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Opozycja monizm-pluralizm jest zapewne 
najbardziej brzemienną w s ku t ki spośród 

wszystkich opozycji w filozofii. 

-William James 
The Will to Believe 
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PODZI~KOWANIA 

Wiele osób i instytucji przyczyniło się do powstania mmeJSZeJ książki. 

Początki mojego zainteresowania Deweyem wiążą się ze stypendium Fulbrig
hta, dzięki któremu wraz z rodziną spędziłem rok akademicki 1996/1997 
w Notre Dame University w USA. Na zjeździe American Philosophical Asso
ciation w Pittsburghu w r. 1997 dyrektor InteLex Corporation podarował mi 
klasyczne wydanie dzieł Deweya na płycie CD, które ukazało się rok wcześ
niej w serii elektronicznych edycji prac filozofów zatytułowanej Past Masters. 
Bardzo mu za to dziękuję. Możliwość korzystania z tego znakomitego wyda
nia w sposób wręcz niewiarygodny usprawniła badania, których się podjąłem. 

Kluczowa część tych badań powstała w ramach grantu badawczego Anh;
realizm a pragmatyzm finansowanego przez Komitet Badań Naukowych 
(l HOlA 013-18) i realizowanego pod kierownictwem prof. Tadeusza Szubki. 
Dzięki temu grantowi możliwy był mój dwutygodniowy pobyt w Center for 
Dewey Studies w Carbondale na południu stanu Illinois (w listopadzie 
2001 r.). Życzliwość prof. Larry'ego Hickmana, dyrektora tegoż Centrum, oraz 
innych jego pracowników sprawiła, że pobyt ten, choć krótki, okazał się nie
zwykle owocny. W tym czasie mogłem nie tylko zapoznać się z najnowszą 
literaturą przedmiotu, ale też przedyskutować wiele kwestii ze znawcami 
filozofii Deweya. 

Wielką pomocą była dla mnie także możliwość wygłoszenia wykładu na 
Wydziale Filozofii w Southern Illinois University w Carbondale dla tamtej
szych profesorów i doktorantów. Zwrócili mi oni uwagę na wiele istotnych 
spraw związanych z moimi badaniami. Między innymi pod ich wpływem 
zdecydowałem się na istotne modyfikacje planu tej książki, która miała pier
wotnie dotyczyć zagadnienia realizmu w filozofii Deweya. Szczególnie cenne 
były dla mnie głosy profesorów Thomasa Alexandra i Randalia E. Auxiera. 

Dużo skorzystałem z dyskusji podczas Central European Pragmatist Fo
rum, które prof. Krystyna Wilkaszewska zorganizowała w czerwcu 2002 na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Konferencja ta zgromadziła wielu wybitnych 
znawców klasycznego pragmatyzmu amerykańskiego, a wśród nich zwłaszcza 
prof. Johna J. McDermotta. Rozmowy z nim uświadomiły mi coś, co wcześ-
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12 !'ODZI(CKOW ANIA 

niej już wyczuwałem, nie do końca rozumiejąc, a co można by nazwać egzys
tencjalistycznym wymiarem filozofii Deweya. Wdzięczny jestem profesorom 
Jamesowi Campbellowi, Michaelowi Eldridge'owi i Johnowi Shookowi (każdy 
z nich napisał odrębną książkę na temat filozofii Deweya) oraz profesorowi 
Vincentowi Colapietro (znawcy filozofii Peirce'a) za wieczorne debaty, w tra
kcie których testowałem różne swoje propozycje interpretacyjne. Mam na
dzieję, że nie poczuli się potraktowani przeze mnie w sposób wyłącznie in
strumentalny. Wykład profesora Timothy'ego Madigana, w którym zaprezen
tował on fragment najnowszych badań nad życiorysem Deweya, pozwolił mi 
skorygować niektóre informacje biograficzne w rozdziale I. 

W szczególny sposób pragnę podziękować Panu Profesorowi Janowi Czer
kawskiemu, pod okiem którego powstawały wcześniejsze moje prace i który 
dyskretnie stymulował mnie również do napisania obecnej. Czuję się uprzy
wilejowany, że z nim właśnie mogę współpracować na mojej drodze nauko
wej. 

Prof. Tadeuszowi Szubce i dr. Pawłowi Kawalcowi wdzięczny jestem za 
przeczytanie wcześniejszej wersji tej pracy i sformułowanie szeregu wnikli
wych uwag. Z różnych powodów jedynie część z nich udało mi się uwzględ
nić. Dziękuję prof. Leszkowi Koczanowiczowi i prof. Janowi Czerkawskiemu 
za napisanie recenzji wydawniczych. Dziękuję również prof. Christopherowi 
Garbowskiemu za poprawienie angielskiego streszczenia, p. Agnieszce Bień
kowskiej za sprawną adiustację tekstu oraz p. Grażynie Francuz za przygoto
wanie składu komputerowego całości. 

Mojej Żonie i dzieciom dziękuję za cierpliwość, zwłaszcza na ostatnim 
etapie powstawania tej książki. 
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SKRÓTY I SPOSÓB CYTOWANIA 

Używam następujących skrótów do chronologicznego, krytycznego wyda
nia dzieł Deweya The Collected Works oj John Dewey, 1882-1953, 37 t., ed. Jo 
Ann Boydston, Carbondale: Southern Illinois University Press 1969-1990. 

EW- The Early Works oj John Dewey, 1882-1898, t. 1-5, 1969-1972. 
MW- The Middle Works oj John Dewey, 1899-1924, t. 1-15, 1976-83. 
LW- The Later Works oj John Dewey, 1925-1953, t. 1-17, 1981-90. 

Wszelkie cytaty z prac Deweya pochodzą jednak z powszechnie wykorzys
tywanego obecnie przez badaczy wydania elektronicznego na CD The Collected 
Works oj John Dewey, 1882-1953: The Electronic Edition, ed. L. Hickman, InteLex 
Co. 1996, które, według informacji zawartej we wstępie, zarówno co do treści 
jak i paginacji jest wierną kopią wydania książkowego. Wyjątkiem są pewne 
teksty krytyków Deweya, zamieszczone w książkowym wydaniu w apendyk
sach, a nieobecne w wydaniu elektronicznym. W przypadku tych tekstów 
odwołuję się do wydania książkowego, zaznaczając to przy cytowaniu. 

W zapisie bibliograficznym różnicuję sposób oznaczania książek (zawsze 
kursywą) i artykułów (zawsze zwykłą czcionką). Taką konwencję przyjmuje 
się obecnie w polskich pracach z zakresu psychologii. Bez jej zastosowania 
nie dałoby się odróżnić książek od artykułów, jeśli np. w jednym tomie kla
sycznego wydania jakichkolwiek Dzieł zebranych opublikowano zarazem to, 
co oryginalnie było książką, jak i szereg artykułów. Tak właśnie jest w przy
padku The Col/ected Works oj John Dewey. 

Cytując w skróconym zapisie prace Deweya, podaję najpierw tytuł książki 
lub artykułu, następnie rok pierwszego wydania, umiejscowienie w chronolo
gicznym wydaniu jego dzieł, tom oraz stronę lub strony. Tak więc np. zapis: 
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14 SKRÓTY I SPOSÓB CYTOWANIA 

Logic. The Tlzeory oj Inquiry (1938), LW 12, 74 

odnosi się do książki wydanej po raz pierwszy w 1938 r. i opublikowanej 
w The Collecled Works oj John Dewey w 12. tomie prac zakwalifikowanych jako 
The Later Works oj John Dewey na stronie 74., a zapis: 

Our National Dilemma (1920), MW 12, 5-6. 

odnosi się do artykułu z 1920 r., zamieszczonego w 12. tomie T/ze Middle 
Works oj John Dewey na stronach 5-6. 

Według podobnej zasady cytuję literaturę pomocniczą, nie podając jednak 
w tym przypadku roku wydania. Pełny opis bibliograficzny cytowanych 
pozycji znajduje się w bibliografii zamieszczonej na końcu książki. 

W tekście głównym (ale nie w przypisach) fragmenty pochodzące z prac 
Deweya lub obcojęzycznej literatury przedmiotu przytaczam w języku pol
skim. Brak nazwiska tłumacza w odpowiednim miejscu oznacza, że przekład 
pochodzi ode mnie. 
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WSTęP 

DEWEY I PROBLEM: MONIZM-PLURALIZM 

W dziele Philosophy and the Mirror of Nature z 1979 r. -jednej z naj
bardziej wpływowych książek filozoficznych ostatniego ćwierćwiecza 
- Richard Rorty wymienia trzech najważniejszych, jego zdaniem, filo
zofów XX wieku: Martina Heideggera, Ludwiga Wittgensteina oraz 
Johna Deweya. Wszyscy oni zaczęli -według niego - od poglądu, że 
istnieją jakieś niepodważalne, obiektywne i poznawalne podstawy 
myślenia i kultury. I wszyscy, po latach namysłu, ten pogląd odrzucili: 

W młodości każdy z nich na swój oryginalny sposób próbował uczynić z filozofii 
"fundament"- sformułować ostateczny kontekst myślenia. Wittgenstein próbował 
zbudować nową teorię przedstawień nie mającą nic wspólnego z mentalizmem, 
Heidegger - nowy słownik filozoficznych kategorii zupełnie nie związanych 
z nauką, epistemologią czy Kartezjańskim zagadnieniem pewności, wysiłki De
weya zmierzały zaś ku naturalizacji Heglowskiej wizji dziejów. Każdy z nich 
zrozumiał w k01\cu, że jego wcześniejsze starania były samooszustwem, usiłowa
niem zachowania pewnej koncepcji filozofii, po tym jak pojęcia niezbędne do jeJ 
wypełnienia (siedemnastowieczne pojęcia poznania i umysłu) zostały już odrzuco
ne. W swych późniejszych dziełach wszyscy oni uwolnili się z więzów Kantow
skiej koncepcji filozofii jako dyscypliny podstawowej i poświęcili się ostrzeganiu 
przed tą właśnie pokusą, której sami onegdaj ulegli. I tak, późniejsze ich dzieła 
są raczej terapeutyczne niż konstruktywne, poświęcone zbudowaniu człowieka, 
a nie systemu, powstały po to, by skłonić czytelnika do podania w wątpliwość 
jego własnych motywów filozofowania, a nie by dostarczyć mu nowego programu 
filozoficznego 1

. 

Rorty uważa, że droga, którą przebyli ci myśliciele, jest drogą całej 
filozofii zachodniej w ciągu ostatnich trzech wieków. Jej kresem ma 
być eliminacja epistemologii i metafizyki oraz ukształtowanie się nowej 

1 Filozofia a zwierciadło natury, przeł. M. Sczubiałka, s. 11. Por. też jego Konsekwen
cje pragmatyzmu, przeł. Cz. Karkowski, s. 99. 
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formy życia intelektualnego, w której problemy metafizyczne i episte
mologiczne zostaną anulowane - nie rozwiązane, ale właśnie anulo
wane. 

Ta diagnoza Rorty'ego zainspirowała mnie do podjęcia badań, któ
rych rezultatem jest niniejsza książka. Po pierwsze, zdurniało mnie 
wymienienie Deweya jako jednego z trzech najwybitniejszych filozofów 
XX wieku. Nietrudno jest zrozumieć, dlaczego na Rorty' ego zna-

się Heidegger i Wittgensteią ale z jakiego powodu pojawia się 
tam Dewey? Sprawa stała się jeszcze bardziej intrygująca, gdy okazało 
się, że nie tylko Rorty, ale wielu innych, w tym także Hilary Putnam, 
tak interpretuje nurt pragmatyzmu, że jego centralną postacią staje 
właśnie Dewey a nie Charles Sanders Peirce i William James2

. Co wię
cej, pojawiły się próby poszerzenia tradycji pragmatyzmu amerykań
skiego o takich myślicieli jak Ralph WaJdo Emerson, przy jednoczes
nym wykluczeniu z niej Peirce' a lub znacznym pomniejszeniu 
roli3

. Harwardzki filozof Comell West we wpływowej książce 
American Evasion Philosophy: A Genealogy oj Pragmatism (1989) twier
dzi, że prawdziwym ojcem i najlepszym reprezentantem pragmatyzmu 
jest Dewey. Uważa on, że Peirce ze swoimi "skłonnościami w kierunku 
logiki" i James z jego "obsesją na punkcie tego, co indywidualne", nie 
zauważyli etycznych i politycznych wymiarów nurtu, który zapocząt
kowali. Pragmatyzm jest bowiem zdaniem Westa "pewną formą kryty
ki kultury", a wspólną cechą jego różnych odmian to, że "zawiera
ją one zorientowany na przyszłość instrumentalizm, traktujący myśl 
jako broń umożliwiającą bardziej efektywne działania"4 . W kontekście 
tych zmian w sposobie widzenia klasycznego pragmatyzmu amerykań
skiego oraz coraz powszechniejszych nawiązań do myśli Deweya w in
nych nurtach filozofii XX wieku badania nad jego filozofią przedsta
wiały się szczególnie obiecująco dla historyka filozofii współczesnej. 

Po drugie, niewiarygodna wydała mi się diagnoza Rorty' ego, zgod
nie z którą filozofia ostatnich kilku wieków mniej lub bardziej konsek
wentnie zmierza do pozbycia się tradycyjnej problematyki metafizycz-

2 Por np. H. P u t n a m, Philosophy, ss. 180-200. 

·' Jedna z antologii tekstów pragmatystów przygotowana przez R. B. Goodmana, 
zatytułowana A Contemporary Reader (1995) rozpoczyna się od tekstu 
Emersona i kończy artykułem S. Cavella o Emersonie. Nie ma w miejsca dla 
C l. Lewisa czy G. H. Meada, a pozycja Peirce w całym nurcie jest znacznie pomniej-
szona w stosunku do jaką przypisuje się Jamesowi, a zwłaszcza Deweyowi. 

~ Ss. 5-6. Por też R. R o r t y, Relatywizm: odnajdywanie i tworzenie, s. 53 nn. 
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DEWEY I PROBLEM: MONIZM-f'LURALIZM 17 

nej i epistemologicznej. To twierdzenie budzi moje wątpliwości nie 
tylko z tego powodu, że miałem okazję osobiście poznać wielu wybit
nych metafizyków i epistemologów, którzy wcale nie sprawiali wraże
nia ludzi wyłącznie przez złośliwość losu przeniesionych ze średnio
wiecza czy czasów nowożytnych w wiek XX i nawet XXI, ale także 
dlatego, że w trakcie wcześniejszych badań nad różnymi nurtami filo
zofii współczesnej doszedłem do przekonania, że niezależnie od skła
danych deklaracji filozofowie nie są w stanie uniknąć podstawowych 
pytań metafizycznych i epistemologicznych. Co więcej, podejmowanie 
takich właśnie problemów sprawia, że są oni filozofami, a nie np. 
fizykamL psychologami, socjologami czy kulturoznawcami. Wprawdzie, 
ze względu na niechęć do nazw "metafizyka" i "epistemologia" albo 
z powodu karykaturalnego obrazu tych dyscyplin, pojawiają się niekie
dy ogłoszenia o ich śmierci, ale zagadnienia, które wraz z nimi miały 
zostać pogrzebane, przemieszczają się tylko gdzie indziej i z biegiem 
czasu zaczynają domagać się odpowiedniego uznania5

. 

Być może jednak Rorty ma rację twierdząc, że w przypadku De
weya, a także Wittgensteina i Heideggera, mamy do czynienia z rady
kalnq zmianą w pojmowaniu filozofii. Wówczas myślicieli tych winno 
się traktować jako tworzących coś w rodzaju komitetu protestacyjnego, 
który sprzeciwia się kontynuowaniu pewnych działań, mniej więcej 
tak, jak pewne towarzystwa zmierzają np. do wyeliminowania min 
przeciwpiechotnych z pól bitewnych. Jednak, nawet jeśli tak właśnie 
by się rzeczy miały, uchwycenie sensu tych protestów możliwe jest 
tylko z punktu widzenia dotychczasowej praktyki filozofowania i jej 
faktycznych czy domniemanych negatywnych skutków. Nie wyklucza
jąc więc tego, że Rorty może mieć rację w ocenie dojrzałej twórczości 
Deweya, w niniejszej książce proponuję spojrzenie na jego filozofię od 
strony "pola bitwy" między tradycyjnymi stanowiskami metafizyczny
mi, a zwłaszcza z perspektywy sporu między metafizycznym moniz
mem i pluralizmem. Jest to bowiem spór szczególny z tego powodu, 
że - jeśli pojmie się go odpowiednio szeroko - w pewnym sensie za
wiera on w sobie większość pozostałych zagadnień filozoficznych. 
Badanie twórczości Deweya w perspektywie tego zagadnienia nie jest 

" Dobrym przykładem jest powrót do problematyki metafizycznej w filozofii 
an<~litycznej. Por. T. B u r g e, Filozofia języka i umysłu (1950-1990), s. 138. Por też 
T. S z u b k <1, Wprowadzenie (do książki Metafizyka w filozofii analillfc:nci), ss. Y-18. 
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więc analizą jakiejś szczegółowej kwestii, ale można je potraktować 
jako studium podstaw jego myśli. 

Rozwój filozofii Deweya widziany jako ciąg prób rozwiązania prob
lemu jedności i wielości można próbować opisać w ten sposób, że 
początkowo przyjmował on stanowisko wyraźnie monistyczne, aby 
w dojrzałej fazie twórczości zaakceptować pogląd pluralistyczny. Taki 
opis byłby jednak wielkim uproszczeniem, bowiem intuicja monistycz
na, która we wczesnym okresie doprowadziła go do przyjęcia pewnej 
formy heglizmu, wyraźnie obecna jest także w późniejszym, naturalis
tycznym okresie jego filozofii. Podobnie jest z intuicją pluralistyczną 
- uwidocznia się ona nie tylko w końcowej, ale też w początkowej 
fazie twórczości Deweya. Może więc trafniejsze byłoby stwierdzenie, 
że jego filozofia jest próbą łączenia monizmu z pluralizmem? To jest 
z kolei prawdziwe jedynie w pewnym przewrotnym sensie, ponieważ 
monizm, który pozostaje niezmiennym składnikiem tej filozofii, nie 
musi być stanowiskiem opozycyjnym wobec pluralizmu, którego także 
Dewey wydaje się bronić. 

Zacznijmy od definicji monizmu i pluralizmu proponowanych przez 
samego Deweya w A Cyclopedia of Education (1912-13), które - jak są
dzę - dobrze ujmują zasadniczą intuicję stanowiska monistycznego 
i jego opozycji. Sygnalizują one zarazem pewne problemy ze znacze
niem terminów "monizm" i "pluralizm", które trzeba będzie rozwikłać, 
zanim przystąpimy do analiz tekstów Deweya: 

Monizm -nazwa teorii filozoficznej, która utrzymuje, że istnieje tylko jedna pod
stawowa substanCJa lub rzeczywistość. Termin ten jest formalny co do swego 
charakteru i w ogóle nie odnosi się do natury tego podstawowego bytu. Moms
tyczny jest więc zarówno wszystko obejmujący materializm, idealizm absolutny. 
panpsychizm jak i panteizm. Nieostrość tego terminu JeSt tym większa, że muty
wacją jednych systemów monistycznych jest znalezienie się w opozyqi do dualiz
mu, a innych- do pluralizmu. W rezultacie, pewne teorie współczesne są monis
tyczne w tym znaczeniu, że odrzucają dualizm, zwłaszcza tezę o ostatecznym 
rozdziale między umysłem a materią, zarazem są one jednak pluralistyczne, po
nieważ utrzymują, że różne formy, poprzez które ta jedna podstawowa rzeczywis
tość się przejawia, nie tworzą jednej, wzajemnie powiązanej i koniecznej całości, 
lecz są względnie niezależne jedna od drugiej, konstytuując realne indywidua6 

6 Contributions to A Cyclopedin oj Education, vol 3, 4, and 5 (1912-1913), MW 7, 
284-285. 
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Pluralizm- opozycyjny do monizmu; teoria, według której jest wiele niezależnych 
podstawowych zasad rzeczywistości czy realnych bytów. Obejmuje tak odmienne 
systemy jak atomizm Demokryta, monadyzm Leibniza i Herbarta czy radykalny 
empiryzm Williama Jamesa 7 

Z powyższej definicji "monizmu" wynika, że jest to termin posiada
jący co najmniej dwa znaczenia. W jednym z nich stoi on w opozycji 
do dualizmu, a w drugiej- do pluralizmu. Dewey bez wątpienia dob
rze "wychwycił" dwuznaczność terminu "monizm", ale nie wyjaśnił go 
na tyle, aby bez dodatkowych dookreśleń mógł on stać się dobrą kate
gorią interpretacyjną. Aby rzecz uczynić bardziej klarowną, trzeba 
zacząć od uświadomienia sobie dwóch odmiennych, choć powiązanych 
ze sobą problemów, których rozwiązaniem może być monizm. Pier
wszy z nich zawarty jest w pytaniu, czy istnieje numerycznie tylko 
jeden byt, czy też wiele bytów. Monista odpowiada, że istnieje nume
rycznie jeden byt, pluralista - że wiele. Drugi problem zawarty jest 
w pytaniu, czy cała rzeczywistość jest czy też nie jest jednorodna. 
Monista uznaje, że jest ona jednorodna, natomiast pluralista - że skła

dają się na nią byty należące przynajmniej do dwóch niesprowadzal
nych do siebie rodzajów8

. 

Zanim omówię obydwa te spory, warto zauważyć, że w świetle tych 
rozróżnień, jednoczesne utrzymywanie monizmu i pluralizmu może 
oznaczać banalne połączenie monizmu rodzajowego z pluralizmem 
numerycznym. W tym znaczeniu na przykład Leibniz był pluralistą 

7 Tamże, MW 7, 324. 

K Według A. B. Stępnia w sporze monizmu z pluralizmem może chodzić przynaJ
mniej o pięć różnych zagadnień, których rozwiązaniem jest monizm bądź pluralizm 
w sensie: 1) numerycznym, 2) jakościowym, 3) strukturalnym lub formalnym, 4) eg
zystencjalnym i 5) kosmologicznym. Por. Wstęp do filozofii, s. 82. To, co nazywam tutaj 
monizmem (i odpowiednio pluralizmem) rodzajowym najbardziej zbliżone jest do 
drugiego z wymienionych przez Stępnia znaczeń. Moim zdaniem, obejmuje ono takze 
sens 3. i 4. Jeśli różnorodność form i sposobów istnienia pojmie się jako ewolucyjnie 
zależną od pewnego podstawowego i niezróżnicowanego już czynnika czy elementu, 
to mamy do czynienia z monizmem. Natomiast w przypadku, gdy zróżnicowanie 
form 1 sposobów istnienia traktuje się nieewolucyjnie, stanowisko takie staje się plura
lizmem rodzajowym w moim sensie. Wówczas bowiem odrębne formy (np. rodzaje 
naturalne u Arystotelesa) czy sposoby istnienia (np. realny i idealny w sensie R. ln
gardena) można potraktować jako radykalnie odmienne i niesprowadzalne do siebie 
typy czy rodzaje rzeczywistości. Natomiast to, co Stępień nazywa monizmem kosmo
logicznym, nie posiada swojego przeciwieństwa w postaci pluralizmu kosmologiczne
go (chyba że pluralizm taki jak D. Lewisa-ale ten nie jest kosmologiczny, lecz onto
logiczny). 
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numerycznym (jego zdaniem istnieje wiele odrębnych substancji), ale 
zarazem monistą rodzajowym (wszystkie te substancje są niematerial
ner a więc jednego rodzaju). Podobnie Demokryta mo:ź:na interpretować 
jako głoszącego zarazem pluralizm numeryczny, zgodnie z którym 
istnieje wiele odrębnych i niepodzielnych atomów, i monizm rodzajo
wy - wszystkie te atomy są bowiem materialne. O wiele trudniejsze, 
ale też i bardziej interesujące jest łączenie intuicji zawartych w stano
wiskach monizmu numerycznego i pluralizmu numerycznego oraz 
monizmu rodzajowego i pluralizmu rodzajowego. Twierdzę, że "cen
tralną intuicję" filozofii Deweya najlepiej można opisać jako chęć zna
lezienia "złotego środka" między tymi stanowiskami. 

W sporze o liczbę bytów jedynym niekwestionowanym monistą jest 
zwolennik solipsyzmu. Pluralistą numerycznym jest natomiast każdy, 
kto uznaje istnienie przynajmniej dwóch różnych bytów. Monizm nu
meryczny jest doktryną co najmniej zaskakującą, skoro jednak bywa 
formułowana, można przypuszczać, że kryje się za nią jakaś godna 
uwagi intuicja. Sądzę, że wyraża się ona w przekonaniu, iż istnieje 
jedno źródło wszelkiego zróżnicowania i w związku z tym wyłącznie 
jemu winno przysługiwać miano bytu. W stosunku do niego wszystko 
inne jest bytem jedynie w jakimś wtórnym sensie. Natomiast u pod
staw pluralizmu numerycznego tkwi intuicja, zgodnie z którą zarówno 
ja sam, inni ludzie, a nawet poszczególne zwierzęta czy rośliny są 
odrębnymi realnymi indywiduami, nawet jeśli wszystkie one mają 
swoje źródło w jakimś pierwotnym bycie (Bogu czy materii). Zwykle 
monista numeryczny czyni pewne ustępstwa na rzecz pluralisty i od
wrotnie, pluralista numeryczny na rzecz monisty numerycznego. Tak 
więc np. Spinoza czy Hegel twierdzą wprawdzie, że ściśle rzecz ujmu
jąc istnieje jeden byt - nieskończony Bóg, ale indywidua należące do 
skończonego świata nie są po prostu niczym. One posiadają pewien 
stopień bytowości, mniejszy jak się wydaje - w systemie Spinozy 
(jako nwdi Boga), większy w systemie Hegla (jako obiektywizacje Bo
ga)9. Natomiast Leibniz, głoszący numeryczny pluralizm monad, 

Y Przy intuicyjnym stopniowaniu pojęcia realności czy bytu działa zasada "tym 
bytu, im więcej niezależności, autonomii". W tym znaczeniu, gdyby ręka 

była czvmś fenomenalnym, nie bylbym skłonny nazwać jej bytem, jeśli natomiast nie 
tylko zjawiskiem, ale organem zależnym w swoim funkcjonowaniu od 

miałaby znaczący stopień realności, choć nie aż taki, organizm, 
Odrębną, ale istotną dla zagadnienia kwestią określe-

o tu chodzi. W każdym razie warto zwrócić uwagę :1a to, 
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twierdzi jednocześnie, że wszystkie one mają swoją przyczynę w jed
nym bycie - Bogu. Podobnie, każdy inny teista, który przyjmuje teorię 
dobrowolnego stworzenia świata przez Boga ex nihilo zakłada, że stan 
"przed" stworzeniem, to sytuacja istnienia numerycznie tylko jednego 
bytu. Z powyższych przykładów widać, że łączenia intuicji monizmu 
numerycznego z pluralizmem numerycznym możemy najczęściej spo
dziewać się w tych częściach systemów metafizycznych, które zawiera
ją koncepcję genezy świata. Nie inaczej jest w przypadku Deweya. 
Próbą uporania się z problemem monizm-pluralizm (numeryczny) 
będzie -w jego wczesnej, neoheglowskiej filozofii - koncepcja powsta
wania jaźni skończonych z jaźni absolutnej. W późniejszym, naturalis
tycznym okresie, tamtą teorię zastąpi koncepcja sytuacjt które są 

czymś w rodzaju względnie izolowanych, ale wewnętrznie złożonych 
"molekuł" natury zwanych sytuacjami. Te koncepcje omówię w roz
dziale II. 

