sport, przeprowadza się operacje, nie
odbywają się w przestrzeni domowej, prywatnej. Im bardziej wyspecjalizowana i
wymagająca jest motoryka ciała potrzebna do wykonania danych czynności, tym
bardziej publicznie znacząca i społecznie zaangażowana jest dana czynność oraz
doświadczenie wokół niej się organizujące. Praca chirurga wymagająca biegłości
jest bardziej publiczna niż praca krawcowej. Widać to bardzo wyraźnie w
społeczeństwie demokratycznym, gdzie niemal o każdym błędzie w sztuce
chirurgicznej (np. przecięcie policzka noworodkowi podczas cesarskiego cięcia)
informują media. Z drugiej strony środki masowego przekazu donoszą również o
chirurgicznych sukcesach, szczególnie tak spektakularnych jak w dziedzinie
transplantologii czy telemedycynie (operacje przeprowadzane przy pomocy
komputerów i Internetu). O porażkach i sukcesach zawodowych przeciętnej
krawcowej nie dowiemy się z mediów. O porażkach i sukcesach lekarzy,
sportowców przeczytamy w każdym tabloidzie.
Wykonywanie zawodów o wyspecjalizowanej motoryce ciała oznacza
funkcjonowanie w sferze publicznej. Doświadczenia rzeczywiste potencjalnie
zachodzące podczas operacji, uprawiania sportów będą więc w znacznej mierze
doświadczeniami dziejącymi się publicznie. Ich estetyczność będzie wzmocniona
poprzez publiczny wymiar. Powstaje w tym miejscu pytanie, po pierwsze, czy
doświadczenia rzeczywiste życia zawodowego posiadają jakiś prywatny wymiar, po
drugie, jakie doświadczenia rzeczywiste są istotnie prywatne?

Życie prywatne – publiczne, czyli estetyka codzienności
Posiadanie wyspecjalizowanej motoryki ciała i aktywizowanie jej w
sytuacjach publicznych sprawia, że potencjalne doświadczenia estetyczne jednostki
w życiu codziennym są publiczne. Doświadczenia rzeczywiste rozgrywające się w
sferze prywatnej to czynności mniej wyuczone na drodze treningu niż
doświadczenia rzeczywiste np. w sporcie czy medycynie. Satysfakcja czerpana z
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posprzątania pokoju lub obcowania z pięknymi kwiatami542 nie wymaga
specjalistycznych postaw ciała i związanej z nimi percepcji; do doznania
doświadczenia rzeczywistego w sferze domowej wystarczająca jest normalna
motoryka i przeciętna percepcja.
Jako przykłady doświadczeń rzeczywistych Dewey podaje: kłótnię z kimś
bliskim, obiad w restauracji, burzę na statku543. W przypadku kłótni będziemy mieć
do czynienia z doświadczeniem rzeczywistym o charakterze emocjonalnym. Działać
tu będzie głównie inteligencja interpersonalna. Podczas takich doświadczeń ciało
zachowuje się o wiele bardziej instynktownie niż podczas, przykładowo,
wykonywania operacji. Nie istnieje żadna wyuczona na drodze treningu motoryka
ciała, którą można byłoby zaktywizować. W przypadku kolacji uruchomiona
zostanie inteligencja motoryczno-sensoryczna. I jakkolwiek wszyscy ludzie są
uczeni, jak jeść, na drodze socjalizacji (najczęściej przez własne matki), to
spożywanie posiłku nie jest czynnością wymagającą specjalistycznej motoryki.
Zaangażowanie w obserwowanie burzy na statku aktywizuje inteligencję
przyrodniczą, czyli taką, która dostrzega związki, przyczyny i skutki w świecie
przyrody. Tutaj znowu nie potrzeba wyuczonych postaw ciała. Motoryka i percepcja
w powyższych przykładach są uruchamiane na poziomie zupełnie przeciętnym, a
doznawane doświadczenia rozgrywają się w sferze prywatnej.
Wydaje się, że istotna w przebiegu owych doświadczeń jest specyfika
otoczenia: a mianowicie to, że była to kłótnia z najlepszym przyjacielem, że kolacja
odbyła się spontanicznie w Paryżu, a burza miała miejsca na Oceanie
Atlantyckim544. Dla Deweya owa konkretność okoliczności jest ważna, ponieważ
świadczy o zakorzenieniu w życiu codziennym oraz aktywizuje konkretne jakości,
decydujące o specyfice owego doświadczenia. Powyższe doświadczenia musiały
zajść właśnie wtedy, kiedy zaszły, gdyby bowiem czynniki zewnętrzne były inne,
doszłoby do innego doświadczenia albo nie zawiązałoby się żadne doświadczenie.
Kluczowa dla zajścia doświadczenia estetycznego w zwykłym życiu jest jego
integracja z codziennością i jej czynnościami. Doświadczenia takie nie pojawiają się
znikąd, nie decydują o nich również żadne mistyczne, tajemnicze siły:
doświadczenia te są niezbywalną częścią ludzkiej codzienności w konkretnych
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warunkach społecznych, ekonomicznych i politycznych. Zdarza się czasem, że
badacze Deweya piszą o mistycznym charakterze jego doświadczeń estetycznych545.
Ów rzekomy mistycyzm w postrzeganiu tego zagadnienia bierze się stąd, że zlanie
się strony przedmiotowej i podmiotowej postrzegane jest w kulturze europejskiej,
ufundowanej na kartezjanizmie, jako coś niecodziennego, podczas gdy dla Deweya
jest ono czymś po pierwsze naturalnym, bo mającym swe antecedencje w
przyrodzie, po drugie codziennym i normalnym. Takie ujęcie ma korzenie w
procesualnym i interakcyjnym charakterze naturalistycznej metafizyki filozofa oraz
w społecznym zintegrowaniu jednostek ze sobą (jednostka nie funkcjonuje de facto
niezależnie od innych). Dla Deweya w momencie, kiedy badacz podchodzi z
miłością, zaangażowaniem i żywotnym zainteresowaniem do swojego przedmiotu
badań – wtedy już zlewa się z nim i następuje doświadczenie estetyczne546. (Jak
wiemy, Dewey czasem utożsamia miłość materiału ze spełniającą jakością
emocjonalną, która jest odpowiedzialna za zajście każdego doświadczenia
estetycznego.) Gdy podejmowana jest jakaś aktywność ze względu na sam proces jej
podjęcia i rozwijania, innymi słowy, kiedy jednostka nie będzie się upierać przy
podziale na: ja podmiot i owa zewnętrzna rzecz poza mną, do której dążę, ale kiedy
bezinteresownie zaangażuje się w doświadczenie jako całość, kiedy włączy się w
proces w wiecznym tu i teraz – wtedy doświadczenie to będzie estetyczne. I nie
będzie miało znaczenia, że odbywa się w kontakcie z rzeczywistością, a więc na
materiale pozaestetycznym. Dewey pisze o tym, że zaangażowanie Napoleona i
Cezara w wojny było szkodliwe, ale ponieważ było to zainteresowanie dotyczące
samego procesu, a nie korzyści z tego procesu wynikających, to posiadało jakość
estetyczną547.
Podobnie może być w wypadku sytuacji opisywanej w powiedzeniu:
operacja się udała, ale pacjent umarł. Jeżeli podjęte działania przy stole operacyjnym
cechować będzie maestria, o której pisze Dewey, i chirurg będzie w pełni
zaangażowany w proces, to operacja będzie miała walor estetyczny, mimo że
pacjent nie przeżyje. Można powiedzieć, że jakość estetyczna jest nieubłagana w
tym sensie, że może pojawić się bez względu na zrealizowany lub niezrealizowany
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cel. Jeżeli bowiem cel ulegnie uwewnętrznieniu, to sam proces będzie już zawierał
jego elementy. I to będzie estetyczne.
Dla Deweya estetyczność jest czymś codziennym, czymś, co stale
obserwujemy we wszystkich doświadczeniach codziennych, w które się w pełni
zaangażujemy, ponieważ jakości otoczenia, które są dla nas ciekawe i ważne i
wokół których konstytuuje się nasze doświadczenie, zaczynają posiadać walor
estetyczny. Wtedy bowiem dzieje się coś estetycznego: moje zainteresowanie
sprawia, że utożsamiam się z tym, czym się interesuję. Owo zainteresowanie może
towarzyszyć wszelkim czynnościom bez względu na podjętą motorykę: od
najbardziej specjalistycznych po najbardziej luźne.
Doświadczenia rzeczywiste dziejące się publicznie z powodu wymagającej
specjalistycznego treningu motoryki posiadają jednak dwa elementy, które
pozwalają widzieć je również jako doświadczenia prywatne. Pierwszym z nich jest
to, że owe aktywności są wszak częścią życia codziennego ludzi, którzy je
podejmują. Operacja dla chirurga jest czymś codziennym. To samo tyczy się
sportowców, mechaników, krawcowych czy wojskowych – wykonywanie pracy jest
częścią ich codziennych doświadczeń, znają oni bowiem okoliczności i ludzi, z
jakimi będą współpracować. Czynności zawodowe są osadzone w ich życiu
codziennym jako takim.
Drugi czynnik, który decyduje o tym, że każde doświadczenie estetyczne –
również to najbardziej publiczne – będzie mieć prywatny aspekt, to emocjonalna,
całościowa jakość, która je spaja. Pojawianie się tej jakości jest sprawą zasadniczo
całkowicie intymną. Przede wszystkim dlatego, że zależy ona od indywidualnego
nastawienia jednostki do świata jako takiego. Jakość ta rodzi się, kiedy doceniamy
własne otoczenie przesiąknięte jakościami oraz własne życie codzienne toczące się
w takim, a nie innym jakościowym środowisku. Pojawia się również wtedy, kiedy z
bezinteresownym zaangażowaniem podchodzimy do podejmowanych działań,
podekscytowani niejako samym faktem wchodzenia w daną interakcję bez względu
na efekt. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której jednostki sfrustrowane i
przesiąknięte