W sporze o jednorodność czy niejednorodność bytu monizm, 
stanowisko głoszące, że cała rzeczywistość jest jednego rodzaju, spro
wadza najczęściej do dwóch wersji: do monizmu antynaturalistycz
nego, znanego jako pewna odmiana idealizmu, oraz do monizmu natu
ralistycznego (np. materialistycznego). Przeciwnik monizmu (rodzajo
wego) uważa, że rzeczywistość nie jest jednorodna, ponieważ składa 
się na nią np. materia i nieredukowalne do niej niematerialne umysły 
czy dusze, świat przedmiotów matematyki, wartości itp. Poniewaz 
najczęściej postuluje on istnienie nie więcej niż dwóch odmiennych 
rodzajów bytów, typowym stanowiskiem opozycyjnym wobec moniz
mu jest tutaj dualizm:n. Siła przyciągania dualizmu bierze się z feno-

ze zaleznie od znaczenia, jakie terminowi "byt" czy "rzeczywistość" orilZ 

tenninowi "zależny", dane stanowisko będzie dla nas bądź po stronie pluralizmu 
numerycznego, bądź po stronie monizmu numerycznego. Właśnie ze względu na 
możliwość stopniowania realności możliwy pogląd, który łączy intuicje monizmu 
numerycznego i pluralizmu numerycznego w ten sposób, że uznaje istnienie 

(w podstawowym sensie terminu) i wielu (w sensie wtórnym). 
10 Określenie pewnych stanowisk jako bardziej pluralistyczne (ale także jako mo

nistyczne i dualistyczne) zależy od co weźmie się za podstawę rodzajowego zróż
nicowania: istnienie, istnienia, pierwotność, samodzielność, samoistność czy 

coś oraz zależnie od tego, sens nada się pojęciom, odnoszącym się 
podstawy. za taką podstawę przyjmiemy np. sposób istnienia w znaczeniu 

R. Ingardena, to właśnie jego filozofię możemy uznać za przykład pluralizmu w sensie 
rodzajowym. Można bowiem powiedzieć, że Ingarden istnienie czterech rodzc;
jów bytów, ze względu na przysługujący im sposób istnienia: realnego, idealnego, 
intencjonalnego i absolutnego. Por. Spór o istnienie świata, L 2, ss. 280-290. 
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menologicznego opisu rzeczywistości, ujawniaJącego odmienność ty
pów przedmiotów, z którymi mamy do czynienia (jednostkowe rzeczy 
fizyczne, umysł, przedmioty matematyki, wartości). Natomiast atrakcyj
ność monizmu rodzajowego wynika po pierwsze z poczucia wzajemne
go powiązania przedmiotów wstępnie przedstawiających się jako nale
żące do różnego rodzaju (np. umysłu i ciała), po drugie ze świadomoś
ci współzależności dyscyplin, które opisują rzekomo odmienne typy 
rzeczywistości (np. matematyki czy fizyki), i dalej z harmonii, jaka 
zachodzi w naszym poznaniu między tym, co ujmowane jako jednost
kowe i tym, co ogólne, między tym, co zmienne i tym, co niezmienne. 
Innym, negatywnym źródłem atrakcyjności monizmu rodzajowego są 
trudności teorii pluralistycznych (zwykle dualistycznych) z wytłuma
czeniem interakcji między typami rzeczywistości uznanymi za radykal
nie odmienne, czego klasycznym przykładem jest Kartezjański problem 
interakcji między umysłem a ciałem. Podobnie jednak, jak w przypad
ku sporu o liczbę bytów, gdzie stanowiska opozycyjne mogły się do 
siebie zbliżać, tak i tutaj w monizmie rodzajowym mogą być obecne 
elementy zawarte w dualizmie i vice versa - dualizm może zawierać 
pewne elementy monizmu rodzajowego. Przykładem niech będzie tzw. 
monizm neutralny, zgodnie z którym najbardziej podstawowa forma 
rzeczywistości jest jednorodna, choć nie jest ani materialna, ani niema
terialna. Zarówno materia, jak i to wszystko, co filozofowie uznają za 
niematerialne, pochodzi z tej rzeczywistości lub jest jej aspektem czy 
funkcją. Stanowisko to, wywodzące się od E. Macha, głoszone m. in. 
przez B. Russella można interpretować jako pewną próbę powiązania 
monizmu z dualizmem 11

. Sądzę, że mimo antydualistycznych dekla
racji Deweya, jego wysiłki zarówno w fazie antynaturalistycznej, jak 
i naturalistycznej również najlepiej będzie opisać jako próbę powiąza
nia monizmu z dualizmem. W pierwszym okresie widoczne jest ono 
w jego koncepcji uniwersalnej świadomości jako swoistej jedności prze
ciwieństw: podmiotowości i przedmiotowości, cielesności i umysłowoś-

11 Szeroko dyskutowany w ciągu ostatnich trzydziestu lat anomalny monizm 
D. Davidsona nie jest odmianą monizmu neutralnego, ale monizmu naturalistycznego 
(fizykalizmu). Davidson nie twierdzi bowiem, że rzeczywistość nie jest ani mentalna, 
ani fizyczna, lecz że zdarzenia mentalne są zarazem zdarzeniami fizycznymi. "Ano
malność" tego monizmu sprowadza się do twierdzenia, że zdarzenia mentalne (opisa
ne w kategoriach mentalistycznych) nie mogą być wyjaśnione czy przewidziane w o
parciu o ścisłe prawa naukowe. Por. D. D a v i d s o n, Eseje o prawdzie, języku 

i umyśle, przeł. B. Stanosz, ss. 163-217. Por. też hasło: Anomalous Monism 
B. P. McLaughlina w Routlege Encyc!opedia oj Philosophy. 
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jednostkowości i ogólności. W drugim okresie powiązanie to ujaw
nia się w dialektycznie sprzężonych pojęciach natury i doświadczenia, 
które skutecznie oddalają Deweyowski naturalizm od wszelkich reduk
cyjnych materializmów, ale utrzymują go zarazem w bezpiecznej od
ległości od dualizmu. Tę koncepcję Deweya omówię w rozdziale III. 

Rozdział I poświęcony jest w całości przedstawieniu ewolucji poglą
dów Deweya i to nie tylko filozoficznych. Powodem szerszego uwzglę
dnienia życiorysu filozofa jest przekonanie, jakiego nabyłem po prze
czytaniu różnych dzieł z zakresu historii filozofii, że biografii - intele
ktualnej biografii - nie należy uwzględniać tylko w przypisach, jak to 
czyni np. E. Gilson. Sugeruje to bowiem, że filozofowanie jest zawsze 
aktywnością w dziedzinie idei, których historyczny przebieg albo zu
pełnie nie zależy od jednostek, albo zależy od nich w minimalnym 
stopniu. Taki pogląd znajduje zastosowanie do "ustatycznionych" po
glądów danego autora, traktowanych jako zbiór konsekwencji przyję
tych przez niego zasad. Często jednak nie sprawdza się on przy opisie 
samego filozofowania, a zwłaszcza przy opisie wyboru zasad bądź 
prób uniknięcia pewnych konkluzji za cenę niespójności. W tych klu
czowych momentach, znanych nam z własnego życia, ujawnia się 

wkład jednostki w kształtowanie własnej filozofii 12
. Nie twierdzę, że 

związek między filozofią a biografią myśliciela jest jednakowo silny 
w odniesieniu do każdego filozofa czy każdej uprawianej przez niego 
dyscypliny filozoficznej z pewnością jest on inny w etyce niż w logi
ce. W przypadku filozofii Deweya, a zwłaszcza zagadnienia, które 
stanowi przedmiot mojego zainteresowania, jest on jednak mocniejszy 
niż zwykle się przypuszcza. 

W zakończeniu niniejszej książki, które nie jest streszczeniem wyni
ków badań, podejmuję zagadnienie zasygnalizowane na początku: czy 
i w jakim sensie filozofia Deweya jest metafizyką. Kontekstem zawar
tych tam dociekań są dwie najbardziej wpływowe obecnie interpretacje 
twórczości tego filozofa zaproponowane przez Rorty' ego i Putnama. 
Zgodnie z nimi poglądy (późnego) Deweya należy traktować jako 
anty- lub nawet ametafizyczne. Staram się wykazać, że te interpretacje 
opierają się na uproszczonej wizji tego, czym jest metafizyka i że w is
tocie nawet w twórczości Rorty'ego i Putnama pojawiają się wyraźne 
wątki o charakterze metafizycznym. 

12 Por. mój artykuł: O pojęciu genezy idei filozoficznych, ss. 7-10 i 16-17. 
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Chciałbym podkreślić, że niniejsza książka ma charakter historycz
nofilozoficzny. Przeprowadzone przeze mnie badania nie sytuują się 
jednak w obrębie historii kierunków czy szkół filozoficznych. Chociaż 
więc obecna sytuacja w nurcie zwanym pragmatyzmem (czy neoprag
matyzmem) zainspirowała mnie do zajęcia się Deweyem, to nie ujmuję 
twórczości tego filozofa w kontekście pragmatyzmu tak, jakby z góry 
było wiadome, czym jest ten nurt. Dzisiejszy klimat intęlektualny nie 
sprzyja takim badaniom. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza wyobrażenie 
tego nurtu zmieniło się bowiem znacząco w stosunku do tego, co są
dzono o nim jeszcze w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i sie
demdziesiątych. Stało się tak głównie za przyczyną prac Rorty'ego, 
który zakurzoną nalepkę "pragmatyzm" zastosował na określenie 

swoich poglądów, wywołując zarazem radość i zgorszenie reprezentan
tów zmarginalizowanej (przez dominującą w USA filozofię analityczną) 
grupy myślicieli, uważających siebie za spadkobierców "właściwie" 
rozumianego pragmatyzmu. Ich radość związana była z tym, że poglą
dy Peirce'a, Jamesa i Deweya przestały być traktowane wyłącznie jako 
przedmiot badań historyków filozofii i zostały włączone do aktualnych 
debat filozoficznych. Zgorszenie wywoływało natomiast proponowane 
przez Rorty' ego rozumienie pragmatyzmu jako lingwistycznie motywo
wanego i bliskiego postmodernizmowi etnocentryzmu, a więc jako 
dość skrajnej odmiany relatywizmu historycznego i kulturowego 13

. 

W pewnym więc sensie Hanna Buczyńska-Garewicz, która w drugiej 
połowie lat sześćdziesiątych starała się wydobyć zasadnicze rysy prag
matyzmu była w bardziej komfortowej sytuacji niż dzisiejsi jego bada
cze. Mogła bowiem traktować ten nurt jako zamknięty rozdział historii 
myśli filozoficznej i próbować określić charakterystyczny dlań "typ 
interpretacji zjawisk świata i poznania"14

. Nie twierdzę, iżby tego ro
dzaju badania dzisiaj nie były możliwe, ale narażone są one na nieko
rzystne oddziaływanie aktualnych - skądinąd interesujących i waż
nych, ale nasyconych elementami ideologicznymi - debat na temat 
tożsamości pragmatyzmu czy tożsamości filozofii amerykańskiej 15 . 

13 Pisze o tym K. Wilkaszewska w artykule: Filozofia amerykańska w Ameryce. 
Oczami outsidera, ss. 43 nn. 

I.J Por. jej Wartość i fakt. Rozważania o pragmatyzmie, s. l i 15. 
15 Pytanie, czym jest filozofia amerykańska, podejmuje wiele artykułów w ksiązce 

Fialozofia amerykmiska dziś, pod red. T. Komendzińskiego i A. Szahaja. Zob. zwłaszcza 
T. K o m e n d z i ń s k i, Współrzędne współczesnej filozofii amerykańskiej, 

ss. Y-25, K. W i l k o s z e w s k a, Filozofia amerykańska w Ameryce. Oczami 
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DEWEY T PROBLEM: MONIZM-PLURALIZM 25 

Jeżeli poszukiwalibyśmy jakiegoś określenia tej odmiany historii filozo
fii, którą reprezentuje niniejsza książka, to trzeba by zapewne powie
dzieć, że jest to historia poglądów poszczególnych myślicieli ujęta 

w aspekcie najogólniejszych problemów filozoficznych, które - z racji 
swojej ogólności - pozwalają dostrzec także pewne pozafilozoficzne, 
np. religijne czy antyreligijne, podłoże tych poglądów. 

Winien jestem jeszcze informację o sposobie wykorzystania przeze 
mnie prac Deweya i ogromnej, gwałtownie narastającej w ostatnich 
latach, literatury na temat różnych aspektów jego filozofii. Gdy chodzi 
o tę pierwszą, to używałem klasycznego 37 -tomowego wydania jego 
dzieł w wersji książkowej i elektronicznej. Porninąlem natomiast częś
ciowo już opublikowane (wyłącznie w postaci elektronicznej na CD) 
jego listy: The Correspondence oj John Dewey, ed. L. Hickman, Charlottes
ville: InteLex Corporation, t. 1: 1871-1918 (1999), t. 2: 1919-1939 
(2002) 16

. Uczyniłem tak z dwóch powodów: technicznego i merytory
cznego. Po pierwsze, miałem dostęp do owych listów tylko podczas 
dwutygodniowego pobytu w Center for Dewey Studies. Po drugie, 
tematyczne ich przeszukanie pod kątem problemu monizmu i pluraliz
mu przekonało mnie, że niewiele one wnoszą w stosunku do poprzed
nio opublikowanych dzieł. Być może dokładniejsze badania tych listów 
rzucą nowe światło na niektóre fragmenty życiorysu Deweya, ale i tu
taj jest mało prawdopodobne, aby w jakiś zasadniczy sposób zmieniły 
dotychczasowe ustalenia. Najważniejsze z nich były bowiem już wcześ
niej znane i publikowane. 

Gdy chodzi o literaturę pomocniczą w postaci prac o różnych aspek
tach twórczości Deweya, to starałem się wykorzystać zwłaszcza tę 

najnowszą. Jednak zasadniczy trzon interpretacyjny zaproponowany 
w niniejszej książce jest efektem mojego własnego odczytania jego 
tekstów. Nie mogło być zresztą inaczej. Po pierwsze bowiem opubliko
wana w 1996 r. bibliografia prac o Deweyu za lata 1886-1995 Works 
About John Dewey, liczy ponad 500 stron i zawiera informacje o ok. 
5000 pozycji. Nawet fizyczne dotarcie do nich wszystkich jest niemożli
we, a trzeba pamiętać że od 1995 r. na fali wzmagającego się zaintere-

outsidera, ss. 35-51 i R. R o r t y, Amerykanizm i pragmatyzm, przeł. A. Grzeliński, 
SS. 119-144. 

1(' Trzeci tom ma zawierać korespondencję Deweya za lata 1940-1953 i zapowie
dziilny jest nil r. 2003. Trzebil jednak podkreślić, że pojęcie "tomu" jest w przypadku 
tego rodzilju wydawnictw mylące. Całość korespondencji na trzech płytach CD zajęła
by bowiem w wydawnictwie książkowym ponad 30 grubych woluminów. 
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sowania Deweyem, przybyło przynajmniej kilkaset nowych książek 
i artykułów. Po drugie, w mojej ocenie większa część literatury, do 
której miałem dostęp (a stąd mogę wnosić o tej, do której nie udało mi 
się dotrzeć) grzeszy albo zbyt immanentnym podejściem do jego filozo
fii, które - ze względu na brak dystansu do Deweyowskiego sposobu 
myślenia i języka- niewiele wyjaśnia, albo ujęciem zbyt zewnętrznym, 
narzucającym obce mu standardy i problematykę. Z tego nie wynika, 
oczywiście, że nie istnieją dobre i nawet znakomite interpretacje filozo
fii Deweya. W trakcie lektury niniejszej książki czytelnik bez trudu 
zorientuje się, które z nich uważam za takie, i czy mnie samemu udało 
się zachować złoty środek między Scyllą immanentyzmu a Charybdą 
ujęcia zewnętrznego. 
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I. EWOLUCJA INTELEKTUALNA 
JOHNA DEWEYA 

Biografowie Deweya podkreślają, że w jego życiu intelektualnym nie 
było gwałtownych zwrotów, jakie pojawiały się w życiu i twórczości 
innych wybitnych myślicieli, a zmiany jego poglądów, zachodzące 
w różnych płaszczyznach, miały charakter ewolucyjni. Wiele wskazu
je na to, że oś tych zmian wyznaczał jego stosunek do kwestii religij
nych. Najkrócej rzecz ujmując, Dewey ewoluował od teizmu poprzez 
panteizm (a w każdym razie stanowisko bardzo do niego zbliżone) do 
poglądu, który nazywał naturalizmem, a który jak będę starał się 
pokazać w dalszych częściach pracy był w istocie próbą znalezienia 
pozycji pośredniej między materializmem, dualizmem a idealizmem 
obiektywnym. Poglądy Deweya w innych kwestiach dostosowywały 
w dużej mierze do zmian, jakie zachodziły w jego stosunku do tego 
pierwszorzędnego zagadnienia2

. 

1 A. Ryan, autor także biografii J. S. Millai B. Russella, tak:"[ ... ] b 
interesting just because his intellectia\ evolution was so steady. Unlike Bertrand 
Russel's philosophical development, which Russell used to joke about as a case of 
leaping from the Hegelian view that the world was the bowl of treacle to the atomist 
view that the world was a heap of a \ead shot, Dewey's development was marked by 
no sharp reversals and violent changes of mind [ ... ] The sixty-, seventy-, or eighty
-year-old was very much the child of his twenty-year-old seJf". John and 
thc High Tide of Anzerican Liberalism, s. 61. 

Dokładniejsze dane biograficzne można znaleźć w następujących 
S. H o o k, John An Intelleclltal Portrait (1939); Biography of John Dewey, ed. 
Jane M. Dewey pierwsze wydanie 1939), G. D y k h u i z e n, Thc Life and 
Mind of John Dewey (1973); N. C o u g h l a n, Yo11ng John Dewey· An in Ameri
ctm Jntdlectua/ History (1975); S. C. R o c k e f e l l e r, Jolm Dewey. Religioz/s Faitli and 
Democratic Humanism (1991); R. W e s t b r o o k, John and American 
(1991); A. R y a n, fo/m and the High Tide of American Liberalism (1997, pierwsze 
wydilnie 1995). Sam Dewey nie lubił pisać o własnym życiu. jedynym tekstem, który 
mozna uważać za coś w rodzaju intelektualnej autobiografii jest artykuł z r. 1930: 
From Absolutism to Experimentalism LW 5, 147-160. 
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28 EWOLUCJA INTELEKTUALNA JOHNA OEWEYA 

l. HEGLIZM I CHRZEŚCIJAŃSTWO 

Zacznijmy od przytoczenia najważniejszych dat i faktów z życia 
Johna Deweya. Urodził się 20 października 1859 roku w Burlington, 
w graniczącym z Kanadą stanie Vermont (na wschodzie USA). Wielu 
badaczy twórczości Deweya podkreśla symboliczny wydźwięk faktu, 
że data jego urodzin przypadła na rok opublikowania słynnego dzieła 
C. Darwina Origin oj Species by Means oj Natura! Selection 3

. Był synem 
sprzedawcy Archibalda Sprague Deweya i Luciny Rich Dewey. Jego 
rodzina należała do protestanckiego Kościoła Kongregacjonalistyczne
go, który od strony doktrynalnej stanowił pewną formę kalwinizmu. 
Matka znajdowała się pod wpływem pietystycznego ruchu odnowy 
ewangelicznej, który szerzył się w wielu częściach USA w połowie XIX 
wieku. Z jednej strony zaszczepiła ona w swoich trzech synach dążenie 
do ideałów moralnych oraz zaangażowanie społeczne, a z drugiej -
poczucie winy, wynikające z ciągłej obawy przed grzechem, uniemożli
wiającym zbawienie4

. Mniej restrykcyjny w sprawach religijnych był 
ojciec. Jego postawa zbiegała się ze sposobem interpretowania chrześci
jaństwa przez pastora Pierwszego Kościoła Kongregacjonalistycznego 
w Burlington, którego członkami byli Deweyowie. Pastor ten mniej 
zajmował się subtelnościami teologicznymi, minimalizował znaczenie 
wątków eschatologicznych, ale za to zwracał baczną uwagę na jakość 
życia moralnego, podkreślał konieczność społecznego zaangażowania 
członków wspólnoty oraz potrzebę ich intelektualnego rozwoju. Chrze
ścijaństwo było dla niego przede wszystkim źródłem ideałów maral-

" Por. np. R o c k e f e l l e r, folrn Dcrucy. Rcligious Fait/z and Demoeralic f-fuma-
11/SIIl, s. 1; l. E d m a n, lntroduction, s. 21. 

4 Bracia Jol~na to Davis Rich (starszy) i Charles Miner (młodszy). Czwarty brat 
(także John) zginął w tragicznym domowym wypadku, gdy miał dwa i pM roku. 
Ponieważ wypadek ten zdarzył się na 9 miesięcy przed urodzeniem Johna Deweya, 
Ryan pisze, że John był traktowany jako dziecko zastępcze. Do jego bezpieczeństwa 
1 wychowania matka przywiązywała wielką wagę. Jest prawdopodobne, że wiązała 
pomyślność Johna ze swoją wiarą w Boga oraz z wiarą i postawą moralną samego 
syna. Dewey będzie później z niesmakiem wspominał o tym, jak matka często wypy
tywała go o to, czy ma czyste sumienie wobec Jezusa. R y a n, John Dewey and !lic 
f-figlr Tidc of Amcrican Liberalism, s. 42. Por. też D y k h u i z e n, The Life and Mind 
of fo/m Dcwcy, ss. l, 2 i 7 oraz H o o k, Some Memories of John Dewey, 1859-1952, 
s. 1 02; 
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HEGLIZM I CHRZEŚCIJAŃSTWO 29 

nych i społecznych5 . John Dewey wzrastał więc w atmosferze liberal
nej wizji chrześcijaństwa prezentowanej przez pastora i zarazem sto
sunkowo surowego wychowania religijnego i moralnego narzuconego 
przez matkę. 

O edukacji Deweya w szkole podstawowej jego biograf pisze, że 
była tak chaotyczna jak w większości szkół tego rodzaju w USA. 
Chaos w szkolnictwie amerykańskim tego okresu spotęgowany był 
przez wojnę secesyjną (1861-65), w której brał także udział, jako ochot
nik, ojciec Johna Deweya 6

. Wiek uczniów w jednej klasie wahał się od 
lat siedmiu do dziewiętnastu (Dewey miał szczęście zacząć szkołę, gdy 
miał 9 lat), sposób nauczania był nudny, a jego efekty niewielkie. Spra
wy wychowawcze rozstrzygano przez odwołanie się do religii. Nie 
warto byłoby o tym wspominać, gdyby nie to, że później, częściowo 
pod wpływem własnych doświadczeń z lat szkolnych, Dewey będzie 
przywiązywał ogromną wagę do reformy szkolnictwa podstawowego, 
podkreślając, że wyniki edukacji w szkołach wyższych najbardziej 
zależą od jakości szkół podstawowych. Szkołę średnią, do której po
szedł w wieku 12 lat, zakończył Dewey kursem przygotowującym do 
college'u, bo już wówczas dla jego rodziców - zwłaszcza dla matki, 
w rodzinie której dbano o wykształcenie - jasne było, że powinien on 
dalej się kształcić. Szkoła średnia nastawiona była na dostarczenie 
podstaw matematyki, znajomości literatury angielskiej oraz na edukację 
klasyczną (w tym naukę łaciny i greki), o której sądzono, że wspiera 
proces wychowawczy. Także przeciwko tej wizji kształcenia Dewey 
będzie później występował, argumentując, że nie można się spodzie
wać, że Grecy i Rzymianie mieli odpowiedzi na problemy współczesne. 
W Dcmocracy and Education (1916) pisał: 

Znajomość przeszłości i jej dziedzictwa ma wielkie znaczenie, kiedy wchodzi 
w teraźniejszość, ale nie odwrotnie. Błąd czynienia z kronik i pozostałości prze
szłości głównego materiału wychowania polega na tym, że przecina to żywotną 
nić między teraźniejszością a przeszłością i zmierza do uczynienia z przeszłośCI 
rywala teraźniejszości, a z teraźniejszości mniej lub więcej udolne naśladownictwo 
przeszłości. Wtedy kultura staje się ozdobą i pociechą, schronieniem i azylem. 
Ludzie uciekają przed niedojrzałością teraźniejszości, by żyć w wyimaginowanej 

" Pastor ów, niejaki Lewis O. Brastow, został pozmeJ wykładowca homdetvk1 
w Yale Divinity School. W Budington pełnił on tę funkcję w latach 1873-1884. Por. 
R o c k e f e l l e r, John Onucy. Rcligious Faith and Dcmocmtic Humanism, s. 39. 

r, Por. R y a n, John Dcwctj and tiu: High Tidc of American Libcralism, ss. 46-47. 
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30 EWOLUCJA INTELEKTUALNA JOHNA DEWEYA 

doskonałości przeszłości, zamiast zużytkować to, co ofiaruje przeszłość jako śro
dek doprowadzania niedojrzałości do dojrzałości7 

W 1875 r. Dewey zapisuje się na University of Vermont znajdujący 
się w jego rodzinnej miejscowości. Wybór uczelni był oczywisty, ponie
waż cała elita intelektualna w Budington miała z nią jakiś związek, 
a ponadto - co musiało wówczas być atrakcyjne dla Deweya - wielu 
jej profesorów należało do Pierwszego Kościoła Kongregacjonalistycz
nego. Wstępując na tę uczelnię Dewey miał zaledwie 16 lat, co ozna
cza, że ze szkołą podstawową i średnią poradził sobie znacznie szyb
ciej niż inni. Nie należy jednak uważać tego za coś wyjątkowego - po 
prostu wymagania ówczesnej szkoły średniej były stosunkowo niewiel
kie dla kogoś, kto w odpowiednim czasie rozpoczął edukację. Universi
ty o f Vermont był właściwie niewielkim college' e m, w którym liczba 
studentów na wszystkich wydziałach nie przekraczała setki. Nauczanie 
na pierwszych trzech latach było przedłużeniem, na nieco wyższym 
poziomie, szkoły średniej. Prawdziwe studia zaczynały się dopiero na 
ostatnim, czwartym roku. 