resentymentem

będą

wykazywać

się

takim

stosunkiem

do

rzeczywistości. Doświadczenia estetyczne w ostatecznym rozrachunku rodzą się z
radości życia i w swym przebiegu wzmagają ową radość. Co więcej, owa jakość
wynikająca z czegoś bardzo prywatnego otwiera jednostki na świat i na dzielenie się
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z innymi swoją radością i szczęściem. Chociaż więc spajająca jakość jest osobista,
to otwiera drogę do interakcji o charakterze społecznym i publicznym. Dewey pisze:
Doświadczenie w stopniu, w jakim rzeczywiście jest doświadczeniem, prowadzi do
wzmożonej żywotności. Nie tylko nie oznacza zamknięcia się wewnątrz własnych,
osobistych uczuć i wrażeń, lecz przeciwnie prowadzi do czynnej i żywej wymiany ze
światem. W swej szczytowej formie polega na całkowitym wzajemnym przenikaniu się
548
własnego ja ze światem przedmiotów i zdarzeń .

Żywotność rośnie wraz ze społecznym użyczaniem swoich emocji,
umiejętności i przeżyć. Emocjonalna jakość spajająca doświadczenie estetyczne
każdego typu sprawia, że intymne doświadczenia rzeczywiste otwierają nas na
innych ludzi i zyskują społeczny wymiar melioracyjny. Ona również decyduje o
tym, że w każdym doświadczeniu estetycznym następuje zjednoczenie wymiaru
prywatnego i publicznego w takim samym stopniu, w jakim strona przedmiotowa
integruje się z podmiotową, a doznawanie z działaniem.

Przykłady doświadczeń estetycznych w życiu codziennym i ich konsekwencje
Doświadczenie estetyczne w kontakcie z rzeczywistością może zajść podczas
podjęcia każdej aktywności, jeśli spełnione są odpowiednie warunki: docenianie
jakości w świecie, uwewnętrznienie celu i zaangażowanie w życie społeczne (trzeci
warunek wynika automatycznie ze spełnienia dwóch poprzednich) – wtedy to
pojawia się spajająca jakość estetyczna o charakterze emocjonalnym, która jednoczy
to doświadczenie, doprowadzając je do punktu kulminacyjnego (satysfakcji) i
zakończenia. Każde doświadczenie może potencjalnie stać się estetyczne, nawet
takie, które wyłania się z sytuacji problemowej. Dewey analizuje estetyczność
doświadczenia intelektualnego. Jego estetyczny wymiar polega nie tylko na tym, że
pojawia się w nim emocjonalna, estetyczna spajająca jakość, ale również na tym, że
bez tej jakości owo doświadczenie nie byłoby w pełni doświadczeniem
intelektualnym: (…) działalność intelektualna nigdy nie jest wydarzeniem
całkowitym (nie jest rzeczywistym doświadczeniem), dopóki nie wypełnia i nie
wykańcza jej owa jakość549.
548
549
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Jak należy to rozumieć? Może w ten sposób, że każde doświadczenie
dochodzi do pełni swojej specyfiki (ze względu na materiał strony przedmiotowej),
jeśli pojawi się emocjonalna jakość, która zapewni maksimum jego spoistości i
wyrazistości? Wydaje się, że taka interpretacja jest uprawomocniona. Wtedy pełnia
każdego doświadczenia zależałaby od zaistnienia w nim tej spełniającej i
emocjonalnej jakości estetycznej. W tym miejscu można dostrzec panestetyzm w
myśleniu Deweya. Jeśli będziemy obstawać przy utrzymaniu owego panestetyzmu,
to trzeba pamiętać, że nie jest on niczym niesamowitym, mistycznym czy trudnym
do zobaczenia – estetyczność doświadczenia jest czymś zwyczajnym, gdyż wynika z
estetyczności samego

życia,

które jest

jakościową

całością.