Uczelnia ta miała dobre tradycje w zakresie filozofii, którą wówczas 
ściśle wiązano w USA z religią. Dwa spośród problemów, jakie w po
łowie wieku XIX podejmowali amerykańscy filozofowie (którzy w wię
kszości byli zarazem teologami), nawet jeśli wprost ich tak nie nazy
wali, dotyczyły relacji między wiarą a rozumem oraz relacji między 
religią a organizacją społeczeństwa. Chodziło o obronę chrześcijaństwa, 
w obrębie dominującego w USA protestantyzmu, poprzez powiązanie 
go z odpowiednią filozofią oraz o wypracowanie zgodnej z chrześcijań
stwem teorii społecznej dla gwałtownie uprzemysławiającego się kraju. 
Studia w University of Vermont z pewnością przynajmniej uświadomi
ły Deweyowi obydwa te problemy, które później podejmie w swoich 
pracach. Drugi spośród nich - problem: chrześcijaństwo a społeczeń
stwo- był m. in. przedmiotem wykładów Matthew Buckhama, ówczes
nego rektora uniwersytetu, który podkreślając potrzebę rekonstrukcji 
rozwijającego się społeczeństwa, przestrzegał przed wszelkimi ideolo
giami rewolucyjnymi. Podobnie jak wielu innych myślicieli chrześcijań
skich, starał się znaleźć drogę między, jak to określał, indywidualiz
mem a socjalizmem. Za źródło nierówności społecznych i innych nega
tywnych objawów życia społecznego uważał niedoskonałe praktykowa-

7 Demokracja i wychowanic, przeł. Z. Bastgen, ss. 84-85 (MW 9, 81-82). 
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nie "trzech wielkich społecznych zasad chrześcijaństwa: nieskończonej 
wartości każdego człowieka; solidarności wszystkich ludzi w Chrystu
sie; wyższości i prawości pojętej jako miłość" 8 . To, że w przyszłości 
zagadnienie rekonstrukcji społeczeństwa stanie się jednym z ważniej
szych tematów w twórczości Deweya, miało swój początek właśnie 
w jego studiach na uniwersytecie w Vermont, choć niekoniecznie wy
łącznie w wykładach Buckhama. G. Dykhuizen podkreśla, że podczas 
tych studiów Dewey spędzał dużo czasu na czytaniu czasopism, 
w których zajmowano się aktualnymi problemami ekonomicznymi, 
politycznymi, społecznymi, moralnymi i religijnymi9

. Tam też po raz 
pierwszy zetknął się z ideami Comte'a. Pisał o nich tak: "Nie przypo
minam sobie, aby jego «prawo trzech faz» jakoś szczególnie na mnie 
wpłynęło; ale duże wrażenie wywarła na mnie myśl o dezorganizacji 
współczesnej kultury zachodniej, spowodowanej [ ... ] «indywidualiz
mem»"10. Dodawał też, że spodobał mu się pomysł, iż nauka ma być 
podstawą życia społecznego. Jak zobaczymy, w jego własnej filozofii 
nauka będzie uznana za podstawę w innym sensie niż u Com te' a: jako 
(uogólniona) metoda badań naukowych, a nie synteza wyników nauk 
szczegółowych. 

Mimo iż filozofia społeczna wydawała się głównym przedmiotem 
zainteresowania Deweya, jego pierwsze opublikowane prace (już po 
ukończeniu studiów) dotyczyły metafizyki, i mieściły się w ramach 
szeroko pojętego problemu: wiara a rozum11

. Pomysł na te artykuły 
zrodził się także podczas studiów w Vermont University, gdzie Dewey 
musiał uświadomić sobie opozycję między filozofami i teologami 
o bardziej liberalnym i bardziej konserwatywnym nastawieniu. Ci 
pierwsi próbowali usytuować chrześcijaństwo w ówczesnym świecie 
przez modyfikację samego chrześcijaństwa, np. w kierunku panteis
tycznym lub przez zminimalizowanie wątków eschatologicznych, a wy
sunięcie na plan pierwszy wątków moralnych i społecznych. Drudzy 
natomiast uważali, że niedopuszczalne są jakiekolwiek modyfikacje 
doktrynalne w obrębie chrześcijaństwa. Są one niepotrzebne, ponieważ 

0 M. H. B u ck h a m, Christianity and Social Reform, s. 223. Cyt. za D y k-
h u i z e n, T/ze Life and Mind oj John Oewey, s. 13. 

9 Por. D y k h u i z e n, Tlze Life and Mind oj John Oewey, s. 11. 
111 From Absolutism to Experimentalism (1930), LW 5. 154. 
11 Te artykuły to: The Metaphysical Assumptions of Materialism (1882), EW 1, 3-8 

oraz Pantheism of Spinoza (1882), EW l, 9-18. Dewey uczynił przedmiotem zaintere
sowania dwie koncepcje konkurencyjne wobec chrześcijaństwa. 
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podstawowe przekonania religijne i moralne są uzasadnione bezpo
średnio, intuicyjnie. To twierdzenie wiązało się ściśle z wpływami 
szkockiej filozofii zdrowego rozsądku, która cieszyła się wówczas 
ogromnym autorytetem w USA12

. W pewnym sensie Thomas Reid, 
twórca tej szkoły, spełniał w amerykańskim protestantyzmie zwłasz

cza w bardzo wpływowym w życiu intelektualnym Stanów Zjednoczo
nych kalwinizmie podobną rolę jak św. Tomasz w Kościele katolic
kim13. Trzeba jednak dodać, że Reida rzadko wykładano w czystej 
postaci. Najczęściej i tak też było w Vermont Cniversity łączono 

jego filozofię zdrowego rozsądku z Kantem. Dewey miał nauczyciela 
tej właśnie orientacji, niejakiego H. A. Torreya, skądinąd pastora Koś
cioła Kongregacjonalistycznego. Jemu właśnie przypisywał skierowanie 
swoich zainteresowań w stronę filozofii i pod jego okiem odbywał też 
pierwsze poważne studia nad filozofią Kanta. We wspomnieniach 
Dewey zwracał uwagę na to, iż Torrey czuł się skrępowany w swojej 
filozofii przez ortodoksję religijną: "Przypominam sobie, jak podczas 
rozmowy z nim, kilka lat po ukończeniu studiów, powiedział: «Bez 
W<1tpienia, od strony intelektualnej panteizm jest najbardziej zadowala-

formą metafizyki, ale sprzeciwia wierze religijnej». Upodoba-
łem sobie tę uwagę wypowiedzianą z poczucia wewnętrznego konflik
tu, który uniemożliwiał pełen rozkwit jego wrodzonych zdolności" 14 . 

Ze względu na odwoływanie się do rozstrzygającej wszelkie problemy 
Dewey nazywał ów nurt intuicjonizmem: "lt is probably impossible to recover at this 
dale the almost sacrosanct air that developed the idea of intuitions; but somehow the 
cause oi al! holy and valuable things was supposed to stand or fal! with the validity 
of intuitionalism; the only vital issue was that between intuitionałism and a sensatio
nal empincism t h at explained away t he reality of all objects''. From Absolutism 
tu Experimentalism (1930), LW 5, 149. 

13 W czasie gdy Dewey studiowal w Vermont, wykładowcami filozofii byli w wię
kszości duchowni protestanccy. Jak pisze córka Deweya na podstawie rozmów z oj
cem: ,.The influence of the Scotch philosophers was due to their insistence upon 
intuitions, which formed, before the introducticm of German spiritualistic idealism, 
the chief intellectual bulwark of mora! and religious beliefs against the dissolving 
effect of British empiricism". of John Onucy, s. 11-12. Warto że 

do dzisiaj teologowie i filozofowie w Kościołach Reformowanych, osadzonvch doktrv
nalnie na nauczaniu Jana Kalwina nawiązują do filozofii Reida. Obecnie najwybitniej
szym spośród mch Jest Alvin Plantinga. Termin ,.zreformowana epistemologta", uzy
wany w odniesieniu do jego koncepcji nawiązuje do pojęcia Kościoła Reformowanego. 
Por. np. Warrant and Function (1993) oraz Warranled Christian (1998). 

11 From Absolutism to Experimentalism (1930), LW 5, 148. 
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Mimo że Dewey podkreślał, iż późniejsze jego poglądy wobec religii 
wynikały bardziej z osobistych doświadczeń niż z poglądów filozoficz
nych 15

, to można przypuszczać, że dostrzeżenie konfliktu między Ab
solutem filozofii i Bogiem religii lub szerzej: między rozumem i wiarą 
było jednym z ważniejszych bodźców na drodze do jego własnej wizji 
religii i także filozofii. Z przytoczonego komentarza 70-letniego już 
Deweya do wypowiedzi jego nauczyciela przeziera zarówno sympatia 
dla niego, jak i brak akceptacji ograniczeń ze strony religii. Dewey 
zdaje się sugerować coś takiego -jeśli panteizm jest dla intelektu naj
lepszą metafizyką, to trzeba być panteistą, niezależnie od tego, że 
sprzeciwia się to wierze religijnej. Albo inaczej: to wiara religijna ma 
dostosować się do intelektu, a nie odwrotnie16

. Nawet jeśli w czasie 
rozmowy z Torreyem Dewey jeszcze nie był w pełni świadom tego 
ustalenia, to dalszy jego rozwój filozoficzny daje się zinterpretować 
jako faktyczna jego realizacja: od teizmu do pewnej odmiany panteiz
mu i dalej - do naturalizmu. Trzeba jednak zaznaczyć, że w czasie 
jego edukacji w Vermont nie było oznak, że w przyszłości będzie natu
ralistą. Może poza jednym szczegółem. Otóż Dewey wspomina o wpły
wie, jakie wywarł na nim krótki kurs na ostatnim, czwartym roku 
studiów, na temat fizjologii, przeprowadzany na podstawie książki 
Huxleya Elcments of Physiology: "Miałem wrażenie, że wyłaniało się 

z tych studiów poczucie wzajemnej zależności i spójnej jedności, które 
nadało kształt wcześniej zapoczątkowanym intelektualnym porusze
niom i wytworzyło coś, do czego dane z innych dziedzin powinny się 
dostosować. Jeśli nie świadomie, to przynajmniej podświadomie zaczą
łem pragnąć świata i życia, które posiadałoby te same własności, jakie 
posiada ludzki organizm - taki, jakim wyłaniał się z koncepcji Hux-

10 ,,1 was brought up in a conventionally evangelical atmosphere of the more 
,<]iberal>> sort; and the struggles that later arose between acceptance of that faith and 
the discarding of traditional and institutional creeds came from persona! experiences 
and not from the effects uf philosophical teaching. !t was not, in other words, in this 
respect that philosophy either appealed to me or influenced me- though l am not 
sure that Butler's Annlogy, with its cold logic and acute analysis, was not, in a rever
sed way, a factor in developing «scepticism»". Tamże, LW 5, 149-150. 

16 "[A]ny genuinely sound religious experience could and should adapt itself to 
whatever beliefs one found oneseJf intellectually entitled to hold-a half unconscious 
sense at first, but one which ensuing years have deepened into a fundamental convic
tion". Tamże, LW 5, 153. 
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leya. Tak czy inaczej, kurs ten był dla mnie bardzo inspirujący, o wiele 
bardziej niż wszystko, z czym miałem dotychczas do czynienia" 17

. 

Po ukończeniu studiów Dewey stanął przed problemem podjęcia 
pracy jako nauczyciel. Było to w jego przypadku dość trudne, ponie
waż należał do osób bardzo nieśmiałych. Dzięki kontaktom rodzinnym 
otrzymał posadę nauczyciela szkoły średniej w Oil City w stanie Pen
sylwania18. Dwa lata uczył tam łaciny, algebry i podstaw nauk przy
rodniczych. Później pracował jeszcze rok (a właściwie tylko przez 
zimowy semestr) jako nauczyciel w niewielkiej miejscowości Charlotte, 
niedaleko Budington 19

, poświęcając wolny czas na zajęcia z filozofii 
i z języka niemieckiego z H. A. Torreyem. 

W 1882 roku Dewey wstępuje na założony sześć lat wcześniej Johns 
Hopkins University w Baltimore, aby podjąć studia doktoranckie na 
wydziale filozofii i psychologii. Na decyzję tę wpłynął m. in. fakt przy
jęcia do druku w "Journal of Speculative Philosophy" dwóch jego 

17 Tamże, LW 5, 147-148. 
10 Max Eastman twierdzi, na podstawie rozmów z Deweyem, że tam własme 

przeżył on coś w rodzaju "mistycznego" doświadczenia jedności wszystkich rzeczy 
i nonsensu pytania o swoją pozycję we wszechświecie. Miało to być doświadczenie, 
które podważało sens jego dotychczasowych religijnych przekonań i w pewnym sensie 
ukonstytuowało jego nową "religię". Por. M. E a s t m a n, John Dewey. My Teacher 
and Friend, s. 255 i 257. Zarówno jednak Dykhuizen, (s. 22), Rockefeller, (s. 68), 
a zwłaszcza Ryan (s. 58) podają w wątpliwość interpretację tego doświadczenia i iego 
bezpośredni wpływ na dalsze życie Deweya, a nawet rzetelność przekazu Eastmana. 
Dewey bowiem jeszcze przez ponad 12 lat (do 1894 r.) będzie uczęszczał do kościoła 
i nauczał w szkółce niedzielnej. Do tego argumentu mozna dodać jeszcze jeden. Otóż 
po tym doświadczeniu, które- tak jak opisuje je Eastman- najlepiej dałoby się zinter
pretować od strony doktrynalnej jako panteizujące lub wprost panteistyczne, Dewey 
opublikuje artykuł krytykujący panteizm Spinozy, w którym zwraca uwagę, że rzeczy 
Jako doświadczane nie mieszczą się w postulowanej przez tego filozofa jedności 
wszystkiego w Bogu. Z tego wszystkiego nie wynika oczywiście, że przeżycie opisy
wane przez Eastmana nie miało miejsca, a jedynie, że dane z następnych kilkunastu 
lat życia Deweya nie potwierdzają przekonania, że odegrało ono wyjątkową rolę 
w jego rozwoju. 

19 O ile nieliczne dokumenty z pobytu Deweya w Oil City potwierdzają, że mimo 
swojej nieśmiałości i młodego wieku był on nauczycielem lubianym i szanowanym, 
to we wspomnieniach jego uczniowie z Charlotte podkreślają, że zbyt mało miał 
doświadczenia pedagogicznego i cechował się zbyt wielką delikatnością, aby móc 
utrzymać dyscyplinę w niesfornej klasie, składającej się z uczniów o dużej rozpiętości 
wiekowej. Najstarsi z nich byli niemal jego rówieśnikami. Jedna z uczennic wspomi
nała: "1 remember two things in particular about Mr Dewey's teaching: how terribly 
the boys behaved, and how long and fervent was the prayer with which he opened 
each school day". Cyt. za D y k h u i z e n, T/ze Life and Mind oj John Dcwey, s. 25. 
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artykułów i pozytywna odpowiedź redaktora naczelnego tegoż pisma, 
neoheglisty Williama Torreya Harrisa, na skierowaną do niego prośbę 
o ocenę jego predyspozycji do zajmowania się filozofią20 . Na tym wy
dziale było wówczas trzech wykładowców: neoheglista George Sylves
ter Morris, psycholog Granville Stanley Hall inspirowany m. in. bada
niami Wilhelma Wundta i Williama Jamesa oraz Charles Sanders Peir
ce, twórca kiełkującego dopiero wówczas pragmatyzmu. 

Peirce miał pięcioletni kontrakt z Johns Hopkins University od 
1880 r., który miał zakończyć się umową na stałe. Ostatecznie jednak 
rektor i współtwórca uniwersytetu Daniel C. Gilman odmówił mu 
dalszego zatrudnienia21

. Studia doktoranckie Deweya przypadły na 
ów krótki okres, gdy Peirce wykładał w Johns Hopkins. Na temat 
filozofii, jaka wyłaniała się z wykładów Peirce' a, Dewey szybko wyro
bił sobie opinię, że jest ona w istocie pewną odmianą pozytywizmu. 
Będąc na pierwszym roku studiów doktoranckich w liście do H. Tor
reya pisał: "Nie biorę zajęć z logiki. Są one bardzo matematyczne 
i przez logikę Pan Peirce rozumie tylko ujęcie metody nauk fizykal
nych, przedstawione, o ile to możliwe, w formie matematycznej. To są 
zajęcia bardziej z zakresu nauk niż z filozofii. Sądzę, że Pan Peirce nie 
uznaje jakiejkolwiek filozofii poza uogólnieniami nauk przyrodni
czych"22. "Ukąszony" heglizmem już w University of Vermont Dewey 
spodziewał się pogłębienia logiki filozoficznej, "realnej", jak ją nazywa
no, a nie logiki formalnej, zbliżającej tę dyscyplinę do matematyki. Do 
zbudowania takiej filozoficznej logiki Dewey będzie później wielokrot-

211 Artykuły te: The Metaphysical Assumptions of Materialism, opublikowany 
w kwietniu 1882 i The Pantheism of Spinoza, opublikowany w lipcu 1882, Dewey 
oceniał później bardzo krytycznie. Por. Biography of John Dewey, ss. 13-14. 

21 U podłoża odmowy Gilmana leżały po części kwestie obyczajowe (po faktycz
nym rozpadzie swojego małżeństwa Peirce związał się z drugą kobietą i cała rzecz 
wtedy właśnie wyszła na jaw), a po części gwałtowny temperament Peirce'a i jego 
brak taktu w kontaktach z pracodawcami. Pewne znaczenie mogły też mieć opinie 
wrogo usposobionego do niego, a wpływowego uczonego Simona Newcomba, który 
konsekwentnie przeszkadzał Peirce'owi w staraniach o pracę i o granty badawcze, 
mimo że ten do końca uważał go za swojego przyjaciela. Tak czy inaczej, decyzja 
Gilmana zapoczątkowała najgorszy okres w życiu Peirce'a. Nigdy później nie został 
on już zatrudniony w żadnym uniwersytecie i borykając się z biedą i brakiem zrozu
mienia, wiódł życie z dala od centrów naukowych, wspomagany finansowo m. in. 
przez W. Jamesa. O życiu C. Peirce'a zob. jedyną ksiażkową biografię: J. B re n t, 
Clzarlcs Sanders Pcircc. A Life. Na temat okoliczności odmowy przedłużenia kontraktu 
w Johns Hopkins, zob. ss. 136-164. 

22 Cyt. za D y k h u i z e n, The Life and Mind of John Dcwey, ss. 30-31. 
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nie wracał. Ukoronowaniem jego poszukiwań stanie książka Logic: 
The Theory of lnquiry z 1938 r. 

Zapewne z konieczności spełnienia wymagań programowych, De
wey uczestniczył jednak w zajęciach Peirce'a na drugim roku studiów. 
Nie ma dowodów na to, że zmienił urobioną wcześniej (najprawdopo
dobniej na podstawie jakiegoś wstępnego wykładu Peirce'a) opinię 
o nich, chociaż faktycznie logika, którą wykładał Peirce wcale nie była 
czysto formalna, lecz zawierała to, czego Dewey już wówczas oczeki
wał: możliwość interpretacji świata także w wymiarze treściowym 
i diachronicznym. Dopiero wiele lat później zauważy, że w pomysłach 
Peirce' a tkwią także podstawy jego własnej filozofii. Jest jednak cał
kiem prawdopodobne, czego nie dostrzegają biografowie Deweya, że 
z zajęć z Peirce' em wyniósł on pewne ukierunkowanie, z którego nie 
zdawał sobie wówczas sprawy. Sam Peirce, w liście do rektora Gilma
na tak pisał o zajęciach, w których uczestniczył m. in. Dewey: " [ ... ] 
W tym roku na moje obowiązki uniwersyteckie poświęciłem około 
2 1/2 razy więcej czasu i energii niż w latach poprzednich[ ... ]. Popra
wiłem indukcyjną część kursu przez wprowadzenie ćwiczeń praktycz
nych, które bardzo zainteresowały studentów [ ... ] i, śmiem twierdzić, 
wyposażyły ich w idee logiczne, które (niezależnie od ich własnych 
wraże1'1 na ten temat) wpłyną na nich w ich dalszym życiu'm. Nawet 
jeśli uczynić poprawkę na dość typową dla Peirce'a zarozumiałośe-±, 
jest całkiem prawdopodobne, że idee zaczerpnięte z jego zajęć były 
zaczynem dla przyszłych poglądów jego uczniów, w tym także De
weya. 

Drugim spośród wykładowców na Wydziale Filozofii i Psychologii 
był Granville Stanley Hall, zatrudniony ostatecznie na stałe 

w 1884 r. jako pierwszy w historii uniwersytetu (i wówczas jedyny) 
profesor na tym wydziale. Dewey miał z Hallem kilka różnych zajęć, 
m. in. psychologię fizjologiczną, która zachęciła go do bliższego zainte
resowania się biologią ewolucyjną. Jej wpływ na Deweya nie ujawnił 
się jeszcze w Johns Hopkins, ale dopiero później, gdy zbliżył się on do 
stanowiska naturalistycznego. Hall mocno podkreślał także społeczne 
znaczenie pedagogiki i teorii wychowania, a więc dziedzin, w których 

2.1 Cyt za B r e n t, Charles Srmders Peirce. A s. 157. 
24 Dalej, z właściwym sobie brakiem skromności Peirce dodawał: "Podczas 
wygłosiłem wiele prawdziwie mistrzowskich wykładów przynajmniej 

porównać to z wszystkim, co dotychczas robiłem na uniwersytecie". Tamże, ss. 157-
-158. 
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w XX wieku Dewey uważany będzie w USA za najwybitniejszego 
myśliciela. Nie był on jednak wystarczająco wyrazisty w swoich kon
cepcjach. Z jednej bowiem strony akcentował wagę badatl. eksperymen
talnych w psychologii, dostrzegał znaczenie biologii ewolucyjnej, prze
strzegał przed możliwymi zgubnymi skutkami zajmowania się hegliz
mem, a z drugiej sam wyposażał psychologię w coś w rodzaju dua
listycznej metafizyki, która miała uzasadnić zgodność psychologii 
(i szerzej - nauk przyrodniczych) z religią. Uważał, że w ludzkiej 
naturze zakodowane są pewne naturalne instynkty, wyrażające się np. 
w pragnieniu porządku moralnego czy celowości w kosmosie. Sądził 
więc, że istnieje naturalnie religijny aspekt ludzkiego życia i kultury, 
który psychologia musi respektować. Ale i odwrotnie, religijne przeka
zy, rytuały, zwłaszcza te związane z chrześcijaństwem, traktował jako 
środki umożliwiające lepszy wgląd w ludzką naturę. Przyczyny kryzy
su religii widział w dosłownym traktowaniu przekazu biblijnego (co 
zwłaszcza w kręgach amerykańskich protestantów było bardzo rozpo
wszechnione) oraz w niedojrzałości przekonań religijnych, które, w 
go rozumieniu, wyrażały się głównie w pewnych ideałach społecznych 
i moralnych25

. 

Dewey mógł sądzić, że psychologiczno-filozoficzne poglądy Halla 
dadzą się włączyć w neoheglowski schemat, którego szczegóły z zapa
łem studiował u trzeciego z obecnych na wydziale myślicieli: George' a 
Sylvestra Morrisa. Jego właśnie wybrał sobie na promotora pracy dok
torskiej. Jednak Hall odniósł się wrogo zarówno do późniejszej książki 
Deweya zatytułowanej Psychology, jak i do jego idei na temat edukacji 
w szkołach podstawowych, które szybko stały się popularne w USA. 
Zarzucał Deweyowi m. in., że celowo zniekształca fakty upor
czywe stawianie ich w świetle heglizmu26. Zdaniem Ryana, krytyka 
ta nie była intelektualnie uczciwa i przynajmniej częściowo miała pod
stawy w tym, że ambitny Hall nie mógł sobie poradzić z rosnącą po
pularnościa byłego ucznia i stosunkowo niewielkim uznaniem dla 
swoich własnych idei (których część zresztą Dewey kontynuował). 
Jednak uwagi Halla nie były bezzasadne przynajmniej w tym sensie, 
że wskazywały na brak precyzji i wieloznaczność Deweyowskich kon
cepcji. Dewey nie należał bowiem do myślicieli, którzy cyzelują każde 

25 Por. R o c k e f e l l e r, John Dewey. Religious Faith and Demoeratir Hwnauism, 
SS. 90-91. 

26 Por. R y a n, john Dew!'y and the High Tide oJ America11 Liberalism, s. 74. 
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zdanie, zanim cokolwiek zdecydują się opublikować, a styl jego pisar
stwa pozostawia wiele do życzenia27 . 

George Sylvester Morris zafascynował Deweya od początku studiów 
w Johns Hopkins. Był on świetnym, lubianym przez studentów nau
czycielem o wielkiej erudycji i wiedzy w zakresie dziejów filozofii, 
zwłaszcza niemieckiej. To on przełożył na język angielski słynną HisUJ
rżę filozofii F. Uberewega, która stała się podstawą nauczania tego prze
dmiotu w wielu uniwersytetach amerykańskich. Morris studiował 

przez trzy lata w Niemczech m. in. u znanego historyka filozofii 
F. A. Trendelenburga, po którym odziedziczył przekonanie o donios
łości filozofii Hegla i pogardę dla brytyjskiego empiryzmu, przy jedno
czesnym podkreślaniu potrzeby ciągłej kontroli rezultatów namysłu 
filozoficznego przez doświadczenie, rozumiane jednak w duchu Heg
lowskim, holistycznie, a więc zupełnie inaczej niż w empiryzmie bry
tyjskim. Od niego też przejął wysoką ocenę Arystotelesowskiej, niedua
listycznej koncepcji substancji jako jedności formy i materii oraz kon
cepcji przyczyny celowej. Dewey to spojrzenie na Arystotelesa odzie
dziczył, tak że niekiedy nawet określał swoje stanowisko jako zbliżone 
do poglądów Stagiryty. Generalnie jednak odstępstwa czy modyfikacje 
heglizmu były u Morrisa stosunkowo niewielkie. Jak pisze Ryan: 
"Książki Morrisa z lat osiemdziesiątych napisane są w agresywny 
sposób i małoduszne w ocenie każdego, kto nie uznawał jego «dyna
micznego idealizmu», ale tryskają energią, pewnością siebie i są też 
dość jasne. W świetle standardów końca XX wieku nie ma w niech 
zupełnie argumentacji, a jedynie śmiałe stwierdzenia" 2s. Morris ze 
swymi poglądami wpisywał się w coraz szerszy wówczas w Wielkiej 
Brytanii i w USA nurt neoheglizmu, który był z jednej strony reakcją 
na brytyjski empiryzm, symbolizowany wówczas przez poglądy 

J. S. Milla, i pozytywizm, a z drugiej - dawał wielu intelektualistom 
nadzieję na pogodzenie chrześcijaństwa, którego autorytet nadszarpnię
ty został w Oświeceniu, z rozumem. Ten ostatni motyw był, jak się 
zdaje, szczególnie ważny dla Morrisa, który po studiach w Union 
Theological Serninary w Nowym Jorku przeżywał poważne wątpliwoś
ci religijne. Heglizm przywieziony z pobytu w Niemczech dostarczył 

27 To podkreśla wielu autorów, także zwolenników jego filozofii. Por. np. I. E d -
m a n, lntroduction, s. 23. Por też M. W h i t e, Pragmatism and t/ze American Mind, 
SS. 140-141. 