Synonimem

estetyczności jest wewnętrzna integracja, docenianie rzeczywistości i radość życia.
Doświadczenia estetyczne wyłaniają się z życia jak szczyty górskie z powierzchni
ziemi. Przypomnijmy, że można je zaobserwować już na poziomie biologicznym
życia jako momenty spełnienia w takich interakcjach jak staczanie się kamienia z
góry550.
Spajająca emocjonalna jakość estetyczna pojawia się nie tylko w
rozwiązywaniu problemów intelektualnych, działaniach praktycznych, ale również
w doświadczeniach intrapersonalnych, które można byłoby opisać jako filozoficzne.
Warto przyjrzeć pod tym kątem doświadczeniom opisanym przez modernistyczną
pisarkę Virginię Woolf (1882–1941) i zastosować filozofię estetyki do ich
przeanalizowania.
W swoich wspomnieniach Woolf tworzy koncepcję tego, co nazywa
chwilami istnienia i chwilami nieistnienia551. Te ostatnie to rodzaj codziennej waty
(jest to określenie pisarki): są to doświadczenia normalne, całościowe, ale
wykonywane bez większego zaangażowania i powierzchownie. Dewey z pewnością
nazwałby je anestetycznymi. Z kolei chwile istnienia są to doświadczenia odcinające
się od doświadczeń znieczulających: doświadczenia, które się pamięta z powodu
jakości w nich obecnych i z powodu własnego zaangażowania. Tworzą one
poszczególne, dające się wyróżnić procesy. Są to doświadczenia estetyczne w życiu
codziennym.
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Ibidem, s. 50–51.
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Z początku wydaje się, że pisarka przeciwstawia na zasadzie kontrastu
chwile nieistnienia chwilom istnienia. Sprawa jednak jest bardziej skomplikowana,
bo chwile istnienia istnieją w chwilach nieistnienia – są w nich osadzone552. Pisarka
dochodzi do konkluzji, że momenty przełomowe, swoiste wstrząsy, których doznaje
w chwilach istnienia, są niejako schowane, ukryte za watą chwil nieistnienia i
niespodziewanie dla niej samej doświadcza ich spoza owej waty. Z codziennych
pozorów czasami rodzi się coś autentycznego, dając świadectwo o tym, że (…) poza
watą ukryty jest jakiś wzór, że my – to znaczy istoty ludzkie – jesteśmy z nim
związane; że cały świat jest dziełem sztuki553.
Jest tu kilka rzeczy wymagających omówienia. Wydaje się, że Woolf nie
dostrzega, że doświadczenia estetyczne, czyli posiadające dodatkową spajającą
emocjonalną jakość, zależą od doświadczeń codziennych i tak naprawdę są przez nie
warunkowane. Do całego zagadnienia pisarka podchodzi w typowo modernistyczny
i estetyzujący sposób, jakby codzienność z powodu swojej ospałości i braku
stymulacji miała ją niemal pozbawić autentycznego życia. Takie podejście nie
powinno dziwić w jej przypadku – była ona przyjaciółką sztandarowych potomków
estetyzmu: Clive’a Bella i Rogera Fry’a. Gdyby jednak nie istnienie owej waty –
chwil nieistnienia – nie mogłyby zaistnieć chwile wzmożonej żywotności, chwile
istnienia,

które

Woolf

przeżywała

nadzwyczaj

intensywnie.

Rzeczywiste

doświadczenia estetyczne są niejako szczytami doświadczeń codziennych, a nie da
się całego życia spędzić na szczytach.
W filozofii estetyki Deweya interesujące jest to, że swoją koncepcję
estetyczności i jakości estetycznych budował on poprzez apologię tego, co
codzienne, zwyczajne i przeciętne. Docenianie życia takim, jakie ono jest, stanowi
według filozofa podstawę wszelkich doświadczeń estetycznych. Tego rodzaju
myślenia nie sposób odnaleźć mimo pewnych zbieżności u Virginii Woolf, która jest
uosobieniem modernistycznego cierpienia z powodu konieczności kontaktowania
się z własną kucharką i pokojówką (kwintesencja waty). U pisarki wyraźne jest
również przekonanie, że chwile istnienia przybliżają do istoty rzeczy, która jest taka,
że świat jest dziełem sztuki, czyli czymś estetycznym. Dla Deweya doświadczenia
estetyczne wyrażają to w sensie ścisłym, ponieważ wyrastają z normalnych
doświadczeń codziennych osadzonych w jakościowo pełnej rzeczywistości. Dla
552
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Woolf owo continuum nie istnieje. Chociaż to, co wzniosłe, osadzone jest w wacie,
to pojawia się nagle, jawi się niczym noumen wśród morza nieznaczących
fenomenów i znika – tak nagle, jak przyszło, zostawiając pisarkę, pragnącą to
wyrazić, w odmęcie nieistnienia.
Wydaje się, że atrakcyjność filozofii estetyki jest niezaprzeczalna, nie tylko
dlatego, że Dewey nie cierpiał na modernistyczną chorobę, której na imię nuda
codzienności554. Ważniejsze jest jego podejście do estetyczności jako takiej. Z
pozoru wydawać by się mogło, że filozof, budujący swoją estetykę głównie na
tradycyjnym fundamencie, jakim jest kontakt z dziełami sztuki, nie przekracza
tradycyjnego paradygmatu estetyki rozumianej jako teoria sztuki. Tak jednak nie
jest, paradygmat ten zostaje przekroczony.
Dzieje się to głównie za sprawą podstaw metafizycznych całej filozofii
Deweya. Rzeczywistość ma dla niego charakter procesualny i interakcyjny: to, co
stałe, wyłania się z procesu i jest tylko punktem, momentem, stanem przejściowym
prowadzącym do dalszych interakcji, procesów, sytuacji, doświadczeń. Stałość i
zmienność, będące podstawami składowymi wszelkiego życia, przeplatają się ze
sobą w niekończącym się tańcu. Wytworzone przedmioty i jakości obecne w
rzeczywistości istnieją jako pretekst do dalszych interakcji, tym razem z ich
udziałem. Rzeczywistość i życie ludzkie jako jej część jest jakościową całością –
swoistą pełnią samą w sobie. W tym punkcie pojawia się pierwszy wyłom
podmywający tradycyjny paradygmat: jakości o walorze estetycznym istnieją
obiektywnie w rzeczywistości. Dzieje się tak dlatego, że jakość, która stanie się
obiektem zainteresowania i adoracji ze strony jednostki w jej codziennym życiu, np.
w wykonywanej pracy, zyskuje poprzez taką integrację walor estetyczny. Rolą
jednostki żyjącej zarówno w naturze, jak i kulturze nie jest kreowanie jakości
estetycznych w dziełach sztuki, ale dostrzeżenie jakości, a następnie wydobycie ich i
przekształcenie we własnym doświadczeniu artystyczno-estetycznym (zarówno
poprzez tworzenie dzieł sztuki, jak i ich odbiór). Jeśli jednostka żyje w określony
sposób (dostrzegając jakościową pełnię świata, interioryzując cele i żyjąc w procesie
oraz ze względu na procesy, a nie efekty i rzeczy), jej życie codzienne staje się pełne
doświadczeń estetycznych. Pamiętajmy, że o estetyczności doświadczenia decyduje
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Inną jej realizacją są słynne Mdłości Sartre’a niejako dosłownie wizualizujące ową nudę istnienia
czasu przed II wojną światową, por. J.-S. Sartre, Mdłości, przeł. J. Trznadel, Kraków 2005.
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spajająca emocjonalna i estetyczna jakość, która jest warunkowana indywidualną
odpowiedzią jednostki na życie we wszystkich jego wymiarach.
Podsumowując,

życie

przeciętnego

człowieka

w

społeczeństwie

nowoczesnym może być estetyczne, jeśli będzie świadome i zintegrowane (pod
względem biologicznym z naturą i ze społeczeństwem). Ukaże ono wtedy swoją
estetyczność w doświadczeniach codziennych, przekształcając je w estetyczne.
Nawet jeśli w filozofii estetyki Dewey dużo miejsca poświęca dziełom sztuki,
należy pamiętać, że powstały one z doświadczeń estetycznych i mają do nich
prowadzić. Są tylko punktem, pretekstem do dalszych doświadczeń. Tak samo jest z
jakościami w rzeczywistości. Wszystko to sprawia, że estetyka Deweya nie jest
teorią sztuki, ale filozofią estetyki: filozofią procesów estetycznych zachodzących w
życiu na różnych jego poziomach.
Dewey nigdzie nie określił jasno relacji między doświadczeniem
estetycznym powstającym na bazie kontaktu z dziełami sztuki a doświadczeniem
estetycznym w kontakcie z rzeczywistością. Doświadczenie rzeczywiste można
interpretować jako szczególny przypadek doświadczenia estetycznego. Problem w
tym, że interpretacja doświadczenia estetycznego jako szczególnego doświadczenia
rzeczywistego jest również uprawomocniona555. Wykładnia, jaką chciałabym
zaproponować, zasadza się na przekonaniu, że w gruncie rzeczy istnieje jedno
doświadczenie estetyczne. Tylko bowiem jeden czynnik decyduje o zaistnieniu tego
doświadczenia, a jest nim spajająca emocjonalna jakość estetyczna. Jej pojawienie
się w jakimkolwiek doświadczeniu sprawia, że – na gruncie filozofii estetyki
Deweya – staje się ono estetyczne. Pragnę również mówić o jednym doświadczeniu
estetycznym, ponieważ w gruncie rzeczy żaden rodzaj doświadczenia estetycznego
nie jest w pełni rekonstruowalny. Spajająca jakość jest bowiem czymś unikatowym i
zależnym od prywatnej, intymnej postawy jednostki wobec świata jako takiego. Jest
ona pochodną owej postawy. W poniższej tabeli wyszczególniłam wszystkie
podrodzaje doświadczenia estetycznego, jakie zostały omówione w filozofii
estetyki.
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Por. K. Wilkoszewska, Sztuka jako rytm życia, op. cit., s. 96.
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Przedmiot

Proces

Jakość/Jakości

Przykład

Sztuka i kultura
materialna
cywilizacji

Doświadczenie
estetyczne jako
potrzeba
zbiorowości,
rytuał społeczny

Emocjonalna
jakość spajająca,
wyrażająca ducha
cywilizacji
(nie podlega
rekonstrukcji)

Dzieła sztuki

Doświadczenie
estetyczne podczas
tworzenia dzieła
sztuki

Dzieła sztuki

Doświadczenie
estetyczne podczas
odbioru dzieła
sztuki

Rzeczywistość,
życie jako sztuka

Doświadczenie
estetyczne w życiu
codziennym (an
experience –
doświadczenie
rzeczywiste)

Emocjonalna
jakość spajająca
(nie podlega
rekonstrukcji),
jakości oraz
emocje i ich
przekształcania w
jakości i emocje
estetyczne w
procesie tworzenia
(podlegają
rekonstrukcji)
Emocjonalna
jakość spajająca
(nie podlega
rekonstrukcji),
odbieranie jakości
estetycznych i
emocji zawartych
w dziele i
konfrontowanie ich
z jakościami
znanymi z innych
doświadczeń
(podlegają
rekonstrukcji)
Emocjonalna
jakość spajająca
(nie podlega
rekonstrukcji),
jakości obecne w
rzeczywistości

Partenon
(starożytna
Grecja), piramidy
(starożytny Egipt),
kodeksy
(starożytny Rzym);
brak sztuki
wyrażającej ducha
nowoczesności
Tworzenie obrazu
Radość życia przez
Henri Matisse’a
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Odbiór poezji
Keatsa, dramatów
Szekspira

Spełnienie podczas
wykonywanej
pracy (operowanie,
naprawa
samochodu itd.)
Spełnienie podczas
doświadczeń
emocjonalnych,
przyrodniczych,
intelektualnych itd.

4.6. Samorealizacja jako projekt społeczny
Docenienie jakości życia codziennego i zwrócenie się ku spełnieniu
zwykłych ludzi, tak silnie zaakcentowane w filozofii estetyki, to zagadnienia
związane z liberalnymi przekonaniami Deweya. Uważał on, że wszystkie jednostki
w społeczeństwie nowoczesnym mają prawo do szczęścia, które filozof rozumiał
jako

realizowanie

swojego

potencjału

poprzez

wykorzystanie

zdobyczy

cywilizacyjnych. Według Deweya życie w społeczeństwie amerykańskim oferuje
wiele możliwości rozwoju i wszyscy powinni mieć do nich równy dostęp. Takie
poglądy miały też swoje umocowanie w metafizyce, w której, jak pamiętamy,
spełnienie jest czymś obiektywnym i stale obserwowalnym. Na poziomie
społecznym jest ono dostępne zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym.
Dewey uważał, że rzeczywistość jest brutalna. Dobro i zło, podobnie jak
smutek i zadowolenie, cierpienie i szczęście, istnieją obiektywnie. W większości
jednak wypadków jednostki prowadzą życie pomiędzy ekstremami. Doznają
rozczarowań i radości, a tylko czasami przypadają im w udziale doświadczenia
traumatycznie bolesne czy ekstatycznie szczęśliwe. W związku z takimi
okolicznościami myśl Deweya niewiele ma do zaoferowania. Najlepiej prezentuje
on życie umiarkowane i ustabilizowane – i taki styl życia mu odpowiadał. Widać to
wyraźnie w książce Shustermana Praktyka filozofii, filozofia praktyki, w której
analizowane są życiorysy Deweya, Wittgensteina i Foucaulta pod kątem
problematyki życia filozoficznego. Na tle trudnych sytuacji życiowych, w jakie
obfitowało życie Wittgensteina i Foucaulta556, biografia Deweya jawi się jako
spokojna i wyważona. Taka też jest jego filozofia.
W sferze metafizyki i estetyki spostrzec można ciągłość. Tak jak pojęcia
funkcjonujące w życiu na poziomie społecznym: doświadczenie i interakcja
wyłaniały się z pierwotniejszego, mniej zróżnicowanego aktywizmu życia w naturze
i zależały od niego, tak samo doświadczenie estetyczne zależy od doświadczenia
codziennego.