28 R y a n, John Dcwey and the High Tide of American Liberalism, s. 64. 
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mu antidotum na te wątpliwości. Wiadomo jednak, że mieszanina 
heglizmu z chrześcijaństwem bywała, z perspektywy ortodoksji po
szczególnych Kościołów chrześcijańskich, wybuchowa. Tak też było 
w przypadku Morrisa, który głosząc jedność chrześcijaństwa i filozofii 
Hegla interpretował np. doktrynę Trójcy Świętej jako ujmującą dialek
tyczny proces boskiego życia, zmierzającego poprzez tezę i antytezę do 
syntezy. Centralnym punktem jego próby "uzgodnienia" wiary i rozu
mu było twierdzenie, że istotą chrześcijaństwa jest przekonanie o jed
ności Boga i ludzkości, a nie historyczne wydarzenie polegające na 
narodzeniu się i śmierci boskiego zbawiciela. Według Morrisa, należy 
odrzucić całą, eksponowaną zwłaszcza w protestantyzmie, naukę 

o grzechu pierworodnym i jego zgubnych skutkach. Historia życia 
i śmierci "Jezusa wspomaga zbawienie ludzi głównie w tym sensie, że 
wskazuje na zasadniczą jedność Boga i ludzkości oraz drogę moral
nego postępowania29 . 

Dla Deweya Morris był w czasie jego studiów w Johns Hopkis wy
rocznią w dziedzinie filozofii. Można domniemywać, że zasiał w nim 
także wiele wątpliwości co do różnych kwestii religijnych. Chociaż 
w swoich wspomnieniach Dewey stara się zasugerować wyraźny roz
dział rozwoju swoich poglądów religijnych od rozwoju poglądów filo
zoficznych30, to moim zdaniem istniał ścisły związek między tymi 
dwoma liniami intelektualnej biografii, zwłaszcza na początku jego 
kariery akademickiej. Zagadnienie relacji religii do filozofii i stosunek 
Deweya do religii to jedyne dziedziny, w których nie można do końca 
ufać jego wspomnieniom z 1930 r. Rysuje on tam obraz siebie samego 
jako niemal ateisty, gdy tymczasem jego prace z tamtego okresu zupeł
nie tego nie potwierdzają. Uzasadniając z perspektywy czasu swoje 
ówczesne zafascynowanie heglizmem, Dewey wskazuje, oprócz wpły
wu Morrisa i innych neoheglistów, na element, który wielu autorów 
uznaje za klucz do zrozumienia jego poglądów: na pragnienie posiada-

cY Por. R o c k e f e l l e r, John Oewey. Re/igious Faith and Demoeralic Humanism, 
s. Sń. 

30 [I] have not been able to attach much importance to religion as a philosophic 
problem; for the effect of that attachment seems to be in the end a subordination of 
candid philosophic thinking to the alleged but factitious needs of some special set of 
convictions. I have enough faith in the depth of the religious tendendes of men to 
believe that they will adapt themselves to any required intellectual change, and that 
it is futile (and likely to be dishonest) to forecat prematurely just what forms the 
religious interest will take as a fina! consequence of the great intellectual transforma
bon that is going on". From Absolutism to Experimentalism(1930), LW 5, 153. 
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nia filozoficznej wizji, która eliminowałaby dokuczliwe dla niego po
czucie rozdwojenia rzeczywistości na: jaźń i świat duszę i ciało, Boga 
i przyrodę31 . Żaden ze wskazanych przez Deweya dualizmów, które 

niepokoiły, a zwłaszcza drugi i trzeci, nie da się rozwiązać w obrę
bie "czystej" filozofii, tak aby nie dotknąć tkanki poglądów religijnych. 
Wydaje się, że pisząc swoje wspomnienia około 1930 r. Dewey uległ, 
nie on zresztą jeden, neopozytywistycznemu demarkacjonizmowi, zu
pełnie obcemu jego własnej koncepcji rzeczywistości. Ponadto relację 
wiary do rozumu ujmował z perspektywy wyników, do których do
szedł później, a nie z punktu widzenia dylematów religijnie nastawio
nego studenta filozofii na ameryka1'lskim uniwersytecie w latach osiem
dziesiątych XIX wieku, jakim sam był. A w tamtym kontekście heglizm 
kierował Deweya w stronę ewolucyjnego panteizmu, niezgodnego, 
podobnie jak w przypadku Morrisa, z oficjalnym nauczaniem Kościoła, 
którego był członkiem. Heglizm za to łagodził lub całkowicie elimino
wal poczucie rozdwojenia rzeczywistości i zaspokajał potrzebę uchwy
cenia jedności w wielości. 

Neoheglizm Deweya ujawnił się w pełni w pierwszej jego książce 
zatytułowanej Psychology, która wyszła w 1886 r. Wówczas był on już 
doktorem filozofii (doktorat uzyskał w Johns Hopkins na podstawie 
nieopublikowanej i niedostępnej dla badaczy, bo zaginionej, dysertacji 
The Psychology of Kant32

) i autorem kilkunastu artykułów33 , za-

.l: "[ ... ) Hegel's thought [ ... ] supplied a demand for unification that was doubtl<:ss 
an intense emotional and yet was a hunger that only an intellectualizes 
subject-matter could !t is more than difficult, it is impossible, to recover that 

mood. But the sense of divisions and separations that wen::, l suppose, borne 
in upon me as a consequence of a of New England culture, divisions 
nf isolatlon of seJf from the worki, of soul from body, of nature from God, 
a painful oppresion ~ or, rather, they were an inward laceration. My earlier philoso
phic study had been a n intellectual gymnastic Hegel' s synthesis of subject and object, 
matter and spirit, the divine and the human, was, however, no mere inte\lectual 
formuła; i t operated as a n immense release, a liberation. Hegel' s treatment o f h um<m 
culture, of institutions and the arts, involved the same dissolution of hard-and-fost 
dividing walls, and had a speclal attracbon for me". Tamże. 

32 jej treść znana jest jednak w zarysach z krótkiego omówienia Deweya. Jak 
Ryan, doktoratów u schyłku XIX wieku w USA nie można porównywać z dzisiejszymi 
obszernymi doktoratami, pisanymi kilka lat.: "[Wje must nlso recall that the late-nine
teenth-centurv Ph. D. dissertalion was not the laboriouslv constructed five-hundred-

J J 

-page monster that modern graduale student undertakes. It was common to write 
il dnctorąl thesis in weeks rąther than months; Dewey's own education 
lasted only four semesters, culminating in a thesis that he wrote in the fourth seme~-
ter". John and the High Tidc oj American Liberalism, ss. 48-49 
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trudnionym od jesieni 1884 r. w University of Michigan w Ann Arbor, 
dzięki staraniom Morrisa, który był tam profesorem34

. Dewey uczył 
tych przedmiotów, których nie chciał uczyć Morris, m. in. psychologii. 
Psychologia Deweya miała być podręcznikiem dla nauczania tego 
przedmiotu, była też próbą wykazania zgodności ówczesnej psy
chologii z systemem heglowskim. W świetle dzisiejszego rozumienia 
filozofii trzeba by powiedzieć, że zawierała ona także elementy etyki, 
filozofii religii i nawet teologii moralnej. Morris napisał entuzjastyczną 
recenzję pierwszej książki Deweya i zamówił u niego następną książkę 
do redagowanej przez siebie serii na temat klasyków filozofii niemiec
kiej. Nie wszyscy jednak zareagowali równie pozytywnie. Oprócz 
wspomnianej już oceny Halla (sarkastycznie pisał on, że tak zręczne 
wykazanie zgodności nowych faktów z idealizmem Hegla można po
równać jedynie z dowodem zgodności zoologii i biologii z tezą o stwo
rzeniu świata w ciągu sześciu dni), swoje rozczarowanie tą książką 

wyrażał także James, który za zupełnie chybioną uważał próbę wyka
zania tożsamości jednostkowych przypadków życia umysłowego ze 
wszechogarniającą jaźnią35 . 

Psyclwlogii Deweya warto przyjrzeć się nieco bliżej, ponieważ 

w późniejszych jego pracach istnieją wyraźne ślady poglądów, które 
sformułował w tej właśnie książce i szerzej -w neoheglowskiej fazie 
swego rozwoju co sam zresztą zauważa i przyznaje36

. Sposób, w 

M. in.: Kant and Philosophic Method, w: "Journal od Speculative Philosuphv" 
(1884), EW 1, 34-47; The New Psychology w: "Andover Review" (1984) EW L 48-60; 
Psychology as Philosophic Method, "Mind" EW l, 144-167. W artykule: Soul 
and Body, "Bibliotheca Sacra" (1886), EW l, 93-115 Dewey dowodził zgodności no· 

odkryć w dziedzinie fizjologii i psychologii z chrześcijaństwem, a w: Ethics and 
Physical Sc1ence, "Andover Review" (1887), EW 1, 205-226 Zltakowal materi<~lizm za 
to, że nie w stanie dostarczyć satysfakcjonującego moralności. 

Morris, rozczarowany zapewne tym, ze to nie on, lecz jego uczet\ Hall został 
nominowany na stanowisko profesora w Johns Hopkins University, odszedł wówczas 
do Cniversity of Michigan w Ann Arbor, wcześniej, od 1881 r. był profeso
rem. Nie bez znaczenia też przychylność rektora tego uniwersytetu, Jamesa 
Angella, który był rektorem University of Vermont i znał zarówno Deweya, 
jak i jego 

Por. D y k h u i z e n, Tlw and Mind oJ folm s. 55 

"[A)quintance with Hegel has left a permanent deposit in my thinking. The 
form, the schematism, of his system now seems to me artificial to the last But 
in the eontent o his ideas there is often an extraordinary depth [ ... ]. Were it possible 
for me to be a devotee of any system, I still should believe that there is greilter nch~ 
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ki Dewey podchodzi do ludzkiej psychiki opiera się na założeniu, 
zgodnie z którym do istoty jaźni należy wola wyzwalająca aktywność 
nakierowaną na pewien cel. Ponieważ celem ostatecznym jest doskona
lenie jaźni, to samą tę jaźń, ujętą w aspekcie dynamicznym, można 
określić jako proces samorealizacji. Celem Psychologii jest wyjaśnienie 
natury tego procesu przez badanie różnych aspektów rozwijającej się 
ludzkiej świadomości. Szczegółowe obserwacje psychologiczne, poparte 
nowymi badaniami w tej dyscyplinie, włączone są w heglowski sche
mat człowieka (wyrażony częściowo przy użyciu Arystotelesowskiej 
terminologii) jako z początku "jedynie formy, pustego ideału bez treś
ci", którego życie jest aktualizacją czy realizacją siebie37

. Pełna reali
zacja siebie następuje w zjednoczeniu się jaźni z tym, co boskie po
przez uprawianie nauki, filozofii, sztuki, poprzez odpowiednią moral
ność i religijność. To zjednoczenie opisuje Dewey także jako unifikację 
tego, co aktualne czy realne z idealnym lub tego, co jednostkowe 
z uniwersalnym. Tym, co idealne czy uniwersalne jest oczywiście heg
lowskie konkretne uniwersale czy Idea pojmowana jako wszechogar
niający ewoluujący Duch, który stanowi osnowę rzeczywistości. Obiek
tywizacją tego Ducha są m. in. różne instytucje społeczne, odgrywające 
istotną rolę w rozwoju indywidualnych jaźni czy też, mówiąc inaczej, 
w unifikacji jednostek z owym Duchem (właśnie z racji wagi społe
czeństwa dla samorozwoju jednostek jedyną sensowną formą psycholo
gii, poza psychofizjologią, jest - według Deweya - psychologia spo
łeczna). W dobrze zorganizowanym społeczeństwie, takim, którego 
podstawą jest współczucie i miłość, w szczególny sposób przejawia się 
rozumność Ducha. Jako ważny etap w procesie samorealizacji Dewey 
uznaje interioryzację pewnych nakazów moralnych. Ale, podobnie jak 
Kant, nie uszczegóławia ich, poprzestając na wskazaniu współczucia 
jako ideału dla jednostki w odniesieniu do społeczeństwa oraz wzrostu 
poprzez uczestnictwo w szeroko pojętej kulturze ludzkiej jako ideału 
dla jednostki jako jednostki38

. 

ness and greater variety of of insight in Hegel than in any other single systematic 
philosopher [ ... ]". From Absolutism to Experimentalism (1930), LW 5, 154. 

37 Pstjclwlogy (1886), EW 2, 319. 

oK Następna książka Deweya, zamówiona przez Morrisa, miała również wyrażnie 
heglowski podtekst. Ukazała się ona rok po opublikowaniu Psychologii i nosiła tytuł 
Leibniz's New Essays concerning the Human Understanding (1888). Dewey chwalił w niej 
Leibniza m. in. za prawo ciągłości i za dynamiczne pojmowanie rzeczywistości, ganiąc 
go zarazem za stosowanie scholastycznej, przestarzałej - jego zdaniem - logiki, opie-
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Samorealizacja jednostkC opisywana jako zjednoczenie się z Du
chem, prowadzi do pytania o naturę relacji Boga do świata, zwłaszcza 
zaś do człowieka. Choć stanowisko Deweya nie jest w tej kwestii cał
kowicie jasne, badacze przyznają, że zbliża się ono do panteizmu. 
S. C. Rockefeller, autor monumentalnej, prawie 700-stronicowej mono
grafii na temat rozwoju poglądów religijnych u Deweya pisze: 

Istniała powszechna wśród teologów chrześcijal'iskich w dziewiętnastym 
wieku, że panteizm był niebezpieczną i niechrześcijar'lską doktryną. się tez 
wielki spór o to, czy był czy też nie był panteistą. Jego obrmky twierdzili, 
że nie był on panteistą. Wielu bardziej ortodoksyjnych teologów uważało, że nim 
był. Dewey włączył się do debaty utrzymując, że jego koncepcja bos
kiej immanencji jest spójna z biblijnym teizmem, który jednak trzeba ostro odróz
nić od teizmu kartezjal1skiego. Mimo to jednak, w Deweya zauważalna jest 
mocna tendencja w kierunku panteizmu i dyskusyp1e jest to, czy jego teologię 
można określić Jako formę teizmu. Teizm jasno odróżnia Boga i świat oraz In<l 

także dobrze rozwinięt<l doktrynę transcendencji Boga, mimo że często również 
uznaje ważność: boskiej immanenCJi. 

Ostatecznie Rockefeller skłonny jest zinterpretować doktrynę De
weya jako panenteistyczną, ale dodaje zaraz ważną uwagę: 

Nazwanie Deweyowskiej neoheglowskiej teologii panenteistyczną a nie panteis
tyczną nie oznacza, ze nie ma w tej teologii problematycznego utożsamienia Boga 
i świata, czy też dokładniej [ ... ] Boga i społeczności ludzkiej. Hegel doprowadził 
teologię chrześcija1\ską na skraj całkowitego humanizmu. I to Jest w IStocie 
ważniejsze teologiczne zagadnienie związane z problemem heglizmu i 
Nie chodzi bmviem o to, czy jednostka rozpływa się we wszechświecie, ale o to, 
czy ostatecznie Bóg nie znika w tym, co ludzkie~9 

Rzeczywiście, podstaw wielu przyszłych poglądów Deweya można 
upatrywać w jego wcześniejszym neoheglizmie z ową panteizującą (czy 
raczej antropoteizującą lub jeszcze lepiej: socjoteizującą) tendencja. Nie 
jest to zresztą skłonność obserwowalna wyłącznie u niego. Podobny 
"ruch myśli" można dostrzec u Feuerbacha, Comte'a czy Marksa 40

. 

rającej sie na zasadzie tożsamości i niesprzeczności, która prowadzi do koncepcji 
jednostkowych, zamkniętych, na zawsze tożsamych ze sobą substancji. Gdyby Leibniz 
poddał krytycznej refleksji tę logikę, zapewne porzuciłby ją na korzyść którą 

wypracował Hegel: logiki procesu i organizmu. Por. EW l, 414. 
~9 John Dewey. Religious Faitli a11d Demoeralic Humanisnz, ss. 121-122 i 122-123. 
40 Być może skłonność taka obecna była też obecna i u tych myślicieli, którzy nie 

mieli bezpośrednich mocnych związków z heglizmem (np. u Wittgensteina), 
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Podczas swojego pierwszego pobytu w Michigan University (w 
latach 1884-1888) Dewey udzielał się w Student' s Christian Association, 
najbardziej aktywnej uniwersyteckiej organizacji studenckiej, wygłasza
jąc na przedpołudniowych niedzielnych spotkaniach szereg wykładów 
na tematy związane z religią. Mówił m. in. o obowiązku poznania Bo
ga, o wierze i zwątpieniu, o znaczeniu uczuć religijnych, prowadził też 
zajęcia na temat wagi pojmowania życia Chrystusa jako zdarzenia 
historycznego (zapewne w opozycji do coraz częstszego mitologicznego 
rozumienia zdarzeń opisywanych w Nowym Testamencie). Mimo że 
starał się utrzymać w obrębie obowiązującej ortodoksji, w ówczesnych 
jego poglądach widać ciążenie w kierunku panteizmu, o którym już 
była mowa. Dewey uczestniczył także aktywnie w życiu Pierwszego 
Kościoła Kongregacjonistycznego w Ann Arbor, prowadząc tam m. in. 
zajęcia z Biblii. Jego zainteresowanie Kościołem wynikało zapewne 
z religijności odziedziczonej po rodzicach, ale miało też podstawę 

w przekonaniu, że Kościół jest jedną z najważniejszych instytucji orga
nizujących życie społeczne. Dykhuizen sugeruje, że w późniejszych 
poglądach Deweya rolę Kościoła przejmie demokracja, jako najlepszy 
sposób organizacji społeczeństwa41 . Ale warto dodać, że w tych doj
rzałych poglądach pozostanie też przekonanie, że demokracja potrze
buje czegoś w rodzaju religii, zdolnej do wyzwolenia odpowiednich 
uczuć i kierowania zachowaniami społecznymi. 
Ważnym wydarzeniem w życiu Deweya było poślubienie 28 lipca 

1886 r. Harriet Alice Chipman (obydwoje mieli w czasie ślubu po 25 
lat), która jako studentka uczestniczyła w zajęciach prowadzonych 
przez niego w Ann Arbor. Według biografów Deweya, wywarła ona 
pewien wpływ na zainteresowanie męża aktualnymi zagadnieniami 
społecznymi, których dotąd raczej nie włączał do swojej refleksji, choć 
miał je w polu widzenia. W ten sposób teoretyczne rozważania De
weya na wysokim stopniu abstrakcji zaczęły mieć coraz konkretniejsze 
aplikacje. Wpłynęła ona też na zliberalizowanie postawy męża wobec 

dla których społeczeństwo stanowi swego rodzaju Absolut, kres wszelkiego wyjaśnia
nia i źródło sensów, jakie jednostki ze swojej perspektywy odkrywają w świecie 
niezależnym od nich, ale ukonstytuowanym przez społeczeństwo. Można nawet chyba 
powiedzieć, że od połowy XIX w. do chwili obecnej rolę Boga czy uporządkowanej 
(raCJlmalnej) n<1tury przejęło społeczeństwo. Z tym wiąże się dowortościowanie przez 
filozofów nauk społecznych w stosunku do wcześniej opiewanej przez nich fizyki czy 
- jeszcze wcześniej - teologii. 

41 Por. T/te Life and Mind of Jolzn Dcwey, s. 50. 
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zinstytucjonalizowanej religii, a zwłaszcza na krytyczne podejście do 
Kościoła, z którym dotąd Dewey czuł się związany-n. Jednocześnie 
wzmocniła w nim przekonanie o istnieniu naturalnego doświadczenia 
religijnego, które pojmO\·Vała jako moralne współczucie wszystkim 
pokrzywdzonym'n. Małżeństwo Johna Deweya z Alice trwało ponad 
40 lat, do jej śmierci w 1927 roku. Dewey miał z nią sześcioro dzieci, 
z których dwoje zmarło: jedno w czasie pierwszej, a drugie podczas 
drugiej podróży Deweyów po Europie (odpowiednio w 1894 i w 
1904 r.). Próbując zaradzić rozpaczy po utracie drugiego, ośmioletniego 
dziecka, Deweyowie zaadoptowali we Włoszech chłopca w wieku 
zmarłego syna. Jednak od czasu tej tragedii Alice stopniowo wycofy
wała z życia, kumulując w sobie rozgoryczenie, dodatkowo spotę
gowane nieprzyjemnymi dla niej wydarzeniami z okresu pobytu 
w Chicago, o których będzie mowa dalej. Dewey także mocno przeżył 
te tragiczne wydarzenia, czego świadectwem są jego wiersze44

, ale -
przynajmniej na zewnątrz odniósł się do nich ze spokojem i opano
waniem. W podobnie stoicki sposób przyjmował rodzinną wrzawę, 
czynioną przez liczną gromadkę swoich dzieci 45

• \V przeciwieństwie 
do Russella, który swój obyczajowy liberalizm ilustrował własnym 
życiem, Dewey był raczej staromodny w pojmowaniu obowiązków 

Do czasu na University of Chtcago w 1894 r. Dewey aktywnym 
członkiem Kościoła Kongregacjonalistycznego. W Chicago jego kontaktv z Kościołem 
zamarły i nigdy później nie zostały odnowione. Por. tamże, s. 74. 

~·' "Awakened by her grcmdparents to a critical attitude towards social conditions 
and injustices, she was undoubtedly largly responsible for the early of 
Dewey's philosophical interests from the commentative and classical to the field of 
eontempmary life. Above all, which had previously been matters of 
acquired through his contact with her a vital and direct human significance. Whatever 
skill Dewey acquired in so called «intuitive» judgment of situations and persons he 
attributes to her. She had a deeply religious nature but had never accepted any 
church dogma. Her husband acquired from her the belief that a religious attitude was 
mdigenous in natura! experience, and that theology and ecclesiastic institutions had 
benurnbeci rather than promoted it". Biography of John Dewey, s. 21. Ryan twierdzi, 
że Alice zaszczepiła tez w Deweyu niezależność wobec powszechnej opimi, przyczy-

się często d(' ugruntowania niesprawiedliwości. Por. John mrd !he 
Tule o( Amcnecm ss. 80-81. Wydaje się że tę Dewey nabywał 
stopniowo, nie tylko pod jej wpływem, ale wskutek kontaktów z liberalnie nastawio-
nymi myślicielami w i w Nowym Jorku. 

~4 Jeden z nich przytacza Rockefeller. Por. folm Dewey. Faitlz muf Democm-
lic H11mani:c;m, s. 231. 

Por. R y a n, foluJ Dewey and t/Je High Tide of American Liberalism, s. 160. 
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wobec rodziny. Jedyna "przygoda" miłosna, którą udało się wytropić 
tym, którzy chcieliby życie swojego bohatera uczynić barwniejszym, 
miała miejsce w ok. r. 1917-1918 i zakończyła się jego paroma niewin
nymi wierszami. Przedmiotem westchnień Deweya była pochodząca 
z żydowskiej rodziny emigrantka z Polski, pisarka Anzia Yezierska46

. 

W 1888 r. Dewey przeniósł się z Michigan do University of Minne
sota, gdzie zaoferowano mu stanowisko profesora. Uczynił to z pewny
mi wahaniami, bo nowa uczelnia gwarantowała mu wprawdzie więk
szą niezależność i o połowę wyższą pensję, ale w stosunku do Univer
sity of Michigan była prowincjonalna, mimo że ulokowana w Minnea
polis, mieście znacznie większym niż Ann Arbor. Miała znacznie słab
szą kadrę naukową oraz studentów47

. Jednak zabawił tam tylko jeden 
rok akademicki, ponieważ w marcu 1889 r. zmarł George Sylvester 
Morris i profesurę po nim zaoferowano Deweyowi. Mimo nieco niższej 
pensji niż w Minnesocie, Dewey bez wahania przeszedł z powrotem 
do bardziej prestiżowego University of Michigan ze znacznie lepszą 
kadrą, bardziej stymulującą atmosferą i neoheglowskimi tradycjami 
w dziedzinie filozofii. Zresztą chęć przedłużenia tej tradycji była jed
nym z powodów zaoferowania tego stanowiska właśnie jemu. Dewey 
pozostanie w Ann Arbor do 1894 r., kiedy przejdzie na University of 
Chicago. 

Krótki okres pobytu w Minneapolis nie zaowocował istotnymi zmia
nami w filozoficznych poglądach Deweya. Artykuł: The Philosophy of 
Thomas Hill Green, opublikowany w 1889 roku był niemal hymnem 
na cześć neoheglizmu tego filozofa 4 t~. Natomiast drugi pobyt w Uni
versity of Michigan zaznaczył się stopniowym odchodzeniem Deweya 
od neoheglizmu w kierunku stanowiska znanego jako instrumentalizm. 
Miały na to wpływ nie tylko nowe lektury, kontakty z młodymi, peł
nymi pomysłów współpracownikami, ale także nieobecność jego mis
trza G. S. Morrisa, który heglizm uważał za ostatnie słowo w filozofii. 
Spośród lektur największe wrażenie wywarła na Deweyu książka 

W. Jamesa Thc Principlcs oj Psychology opublikowana w 1890 r., w któ
rej zawarta była funkcjonalistyczna koncepcja umysłu jako wyniku 

46 Por. M. V. D e ar b o r n, Love in thc Promise Land. T/ze Story of Anzia Yezierska 
and folzn Dcwcy, zwłaszcza ss. 107-139. 

47 Tylko 3 spośród 22 pracowników Wydziału Nauk, Literatury i Sztuki, gdzie 
ziltrudniono Deweya, miało doktoraty. Por. D y k h u i z e n, Tlze Life and Mind 
of folzn Dewey, s. 59. 