Dodatkowo

jednak

jednostki

borykają

się

z

codziennymi

przeciwnościami, żeby zrealizować swoje cele. Aby mieć udane życie, jednostki
powinny efektywnie rozwiązywać sytuacje problemowe. W pełni zadowalające
życie nie zależy jednak tylko od tego, ale również od doznawania doświadczeń
556

Por. R. Shusterman, Profile filozoficznego życia: Dewey, Wittgenstein, Foucault, [w:] idem,
Praktyka filozofii, filozofia praktyki, op. cit., s. 21–86.
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estetycznych, które potwierdzają zdolności przystosowawcze jednostki. Wszystko to
Dewey wpisuje w swój projekt samorealizacji, czyli prawa do rozwoju wszystkich
ludzi w społeczeństwie.
Twórcą pojęcia samorealizacji był amerykański psycholog Kurt Goldstein557,
a jego koncepcja znalazła kontynuatora w osobie Abrahama Maslowa. Najszersza
definicja samorealizacji głosi, że Ludzie muszą być tym, kim mogą być558. Maslow
umieszcza proces samorealizacji w rzędzie potrzeb ludzkich istotnych do
zrealizowania kruchej natury ludzkiej, o której istnieniu był przekonany559. Dewey
podobnie jak Maslow uważał, że człowiek podejmuje działania i jest otwarty na
doświadczenia z powodu potrzeb, które domagają się spełnienia. Potrzeba jest
jednym z podstawowych pojęć jego naturalistycznej metafizyki. Dewey nie dokonał
jednak żadnej systematycznej hierarchizacji potrzeb. To stało się zasługą Maslowa,
który wyróżnił potrzeby podstawowe (fizjologiczne) i uzupełniające je potrzeby
wyższe. Zaliczył do tych ostatnich: potrzebę bezpieczeństwa, miłości, szacunku,
wreszcie samorealizacji. Jest ona szczególnego rodzaju, ponieważ pojawia się
wtedy, kiedy potrzeby podstawowe zostaną zaspokojone560.
Niektórzy znawcy Deweya uważają, że pojęcie samorealizacji jest centralne
w jego filozofii561. Wydaje się, że takie postawienie sprawy jest przesadzone,
chociaż można z powodzeniem je wykorzystać do omawiania praktycznych
aspektów doświadczeń estetycznych.
Samorealizacja jest czymś więcej niż przystosowaniem się biologicznym
(przeżycie w określonych warunkach biologicznych i cywilizacyjnych) oraz
społecznym (pełnienie odgórnie ustalonych ról społecznych). Radzenie sobie z
trudnościami jest warunkiem koniecznym do mówienia o realizacji, ale nie jest
warunkiem wystarczającym. Samorealizacja oznacza taki sposób czy styl życia,
który sprawia, że życie przestaje być zadaniem, ale staje się czymś, z czego
557

Por. B. Szymańska, Co to znaczy „być sobą”. Filozoficzne aspekty pojęcia samorealizacji,
Kraków 1997, s. 8; oraz A. Maslow, Motywacja i osobowość, przeł. J. Radzicki, Warszawa 2006, s.
71.
558
A. Maslow, Motywacja i osobowość, op. cit., s. 71; B. Szymańska, Co to znaczy „być sobą”, op.
cit., s. 9.
559
Por. A. Maslow, Motywacja i osobowość, op. cit., s. 193, B. Szymańska, Co to znaczy „być sobą”,
op. cit., s. 119.
560
Pisał: Jeżeli nawet wszystkie te potrzeby są zaspokojone, to jeszcze możemy często oczekiwać, że
wkrótce pojawi się nowe niezadowolenie i niepokój, o ile dana jednostka nie robi tego, do czego
szczególnie się nadaje. Muzycy muszą zajmować się muzyką, poeci muszą pisać, jeśli ostatecznie
mają być ze sobą w zgodzie. A. Maslow, Motywacja i osobowość, op. cit., s. 71.
561
Por. R.J. Roth, John Dewey and Self-realization, New York 1962 [za:] K. Wilkoszewska, Sztuka
jako rytm życia, op. cit., s. 148, 166.
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jednostki

czerpią

stałą

radość.

W

samorealizacji

obecny

jest

element

emancypacyjny: samorealizacja polega na przekroczeniu adaptacji w sensie
biologicznym i społecznym – jednostki transcendują paradygmat swojego
funkcjonowania wyznaczany przez funkcje społeczne w połączeniu z biologicznymi
(bycie matką, żoną, pracowniczką itd.). Sądzę, że na gruncie filozofii estetyki można
określić samorealizację jako taki styl życia562, w którym obecne byłyby
doświadczenia estetyczne, czyli doświadczenia spełniające ze względu na
wystąpienie szczególnej jakości emocjonalnej. Można ująć to nieco inaczej:
jednostka samorealizująca się to taka, która czerpie satysfakcję ze swojej pracy i
sfery domowej; podejmuje działania ze względów wewnętrznych i czerpie radość z
jakościowej całości, którą jest rzeczywistość. W samorealizacji istotna jest również
indywidualizacja.
jednostkom

Proces

szczęście

i

odnajdywania
do

których

takich

czynności,

wykonywania

czują

które

sprawiają

się

powołani.

Indywidualizacja jest odkryciem zadatków i zdolności, których rozwijanie staje się
imperatywem samym w sobie. Może to dotyczyć czynności specyficznych: ktoś
odkrywa talent do uprawiania wspinaczki wysokogórskiej i buduje wokół tego swój
styl życia. Trening motoryczny i percepcyjny będzie wtedy częścią codzienności.
Ktoś z kolei odkrywa, że satysfakcję sprawia mu wychowywanie dzieci i decyduje
się na otworzenie domu dziecka. Wtedy rzecz jasna żaden specjalistyczny trening
motoryczny nie będzie wymagany. Bez wątpienia jednak dowodem spełnionego
życia będzie doznawanie doświadczeń estetycznych. Maslow doświadczenia
potwierdzające samorealizację nazywał szczytowymi (peak experiences) – są to
krótkotrwałe odczucia szczęścia doznawane w chwilach kontaktu z drugim
człowiekiem, sztuką, przyrodą itd.563 Nie realizują one żadnych potrzeb
zapewniających przetrwanie albo społeczne korzyści.
Tym, co odróżnia doświadczenie szczytowe Maslowa od doświadczenia
estetycznego Deweya, jest jego punktowy i krótkotrwały charakter. Doświadczenie
szczytowe nie rozwija się ku spełnieniu ani nie ma przenikających się faz:
doznawania i działania – ono jest samą kulminacją. Chociaż jego występowanie
zależy od samorealizacji, Maslow nie wyjaśnia, jak to się dzieje, że pewne stany są
562

Twórcą pojęcia stylu życia był niemiecki psychiatra i terapeuta Alfred Adler – twórca psychologii
indywidualnej. Pisał on: (…) wszystkie zagadnienia życia należy podporządkować trzem wielkim
problemom: problemowi życia w społeczeństwie, pracy i miłości. Cały nasz stosunek do tych trzech
zagadnień jest odpowiedzią, jakiej udzielamy na mocy własnego stylu życia. A. Adler, Sens życia,
przeł. M. Kreczkowska, Warszawa 1986, s. 25.
563
Por. A. Maslow, Motywacja i osobowość, op. cit., s. 251.
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odczuwane w tak intensywny sposób. W filozofii estetyki Deweya doświadczenia
estetyczne posiadają ugruntowanie w doświadczeniach codziennych i stanowią ich
wzmocnienie. Metafizyczna struktura rzeczywistości jest taka, że spełnienie jest
czymś

naturalnym

i

obiektywnym.