IH EW 3, 14-35. 
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interacji między organizmem i środowiskiem. Umysł nie jest dla Jame
sa substancją, która z własnej perspektywy "przygląda się" niezależnej 
od niego przyrodzie, ale - podobnie jak oddychanie czy chodzenie -
wynikiem współdziałania organizmu i środowiska, a właściwie nie tyle 
"wynikiem", co samym tym procesem, czy raczej częścią tego proce
su-±9. Wraz z tymi ideami coraz atrakcyjniejsza stawała się dla De
weya koncepcja biologicznej ewolucji, która nadawała sens takiej wizji 
umysłu. Koncepcja ta niejako "wisiała w powietrzu", określając charak
ter intelektualnej atmosfery tego czasu. Przyciągnęła uwagę Deweya 
już wcześniej, ale dopiero teraz, w Michigan, zaczął poszukiwać dla 
niej miejsca w swoich poglądach. Była ona wykorzystywana przez 
George' a Herberta Mea da, współpracownika Deweya w Michigan 
i później w Chicago. Mead starał się powiązać psychologię z teoriami 
biologicznymi, ale w taki sposób, aby wykazać związek z umysłem 
całego organizmu, a nie tylko mózgu bądź systemu nerwowego, jak 
czynili to inni. Punktem wyjścia był dla niego organizm działający 
i podlegający działaniu w środowisku. System nerwowy, włącznie 
z mózgiem, pojmował jako organ regulujący relacje organizmu jako 
całości ze środowiskiem. WpływMeadana Deweya w tym czasie po
równywalny był z wpływem Jamesa i nie ograniczał się tylko do zwró
cenia uwagi na filozoficzną doniosłość teorii ewolucji. Prawdopodobnie 
od Meada Dewey przejął przekonanie o doniosłości pojęcia komunika
cji w wyjaśnianiu zagadnień związanych z ludzkim językiem oraz 
o znaczeniu symboli w interakcjach międzyludzkich50 . 

Poglądy Deweya z tego okresu zawarte są w dwóch krótkich książ
kach z zakresu etyki: Outlines of a Critical Theory of Ethics (1891) i Thc 
Study of Ethics. A Syllabus (1894)51 oraz w kilku artykułach podejmu
jących także głównie zagadnienia etyczne i logiczne. Widoczne są 

w nich pewne zmiany w stosunku do dotychczasowych poglądów 
Deweya. Wprawdzie ciągle uważa on, że jaźń jest w swojej istocie 
wolą i że jej celem jest samorealizacja, ale teraz przestaje już widzieć 
użyteczność heglowskiego schematu, który kazał mu ową samorealiza
cję widzieć jako zbliżanie się do idealnej jaźni i ostatecznie utożsamia-

49 O wpływie Jamesowskiej Psyclwlogii na własne myślenie Dewey pisał m. in. 
w: From Absolutism to Experimentalism (1930), LW 5, 157. 

50 Jane Dewey w biorafii ojca pisze: "[ ... ] from the nineties on, the influence of 
Mead ranked with that of James". The Siography of John Dewey, s. 26. O związkach 
Meada z Deweyem zob. np. H. J o a s, G. H. Mead, ss. 20-22. 

51 Odpowiednio: EW 3, 237-388 oraz EW 4, 219-362. 
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nie się z nią. Powstaje bowiem pytanie, "po co całkowicie zrealizowa
nej jaźni potrzebne byłoby duplikowanie siebie w niezrealizowanej, 
relatywnie pustej jaźni"52 . Dewey dostrzega to, co wcześniej widział 
już zarówno Hall, jak i James, że heglizm wprowadza "praktycznie 
nieusuwalny dualizm pomiędzy moralnymi a naukowymi fazami na
szego doświadczenia"53 . Kwestionując jedną z głównych tez hegliz
mu, Dewey coraz odważniej nawiązuje do funkcjonalistycznego i ewo
lucyjnego modelu rozumienia człowieka i jego umysłu. Rola inteligen
cji staje się teraz głównie praktyczna: pojawia się ona wówczas, gdy 
instynkty i nawyki nie wystarczają, aby organizm przystosował się 

odpowiednio do środowiska. Potrzebne jest wtedy generowanie hipote
tycznych działań i przewidywanie ich skutków, zanim zostaną podjęte 
faktyczne działania. Mówiąc inaczej, takie hipotetyczne sytuacje (albo: 
idee czy pomysły) są planami działania, dzięki którym jednostka za
mierza rozwiązać jakiś problem. Weryfikacja tych planów polega na 
ich praktyczej realizacji. Ideały moralne są także hipotezami, na pod
stawie których działamy. Nie są one stałe, ale zmieniają się zależnie 
od sytuacji. Jak pisze Rockefeller, Dewey dochodzi w tym czasie do 
czegoś w rodzaju etyki sytuacyjnej 54

. Jedyną "stałą" w działaniu mo
ralnym staje się indywidualny wzrost, ubogacenie się: "Podstawą od
różnienia w sądzie między tym co «słuszne» i «niesłuszne» jest fakt, 
że pewne działania zawężają jaź.ń, wprowadzają do niej napięcie, osła
biają jej moc i na różne sposoby ją dezintegrują, a inne ją poszerzają, 
ożywiają, harmonizują i generalnie organizują"55 . 

W tym okresie kształtuje się typowa dla późniejszych prac Deweya 
terminologia, a zwłaszcza pojęcie sytuacji problemowej i wzrostu. 
W kontekście funkcjonalistyczno-ewolucjonistycznego ujęcia ludzkiego 
umysłu logika (a ciągle trzeba pamiętać, że Deweya interesuje logika 
"realna" a nie formalna) staje się badaniem procesów myślowych, 
prowadzących do efektywnego rozwiązywania problemów. Ponieważ 
zaś wzorców rozwiązywania problemów dostarcza nauka, logika jest 
w istocie badaniem procesów myślowych, które prowadzą do zdobycia 
wiedzy naukowej. Inaczej mówiąc, logika to metodologia (uogólnio-

Self-Realizath'n as a Mora! Idea! (1893), EW 4, 44. 

Thc Studv of Ethics. A Syllabus (1894) EW 4, 257. 

".; Por. R o c k e f e l l er, John Dewet;. Religwus Faitli and Demoeralic Humani5nl, 
s. 200. 

55 T!tc S/11dy of Etltics. A Syllabus EW 4, 244. 
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nych) badal1 naukowych. W tym głównie sensie/ jako metoda badań, 
nauka powinna stać zdaniem Deweya - czynnikiem organizują
cym i integrującym społeczeństwo. W przeciwieństwie do Renana, 
który początkowo (w książce Przyszłość nauki) wyrażał podobny opty
mizm co do roli nauki w przyszłym społeczeństwie, a później doszedł 
do wniosku, że optymizm ten był nieuzasadniony, bo nie sposób nauki 
przekazać masom, Dewey do końca życia zachował przekonanie 
o możliwości przekształcenia społeczeństwa przez naukę56 . 

Przyspieszenia nabrało w tym czasie przekształcanie zaangażowania 
religijnego w propagowanie znaczenia demokracji. Dewey podkreślał 
teraz, że istotą chrześcijaństwa jest nie tyle zjednoczenie tego, co realne 
i idealne, ale objawienie uniwersalnej Prawdy, która pozwala człowie
kowi być wolnym od grzechu i wolnym w kształtowaniu i wyrażaniu 
siebie57

. Nie chodzi przy tym o jakąś prawdę religijną, ale o wszelką 
prawdę, w tym także o prąwdę odkrywaną przez nauki: 

Jezus nie miał żadnej szczególnej doktryny do przekazania, konkretnego 
zbioru prawd określanych jako religijne{ ... ]; wprost przeciwnie, głosił, że Prawda, 
jakkolw1ek ludzie by Fl nazwali i rozparcelowali, jest jedna Jak Bóg jest 

polega na uchwyceniu prawdy i na życiu zgodnym z nią 5s 

Skoro do istoty chrześcijaństwa należy ciągłe odkrywanie prawdy 
we wszystkich dziedzinach, to obecnie najlepszym środkiem do tego 
jest szeroko pojęta nauka, włącznie z filozofią. Tak więc człowiek reli
gijny, świadomy chrześcijanin, powinien dostrzec w rozwijającej się 

nauce dalszy ciąg objawienia. Z perspektywy jednostki chrześcijaństwo 
staje się, w tym ujęciu, imperatywem ciągłego kształcenia się. Zaintere
sowanie Deweya zagadnieniem powszechnej edukacji miało więc także 
podtekst religijny: ten, kto uchwycił istotę chrześcijaństwa, musi intere
sować się nauką i edukacją. Można powiedzieć nawet, że właściwie 
pojęte kaphu1stwo powinno polegać na szerzeniu nauki i wzmacnianiu, 
ulepszaniu szkolnictwa. Natomiast tradycyjne Kościoły wyczerpały 
swoją dziejową rolę: przekazały ideę, ale jednocześnie okazały stę 

56 W artykule: Renan's Loss of Faith in Science (1893), Dewey pisał: "I cannot but 
think that the Renan of '48 was wiser than he of '90". EW 4, 18. 

57 W artykule: Christianity and Dernocracy (1893), Dewey pisze, że Bóg pozwala 
czowieko;vi być wolnym: "[ ... ] free negatively, free from sin, free positively, free to 
live his own life, free to express himself". EW 4, 5. 

Tamże, EW 4, 4. 
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niezdolne do jej zrozumienia. Obecnie lepszym niż Kościół środkiem 
do przekazywania dobrze pojętego chrześcijaństwa jest demokracja. 
Ona bowiem stwarza optymalne warunki do ciągłego odkrywania 
prawdy. Jeśli więc Kościół ma dzisiaj jeszcze jakąś misję do wypełnie
nia, to polega ona na wspieraniu demokracji: 

Kościół powinien dostrzec, że nie może obecnie rościć sobie prawa do Jedy
nym, czy nawet głównym piewcą prawości i dobrej woli na ziemi; że częściowo 
poprzez działania, a częściowo poza nimi, ideał, który początkowo reprezen
tował, stał się teraz powszechnym faktem życia; tak więc jego obowiązkiem 
obecnie zajęcie równorzędnego miejsca z innymi siłami życia społecznego i współ
działanie z nimi, bez wynoszenia się nad nie, dla przybliżenia się do '>\'spóJnego 
celu 59 

Przemawiając do studentów/ którzy zamierzali zostać pastorami, 
Dewey stwierdził: "Następnym prorokiem, który będzie miał ciągły 
i realny wpływ na ludzkie życia będzie ten, komu uda się wskazać 
religijne znaczenie demokracji"60

. Ewentualnych krytyków broniących, 
vv imię tradycji, starych kościelnych struktur ostrzegał: "Pamiętajcie 
o żonie Lota, która oglądała się za siebie i która w takiej pozycji za
mieniona została w słup"61 . 

W jaki sposób wiąże Dewey demokrację z odkrywaniem prawdy? 
Otóż wskazuje na to, że odkrywanie prawdy/ będące istotą chrześcijań
stwa i religii w ogóle, może odbywać się jedynie w atmosferze wolnoś
ci. A demokracja niesie ze sobą wolność: 

Demokracja, jako wolność, jest uwolnieniem prawdy [ ... ]. Demokracja oznacza 
poluzowanie więzi, zniesienie ograniczel'l, przełamanie barier [ ... J. roprzez tę 

eliminację ogranicze1\ wszystko, co w jest prawdziwe i rzeczywiste w ludzkim 
życiu w sposób wolny może się wyrazić [ ... ]. Prawda czyni wolnym, ale trzeba 
było długich dziejów, aby uwolnić sami1 prawdę - aby zburzyć mury izolacji 
i klasowych interesów, które ją więziły62 

5~ Reconstruction (1894), EW 4, 101. 

"(
1 The Relation of Philosophy to Theology (1893), EW 4, 367. Jeżeli Dewev wyraża 

(i do pewnego stopnia kształtuje} .,ducha" amerykańskiego, którego znamy choćby 
z polityki zagranicznej USA w XX wieku, to m. in. w tym przekonaniu o 
znaczeniu demokracji. 

61 Christianity and Dernocracy (1893), EW 4, 10. 
Tamże, EW 4, 8. 
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Prawdę odkrywają nauki, ale aby jednostka mogła je zinterioryzo
wać i aby mogła odkryć innego rodzaju prawdy, np. moralne, musi 
działać i to nie sama, ale w społeczności. Prawdę poznajemy przez 
działanie: "Ostatecznie nasze własne działanie, ruch naszego życia jest 
jedynym organem, jaki mamy dla przyjęcia i przyswojenia sobie pra·w
dy"63 Już tutaj widoczne jest charakterystyczne dla pragmatyzmu 
zatarcie granicy między poznawaniem i działaniem, teorią i praktyką. 
Doświadczenie, do którego Dewey często będzie się później odwoły
wał, nie miało u niego jedynie wymiaru czysto poznawczego, ale także 
-używając terminologii psychologicznej- behawioralny. Teza o pozna
waniu przez działanie będzie miała wpływ na sposób pojmowania 
przez niego edukacji w zreformowanej szkole podstawowej, gdzie 
dzieci do bardziej abstrakcyjnych pojęć i teorii miały dochodzić przez 
wcześniejsze działania, stawiające je w sytuacjach problemowych. Teza 
ta będzie też skłaniała Deweya do przeciwnego jego wrodzonej nie
śmiałości angażowania się w sprawy pozauniwersyteckie: społeczne 
i polityczne64

. Dla poznania prawdy nie wystarcza jednak odizolowa
ne działanie jednostek. Muszą one współdziałać z innymi. Dążenie do 
takiego zorganizowania owego współdziałania, aby poznawanie praw
dy było jak najbardziej efektywne, jest jednym z zadań właściwie poję
tej religii: "Działanie wyraża się w naszych relacjach społecznych 
w sposobie, w jaki kontaktujemy się z bliźnimi. Odpowiednio zorgani
zowane społeczeństwo, państwo, w którym żyjemy, zawsze jest i musi 
być kluczem do zrozumienia chrześcijaństwa"65 . Odkrywanie prawdy 
przez działanie możliwe jest tylko poprzez ciągłe eksperymentowanie, 
nie tylko faktyczne, ale także hipotetyczne, polegające np. na konstruo
waniu tego, co dzisiaj nazywa się eksperymentami myślowymi. Taka 
postawa, umożliwiona przez demokrację, stanowi część prawdziwego 
przesłania chrześcijai1skiego.Nieprzypadkowo więc Dewey zatytułował 
swoją krótką autobiografię: "Od absolutyzmu do eksperymentalizmu". 

1;;1 Tamże, EW 4, 7. 
6~ W okresie, o którym mowa, znamienna była współpraca Deweya z dziennika

rzem Franklinem Fordem, który namówił go do tego, aby od teoretyzowania przejść 
do działania i założyć czasopismo integrujące wszystkie zmierzające do przepro
wadzenia zmian społecznych. Dewey rozważał nawet rezygnację z kariery uniwersy
teckiej. Ostatecznie jednak ani jeden numer pisma, które miało się nazywać "Thought 
News" i po raz pierwszy w ·1892 r., nie ukazał się. Por. D y k h u i z e n, The 
Lifu and Mind John s. 72. 

"" Christianity and Dernocracy (1893), EW 4, 7. 
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Dewey zdawał sobie, oczywiście, sprawę z tego, że w swoich inter
pretacjach chrześcijaństwa coraz bardziej odbiega od ortodoksyjnych 
wykładni, włączając się w nurt, który w Kościele katolickim nazwano 
modernizmem, a który w USA zwykło się określać jako nurt progre
sywny, stanowiący część ówczesnego liberalizmu. W ostatnich latach 
swojego pobytu w Ann Arbor Dewey jeszcze wyraźniej identyfikował 
wartości religijne z wartościami społecznymi i moralnymi oraz stopnio
wo eliminował użycie słowa "Bóg". Takich "ruchów" należało zresztą 
oczekiwać po tym, jak zrezygnował on z koncepcji Boga jako imma
nentnej światu idealnej jaźni i sformułował ideę Boga jako prawdy 
przezierającej w dawniejszych dziejach ludzkości i niejako domagającej 
się odpowiedniej struktury społecznej, nowego "Kościoła", dla pełnego 
ujawnienia. Ta druga koncepcja świadczy o tym, że Deweyowi trudniej 
było pozbyć się heglizmu niż chrześcijaństwa, chociaż w swoim mnie
maniu, przynajmniej w czasie drugiego pobytu w Ann Arbor, ciągle 
uważał siebie za chrześcijanina. Jednak swoje przejście na University 
of Chicago Dewey wykorzysta, aby zerwać kontakty z Kościołem 
i z młodzieżowymi organizacjami chrześcijańskimi, dla których wcześ
niej wygłaszał wiele wykładów. 

Droga, jaką Dewey przeszedł, nie była w drugiej połowie XIX wieku 
nieuczęszczana. Przebyło ją wielu intelektualistów, tak amerykańskich 
jak europejskich. Nic więc dziwnego, że Rockefeller porównuje Deweya 
do Feuerbacha: 

W pewnvm sensie Dewey ameryka1\skim Feuerbachem. f'odobnie ilutor 
chrzcścijmiMwa opuścił on Kościół w imię ludzkiej społeczności, porzucił 

przekonanie o szczególnym objawieniu w imię prawdy i moralności orilz ostatecz-
nie odrzucił teologów, aby zaniechanie przez 
ludzkość istotnego dobra, które w tkwi i duchowy sens zawar-
ty w zwyczajnych relacjach międzyludzkich. 
Ani Feuerbach, ani Dewey nie sądzili, ze odrzucają prawdziwą istotę 

-tego, co Feuerbach lubił nazywać istotą w od-
róźnieniu od fałszywej istoty teologicznej. Obydwaj twierdzą, że ich nowy huma-
nizm i etyczny naturalizm zachowuje najistotniejsze religijne wartości 
Zachodu6

". 

66 John Religious Faith and Demoeralic Humanism, ss. 216-217. 
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2. NATURALIZM I DEMOKRACJA 

W 1894 r. Dewey (wówczas 35-letni) przyjął propozycję objęcia pro
fesury i funkcji dziekana Wydziału Filozofii na utworzonym cztery lata 
wcześniej (dzięki ogromnym prywatnym donacjom) University of Chi
cago. Była ona kusząca także dlatego, że wydział ten miał obejmować 
psychologię i pedagogikę, a więc dyscypliny, którymi Dewey żywo się 
interesował. Ponadto atrakcyjne było to, że cały uniwersytet miał być 
nastawiony na rozwijanie studiów magisterskich i doktorskich, a nie 
tzw. undergraduate studżes, które odpowiadałyby polskim studiom licen
cjackim (o ile stopień licencjata rozumieć jako pośredni między maturą 
a magisterium). Jako dziekan nowego wydziału Dewey zatrudnił swo
jego przyjaciela i współpracownika z University of Michigan: 
G. H. Meada. Wraz z trzema młodszymi współpracownikami: Jamesem 
H. Tuftsem, Jamesem R. Angellem (studentem Deweya z Ann Arbor), 
Addisonem W. Moore'em i Edwardem S. Amesem (pierwszym dokto
rem nowego wydziału) utworzyli zespót który da zaczątek tzw. szkole 
chicagowskiej. 

Pojęcia szkoły chicagowskiej nie należy łączyć z pojęciem "szkoła 
Deweya". To ostatnie odnosi się do pewnej konkretnej szkoły podsta
wowej, w której wcielano w życie Deweyowską pedagogikę. W przeko
naniu, że należy nadać wyższą rangę problematyce związanej z eduka
cją, Dewey przeforsował bowiem projekt utworzenia osobnego Wydzia
łu Pedagogiki (którym kierował, pozostając dziekanem Wydziału Filo
zofii) oraz szkoły podstawowej pod opieką uniwersytetu, pełniącej rolę 
swoistego laboratorium dla sprawdzania jego własnych teorii oraz 
dającej studentom okazję do praktyk. Znana jest ona jako Szkoła Labo
ratoryjna (Laboratory Selwo!) czy też szkoła Deweya (Dewey Selwo/). 
Z biegiem czasu pod opieką Wydziału znalazły się też dwie wcześniej 
istniejące szkoły średnie. W 1901 r. przyłączono do uniwersytetu tzw. 
Chicago Institute, którego profil częściowo pokrywał się z kompeten
cjami Wydziału Pedagogiki (jego nazwę zmieniono zresztą przy tej 
okazji na Wydział Edukacji). Dyrektorem Chicago Institute był charyz
matyczny pułkownik Francis W. Parker, który prowadził także własną, 
dobrze prosperującą, eksperymentalną szkołę podstawową i przed
szkole. 

Dużo czasu pochłaniały Deweyowi obowiązki administracyjne. Po
dejmował je zapewne nie tylko po to, aby mieć wpływ na strukturę 
i sposób nauczania na interesujących go kierunkach: filozofii, psycholo
gu i pedagogice, ale także z powodów finansowych. W Chicago De-
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weyom urodziło troje dzieci, które wraz z dwójką pozostałych 
wymagały odpowiednich środków, aby rodzina mogła na pozio
mie, na jakim uniwersytecka rodzina żyć powinna67

. Dewey starał się 
znaleźć także pracę dla żony, zainteresowanej skądinąd jakąś pozaro
dzinną aktywnością. Była ona przez pewien czas dyrektorem Szkoły 
Laboratoryjnej. Po nieoczekiwanej śmierci Parkera w 1902 r. Dewey, 
oprócz dotychczasowych funkcji, objął również stanowisko dyrektora 
Chicago Institute. Gdy po pewnym czasie połączono, głównie z powo
dów finansowych, szkołę podstawową Deweya i szkołę podstawową 
Parkera, Dewey zaproponował na jej dyr

1
ektora swoją żonę. Spotkało 

się to jednak z protestami nauczycieli ze szkoły Parkera, którzy uważa
li, że Dewey ignoruje ich szkołę, a jego żona nie jest dobrą kandydatką 
na to stanowisko. Wymusili oni na rektorze University of Chicago, aby 
jej nominacja miała charakter czasowy. Gdy, prawdopodobnie nieświa
dom całej sytuacji, Dewey dowiedział się po roku, że rektor nie przed
łuży nominacji jego żony, zrezygnował w 1904 r. z pracy w University 
of Chicago i przeniósł się do Columbia University w Nowym Jorku, na 
warunkach finansowych mniej korzystnych niż dotychczas6s. 

Naukowe zainteresowania Deweya w trakcie pobytu w Chicago 
koncentrowały się na pedagogice i szeroko pojętej teorii poznania na
zywanej logiką. W jego badaniach obydwu tych obszarów ujawniał się 
duży wpływ psychologii69

. Z ważniejszych prac w zakresie pedagogi
ki Dewey wydał w 1899 r. książkę The Sefwal and Society, a w 1902 r. 

Cltild and the Curriculum. Obydwie przełożono na wiele języków, 
w tym także na język polski. Większość tematów poruszanych w tych 
książkach zapowiadał artykuł z 1897 r.: My Pedagogic Creed. Dewey 
podkreślał w tych i wielu jeszcze innych pracach, że jednostkę należy 
pojmować jako "funkcję życia społecznego, jako niezdolną do samo
dzielnego działania i wymagającą ciągłych bodźców ze strony instytu-

67 Gdy rektor University of Chicago Wilłam R. Harper proponował Deweyovvi 
pracę, oferując roczne wynagrodzenie cztery tysiące dolarów, ten zażądał u 
tysięcy dolarów argumentując, że proponowana przez kwota nie wystarczy 
jego rodzinie na "as we should want to live (and as the University would want 
us to live) in Chicago". Cyt. za D y k h u i z e n, Thc Life and Milzd oJ John Dnuey, 
s 74. 

oH O okolicznościach odejścia Deweya z Chicago, zob. tamże, ss. 107-115. Dokład
niej mówiąc, Dewey dostał tyle samo, co w Chicago (pięć tysięcy dolarów), ale nie 
miał już żadnych dodatków za pełnienie funkcji administracyjnych. 

69 Ten widoczny choćby w tytule jednej z jego prac z tamtego okresu: 
The Psychology of Number (1895), EW 5, 424-429. 
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cji społecznych oraz jako odnajdującą swoje pożywienie w zasobach 
społeczeństwa" 70 . Inaczej mówiąc, człowiek jest istotą społeczną i do 
swojego rozwoju potrzebuje innych ludzi. Hegel nauczył jednak 
weya, że społeczeństwo nie jest zwykłym zbiorem jednostek, w 
ku z tym edukacji szkolnej nie należy rozumieć jako zbioru od-
izolowanych zachodzących między poszczególnymi 
i nauczycielem. Edukacja musi być podporządkowana celom, jakie 
stawia sobie społeczeństwo i winna przygotowywać dzieci do aktyw
nego uczestnictwa w życiu społecznym. Z drugiej jednak strony Dewey 
rozumiał szkołę jako miejsce, w którym przygotowuje się zmiany spo

a więc jako instytucję wykraczającą poza aktualny stan społe
czeństwa. Ta myśl znajdzie rozwinięcie w późniejszej jego twórczości, 
w której z edukacji będzie starał się uczynić coś w rodzaju religii, 
transcendującej aktualny stan społeczeństwa i ukazującej mu nowe 
perspektywy. Znamienny jest tu tytuł jego artykułu z r.: 
tion as Religion, w którym napisze: "Jeśli mamy jakiekolwiek podsta
wy, żeby wobec czegoś być religijnymi, możemy wziąć poważnie pod 
uwagę e d ukację" 71 . 

W kwestii metod nauczania, Dewey postulował, aby różne umiejęt
ności przekazywać w sposób jak najmniej sztuczny, symulując sytuacje 
problemowe, z którymi dzieci spotykają się w życiu i których 
zanie doprowadzi do zaznajomienia ich z bardziej skomplikowanymi 
(z ich perspektywy) teoriami, np. matematycznymi czy biologicznymi. 
Kładł też nacisk na to, aby wyeliminować z procesu kształcenia, znane 
mu z własnego doświadczenia, elementy mechanicznego powtarzania 
i paraliżującej dyscypliny, które dezintegrują społeczność szkolną, i za
stąpić je wspólnym rozważaniem naturalnych problemów i poszukiwa
niem ich rozwiązań. Wykształcenie umiejętności społecznego rozwiązy
wania problemów uważał za rzecz najwyższej wagi. W tym punkcie 
jego pedagogika wiązała się ściśle z logiką. Tę ostatnią rozumiał bo
wiem Dewey głównie jako teorię badania (rozwiązywania problemów)72

. 

70 The School and 
71 MW 13, 319. 

MW l, 69. 