Maslow pisze

następująco:

Głębokie

doświadczenie mistyczne albo szczytowe jest ogromną intensyfikacją każdego
doświadczenia564. Przekonanie to stoi w zgodzie z całą filozofią estetyki.
Oprócz intensyfikacji i autoteliczności doświadczenie szczytowe Maslowa i
doświadczenie estetyczne Deweya łączyłyby jeszcze dwie dodatkowe kwestie,
których nie da się w zasadzie od siebie ściśle oddzielić: wyzbycie się egoizmu i
bogactwo percepcji. Według Maslowa w doświadczeniu szczytowym jednostka
kieruje się poznaniem typu B – poznaniem bytu, czyli poddaje się temu, co doznaje,
i to afirmuje. Poznanie takie jest ubogacające i nierubrykujące. Rubrykacja jest
terminem Maslowa i oznacza schematyczną, stereotypową i przewidywalną
percepcję. W percepcji B człowiek rezygnuje z dyktatu tego, co zgromadziło jego
ego, i otwiera się na dostrzeżenie nowych aspektów rzeczywistości. W percepcji
typu B jednostka widzi byt jako część większej całości; dostrzega, jak rzeczywistość
i różne jej przejawy są ze sobą połączone.
W doświadczeniu estetycznym Deweya percepcja jest zawsze ubogacająca,
ponieważ wprowadza nowe jakości, znaczenia i emocje do tych przeszłych.
Percepcja jest u niego aktem rekonstruującego działania. Moment czystego doznania
też jest jednak istotny: w tej fazie jednostka uświadamia sobie, co w kroku
następnym uaktywni. Jeżeli chodzi o umniejszenie znaczenia ego, to jest jasne, że
Dewey widział tę sprawę w taki sposób od samego początku. Przede wszystkim w
filozofii estetyki nie można mówić o podmiocie, a o stronie podmiotowej. Podczas
zaangażowanej ekspresji, jaka ma miejsce w każdym doświadczeniu estetycznym,
następuje integracja, zlanie obu stron: przedmiotowej i podmiotowej. Jeżeli chodzi o
ego w rozumieniu społecznym i kulturowym, to Dewey również uważał, że należy
wyzbyć się postawy egotycznej w życiu, jeśli się chce doznać szczęścia i spełnienia.
O doświadczeniu estetycznym pisał, że w nim wznosimy się ponad siebie, by
odnaleźć siebie565. I dalej:

564
565

Ibidem, s. 219.
J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, op. cit., s. 237.
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Nie widzę innego uzasadnienia psychologicznego dla tych właściwości doświadczenia jak
to, że dzieło sztuki swym oddziaływaniem w jakiś sposób pogłębia i powiększa wyrazistość
tego poczucia włączającej, nieokreślonej całości, które towarzyszy każdemu normalnemu
doświadczeniu. Całość ta jest wówczas odbierana jako rozwinięcie się nas samych. (…) Gdy
egotyzm nie jest dla nas miarą rzeczywistości i wartości, wówczas stajemy się obywatelami
szerokiego świata rozciągającego się poza nas samych, a dojmujące pojmowanie jego
obecności wokół nas i w nas przynosi szczególne poczucie zadowolenia z jego jedności i z
566
naszego z nim zespolenia .

Przekroczenie

postawy

egotycznej

jest

również

cechą

charakterystyczną

samorealizacji w ujęciu Deweya. Jaźń roztapia się w zbiorowości, w pewnej całości
– do tego prowadzi w konsekwencji pojawienie się jakości, która spaja. Pochodzi
ona ze świata i otwiera jednostkę na świat.
W tej krótkiej konfrontacji Deweya z Maslowem nie omówiłam wszystkich
cech doświadczenia szczytowego567. Zależało mi głównie na wydobyciu tych, które
pomogą lepiej scharakteryzować filozofię estetyki Deweya i jego pojmowanie
doświadczenia estetycznego. Jest jasne, że pojęcia doświadczenia szczytowego i
doświadczenia estetycznego Deweya nie mogą zostać utożsamione.
U Deweya doświadczenie estetyczne i jego waga związane są z
samorealizacją rozumianą jako kategoria społeczna. Samorealizacja prowadzi
bowiem do tego, że jednostki stają się proaktywne, prospołeczne. Wymiar
indywidualny i prywatny zawsze zostaje przekroczony, co wzbogaca życie
społeczeństwa jako takiego. Dzięki samorealizującym się jednostkom życie
zbiorowości jest bardziej spójne, świadome i szczęśliwe.

566

Ibidem.
Przedstawia je wyczerpująco Beata Szymańska, por. B. Szymańska, Co to znaczy „być sobą”, op.
cit., s. 129–130.
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ZAKOŃCZENIE
Motto: (…) zarówno cele nasze, jak i środki powinny pozostać zasadniczo te same. H.D. Thoreau

568

Przymiotnik estetyczny w związku z doświadczeniem ma różne znaczenia.
Jeżeli doświadczenie estetyczne skontrastujemy z doświadczeniem istot żywych na
przyrodniczym poziomie życie, wtedy estetyczny będzie oznaczało celowy,
ponieważ ludzkie doświadczenie w porównaniu z pierwotnym aktywizmem natury
jest nakierowane – aktywizm natury jest bezcelowy i nienakierowany. Kiedy
natomiast doświadczenie estetyczne skontrastujemy z nieestetyczną codzienną
interakcją w życiu społecznym, wtedy estetyczny oznaczać będzie bezcelowy. Cel
doświadczenia estetycznego jest zawsze wewnętrzny, ponieważ cel jako zamiar
estetyczny

i/lub

intencja

zrobienia

czegoś

zlewa

się

z

procesem

kreowania/doświadczania.
Przekaz Deweya zawarty w Sztuce jako doświadczeniu mówi o tym, że w
gruncie rzeczy istnieje jedno doświadczenie estetyczne, ponieważ konieczna do jego
zaistnienia jest tylko jedna składowa – szczególna jakość emocjonalna wynikająca z
zintegrowanego doświadczenia codziennego harmonijnie osadzonego w całości:
świecie, rzeczywistości, środowisku, otoczeniu, kontekście. Filozof pisze wprost:
Sztuka to jakość, która przenika doświadczenie. Nie jest natomiast samym
doświadczeniem, mimo że tak o niej czasem w przenośni mówimy569.
Dewey w ostatecznym rozrachunku woli przyznać palmę pierwszeństwa
jakości estetycznej aniżeli samemu doświadczeniu estetycznemu, ponieważ w tym
ostatnim jest wiele składowych i czynników pozaestetycznych, takich jak czynniki
społeczne i fizyczne. Jakość estetyczna jednak je spaja, sprawiając, że w zgodny
sposób dążą one do spełnienia570, które jest najważniejszym przejawem owej
spajającej, emocjonalnej jakości estetycznej.
Wszelkie doświadczenia, codzienne i problemowe, są pochodną sytuacji
życiowych. Doświadczenia codzienne wynikają z sytuacji typowych, określonych,
znajomych. Doświadczenia problemowe wynikają z sytuacji problemowych,
nietypowych, nieokreślonych. Te ostatnie prowadzą do rozwoju nauki i technologii
568
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– zmieniają otoczenie pod względem fizycznym. Przyczyniają się do postępu
cywilizacyjnego. Kieruje nimi inteligencja, która w fazie refleksyjnej i testowania
hipotezy pracuje nad rozwiązaniem problemu. Wdrażanie rozwiązania zmienia
otoczenie, ulepszając je. Tak rozumiana melioracja jest melioracją w ścisłym,
twardym, technologicznym sensie.
Doświadczenia codzienne ulepszają świat w inny, bardziej miękki sposób. Są
przede wszystkim potwierdzeniem adaptacji ustroju do otoczenia, wyrazem
rudymentarnej harmonii istoty żywej ze swoim środowiskiem, dowodem jej
codziennej sprawczości istnienia. Doświadczenie estetyczne rodzi się jako
intensyfikacja normalnego doświadczenia codziennego, ponieważ emocjonalna,
spajająca jakość jednocząca jest wzmocnieniem i emulacją owej jakościowej całości
przenikającej doświadczenie codzienne (czy też podstawowej przenikającej jakości).
Tworzenie i odbieranie dzieł sztuki jest niejako predestynowane do wytwarzania
doświadczeń estetycznych, ponieważ celowo (ze względu na zamysł wytworzenia
dzieła sztuki bądź przedmiotu ekspresywnego) intensyfikuje ową podstawową
przenikającą jakość.
Zdarza się, że spajająca, emocjonalna jakość estetyczna przenika
doświadczenie problemowe, np. naukowe doświadczenie badawcze, które rozwija
się ze względu na niezależny cel zewnętrzny – wniosek. Jeśli jednak pojawi się w
nim spajająca jakość emocjonalna, oznacza to, że cel zewnętrzny uległ
uwewnętrznieniu, czyli zlaniu się w jedną całość z procesem rozwiązywania
problemu. Jakość ta, istniejąca w zalążku od początku tego doświadczenia jako
przeczucie całości, mogła się rozwinąć, ponieważ badacz zatopił się w badaniu.
Poczucie spełnienia narodziło się z procesu dochodzenia, a nie z otrzymanego
rozwiązania i jego sprawdzenia. Pojawienie się spełniającej emocjonalnej jakości
estetycznej w jakimkolwiek doświadczeniu sprawia, że staje się ono estetyczne.
Sytuacja zlania się strony przedmiotowej i podmiotowej w doświadczeniu
ma miejsce tylko wtedy, kiedy jednostka jest zintegrowana wewnętrznie i
zewnętrznie. Spajająca, emocjonalna jakość estetyczna jest wyrazem radości życia.
Pojawia się, kiedy jednostka czerpie zadowolenie z tego, co robi, bez względu na
efekt. Dewey pisze wprost, że sztuka rodzi się ze szczęścia:
Przedmioty owe [chodzi o dzidy i fetysze dzikich plemion – E.Ch.] zmieniły się jednak w
dzieła sztuki tylko dlatego, że anonimowy artysta w pełni żył i przeżywał w trakcie procesu
ich powstawania. Wędkarz może usmażyć i zjeść rybę, którą sam złowił, nie tracąc

225

bynajmniej zadowolenia estetycznego, jakiego doświadczył przy zarzucaniu wędki i w
czasie holowania. Ten właśnie inny stopień pełni życia w doświadczeniu wytwarzania i w
spostrzeganiu stanowi o różnicy, jaka dzieli to, co w sztuce jest piękne i estetyczne, od tego,
571
co w niej nie jest ani piękne, ani estetyczne .

O tym, że jakieś doświadczenie jest sztuką, decyduje summa summarum to, czy
powstało ono z pełnego, spełnionego życia. Spełnienie osiągane poprzez kontakt z
dziełami sztuki jest odblaskiem realnych stanów szczęścia przypadających w udziale
jednostkom w codzienności. Nikt, kto nie był związany ze swoim światem i nie był
w nim i dzięki niemu szczęśliwy, nie wejdzie w doświadczenie estetyczne z
dziełami sztuki. Spełnienie w sztuce i w życiu codziennym wynika ze spełniającego
życia, a estetyczność sztuki jest wysubtelnieniem jakościowości rzeczywistości.
W literaturze przedmiotu pojawia się przekonanie, że doświadczenie
estetyczne może być modelem dla każdego innego doświadczenia, w tym
naukowego, i może je nadzorować572. Łączy się z tym sugestia, jakoby badanie
naukowe miało niejako podążać za doświadczeniem estetycznym. Lepiej mówić, że
doświadczenie estetyczne i problemowe (czy badawcze – inquiry) odpowiadają
sobie. To, co łączy doświadczenie badania z doświadczeniem estetycznym, to fakt,
że wywodzą się one z interakcji, która ma harmonijny przebieg, początek i koniec.
Są zorganizowaną energią. Doświadczenie takie jest czymś naturalnym. Oba
doświadczenia, problemowe i estetyczne, wyrastają zatem z jednego pnia natury, ale
się różnią.
Doświadczenie