72 
""'"',.''" polskich autorów o Deweyowskiej koncepcji wychowania pisał i inspi

rował się nią (juz w latach dwudziestych minionego wieku) Józef Pieter. Tuz po zakoń
czeniu II wojny światowej, w 1946 r., wydał on ksiązkę System pedagogiczny Johna Deweya. 
Pieter wskazywał wprawdzie na różne wady Deweyowskiej koncepcji wychowania, ale 
uważała ja za najważniejsze osiągnięcie w dziedzinie pedagogiki: "System pedagogiczny 
Deweya nastręcza wątpliwości, ale jest to system, z którym zaledwie porównywać można 
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W okresie chicagowskim najważniejsza praca z zakresu logiki (którą 
w dzisiejszej terminologii trzeba by nazwać raczej naturalistyczną teo
rią poznania) to Studies in Logical Theory z 1903 r., dzieło Deweya 
i siedmiu jego współpracowników. Wszyscy autorzy deklarowali zgodę 
w kwestii "istotnego związku teorii logicznej z psychologią funkcjonal
ną" i wyrażali swoją wdzięczność Williamowi Jamesowi- twórcy tejże 
psychologii73

. W trzech artykułach zamieszczonych w książce pod 
wspólnym tytułem: Thought and lts Subject-Matter, Dewey krytykował 
epistemologię Lotzego i epistemologię typu kantowskiego za sprowa
dzenie zasadniczej funkcji myśli do reprezentowania niezależnej od 
niej rzeczywistości. Postulował, aby pozbyć się pojęcia "myśli w ogóle" 
oraz " rzeczywistości w ogóle" i uznać, że myśl jest po prostu planem 
działania, zmierzającym do rozwiązania danego problemu, który poja
wia się w obrębie naszego doświadczenia. Prawdziwość myśli nie 
zależy od jej korespondencji z niezależną rzeczywistością, ale od jej 
"funkcjonalnego czy instrumentalnego użycia w powodowaniu przej
ścia od względnie nieuporządkowanego doświadczenia do względnie 
zintegrowanego" 74

. Przy takim ujęciu w definicji prawdy nie ma 
dwóch heterogenicznych elementów (myśli i rzeczywistości), lecz je
den: doświadczenie. Różnica między myślą i rzeczą (a także między 
pojęciem, sądem, rozumowaniem) ma jedynie charakter funkcjonalny, 
instrumentalny w obrębie szeroko pojętego doświadczenia: "datum 
i ideatum są wyrazem podziału pracy, są współdziałającymi instru
mentami dla ekonomicznego radzenia sobie z problemem utrzymania 
integralności doświadczenia" 75 . Zamiana "twardych" zróżnicowań 
ontologicznych typu myśl-niezależny świat, na bardziej "miękkie" 

różnice funkcjonalne przy jednoczesnym uogólnieniu pojęć "doświad
czenie" i "sytuacja problemowa" to zasadniczy pomysł stanowiska 
zwanego instrumentalizmem. 

Poglądy Deweya zawarte w Studies in Logical Theory wywołały en
tuzjastyczną reakcję Williama Jamesa i, za jego pośrednictwem, równie 
pozytywną ocenę angielskiego pragmatysty F. C. S. Schillera. T o właś
nie w odniesieniu do tej książki James określił jej autorów mianem 

- co do dalekosiężności wpływów, sugestywności i spoistości wewnętrznej - CZYJekol
wiek poglądy na obszarze całej historii doktryn pedagogicznych", s. 76. 

7
-' MW 2, 296 i 297. 

74 MW 2, 359. 
75 MW 2, 33Y-340. 
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"szkoły na Uniwersytecie w Chicago" czy "szkoły radykalnego empi
ryzmu", a głoszone przez nich poglądy mianem "nowego systemu 
filozoficznego". Schiller natomiast podkreślił zbieżność poglądów De
weya z pragmatyzmem Jamesa i wyeksponowaną przez samego De
weya ich odmienność od heglowskiego idealizmu. Z rezerwą odniósł 
się do książki Charles Peirce. W przeciwieństwie do Schillera, nie do
strzegał radykalnego zerwania Deweya z tradycją heglowską. Pojawiły 
się także głosy zdecydowanie krytyczne wobec Deweya i jego zwolen
ników. W skazywano na nieintuicyjne utożsamienie rzeczywistości 

z doświadczeniem, na pominięcie czysto poznawczych, kontemplacyj
nych czy estetycznych funkcji myśli, spowodowane biologiczno-psy
chologiczną orientacją filozofii Deweya. Neoheglista F. H. Bradley 
zarzucił Deweyowi sceptycyzm, który -jego zdaniem -jest wynikiem 
przyjmowanego przezeń psychologizmu76

. 

Warto jeszcze wspomnieć o kształtowaniu się społeczno-politycz
nych poglądów Deweya, poprzez pryzmat których później będzie częs
to spostrzegany jako myśliciel. W czasie pobytu w Chicago znaczący 
wpływ na ten wymiar jego umysłowości miała działalność tzw. Hull 
House -instytucji założonej przez działaczkę społeczną Jane Addams 
i przeznaczonej do integrowania i wspierania tych wszystkich sił, które 
zmierzały do zorganizowania bardziej sprawiedliwego państwa, takie
go, w którym istnieją różnorakie zabezpieczenia socjalne dla pracowni
ków. W Hull House spotykali się ludzie o różnych poglądach: komu
niści, anarchiści, socjaliści, liberałowie, omawiając zarówno aktualne 
zagadnienia społeczne, jak i strategie reorganizacji społeczeństwa. 

Dewey był częstym gościem na tych spotkaniach, wygłaszał odczyty, 
brał udział w dyskusjach. Pozwoliło mu to wyostrzyć własne poglądy 
społeczne, które określano wówczas jako "socjalny liberalizmem" 77

. 

Mówiąc inaczej, Dewey, wraz z wieloma politycznie aktywniejszymi 
profesorami University of Chicago, nie wierzył w radykalne sposoby 
poprawienia sytuacji społecznej, proponowane np. przez marksistów 
czy anarchistów. Akceptował kapitalizm, ale z niepokojem patrzył na 
rozrost wielkich firm, zainteresowanych jedynie pomnażaniem kapitału 
i wpływów. Sądził, że potrzebne są regulacje prawne ograniczające 

;r, Por. D y k h u i z e n, T/ze Life and Mi11d of John Dewcy, ss. 85-86. Krytyka 
Bradleya analogiczna jest do podobnych krytyk psychologizmu, formułowanych 
w tym czasie w Europie (np. przez G. Fregego czy E. Husserla). 

77 Por. tamże, s. 104. 
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naganne praktyki monopolistycznych przedsiębiorstw. Za najbardziej 
istotny czynnik, prowadzący do zmian społecznych uważał reformę 
szkolnictwa. Warto podkreślić, że późniejsi necpragmatyści (np. 
R. Rorty), przejmą w dużej mierze poglądy społeczno-polityczne De
weya i one właśnie, zwłaszcza przyzwolenie na kapitalizm, będą ich 
odróżniać od bardziej radykalnych, marksizujących postmodernistów. 

Jak już wspomniałem/ po rezygnacji z funkcji pełnionych na Univer
sity of Chicago, Dewey bez specjalnych problemów znalazł zatrudnie
nie w Columbia University w Nowym Jorku. Pozostanie tu profesorem 
do czasu przejścia na emeryturę/ a i później jako Professor Emeritus 
będzie związany z tą uczelnią. Obowiązki akademickie Dewey podjął 
w lutym 1905 r. Brak funkcji administracyjnych, jakimi obciążony był 
w Chicago/ oznaczał więcej czasu na pracę naukową, ale też mniej 
pieniędzy na utrzymanie licznej rodziny. Nic więc dziwnego, że w tym 
okresie Dewey często będzie przyjmował zaproszenia do wygłoszenia 
okazjonalnych wykładów, zapewniających dodatkowe wynagrodzenie. 
Współpraca z pracownikami Wydziału Filozofii w Columbia University 
miała zupełnie inny charakter niż w Chicago, gdzie Dewey otoczony 
był młodszymi od siebie ludźmi/ rozwijającymi jego filozofię. Tutaj 
spotkał grupę niezależnych, ukształtowanych już filozofów, którzy 
w większości nie akceptowali proponowanego przez niego instrumen
talizmu, ale gotowi byli do dyskusji na temat różnych jego aspektów. 
W pewnym więc sensie atmosfera intelektualna była tu bardziej sprzy
jająca niż w Chicago, zmuszała bowiem Deweya do ciągłego doprecy
zowywania swoich koncepcji i do solidniejszej krytyki stanowisk opo
zycyjnych. Na wydziale wykładali m. in.: F. J. E. Woodbridge, wielolet
ni jego dziekan, arystotelik łączący naturalizm z realizmem, Felix Ad
ler, neokantysta, założyciel New York Society for Ethical Culture, który 
przeszedł podobną jak Dewey ewolucję w sprawach religii/ ale od 
zaangażowania w judaizm (miał nawet zostać rabinem) do rozwinięcia 
idei uniwersalnej religii, która koncentruje się na kwestiach społecz
nych i moralnych7

1l, William P. Montague, lider grupy filozofów na
zywanych Nowymi Realistamir którzy realizm przeciwstawiali m. in. 
pragmatyzmowi, Wendell T. Bush, uczeń Jamesa i Santayany, wnikliwy 
myśliciel i życzliwy krytyk poglądów Deweya. Spoza członków wy
działu niemały wpływ na jego poglądy wywarł też antropolog Franz 

Nie należy go mylić z Mortimerem J. Adlerem zaangażowanym filozofem 
tomistycznym. który pracował w University of 
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Boas, który na nowo uświadomił mu, że rodzaj filozofii, jaką chce 
uprawiać, nie może opierać się wyłącznie na biologii i psychologii, ale 
musi też uwzględnić czynniki instytucjonalne i kulturowe, które odgry
wają istotną rolę w determinowaniu doświadczenia. Tę tezę Dewey już 
znał z odrzuconego przez siebie heglizmu79

. Na wydziale dominującą 
postacią był Woodbridge, ale z biegiem czasu jego najbardziej znanym 
członkiem stanie się Dewey. 

W ciągu pierwszych dziesięciu lat pracy w Nowym Jorku, mniej 
więcej do czasu wybuchu I wojny światowej, najwięcej uwagi poświęcił 
Dewey szeroko pojętym kwestiom teoriopoznawczym oraz etycznym 
i pedagogicznym. Podjęcie pierwszej grupy zagadnień wiązało się 

z nieporozumieniami narosłymi wokół instrumentalizmu i trudnościa
mi, na jakie wskazali krytycy. Wiele artykułów dotyczyło wprost za
gadnienia realizmu, za obrońcę którego Dewey się uważał, o czym 
świadczy choćby tytuł jednego z jego artykułów z 1905 r.: The Realism 
of Pragmatism. Jednak jego wyjaśnienia dotyczące np. zasadności iden
tyfikacji pojęcia doświadczenia z pojęciem rzeczywistości (Reality as 
Experience - 1906) wywoływały falę nowej krytyki, do której Dewey 
znowu się ustosunkowywał80 . Ta debata musiała mu uświadomić, iż 
obrona jego instrumentalizmu wiąże się z uzasadnieniem nadania 
całkiem nowych znaczeń takim terminom jak "doświadczenie", "rze
czywistość", "prawda", "natura", "myśl", itp. Kulminacją jego wysił
ków w tej materii będzie wydana w 1925 r. książka Experience and 
Nature, uważana powszechnie za opus magnum Deweya. I ona jednak 
nie usatysfakcjonuje krytyków, których obóz wzmocni się z biegiem 
czasu o nowych, niezwykle groźnych przeciwników instrumentalizmu 
i pragmatyzmu, takich jak Bertrand Russell. 

Prace z zakresu etyki i pedagogiki, jakie Dewey wydał w ciągu 
pierwszych dziesięciu lat w Columbia University, prezentowały poglą
dy już wcześniej znane, może tylko ujmowały je w sposób dojrzalszy 
i niekiedy bardziej atrakcyjny od strony formy przekazu. Dobrze przy
jęta została Etyka (1908) napisana wspólnie z Jamesem H. Tuftsem, 
współpracownikiem z Chicago. Jej atrakcyjność wiązała się głównie 

?Y Por. tamże, s. 123. 

RO Jedyną książką z tego okresu (będącą zbiorem opublikowanych wcześniej arty
kułów), która dotyczy tych kwestii jest Thc Influence oj Darwin on Philosophy and Ot/zer 
Essays z 1910 r. Jej tytuł jest tytułem jednego z zamieszczonych w niej artykułów, 
a taki wybór wiązał się z obchodzoną rok wcześniej pięćdziesiątą rocznicą wydania 
głównego dzieła Darwina T/ze Origin oj Species. 
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z ostatnim rozdziałem, w którym aplikowano znane już poglądy De
weya do aktualnych wówczas dylematów moralnych. Bardzo życzliwą 
recepcję zyskała także książka How We Think z 1910 r., która pewnie 
dlatego stała się jednym z naJczęściej czytanych dzieł pedagogicznych 
Deweya, że jako podręcznik dla nauczycieli napisana została prostym 
językiem i opatrzona wieloma przykładami sytuacji z ławy szkolnej. 
W VI rozdziale Dewey przedstawił, w zwarty i łatwy do zapamiętania 
sposób, swoją koncepcję pełnego aktu myśli refleksyjnej. Wyróżnił 
w nim 5 kroków: (1) zauważenie trudności; (2) umiejscowienie jej 
i zdefiniowanie; (3) sugestia możliwego rozwiązania; (4) opracowanie 
tej sugestii w myśli; (5) obserwacja lub eksperyment, prowadzące do 
przyjęcia albo odrzucenia proponowanego rozwiązania. Te kroki miały 
stać się podstawą nowej dydaktyki, uwzględniającej problemowy i eks
perymentalny wymiar myślenia, który pomijany był zwykle w trady
cyjnym nauczaniu, opartym np. o zasady wypracowane przez Herbar
ta. Widać też wyraźnie, że wyróżnione fazy myślenia i odpowiadające 
im fazy procesu dydaktycznego są aplikacją uogólnionej metody nau
kowej, o której Dewey sądził, że jest najlepszym wzorcem rozwiązywa
nia problemów. Jak pisał: "wrodzona, nie zepsuta jeszcze postawa 
z dzieciństwa odznaczająca się wytrwałą ciekawością, płodną wyobraź
nią i umiłowaniem eksperymentów jest bliska, bardzo bliska nastawie
niu umysłu naukowego"R1

. 

Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej Dewey angażował się 
też w wiele aktualnych debat społecznych, choćby w sprawie szkolnic
twa zawodowego i jego miejsca w systemie edukacyjnym USA, wpro
wadzenia religii do szkół czy organizacji związku zawodowego nau
czycieli. Wspierał też całym sercem ruchy zmierzające do emancypacji 
kobiet. Według jednej z anegdot przytoczonych przez Dykhuizena 
Dewey brał kiedyś udział w marszu sufrażystek na słynnej Piątej Alei 
Nowego Yorku, niosąc plakat, który ktoś wcisnął mu do ręki przed 
paradą i którego nawet nie przeczytał. Plakat głosił "Mężczyźni mogą 
głosować! Dlaczego ja nie mogę?"?l2 . Pisma i działania Deweya coraz 
bardziej czyniły z niego jednego z głównych przedstawicieli myślenia 
progresywnego czy liberalnego w zakresie spraw społecznych i obycza
jowych. Gdy chodzi o te ostatnie, to głośna stała się sprawa Maksyma 
Gorkiego, który w 1906 r. przyjechał do USA, żeby uzyskać moralne 

01 I-fo<u We Tlzink (1910), MW 6, 179. 

s2 T/ze filc and Mi11d o{ John Dcwet;, s. 150. 
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1 finansowe wsparcie dla ruchów rewolucyjnych. W Chicago przyjęła 
go Jane Addams do Hull House, zyskując od razu opinię "czerwonej". 
Ponieważ nieprzychylna mu prasa odkryła, że nie dość, iż Gorki jest 
anarchistą i socjalistą, to jeszcze wspiera wolną miłość, bo podróżuje 
z aktorką, która nie jest jego żoną, hotele nowojorskie odmówiły przy
jęcia go. Po przybyciu do Nowego Jorku niefortunna para znalazła 
dach nad głową w domu Deweyów, co- przynajmniej według Maxa 
Eastmana -niemal spowodowało pozbawienie Deweya pracy. Nie ma 
jednak żadnych źródeł potwierdzających jego opinię113 . 

Okres I wojny światowej w sposób naturalny skierował uwagę De
weya na sprawy z nią związane. Jego zwolennicy spodziewali się, że 
będzie on przeciwny uczestnictwu USA w wojnie i udzieli wyraźnego 
wsparcia ruchom pacyfistycznym, których działacze odbierali toczące 
się wydarzenia jako jeszcze jedną walkę o wpływy wielkich imperiów. 
Tymczasem Dewey zajął postawę przyzwalającą na udział Stanów 
Zjednoczonych w wojnie, choć jednocześnie potępiał wszelkie naduży
cia, jakie przy okazji podtrzymywania patriotyzmu i ducha bojowego 
zdarzały się w szkołach czy na uczelniach (np. usuwanie ze stanowisk 
przeciwników zaangażowania USA w wojnę) 84 . Jeśli nie liczyć wielu 
artykułów, które zahaczały o kwestie etyczne (związane z wojną) i his
toriozoficzne (np. o filozoficznej genezie niemieckiego imperializmu), 
to najważniejsze filozoficzne prace Deweya z tego okresu dotyczyły 
metafizyki oraz filozofii wychowania. 

Metafizyce poświęcił dwa obszerne artykuły. Pierwszy to: The Sub
ject-Matter of Metaphysical Inguiry (1915), a drugi to wprowadzenie 
do zbioru wcześniej opublikowanych artykułów, zatytułowanego Essnys 
111 Experimentnl Logic (1916). Najwyraźniej pod wpływem kolegów 
z wydziału (zwłaszcza Woodbridge'a) Dewey doszedł do wniosku, że 
nie da się utrzymać instrumentalizmu wyłącznie na poziomie metodo
logicznym, lecz trzeba przyznać, że implikuje on pewną metafizykę, 
którą trzeba ujawnić. Metafizyka ta przyjmuje jedynie istnienie wielu 
przedmiotów, interakcji między nimi i zmiany. Uznaje też faktyczność 
zmian ewolucyjnych, ale anuluje pytania o początek i cel wszystkiego. 
Dewey starał się również dalej uzasadniać swoje decyzje terminologicz
ne, które wzbudziły wcześniej kontrowersje, a zwłaszcza szerokie rozu
mienie słowa "doświadczenie". Twierdził teraz, że doświadczenie jest 

K.' Por. R y a n, folzn Dewey and t/ze Higlz Tide oJ Amcrican Liberalism, ss. 160-161. 

o·l Por. D y k h u i z e n, T/ze Life and Mind oJ John Onucy, ss. 152-169. 
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nie tyle pewnym stanem świadomości, ale zasadniczym sposobem 
istnienia. Te wyjaśnienia tym bardziej przekonywały jego krytyków, że 
Dewey w taki sposób rozumie relację między naturą i doświadcze
niem, że zamiast mówić w sposób powszechnie zrozumiały o doświad
czeniu, które jest w świecie czy w naturze, trzeba by mówić o świecie 
i naturze, które znajdują się w obrębie doświadczenia. Wątpliwości 
tych nie usunie jednak nawet Experience and Nature - dzieło, którego 
sam tytuł sugerował zapowiedź rozwikłania problemów. 

Z zakresu pedagogiki powstały w tym czasie dwie książki: Schools 
oj To-morrow (1915), napisana wspólnie z córką Evelyn oraz Democracy 
and Education (1916), jedno z najpoczytniejszych dzieł Deweya, które 
dawało zarys edukacji wspierającej demokrację. We wprowadzeniu do 
niej Dewey pisał: 

Na kartach tej książki zawarta jest próba wykrycia i ustalenia idei społecze1'lstwa 
demokratycznego oraz zastosowania ich do wychowania [ ... ]. [W]yłożona w niej 
filozofia wiąże wzrost demokracji z rozwojem eksperymentalnych metod w nauce, 
z ideą ewolucji w naukach biologicznych i reorganizacją przemysłu, a z tymi 
nurtami łączy zmiany w przedmiocie i materiale nauczania85 

Zgodnie zwłaszcza z ideą naturalistycznie pojętej ewolucji wskazywał 
na rozwój jako zasadniczy cel wychowania: "Rozwój jest uważany za 
mający cel, zamiast będący celem"86

. W książce tej Dewey, zaskakuj"ąc 
swoich kolegów filozofów, stwierdził, że filozofię można nazwać ogól
ną teorią wychowania87

. 

1\ok 1918 przyniósł interesujący dla nas Polaków epizod zaangażo
wania Deweya w socjologiczne badania polskich emigrantów w Fila
delfii. Przeprowadzone one zostały wiosną i latem 1918 r. (a więc tuż 
przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości) z inspiracji bardzo 
zamożnego Alberta C. Barnesa, który rok wcześniej uczestniczył w se
minariach Deweya i stał się jego wielbicielem. Ta współpraca zapocząt
kowała trwałą przyjaźń Deweya i ekscentrycznego milionera. Do reali
zacji projektu, który miał początkowo charakter socjologiczny, a póź
niej objął także całkiem szczegółowe studia nad historią Folski w cza
sie zaborów, zaangażowano studentów Deweya. Był wśród nich m. in. 
późniejszy znany filozof Brand Blanshard. Nie do końca wiadomo, 

3
' Oclilokracja i wychowanie, przeł. Z. Bastgen, s. 3. 

Hio Tamże, s. 59. 

H7 Tamże, s. 348. 
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w jaki sposób doszło do tego, że ostateczny rezultat tych badań nabrał 
wymiaru politycznego. Możliwe, że stało się tak ze względu na ambi
cje Barnesa, który finansował cały projekt i - jako człowiek bardziej 
czynu niż nauki - nie chciał zapewne, aby zakończył się on "tylko" 
pewnym opracowaniem natury socjologiczno-historycznej. Być może 
był w tym także udział (niekoniecznie świadomy) wspomnianej już 
wcześniej A. Yezierskiej, która spełniała w całym projekcie rolę tłu

maczki i do której Dewey zapałał wielkim, odwzajemnionym, uczu
ciemKH_ Tak czy inaczej, wśród tekstów napisanych przez Deweya na 
podstawie tych badań znalazł się też obszerny: Confidential Report of 
Conditions Among the Poles in the United States, czyli: Poufny raport 
o stosunkach panujących między Polakami w USA89

, który został 
wysłany do ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa 
T. Wilsona. Wydźwięk tego dokumentu nie jest do końca jasny. Można 
jednak powiedzieć, że Dewey rekomendował w nim połączenie oficjal
nego amerykańskiego wsparcia niepodległościowych dążeń Polaków 
z wymuszeniem zmian na mapie wpływów polskich ugrupowań poli
tycznych. Chodziło mu zwłaszcza o to, aby nie traktować prawicowych 
partii i organizacji, a zwłaszcza Komitetu Narodowego Polskiego, re
prezentowanego w USA przez Ignacego Paderewskiego, jako przedsta
wicieli wszystkich, czy nawet większości Polaków. Mówiąc inaczej, 
Dewey sugerował, aby prezydent Wilson, należący do Partii Demokra
tycznej, wsparł w decydującym momencie odradzania się Polski kręgi 
liberalne, antykościelne i przeciwne nacjonalizmowi90 . 

88 Por. D e a r b o r n, Love in the Promise Land. The Story oj Anzia Yezicrska and 
John Dewcy, s. 106. 

89 MW 11, 259-330. 

YO Raport ten, po różnych perturbacjach spowodowanych niezbyt życzliwym 
przyjęciem go przez doradców prezydenckich (uważali oni m. in., że Dewey w zbyt 
krzywym zwierciadle przedstawia zwłaszcza postać I. Paderewskiego), dzięki uporowi 
jego autora dotarł w końcu do prezydenta Wilsona na początku października 

1<J18 r. (por. zamieszczona przez redaktorów 11. tomu Middle Works: A Noteon «Con
fidential Report of Conditions Among the Poles in the United States», MW 11, 3<J8-
-40<J). Nie wywarł on jednak wpływu na politykę USA względem Folski ani na stosu
nek władz amerykańskich do Paderewskiego. Por. też dwa inne poufne teksty Deweya 
dotyczące Folski i Polaków: Preliminary Confidential Memorandum on Conditions 
Among the Poles in the United States, MW 11, 248-255; Second Preliminary Confiden
tial Memorandum on Conditions Among the Poles in the United States, MW 11, 
255-258 oraz artykuł opublikowany w 1<J18 r. w czasopiśmie "New Republic" o zna
miennym tytule: Autocracy Under Cover, MW 11, 241-247. 

Otwarty Dostęp Academicon

Źródło: Academicon.pl



64 EWOLUCJA INTELEKTUALNA JOHNA DFWEYA 

W latach 1919-21 Dewey przebywał wraz z żoną, a później także 
z jedną z córek, na Dalekim Wschodzie, najpierw w Japonii, a później 
w Chinach. Do Japonii Dewey postanowił pojechać w drugiej części 
swojego urlopu naukowego, który spędzał na wykładach Kalifornii. 
Ponieważ zaś stamtąd jest najbliżej z USA na Daleki Wschód, postano
wili z żoną tam się wybrać. Były student Deweya z Japonii, dowie
dziawszy się o planach swojego nauczyciela, zorganizował mu cykl 
płatnych wykładów w Tokio i w innych miastach. Deweyowie oszoło
mieni byli przyjęciem w Japonii. Sława Deweya, głównie jako filozofa 
wychowania, sprawiła, że przyjmowano ich nie tylko w kręgach uni
wersyteckich, ale i rządowych, a prasa szczegółowo relacjonowała całą 
wizytę, włącznie ze streszczaniem wygłaszanych przez niego wykła
dów. Cesarz chciał nawet odznaczyć filozofa Orderem Wschodzącego 
Słońca, ale Dewey odmówił przyjęcia go, argumentując, że wiąże się 
on z niedemokratycznymi ideami, które odrzuca. Wykłady w Cesar
skim Uniwersytecie w Tokio miały na ogół charakter wprowadzający 
w ówczesny stan myśli Zachodu, ale szczególnie mocno akcentowały 
potrzebę rekonstrukcji filozofii. Ukazały się one później po angielsku 
jako Reconstmctżon in Philosophy (1920). Mimo iż społeczny i polityczny 
liberalizm Deweya pociągał niektórych słuchaczy, w większości pozo
stali oni obojętni na jego filozofię. W rządzonej mocną ręką, tradycjo
nalistycznej Japonii demokratyczne i liberalne idee nie miały szans 
przebicia się. Dewey był szczególnie zaniepokojony stanem japońskiego 
szkolnictwa podstawowego. Nauczyciele byli bowiem w większości 
fanatycznymi patriotami, którzy w przypadku pożaru raczej sami by 
spłonęli albo wysłali na pewną śmierć swoich wychowanków, niż po
zwolili, aby ucierpiał portret cesarza 91

. 

Po trzymiesięcznym pobycie w Japonii Dewey skorzystał z zapro
szenia do prowadzenia rocznych wykładów w Narodowym Uniwersy
tecie w Pekinie. Ponieważ po roku zaproszenie przedłużono na następ
ny rok akademicki, Dewey (po uprzednich uzgodnieniach z Columbia 
University) spędził w Chinach wraz z żoną dwa lata. Obydwoje uwa
żali je później za najlepsze, najbardziej stymulujące intelektualnie w ca
łym życia. Mimo długiego pobytu, ogromnie ciepłego przyjęcia i licz
nych wykładów w wielu miastach (odbywających się w największych 
możliwych salach), Chińczycy, podobnie jak znienawidzeni przez nich 
Japończycy, nie byli w stanie zaakceptować filozofii Deweya. Jednak 

"
1 Por. Liberalismin Japan (1919), MW 11, 172. 
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niewątpliwie musiała ona wywrzeć znaczący wpływ na edukację 

w Chinach, skoro komuniści, po utworzeniu w 1949 roku Chińskiej 
Republiki Ludowej, uznali, że "jeśli chce się krytykować stare teorie 
wychowania, to trzeba zacząć od Deweya. Edukacyjne idee Deweya 
zdominowały i kontrolowały chińską edukację przez ponad trzydzieści 
lat, a jego filozofia społeczna i filozofia w ogóle także wpływały na 
część chdiskiego ludu"92

. Samego Deweya pobyt ten utwierdzał 
w przekonaniu o słuszności własnych poglądów i potwierdzał jego 
wiarę w ideały demokracji. Warto też wspomnieć, że w Pekinie Dewey 
miał okazję spotykać się z B. Russellem, który, mimo sympatii do 
amerykat1skiego kolegi, stanie się wkrótce jednym z najbardziej wnikli
wych krytyków jego filozofii 93 . 