estetyczne

nie

ulepsza

rzeczywistości

poprzez

rozwiązywanie problemów. Nie prowadzi zatem do lepszego przystosowania się do
otoczenia w sensie technologicznym, ale samo w sobie jest wyrazem adaptacji i
ubogaca życie573. Doświadczenie estetyczne jest melioracyjne w miękki,
nietechnologiczny sposób. Wznosi ono życie jednostki na wyższy poziom. Tym
samym życie społeczne staje się bardziej żywotne i wpływa na ściślejszą integrację
jednostek między sobą.
Etapy doświadczenia estetycznego odpowiadają tylko w pewnym ogólnym
sensie etapom rozwiązywania problemu, istnieje jednak pomiędzy nimi zasadnicza
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rozbieżność: Nauka posługuje się twierdzeniami posiadającymi znaczenia, natomiast
sztuka wyraża znaczenia574.
W doświadczeniach praktycznych i intelektualnych zazwyczaj nie dochodzi
do integracji rozmaitych przeciwieństw i części. Kiedy jednak taka integracja
zajdzie, wówczas pojawiająca się jakość estetyczna załagodzi ich nakierowanie na
postęp. Nie dlatego, że ulepszenie rzeczywistości stanie się mniej ważne, ale
dlatego, że zostanie zrównoważone przez eleganckie, harmonijne, skoncentrowane
na samym procesie dochodzenie do rozwiązania.
Pojawienie się spajającej, emocjonalnej jakości estetycznej niweluje
wszelkie podziały i wydzielone części. Dzięki niej strona podmiotowa zlewa się z
przedmiotową; to, co prywatne, z tym, co publiczne. Dzieje się tak, ponieważ jakość
ta jest intymna, prywatna, osobista, ujawnia jednak swoją sprawczość i kreatywną
siłę w wymiarze społecznym. Włączona (przeniesiona) w czynności zbiorowe i
wykonywane/odbierane publicznie nadaje im spoistości i nowego znaczenia
wynikającego ze spójnego przebiegu doświadczenia. Wpływa ona na to, że zwiększa
się zasięg odbioru i oddziaływania zarówno celów społecznych w życiu
społecznym, jak i dzieł sztuki w kulturze. Szczególna jakość jednocząca sprawia, że
np. dzieła sztuki powstałe z doświadczenia estetycznego, w którym się pojawiła, są
jasne i zrozumiałe dla szerszej publiczności. Dzięki niej dzieła sztuki stają się
uniwersalne, czyli czytelne dla ogółu.
Spajająca, emocjonalna jakość estetyczna wpływa na to, że radość życia
może zostać zakomunikowana innym – poprzez dzieła sztuki i inne rzeczy, które jej
użyczą otoczenia. Jakości tej jednak nie da się nauczyć. Wynika ona bowiem z
prywatnego, osobistego stosunku do życia i rzeczywistości. Doświadczenie
estetyczne, w którym ta jakość występuje, nawet jeśli posiada w swym przebiegu
wyspecjalizowaną i dającą się nauczyć motorykę oraz percepcję, staje się również
nierekonstruowalne i jedyne w swoim rodzaju. Spajająca jakość jest całościowa i
kierują nią zmysły oraz intuicja, a nie inteligencja. Pozostaje czymś jedynym w
swoim rodzaju i decyduje o estetycznym wymiarze życia, wymiarze, który może
prowadzić do powstania dzieł sztuki.
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Filozofia estetyczności
W niniejszej pracy zaproponowałam rozumienie estetyki Deweya jako
filozofii estetyki, mając na względzie zasadniczy fakt, że wszelkim jądrem sztuki są
jakości zawarte w życiu. Estetyka amerykańskiego filozofa nie jest zatem teorią
sztuki jako pewnego obiektu, ale filozofią tego, co estetyczne, bo tylko pojawienie
się spajającej, emocjonalnej jakości estetycznej w doświadczeniu decyduje o tym, że
coś jest sztuką. Filozofia estetyki jest filozofią życia przez to, że doświadczenie

estetyczne, które jest synonimem sztuki, zawsze rodzi się z życia i jego jakości.
Dewey widzi potrzebę rekonstrukcji zagadnień estetycznych po to, aby m.in.
dzięki temu działalność artystyczna potrafiła stworzyć coś nowego dla życia. Ale
rozwijając swoją teorię estetyczności, filozof stworzył koncepcję, w ramach której
nie da się zrekonstruować tego, co estetyczne. Rekonstrukcja kieruje się myśleniem
inteligentnym. Inteligencja potrzebna też jest do doświadczenia estetycznego, ale
tylko w pewnych jego fragmentach. Inteligencja rozumiana jako posługiwanie się
logicznością,

czyli

linearną

metodą,

jest

jądrem

rekonstrukcji.

Jądrem

doświadczenia estetycznego jest zaś odczuwanie szczególnej jakości emocjonalnej.
Doświadczenie estetyczne jest zatem nielinearne, niemetodyczne. Przede wszystkim
jego źródłem jest odczuwanie, a nie inteligentne myślenie. Estetyczność jest
możliwa w świecie zwierząt, bo spełnienie z nią tożsame jest odczuwane przez
zwierzęta.
Filozofia estetyki rozumiana jako filozofia jakości, w tym spajającej,
emocjonalnej jakości estetycznej, w trzech podstawowych wymiarach życia:
naturze, społeczeństwie i sztuce może stanowić punkt wyjścia do filozofii
estetyczności, czyli

refleksji

nad czynnikami

estetycznymi

kształtującymi

rzeczywistość obecną, początku XXI w. Problemy, jakie napotykało społeczeństwo
nowoczesne w czasach Deweya, nie różnią się bowiem znacząco od problemów
dzisiejszych.
Główna trudność filozofii estetyki i filozofii estetyczności jako jej
kontynuacji polega na tym, że efektywne rozwiązywanie problemów nie czyni ludzi
bardziej szczęśliwymi. Nie przyczynia się również do tego postępująca
technicyzacja życia codziennego. Szczęście, spełnienie, zadowolenie rodzą się ze
smakowania życia, a tego nie da się nauczyć w szkole ani odgórnie wdrożyć.
Odpowiedzią jest pełna integracja jednostek w sensie biologicznym: życie zgodne z
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naturalnymi rytmami, cieszenie się życiem tu i teraz, realizowanie czegoś dla samej
radości podjęcia danej czynności – i jej społeczne przedłużenie. Taki styl życia i
podejście do świata stoją w sprzeczności ze światopoglądem stechnicyzowanym,
skoncentrowanym na efekcie rozumianym jako cel zewnętrzny. Filozofia
estetyczności jako kontynuacja filozofii estetyki mogłaby się zająć badaniem tego,
jak współcześnie kształtują się jakości estetyczne i w jakim stopniu są zakotwiczone
w jakościach życia codziennego. Istotna byłaby również kwestia, jak w obecnych
warunkach

społecznych

odczuwana

jest

najistotniejsza

jakość

estetyczna:

emocjonalna jakość spajająca. Głównym zadaniem filozofii estetyczności byłoby
badanie życia społecznego w jego estetycznych przejawach – i jest to postulat na
najbliższą przyszłość.
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kształtu. Dziękuję również moim kolegom i koleżankom z Zakładu Estetyki UJ, z
którymi współpracowałam w czasie, kiedy praca powstawała; szczególnie zaś dr.
Sebastianowi Stankiewiczowi, dr Liliannie Bieszczad i dr. Jakubowi Petriemu.
Wdzięczna jestem moim przyjaciołom i znajomym, których wiara dodawała
mi otuchy: Karinie Jarzyńskiej, Jakubowi Muchowskiemu, Annie SmywińskiejPohl, Annie Rateckiej i Andrzejowi Serafinowi. Za inspiracje metodologiczne
pragnę podziękować dr Agnieszce Zagórskiej.
Dziękuję również wszystkim przedstawicielom świata akademickiego,
których zaangażowanie w pracę naukową było i jest dla mnie przykładem, w
szczególności zaś Matthew Crippenowi i Joergowi Fingerhutowi.
Aleksandrze Jastrzębskiej dziękuję za zredagowanie tekstu i wnikliwe uwagi
konstrukcyjne, a Ewie Klimontowicz i mojej siostrze Eli za konsultacje filologiczne.
Na koniec wielkie „dziękuję” kieruję do mojego synka Artura, który nie
przestawał mnie dopingować pytaniami o koniec.

Ewa Chudoba

Kraków, 5 maja 2015
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