Po powrocie do Nowego Jorku w 1921 r. Dewey zabrał do reda-
gowania wykładów, które wygłosił w Leiand Stanford Junior Universi
ty w 1918 r. Ukazały się one w formie książkowej w 1922 r. jako Hu
mail Nature and Conduct. Była to rozprawa z zakresu psychologii spo
łecznej, etyki i antropologii filozoficznej. Dewey dawał w niej natura
listyczne wyjaśnienie człowieka i moralności, odwołując się do pojęć 
impulsu, nawyku i inteligencji. Człowiek jest, jego zdaniem, zbiorem 
impulsów, z których dzięki społeczeństwu kształtuj<1 się nawyki. Na
wyki są więc refleksem wpływu społeczeństwa (stąd podtytuł książki: 
A n In troduction to S ocia! Psychology). Gdy wchodzą we wzajemny kon
flikt ze sobą lub w konflikt z impulsami, rolę mediacyjną spełnia inte
ligencja. Dewey starał się pokazać, że nie tylko pojęcie inteligencji, ale 
też dobra, zła czy sumienia wyrasta z naturalnych sytuacji i nie potrze
buje do swojego wyjaśnienia żadnego bytu transcendentnego wobec 
przyrody94

. 

W 1922 r. Dewey został zaproszony do wygłoszenia Carus Lectures. 
Zostały one ustanowione dla uczczenia pamięci Paula Carusa, emigran
ta z Niemiec, który był m. in. założycielem znanego pisma filozoficzne
go "Monist". Z biegiem czasu wykłady te, wygłaszane przez najwybit
niejszych filozofów, zyskały ogromny prestiż. Dewey był pierwszym 

Dykhuizen przytacza ten cytat z chińskiej gazety "Edukacja ludu" wychodzącej 
w rekinie, z października 1959 r. Por. The Life and Mind of Joh11 DeWetf, s. 204 i 376. 

'1'\ O interesujących okolicznościach spotkań Russella i Deweya w Chinach w 1lJ20 
i 1921 r. zob. tamże, ss. 98-99. Por. też R. M o n k, Bertraud 1\usse/l, s. 591. 

""Por. MVV 14, 3. Książka ta była wykorzystywani\ podcz<ts II wojny światowej 
w programach edukacyjnych dla żołnierzy. Od tego czasu stała się jedną z najpopu
larniejszych publikacji Dewey<t. 
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zaproszonym wykładowcą. Poszerzone i uzupełnione ukazały się one 
drukiem w 1925 r. jako Experience and Nature. Zwykle uznaje się, że 
jest to najważniejsze dzieło filozoficzne Deweya, w dużej mierze synte
tyzujące jego poglądy. Ze względu na jego doniosłość dla zagadnienia 
monizm-pluralizm będzie ono wielokrotnie jeszcze przywoływane 
w tej książce. Tutaj wystarczy powiedzieć, że jest ono ambitną próbą 
naturalistycznego ujęcia człowieka, jego umysłu, języka i całej kultury, 
włącznie ze sferą nauki, moralności i sztuki. Metafizykę wyłaniającą 
się z tego dzieła można by nazwać procesualizmem: Dewey twierdzi, 
że wszystko, co jawi się nam jako stabilne, niezmienne, substancjalne 
jest w istocie aspektem nieustającego dziania się, które w przypadko
wy sposób, bez udziału Boga, Logosu czy Rozumu wygenerowało 
z siebie różne postaci bytu. Dominującą metafizykę Zachodu uważał 
za przesyconą złudnym, choć historycznie zrozumiałym, dążeniem do 
uchwycenia tego, co stabilne, niezmienne i co w związku z tym może 
dać człowiekowi poczucie bezpieczeństwa. Ten procesualistyczny natu
ralizm nie ma jednak nic wspólnego ze scjentyzmem czy materializ
mem, ponieważ Dewey mocno akcentowat że naturze należy przypisać 
również cechy ujawniające się w doświadczeniu potocznym: 

Jeśli doświadczenie faktycznie przedstawia cechy estetyczne lub moralne wówczas 
możemy przypuszczać, że cechy te znajdują się w samej naturze, że świadcz<'! 
o czymś, co należy do natury tak samo jak mechaniczna struktura przypisywana 
jej przez fizykę[ ... ]. One są odnalezione, doświadczone i nie można ich wyelimino
wać przez jakąś logiczną sztuczkę95 

Tak poszerzone pojęcie natury pozwalało Deweyowi uniknąć reduk
cjonizmu i dzięki temu mógł zarysować coś, co można by nazwać 
metafizyką życia codziennego: rzeczy są wzruszające, tragiczne, piękne, 
śmieszne, niepokojące, wniosłe, itd. Tego rodzaju jakości znajdują się 
na tym samym albo nawet głębszym poziomie ontycznym, co kolory, 
dźwięki, smaki, zapachy i jakości dotykowe. Nie są one wyłącznie 
stanami umysłu, lecz przysługują kosmicznym zdarzeniom96 . Natura 
nie jest więc dla Deweya po prostu materią, o której mówi fizyka. 
Przypomina ona Peirce' owskie continuum jakości czy Leibnizjańską 
wizję świata zmodyfikowaną przez wyeliminowanie Boga i harmonii 

95 LW l, 13-14. 
96 Por. LW 1, 81 i 203-204. 
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wprzódustanowionej oraz Tf wmontowanie" monadom obszernych okien. 
Gdyby pojąć naturę jako ewoluującą, wyłącznie rozciągłą materię, 

nie dałoby się, według Deweya, zinterpretować naturalistycznie do
świadczenia i całej ludzkiej kultury. Pouczająca jest tu jego odpowiedź 
na zarzut Santayany z recenzji Experience and Nature, który twierdził, 
że zawarte tam ujęcie natury jest mocno obarczone ludzkim punktem 
widzenia, że jest antropocentryczne. Odnosząc się do tego zarzutu 
Dewey zaznaczył, że wynika on z rozdzielenia doświadczenia i natury, 
którego dokonuje Santayana, zgadzając się na włączenie do natury 
człowieka pojętego jako rozciągłe ciało, ale wykluczając z niej całe 
ludzkie doświadczenie i całą kulturę. One nie są dla niego w pełni 
realne. Dewey chce natomiast powiedzieć, że doświadczenie i cała 
ludzka kultura są"[ ... ] kontynuacjamC komplikacjami natury istniejącej 
w świecie fizycznym przed pojawieniem się człowieka"97 . W pewnym 
więc sensie, potencjalnie, ale nie na zasadzie wprzód ustanowionej 
harmonii, doświadczenie jest zawarte w naturze i cała kultura jest 
w niej również obecna98

. Z tego właśnie powodu Dewey przybliża do 
siebie, a niekiedy nawet utożsamia, pojęcie natury i doświadczenia, 
sprawiając tym ogromny kłopot interpretatorom. 

Dla uchwycenia intuicji, którą Dewey chciał zmieścić w pojęciu 
doświadczenia ważna jest jego uwaga z 1951 r. Otóż przygotowując 
poprawioną wersję Experience and Nature stwierdził on w jednym z lis
tów (do Bentleya, o którym będzie jeszcze mowa), że rozważa 
tytułu książki na Culture and Nature99

• Być może więc używany 
Deweya i kluczowy dla niego termin udoświadczenie" zbliża się 
sowo do pojęcia kultury. Teza o ciągłości natury i doświadczenia była
by wówczas tezą o ciągłości natury i kultury. Tendencja do zamienne
go używania pojęcia natury i doświadczenia, na co często z niesma
kiem wskazywali jego krytycy, mogłaby być wówczas zinterpretowana 
jako pozostałość z okresu heglowskiego. Hegel powiedziałby, że w kul
turze Duch zaczyna zyskiwać samoświadomość. Dewey zdaje się 
rować, że w doświadczeniu (kulturze) natura staje się jawna. Dla 
la Duch nie jest kulturą, bo istnieje przecież stan Ducha sprzed kultu
ry, ale najpełniej przejawia się właśnie w kulturze. Dla Deweya natura 
nie jest doświadczeniem, istnieje bowiem natura sprzed doświadczenia, 

97 <<Half-Hearted Naturalism>> (1927), LW 3, 74. 
98 Por. and Nature (1925), LW 1, 28. 
yq Por. D y k h u i z e n, Thc Life and Mind of s. 318. 
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ale charakter natury najpełniej ujawnia się w doświadczeniu, w kultu
rze. Tak więc doświadczenie (kultura) jest nie tylko po prostu częścią 
natury, ale jest też częścią najważniejszą, najlepiej ujawniającą jej po
tencjalności. Im bardziej Dewey uświadamiał sobie, jaki chce nadać 
sens pojęciu doświadczenia, tym mocniej eksponował rolę społeczeń
stwa w kształtowaniu zawartości doświadczenia (kultury), minimalizu
jąc zarazem rolę czynników psychologicznych. Najbardziej pomocna 
dla filozofii staje się teraz antropologia kulturowaw0

. Ponadto coraz 
większą wagę przywiązywał do doświadczenia estetycznego, w którym 
zaczął upatrywać modelu dla wszelkiego doświadczenia w ogóle. W E
xperience and Nature sztuce poświęcił Dewey cały rozdział, ale później 
napisze na ten temat odrębną książkę. 

W latach 1922-25 większość artykułów i działań Deweya dotyczyło 
rozmaitych, aktualnych wówczas kwestii, wyrosłych w związku z za
kończeniem I wojny światowej. Jak wielu Amerykanów, rozczarowany 
był on zarówno Traktatem Wersalskim z 19 czerwca 1919 r., m. in. ze 
względu na wygórowane żądania pod adresem państw pokonanych, 
które uważał za zaczyn przyszłej wojny, jak i ideą Ligi Narodów. 
Dawał temu wyraz w licznych artykułach prasowych, zwłaszcza na 
łamach lewicowej "New Republic". Tam już wcześniej publikował 
swoje opinie na temat różnych aktualnych wydarzeń, a także refleksji 
z podróży. Reakcją Deweya na frustrację spowodowaną działaniami 
zwycięskich mocarstw było zaangażowanie się w ruch, który dążył do 
delegalizacji wojen i powołania międzynarodowego trybunału, osądza
jącego tych, którzy wszczynają zbrojne konflikty101

. Latem 1924 r. 
Dewey odbył następną daleką podróż- tym razem do Turcji, reformu
jącej się pod rządami Ataturka (Mustafy Kemala). Zaproszono go jako 
eksperta w zakresie szkolnictwa. Rezultatem wizyty był obszerny: Re
port and Recommendation upon Turkish Education, opublikowany po 
turecku w 1939 r. i później w 1952 r. Zalecenia w nim zawarte były 
w pewnym zakresie realizowane w ramach reformy szkolnictwa w tym 

lllll Por. and Nature (1 LW l, 42-43. 

i(ll Por. D y k h u 1 z e n, Thc and Mind oj John ss. 219-220. Ruch ten 
osiągnął cel 27 października 1927 r., gdy w Paryżu piętnaście krajów podpisało 
tzw. Kellog-Briand Pact potępiający wojny jako instrument polityki państwowej i zo
bowiązujący państwa, które go sygnowały do stosowania wyłącznie pokojowych 
sposobów rozwiązywania konfliktów międzynarodowych. Dewey uważał ten doku
ment za jedno z najważniejszych osiągnięć tego czasu. 
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kraju. Swoje obserwacje z podróży po Turcji w postaci kilku artykułów 
Dewey zamieścił w "New Republic". 

W drugiej połowie lat dwudziestych narastało zainteresowanie De
weya procesami zachodzącymi w USA, które wpływały na zmiany 
charakteru demokracji amerykańskiej. Tym zagadnieniom poświęcił 
książkę z 1927 r. The Public and lts Problems, gdzie zarysował też swoją 
koncepcję genezy państwa, jako jednej z konsekwencji społecznej natu
ry człowieka. Główny problem, jaki podjął Dewey, to groźne dla idei 
demokracji zanikanie sfery publicznej w wieku uprzemysłowienia. 
Ratunkiem przed tym ma być m. in. podjęcie wolnych od wszelkich 
ograniczeń badań społecznych, których rezultaty będą szeroko rozpo
wszechnione, pełna jawność i związana z tym społeczna kontrola pla
nów i działań polityków, wreszcie powszechna wolność słowa. Przy 
okazji tej książki warto zwrócić uwagę na to, że Dewey dostosowywał 
swoją filozofię społeczną i polityczną do zachodzących zmian. Nie 
poprzestawał na górnolotnych abstrakcjach i nie wpadał też w utopijne 
marzenia o lepszym społeczeństwie bez maszyn i zmechanizowanych 
fabryk. Przeciwnie, uprzemysłowienie uważał za coś nieuniknionego 
i pozytywnego, co jednak nieuchronnie rodzi nowe problemy społecz
ne. Nigdy jednak nie sądził, aby problemy te były nieprzezwyciężalne 
i ten optymizm jest jednym z charakterystycznych rysów jego filo
zofii102. 

W parze z taką postawą szło w zaangażowanie Deweya w sprawy 
społeczne i polityczne, nie tylko w USA. Latem 1926 r. wygłosił cykl 
wykładów w Meksyku (w University of Mexico), wspierając w pew
nym sensie politykę prezydenta Eliasa Plutarco Callesa, który m. in. 
wypowiedział bezwzględną walkę Kościołowi katolickiemu, w tym 
także jego wpływom w szkolnictwie. Wraz z wieloma Amerykanami 
Dewey protestował w sprawie dwóch anarchizujących włoskich robot
ników N. Sacco i B. Vanzettiego, skazanych po bardzo pobieżnym 
procesie na śmierć za rzekomą kradzież w fabryce obuwia i zabójstwo 
kasjera oraz strażnika w 1920 r. Dewey uwazał, ze skazano ich w isto-

Hl
2 Tematy poruszane w tej pracy znajdą rozwinięcie w książce z l ':130 r. lndiuidua

lism, Old and New, która w pewnych fragmentach ma nieco egzystencjalizujący charak
ter. Dewey zauważa, że w nowych warunkach przemysłowych jednostka roztapia się 
w bezosobmvych relacjach i traci wpływ i chęć oddziaływania na kształt społeczeń
stwa. rostuluje więc taką rekonstrukcję pojęcia indywiduum, przywrócić jednost
kom zainteresowanie sprawami społecznymi i wiarę w możliwość dokonania zmian. 
Por. LW 5, 81. 
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cie za poglądy, a nie za czyny103
. W latach 1929-36 był przewodni

czącym Peoples Lobby (pierwotnie Anti-Monopoły LeagueL której 
celem było m. in. wywieranie presji na Kongres USA, aby ograniczać 
wielkie monopole przemysłowe i hamować egoizm ich właścicieli, 

bardziej sprawiedliwie dzielić dochód narodowy, zwracać uwagę na 
tragiczną sytuację wielu grup społecznych (np. bezrobotnych). Po kra
chu na nowojorskiej giełdzie 20 października 1929 r., który zapoczątko
wał wielki kryzys gospodarczy w USA, Dewey - niezadowolony 
z działań Demokratów i tym bardziej Republikanów- włączył się, jako 
jeden z liderów, w organizowanie trzeciej partii politycznej, na wzór 
brytyjskiej Partii Pracy czy socjaldemokratycznych partii na kontynen
cie europejskim. Miała ona być głosem ludu, a nie wielkich monopoli. 
Rzecz jednak nie doszła do skutku, mimo ogromnego zaangażowania 
Deweya zarówno w propagowanie idei powołania takiej partii jak 
i w samą jej organizację104 . 

Latem 1928 r. Dewey odbył podróż do Związku Sowieckiego. Towa
rzyszyły mu dwie córki (żona zmarła rok wcześniej) i grupa ponad 
dwudziestu Amerykanów, zaproszonych do zwiedzenia szkół w Lenin
gradzie, Moskwie i okolicach. Dewey, który przyjechał nieco wcześniej 
niż pozostali członkowie delegacji, z zapałem zwiedzał tamtejsze mu
zea, nie mogąc nadziwić się tłumom robotników i chłopów, którzy 
w skupieniu, pod okiem przewodnika, oglądali dzieła sztuki - rzecz 
nie do pomyślenia w USA. Równie mocne wrażenie wywarły na nim 
szkoły, domy kultury i rzucająca się w oczy aktywność obywateli, 
którą tak trudno było wyzwolić w jego rodzinnym kraju. Nawet świa
domość propagandowego charakteru tej wizyty nie była w stanie za
trzeć pozytywnych wrażeń Deweya, które po powrocie do USA opisał 
(o co zapewne chodziło zapraszającym) w serii artykułów w "New 
Republic" 105. Jego uwagi o Związku Sowieckim tak odbiegały od po
wszechnej w USA opinii, że pojawiły się głosy, iż Dewey został komu
nistą. Późniejsze jego działania, takie jak choćby wycofanie się z nowo
jorskiego związku zawodowego nauczycieli, gdy ten zostanie przejęty 
przez komunistów i jego ataki na komunizm, zawarte np. w książce 
Freedom and Culture z 1939 r., nie były w stanie zatrzeć błędnego wra-

103 Por. D y k h u i z e n, The Life and Mind of John Dewey, ss. 232 i 234-235. 
104 O okolicznościach całej sprawy zob. tamże, ss. 230, 251-254. 

Arykuły zawierające wrażenia Deweya z podrózy zagranicznych zostały zebra
ne w książce z 1925 r. lmpressions of Soviet Russia and the Revolutio11ary World: Mexico
-China-Turkey (1929). 
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żenia, które wówczas powstało. Ale trzeba dodać, że utworzyło się ono 
głównie w kręgach pozauniwersyteckich, które znały Deweya z artyku
łów w lewicowej gazecie106

. 

W kwietniu i maju 1929 r. r. Dewey wygłosił prestiżowe Cifford 
Lectures w Edynburgu. Przed nim jedynie dwóch Amerykanów dostą
piło tego zaszczytu: W. James i J. Royce. Odebrane zostały one dobrze, 
choć kontrowersje w kołach religijnych i akademickich Szkocji wzbu
dziła ostra krytyka religii, jaką przeprowadził Dewey. W rezultacie 
tych wykładów powstała książka The Quest Jor Certainty. A Stwiy oJ the 
Relation oJ Knowledge and Action, która wyszła w tym samym roku. 
Dewey interpretował w niej dzieje religii i filozofii jako poszukiwanie 
pewności, która miała dać człowiekowi bezpieczeństwo w nieprzyjaz
nym świecie. Pewność ta była lokowana przez filozofów na poziomie 
poznania, które zwykle całkowicie oddzielano od działania. W tym 
oddzieleniu Dewey dopatruje się źródła pozornych pytań., które podej
mowali filozofowie i równie pozornych odpowiedzi, wskazujących 
zwykle jakiś niezmienny czynnik, który miał stanowić ostoję pewności. 
Ujęcie poznania jako pewnego fragmentu działania doświadczenia 

(Dewey zdaje się tu używać słowa "działanie" zamiennie z terminem 
"doświadczenie"), a pojęć jako zbioru operacji określa mianem rewolu
cji kopernikańskiej. Ta bowiem, którą powszechnie wiąże się z Kantem 
rewolucją nie była, ponieważ utrzymywała sztuczny rozdział poznania 
i działania. Taka wizja prowadzi do nowego spojrzenia na zadania 
filozofii. Cel, który dotąd jej przypisywano- poznawanie rzeczywistoś
ci - przejęły nauki. Polem zainteresowań filozofii jest społeczeńshvo, 
które potrzebuje ukierunkowania swojej aktywności. Filozofia ma takie
go ukierunkowania dostarczać m. in. przez popularyzowanie metody 
naukowej w rozwiązywaniu problemów i przez kształtowanie warun
ków wszechstronnego rozwoju ludzi: 

Musi ona poszukiwać i ujawniać przeszkody; krytykować niekorzystne nawyki 
umysłu; koncentrować swoją uwagę na aktualnych potrzebach życia; interpreto
wać wyniki nauk ze na ich konsekwencje dla przekonaJ'\ doty
czących celów i wartości we wszystkich fazach życia 107 

106 Por. D y k h u i z e n, The Life and Mind of John Dervey, ss. 239 i 257-258. 
1117 LW 4, 250. Do tych fragmentów prac Deweya, które akcentują krytyczną i po-

mocniczą wobec społeczeństwa funkcję filozofii, nawiązywać później niektórzy 
neopragmatyści, a zwłaszcza Richard Rorty. 

Otwarty Dostęp Academicon

Źródło: Academicon.pl



EWOLUCJA INTELEKTUALNA JOHNA DEWEY A 

Wątpliwości, jakie narodziły się w związku z książką Deweya, najle
piej oddaje fragment jednej z recenzji: 

Jeśli myślenie jest wyłącznie funkcją działania, wówczas wszelkie myślenie speku 
latywne Jest bezpłodne, daremne i bezużyteczne. a filozofowie nie powinni sobie 
stavviać za cel odkrycia natury rzeczywistości jako całości, lecz ich zadaniem 
winno być określanie, którą następną hipotezę będziemy wykorzystywać w eks
perymentach społecznych. jednak człowiek porzuci do zbudowania 
teorii' l czy filozofowie powinni stać się praktycznymi socjologami? Kto wtedy 
będzie wskazywał nam na Wolność i Nieśmiertelność? 108

. 

Te pytania coraz wyraźniej uświadamiali sobie ci wszyscy, którzy 
zaniepokojeni byli wpływami koncepcji Deweya w amerykaii.skim 
szkolnictwie. Narastała fala krytyki, która punkt kulmi
nacyjny w drugiej połowie lat trzydziestych i na początku czterdzies
tych. 

Póki co jednak Dewey zbierał laury i zaszczyty: doktoraty honorowe 
i nagrody. Wyrzeźbiono nawet jego popiersie i namalowano portrety. 
Dobrą okazją do tego były jego siedemdziesiąte urodziny, które obcho
cizono uroczyście. Uczczono je specjalną sesją na temat jego pedagogiki 
i filozofii społecznej, księgami pamiątkowymi od uczniów i przyjaciół 
oraz wieloma artykułami w czołowych amerykańskich gazetach. De
weyowi dopisywało zdrowie i jasność umysłu. W 1929 r. złożył jednak 
podanie o przejście na emeryturę na uniwersytecie, aby pozbyć się 
uciążliwej dydaktyki, która jak zaświadczają jego uczniowie - nie 
była jego najmocniejszą stroną 109

. Uniwersytetowi zależało jednak, 
aby Dewey, którego sława wykraczała już daleko poza granice USA, 
ciągle był z nim kojarzony. Zaproponowano więc mu stanowisko Pro-

Emeritus of Philosophy in Residence z dotychczasową pensją, 
gabinetem i praktycznie obowiązków dydaktycznych. Dewey za
chowa ten status do 1939 r., gdy ostatecznie przejdzie na emeryturę. 
W tym czasie powstanie kilka nowych, ważnych książek, które rzucą 
światło na jego filozofię. Dwie spośród nich: Art as Experience oraz 
A Common Faith ukażą 1934 r. 

Art as Experience była wynikiem wykładów Deweya w Harwarcizie 
(tzw. William James Lectures), wiosną 1931 r. Dedykował ją swemu 

iOHH. Horne, John 
za D y k h u i z e n, The 

IOY Por. tamże, ss. 249-50. 

Philosophy, Especially the Quc~t 
and Mind of" John Dcwetf, s. 243. 

Ccrtainty. 
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przyjacielowi Albertowi C Barnesowi, temu samemu, który zainspiro
wał i sfinansował badania polskich emigrantów w Filadelfii. Barnes 
zarobił n1iliony dolarów na sprzedaży wynalezionego przez siebie 
płynu antyseptycznego i znaczną część swojej fortuny przeznaczył na 
zakup, tanich jeszcze wówczas, dzieł francuskich impresjonistów. 
W ten sposób powstała jedna z najcenniejszych kolekcji ich obrazów, 
którą chciał on udostępnić dla celów edukacyjnych. Założył więc 

w 1922 r. fundację z wkładem w wysokości miliona dolarów, do której 
zaprosił Deweya w charakterze konsultanta. Mniej więcej od tego cza
su datuje poważniejsze zainteresowanie Deweya sztuką 110

, która 
z biegiem czasu nabierała w jego filozofii coraz większego znaczenia. 
Widział on w sztuce najbardziej uniwersalną i wolną formę komunika
cji międzyludzkiej, a w doświadczeniu estetycznym model wszelkiego 
doświadczenia w ogóle. Nie ma bowiem w doświadczeniu estetycznym 
dualizmów (np. dualizmu podmiot-przedmiot), które narzucają się 

jako pierwotne w innych typach doświadczenia. Ponadto doświadcze
nie estetyczne nie jest instrumentem do osiągnięcia czegoś innego, ale 
celem samym w sobie, ma ono więc wyraźny wymiar spełnienia (con

stmwwtory fuUillment), który w innych rodzajach doświadczeniach jest 
także obecny, ale zwykle jedynie potencjalnie. Tym sposobem Dewey 
osłabiał swój instrumentalizm i coś, co mogło być odbierane jako eg
zaltacja nauką, technologią i tym, co praktyczne. Ale można też powie
dzieć, że nie tyle osłabiał instrumentalizm, ile wskazywał klucz do 
zrozumienia całej swojej filozofii 111 . 

Następna książka, A Common Faith, była także rezultatem wykła
dów, tym razem wygłaszanych w 1934 r. w Yale (tzw. Terry Lectures). 
T ak jak Art ns Experience uważa się za najważniejszą jego pracę vv za
kresie filozofii sztuki, tak A Common Faith syntetyzuje jego dojrzałe 
poglądy w dziedzinie filozofii religii. Dewey stara się wydobyć istotną 
różnicę znaczeniową między rzeczownikiem "religia" i przymiotnikiem 
"religijny". Rzeczownik oznacza zbiór historycznych religii, z ich dok
trynami, praktykami i instytucjami. Natomiast przymiotnik "religijny" 

się albo z taką cechą doświadczenia, która odnosząc jednostkę 
do świata rzeczy i osób "dostarcza jej ukierunkowania, orientacji, i nie-

JW Por. tamze, ss. 221-22. 
111 Por. np. Art as (1934), LW 10, 275. W języku polskim rekonstrukcję 

Deweyowskiej filozofii sztuk przeprowadziła Krystyna W i l koszewska w Sztuka 
rytm Na temat Deweyowskiej koncepcji sztuki pisał też W. Kaczocha (zob. 

np. jego artykuł: Estetyka Johna Deweya). 
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sie z sobą poczucie bezpieczeństwa i pokoju", albo z taką, która jest 
"aktywnością w imię pewnego ideału, podejmowaną wbrew przeciw
nościom, mimo zagrożenia utraty życia, w przekonaniu, że posiada 
ona trwałą wartość" 112 . Zwolennicy tradycyjnych religii zgodziliby 

na takie określenia, ale powiązaliby tę cechę doświadczenia z prze
konaniem, że odnosi nas ona do transcendentnego, pozanaturalnego 
bytu. Dewey uważa, że w wieku nauki i technologii ani to przekona
nie, ani praktyki zalecane przez dotychczasowe religie nie dadzą się 
utrzymać. Natomiast w pełni uprawomocnione i społecznie pożądane 

rozwijanie i wzmacnianie wspomnianego naturalnego doświadcze
nia religijnego (u Deweya oznacza ono też postawę religijną i szerzej 

religijne). Uchwycenie naturalistycznych podstaw religii pozwa
la dostrzec, że jej miejsce jest w "każdym aspekcie ludzkiego doświad
czenia, które wiąże się z oceną możliwości, z emocjonalnym porusze
niem spowodowanym przez niezrealizowane jeszcze możliwości oraz 
z działaniem w kierunku ich realizacji" 1 ~ 3 . Dewey zwracał też uwagę 
na naturalną pobożność (natural piety), która wyraża się w ufności 
w możliwości natury. Dlatego krytykował ateizm, który widzi człowie
ka jako zanurzonego we wrogim mu świecie. Być może optymistyczna 
wizja natury i równie optymistyczne spojrzenie na możliwość uczynie
nia świata lepszym spowodowało, że Dewey powrócił do użycia termi
nu "Bóg". Odniósł go jednak nie do natury, ale do sił w naturze 
i w społeczeństwie, zmierzających do realizacji idealnego celu, który, 
choć jest przedmiotem woli i wyobraźni, nie jest fantomem i zasadni
czo może być zrealizowany114

• Wcześniejszy Deweyowski idealizm 
działania, jak nazywał swoje stanowisko, nabrał tym sposobem zabar
wienia teistycznego. 

Spowodowało to spore zamieszanie wśród tych, którzy śledzili pub
likacje Deweya. Jedni (zwykle ci o poglądach naturalistycznych) uwa
żali, że lepiej byłoby, gdyby nie używał on terminu Bóg, bo niepo
trzebnie wywołuje bezpodstawne skojarzenia z teizmem. Inni (zwykle 
teiści) narzekali, że Deweyowski Bóg nie jest wystarczająco transcen
dentny. Jeszcze inni twierdzili, że Dewey w istocie jest teistą, ponie
waż dla teizmu ważniejsze niż teza o transcendencji Boga jest przeko
nanie, że Bóg stanowi podstawę istnienia, a coś takiego można wyczy-

LW 9, 19. 
m LW 9, 39. 
114 Por. LW 9, 36. 
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tać z jego książki115 . Wyjaśnienia samego Deweya nie zakończyły 
dyskusji, która - z różnym nasileniem - trwa po dzień dzisiejszy. 
Mniej kontrowersyjna jest teza, że w A Common Faith Dewey wracał do 
pewnych intuicji z okresu, gdy był pod wpływem heglizmu, zwłaszcza 
tych, które zawarł w Psychologii. 

W 1935 r. Dewey opublikował następną książkę Liberalism and Social 
Action, w której argumentował, że liberalizm, który wyrósł w XVII 
i XVIII wieku w proteście przeciwko licznym ograniczeniom, jakie 
zorganizowane społeczeństwo nakładało na jednostki, musi przybrać 
w XX wieku nową formę. Ekonomia wolnorynkowa, którą kojarzono 
ze starym liberalizmem, głosiła zasadę: jak najwięcej wolności dla 
jednostek i podmiotów gospodarczych i jak najmniej ingerencji pań
stwa. Doprowadziło to do zniweczenia zorganizowanego działania 
społecznego (w imię wolności jednostki), czego ofiarami stały się rze
sze wyzyskiwanych robotników. Nowy liberalizm musi więc zmierzać 
do wprowadzenia w życie nowej ekonomii, która zapewni np. ograni
czenie prywatnej własności zasobów naturalnych czy bardziej spra
wiedliwy podział dochodu narodowego. Tak więc nowy liberalizm, 
w przeciwieństwie do starego, musi domagać się większej ingerencji 
rządu w sprawy społeczne i ekonomiczne. Dewey podkreśla, że zwo
lennicy tego liberalizmu muszą być radykalni w dążeniu do zmiany 
porządku ekonomicznego, bo inaczej nie mają szans na zwycięstwo. 
Wykluczał jednak, wbrew komunistom, użycie siły dla osiągnięcia tego 
celu: "Nie znam większego błędu niż twierdzenie tych, którzy głoszą 
dogmat o konieczności użycia brutalnej siły jako metody prowadzącej 
do powstania autentycznej demokracji [ ... ]. Niezwykłej wręcz wiary 
w Heglowską dialektykę przeciwieństw wymaga to, aby myśleć, że 
nagle użycie siły z woli pewnej klasy [społecznej] przemieni się w de
mokratyczne, bezklasowe społeczeństwo" 116 . 

Wykluczając zastosowanie siły, Dewey zachowywał charakterystycz
ny dla siebie optymizm, gdy chodzi o możliwość skutecznego i pokojo
wego osiągania zmian społecznych m. in. przez odpowiednią edukację 
ludzC przez organizowanie związków zawodowych i innego rodzaju 
naciski dopuszczalne w demokratycznym społeczeństwie. Nie wszyscy 

Debatę tę szczegółowo opisuje Rockefeller. Por. John Dewey. Religious Faith and 
Demoeralic Humanism, ss. 521-27. 

116 LW 11, 60. Krytykę komunizmu pogłębi Dewey w ksiązce z 1939 r. zatytuio
Freedom and Culture (1939). Por. np. LW 13, 120 nn. 
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jednak podzielali taką postawę. Marksiści retorycznie pytali, jakie me
tody zmiany społecznej mają zastosować społeczeństwa w państwach 
totalitarnych, a teologowie, eksponujący skażenie ludzkiej natury, po
dejrzewali Deweya o nierealistyczne angelizowanie człowieka. W krę
gach liberalnych książka przyjęta została jednak bardzo ciepło. Sidney 
Hook, uczeń i przyjaciel Deweya, wówczas marksizujący liberał, 

stwierdził nawet, że może ona stać się dla XX wieku tym, czym dla 
XIX wieku był Manifest komunistyczny Marksa i Engelsa 117

. 

W latach trzydziestych Dewey był ciągle aktywny w ważnych dla 
Ameryki sprawach społecznych i politycznych i żywo interesował się 
sytuacją na świecie 118 . Gdy zaczęło pogarszać się położenie naukow
ców żydowskiego pochodzenia w Niemczech, Dewey współorganizo
wał z myślą o uczonych-uchodźcach z krajów totalitarnych University
-in-Exile przy założonej (także m. in. przez niego) w 1919 r. New 
School for Social Research. W 1933 r. uformowała się pierwsza kadra 
tego uniwersytetu, złożona z emigrantów. W ślad za New School pójdą 
inne ośrodki akademickie, zatrudniając także uchodźców, głównie 

z Europy, co znacznie wzbogaci życie naukowe w USA. W filozofii 
amerykańskiej doprowadzi to z biegiem czasu do przezwyciężenia 
pragmatyzmu, którego dominację uosabiał Dewey i do wyłonienia się 
nowego wielkiego nurtu w postaci szeroko pojętej filozofii analitycznej, 
inspirowanej przez neopozytywistów i zasilanej później filozofami 
z Wysp Brytyjskich. 

W latach trzydziestych, gdy kryzys gospodarczy w USA uświadomił 
ludziom konieczność zmian społecznych, zaczęto baczniejszą uwagę 
zwracać na sprawy szkolnictwa, zarówno ze względu na jego koszty, 
jak i z racji wpływu wywieranego przez szkoły na obywateli. Jeden 
z tematów toczącej się wówczas dyskusji dotyczył zalet i wad szkolnic
twa progresywnego i tradycyjnego. To, co w USA nazywano edukacją 
progresywną, a w Europie znane było jako "nowa edukacja", składało 
się z wielu różnych nurtów, których zwolennicy często toczyli między 
sobą ostre dyskusje. W Ameryce za lidera i głównego teoretyka pro
gresywizmu w szkolnictwie uważano powszechnie Deweya, choć on 
sam nie akceptował niektórych idei i praktyk kojarzonych z tym nur-

117 John Ocwcy. An Intcllcctual Portrnit, s. 158. 
11 ~ L0tem 1'134 r. Dewey wraz z córką Janewybrał się na konferencję pedagogicz

ną w Południowej Afryce. Nie zachowały się jednak jego wspomnienia z tej podrt1zy 
Por. D y k h u i z e n, The Life and Mind oj john Dewey, s. 264. 
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tern. Zwracał np. uwagę na to, że w niektórych szkołach progresyw
nych zrodziła chorobliwa obawa przed narzucaniem dzieciom przez 
dorosłych czegokolwiek. Nie zgadzał też na prowadzona w nich 
indoktrynację społeczno-polityczną, choć wbrew tradycjonalistom uwa
żat że należy w szkołach dyskutować aktualne kwestie społeczne; 
trzeba tylko naświetlić je możliwie z wszystkich stron, aby umożliwić 
dzieciom własny wybór i aby stymulować zdolność do podejmowania 
inteligentnych decyzji i działań119 . Generalnie jednak występował 
w zgodzie z dominującymi tendencjami w nurcie progresywis tycznym. 

Zwolennicy tradycyjnego modelu kształcenia podkreślali, że eduka
cja musi przekazywać tradycję i uczyć mądrości zdobytej przez po
przednie pokolenia, że nie należy osłabiać humanistycznego bloku 
zajęć szkolnych na korzyść nauczania praktycznych umiejętności, że 
istnieją wieczne prawdy o ludzkiej naturze, wartościach i przeznacze
niu, które szkoła ma obowiązek przekazać - stąd m. in. ich przychyl
ność do wprowadzenia religii do szkolnego curriculum. Gdy dyskusja 
objęła także szkolnictwo wyższe, obrońcy tego typu edukacji podkreś
lali, że należy w nim skoncentrO\vać się na ogólnych, abstrakcyjnych 
zasadach i teoriach bez odnoszenia ich do spraw praktycznych czy 
zawodowych. Robert M. Hutchins, rektor University of Chicago, w któ
rym dawniej Dewey pracował, i autor wydanej '"'' 1936 r. książki Tlte 
Higher Leaming in America uważał, że dyscypliną, która ma spajać 
wykształcenie uniwersyteckie winna być metafizyka. Progresywiści 
występowali zaś przeciwko wprowadzeniu religii do szkół, przeciwko 
erudycyjnemu modelowi kształcenia, przeciwko przeładowywaniu 
programów wiedzą z zakresu historii i historii literatury, natomiast za 
wzmocnieniem w szkole pozycji nauk ścisłych i bardziej praktycznym 
nachyleniem szkolnictwa, m. in. przez rozwijanie szkół zawodo
wych120. Dewey ostro zareagował na propozycję Hutchinsa, aby me
tafizykę uczynić zwornikiem wykształcenia uniwersyteckiego, argu
mentując m. in. że nie wiadomo, której metafizyce należałoby nadać 
tę rangę. Jego zdaniem pierwszeństwo należy dać nauce i jej aplika-

110 Por. artykuł: How Much Freedom in Our Schools LW 5, 319-325. 
12

'
1 Dykhuizen jako najbardziej znanych zwolennik(lw i teoretyków nurtu 

wymienia: R. M. Hutchinsa, M. Adlera, M. Van Dorena, S. Barra, A. Meiklejohna 
i także J. Maritaina oraz członków organizacji Education for Freedom. Do najważniej
szych przedstawicieli progresywiz mu zalicza, oprócz Deweya W. H. Kilpatricka, 
G. Countsa, J. Childsa, B. Bod e' a. Por. Tiu: Life and Min d of John s. 301. 
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cjom oraz nauczaniu metody naukowej, która przygotowuje do odpo
wiedzialnego obywatelstwa 121

. 

Gdy debata między zwolennikami modelu tradycyjnego a progresy
wistami dotarła do szerszych kręgów społecznych, Dewey -jako lider 
tych ostatnich- zaczął być oskarżany w różnych gazetach, przemówie
niach i kazaniach o to, że chce zatruć umysły dzieci przez podkopanie 
ich wiary w Boga, prawo moralne, i że otwiera tym samym drogę do 
wzrostu przestępczości. Ponieważ wpływ Deweya był rzeczywiście 
ogromny poprzez Kolegia Nauczycielskie, w których często wykorzys
tywano książki jego lub jego uczniów i zwolenników, ataki przybierały 
niekiedy niewybredną formę i nie ograniczały się tylko do słów. Wiele 
organizacji zaczęło pod koniec lat trzydziestych i na początku czter
dziestych wywierać presję na władze, aby zakazać używania tych ksią
żek w tychże Kolegiach 122 . Nazwisko Deweya do dziś pojawia się 
w oskarżeniach o osłabienie szkolnictwa amerykańskiego. Pod koniec 
lat osiemdziesiątych XX wieku Allan Bloom z University of Chicago, 
kontynuując konserwatywną tradycję uczelni, którą reprezentował 

w latach trzydziestych Robert M. Hutchins i Mortirner Adler, w swojej 
słynnej i szeroko dyskutowanej książce o znamiennym tytule The Cia-

oJ the American Mind, czyli Zamykanie się umysłu amerykańskiego 

wskazał Deweya jako jednego ze współwinowajców negatywnych prze
mian umysłowości amerykat1skiej 123

. 

Mniej więcej w tym gdy Bloom wskazywał na negatywne 
skutki Deweyowskiej pedagogiki i filozofii, Richard Rorty publikował 
książki, które odnowiły pozytywne i ciągle rosnące zainteresowanie 

myślą. W swojej autobiografii Rorty wspomina, że tak jak w do
mach jego kolegów najważniejszą księgą była Biblia, tak jego "biblią" 
był raport z przesłuchań Trockiego opublikowany przez tzw. Komisję 
Deweya124

. W 1937 r. 78-letni Dewey został bowiem na pewien czas 
nieformalnym sędzią, gdy poproszono go, aby przewodniczył komisji, 
mającej ustalić, czy Trocki, któremu udało się uniknąć (jak się okaże, 

121 Por. President Hutchins' Proposais to Remake Education (1937), LW 
11, 397-401 oraz •<The Higher Learning in America» LW 11,402-407. 

Por. D y k h u i z e n, The and Mind john ss. 302-304. 

W polskim przekładzie ksiązka ta nosi tytuł Umysł zamknięty, przeł. T. Biedror\. 
Zob. np. s. 33 nn. 

124 Por. jego autobiograficzny tekst: Trotsky and the Wild Orchids, ss. 86-88. Pisze 
on tam m. in. "I grew up knowing, that all clecent people were, if not Trotskyites, at 
least socialist", s. 87. 
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tylko na pewien czas) losu innych tzw. starych bolszewików, straco
nych po procesach moskiewskich w 1936 i 1937 r., winien jest tego, co 
zarzucał mu Stalin. Procesy te były sfingowane, ale być może dlatego, 
że na oskarżonych wymuszono przyznanie się do rzekomej winy, 
w USA istniała niepewność co do tej kwestii, tym bardziej, że amery
kańscy komuniści wierzyli w zasadność oskarżeń i ostro krytykowali 
wszelkie próby podważenia wiarygodności tych procesów. Wbrew 
ostrzeżeniom, że tego rodzaju komisja nie jest w stanie ustalić prawdy 
i przekonać do niej opinię publiczną, Dewey wraz z innymi jej człon
kami przez siedem dni w kwietniu 1937 r. przesłuchiwał Trockiego 
w obwarowanej willi niedaleko Mexico City. Po powrocie do USA 
komisja opublikowała najpierw blisko 600-stronicowy raport z przesłu
chań pt. The Case oJ Leon Trotsky, wydając werdykt, że Trocki jest nie
winny, a procesy moskiewskie były zwykłym fałszerstwem. Uzasadnie
nie tej opinii opublikowano w oddzielnej książce pt. Report to the Com
nzission oJ Inquiry into the Charges Made against Leon Trotsky in the Mos
cozu Trials 125

. Raport nie przekonał amerykańskich komunistów, ale 
był plastrem miodu na serca trockistów. Z tego właśnie powodu Ri
chard Rorty, którego rodzice byli trockistami, uważał tę książkę, nazy
waną w skrócie Raportem Komisji Deweya, za swoją "biblię". W przy
padku samego Deweya cała ta sprawa podważyła jego wcześniejszy 
optymizm co do przyszłości Związku Sowieckiego i skłoniła go do 
mocniejszego powtórzenia swoich wątpliwości w kwestii metod zaleca
nych przez komunistów: 

Wielka lekcja dla amerykar'lskich radykałów i dla wszystkich sympatyków Związ
ku Sowieckiego polega na tym, że muszą oni na nowo przemyśleć zagadnienie 
środków, jakimi osiąga się zmiany społeczne[ ... ]. Dyktatura proletariatu doprowa
dziła, i jestem przekonany, że zawsze musi prowadzić, do dyktatury nad proleta
riatem i nad partią. Nie widzę powodu, aby sądzić, że coś takiego nie zdarzy się 
w każdym kraju, gdzie podejmie się próbę ustanowienia rządów komunistycz
nych 126 

125 Zob. LW 11, 310 nn. Raport ten zamieszczony jest w wydaniu dzieł Deweya 
wraz z kilkkoma innymi dokumentami pod tytułem: The Leon Trotsky Inquiry, L W 
11, 310-336. 

126 Significance of the Trotsky Inquiry (1937), LW 11, 331. Komuniści, którzy po 
wspomnieniach Deweya ze Związku Sowieckiego mieli nadzieję na "przyciągnięcie" 
go do swojego obozu albo uważali go wręcz za "swojego" dostrzegli, że się mylili. 
Zaczęli więc oskarżać Deweya o to, ze jest obrońcą kapitalizmu i imperializmu, a jego 
teoria edukacji służy temu, aby dzieci uczynić w przyszłości "służącymi kapitalistów". 
Gdy Dewey kontynuował swoje wypowiedzi w czasie II wojny światowej, zaczęto 
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Mimo zaangażowania w aktualne spory i wydarzenia Dewey nie 
przerwał pracy naukowej. W 1939 r. wychodzi The Theory of 
Inquiry, dzieło syntetyzujące jego koncepcje w dziedzinie logiki, która 
w pewnym sensie stanowi podstawę całej jego filozofii. Dokładniej 
rzecz ujmując, podstawą ma być coś, co można nazwać ogólną teo
rią wszelkiego skutecznego badania czy rozwiązywania problemów. 
Jednym z jej zadań jest ustalenie schematu skutecznego badania. De
wey uważa/ że schemat ten jest w istocie eksplikacją naturalnego na
wyku/ utrwalonego w umyśle poprzez rozwiązywanie konkretnych 
problemów. Ani sam schemat, ani jego poszczególne elementy nie są 
więc jakimiś zasadami a priori w mocnym znaczeniu tego słowa. Moż
na je uznać za aprioryczne tylko w takim sensie jak np. prawo kon
traktowe, które jest uprzednie wobec wszelkich konkretnych umów. 
Takie ujęcie najogólniejszych zasad myślenia (bo w istocie o nie chodzi 
Deweyowi) jest zgodne z tradycją empirystyczną, toteż książkę De
weya porównywano do słynnej Logiki J. S. Milla. W identycznym kie
runku szła Deweyowska teoria wartości, która znalazła najlepszą pre
zentację w książce z 1939 r. Theory Valuation. Dewey twierdził 

w niej, że sądy wartościujące nie są ani wyrazem indywidualnych 
preferencji, ani prawdami wiecznymi (czy transcendentalnymi), lecz 
wyrażają estetyczne, społeczne i moralne ideały ludzkości, jakie wyło
niły w trakcie długotrwałych doświadczeń. Ostatecznie są więc one 
zdeterminowane empirycznie i pod względem formy logicznej iden
tyczne z sądami nauk przyrodniczych 127

. 

Wróćmy jednak do Logiki. Dewey stara się przekonać czytelników, 
ze rozważając jakiekolwiek kwestie logiczne, trzeba zawsze mieć na 
uwadze to, że podstawową jednostką jest badanie (rozwiązywanie 
jakiegoś problemu), a wszystkie inne elementy (np. pojęcia czy sądy) 
są jedynie funkcją czy etapem badania, albo- mówiąc inaczej instru
mentem służącym do jego zakończenia. Ponieważ badanie (w danej 
kwestii) zawsze może być podjęte na nowo i istnieje możliwość, że 
wyniki nowego badania, przeprowadzanego przy większej liczbie da
nych, okażą inne niż wcześniejsze, Dewey proponuje, aby trakto
wać pojęcie wiedzy zamiennie z pojęciem uzasadnionej asercji (just~fied 

por<'nvnywać go do faszysty i zaprzysięgłego wroga Związku Sowieckiego. Por. 
D y k h u i z e n, The Life and Mind oJ John Dewey, s. 310. 

127 Z polskich autorów na temat Deweyowskiej teorii wartościowania 
B. Dziemidok. Zob jego: Deweys Contribution to the Theory of Valuation. 
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assertion), czv uprawomocnionej asercji (warranted assertion) 128
. W is

tocie bowiem tym, co możemy zrobić po zakończeniu badania, jest 
stwierdzenie, że osiągnięty wynik jest uprawomocniony czy uzasadnio
ny w świetle posiadanych danych. W ten sposób konkluzja otwarta jest 
na rewizję w dalszych badaniach 129

. 

W ostatnim rozdziale książki Dcwey dotknął zagadnienia realizmu, 
starając się określić swoje stanowisko wobec takich koncepcji jak rea
lizm prezentacjonistyczny i reprezentacjonistyczny, idealizm typu Ber
keleyowskiego i idealizm absolutny. Za zasadniczą ich wadę uznał to, 
iż izolują one pewne elementy z bardziej podstawowego schematu 
badania. W rezultacie dokonują strukturalizacji czy antologizacji ele
mentów, które są jedynie odrębnymi funkcjami w obrębie badania. Ani 
realiści, ani idealiści nie czuli się jednak usatysfakcjonowani wyjaśnie
niami Deweya. Niezadowoleni byli też logicy, którzy wskazywali, że 
w ksiązce pominięte zostały osiągnięcia współczesnej logiki matema
tycznej, która ma znaczący wkład w zrozumienie i sformalizowanie 
procedur naukowych. Powszechnie jednak uznano, że Logika jest naj
lepszą prezentacją Deweyowskiego instrumentalizmu. 

Osiemdziesiąte urodziny Deweya w 1939 r. stały się okazją do na
stępnych wielkich celebracji. Spośród książek o nim i jemu dedykowa
nych najważniejszą była publikacja pierwszego tomu serii The Library 
of Living Philosophers, pod red. Paula A. Schilppa The Philosophy 
John Dewey Jak się później okazało, tom ten rozpoczynał jedną z naj
bardziej cenionych filozoficznych serii wydawniczych XX wieku. 
O swoim rozumieniu różnych aspektów filozofii Deweya pisali zarów
no jego zwolennicy, jak i przeciwnicy - wybitni filozofowie z całego 
świata, m. in. B. Russell, A. N. Whitehead, H. Reichenbach, G. San
tayana. Dewey miał okazję odpowiedzieć na zarzuty, raz jeszcze pod
jąć próbę skorygowania błędnych interpretacji bądź potwierdzenia 
słuszności innych. 

W następnym dziesięcioleciu Dewey pozostawał ciągle aktywny, 
pisząc nowe książki i włączając się w aktualne debaty. W latach 1939-
-1945 większość z nich dotyczyła wojny. Dewey początkowo był prze
ciwny udziałowi w niej Stanów Zjednoczonych, ale stosunkowo szyb-

12
B PoL LW 12, 145. Ostatniego z tych pojęć warranled assertion czy warranted 

asscrtabi!it_tt również używać kilkadziesiąt lat później semantyczni antyrealiści, 
np. \4. Dummett. 

i
29 W Polsce na temat Dweyowskiej koncepcji badania pis21ł T. Buksii'lski. Zob. 

)Cgu: Deweya teorio b21dań. 
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ko, gdy lepiej rozeznał sytuację, zmienił zdanie i bronił militarnego 
zaangażowania swojego kraju. Jednocześnie, ku niezadowoleniu komu
nistów, ostrzegał przed traktowaniem Związku Sowieckiego jako wia
rygodnego sojusznika. W 1940 r. zaangażował się, w imię wolności 
akademickiej, w obronę B. Russella, gdy po zatrudnieniu w College 
City of New York, wskutek oskarżeń o prowadzenie wyuzdanego 
trybu życia i niemoralne publikacje sąd unieważnił decyzję uczelni 
i uniemożliwił objęcie przez niego posady130. Toczył również wiele 
potyczek ze zwolennikami tradycyjnego modelu nauczania - o czym 
była już mowa wyzej. 11 gudnia 1946 r. 87-letni Dewey powtórnie 
ozenił się, z młodszą od siebie o 45 lat Robertą Lowitz Grant, córką 
swoich znajomych z Pensylwanii, wywołując tym swoisty skandal 
w swojej rodzinie. Niedługo po ślubie wspólnie zaadoptowali jeszcze 
dwoje dzieci. 

Dziewięćdziesiąte urodziny Deweya były już wydarzeniem między
narodowym. Listy gratulacyjne wysyłali tym razem nie tylko koledzy 
ze środowisk akademickich, ale głowy państw (m. in. Austrii, Wielkiej 
Brytanii, Włoch, Holandii, Norwegii i oczywiście także USA). Premier 
Indii Nehru osobiście złożył mu życzenia. Wszystko to świadczyło 
o rosnącym wpływie Deweya w świecie. Wiele jego książek, zwłaszcza 
tych dotyczących pedagogiki, przetłumaczono na języki obce i szeroko 
komentowano w wielu krajach131

. Ponadto Dewey cieszył sie zasłu
żoną opinią najwybitniejszego filozofa amerykańskiego. Mimo swego 
wieku pozostawał aktywny i ciągle pisał. W roku 1949, a więc w roku 
jego dziewięćdziesiątych urodzin, wyszła książka Knowing and the 
Kmnun napisana wspólnie z lingwistą Arthurem F. Bentleyem. Z pun
ktu widzenia dorobku Deweya można ją potraktować jako kolejną 
próbę objaśnienia jego koncepcji poznania. Autorzy proponowali m. in. 
reformę w lingwistyce i teorii poznania, polegającą na eliminacji pew
nych terminów (np. "rzeczywistość", "substancja", "byt", "istota") 
i nadaniu klarowniejszych znaczeń pozostałym (np. terminowi "pozna
nie", "znak", "fakt"). Podstawą redefinicji miało być, idące po linii 
Deweyowskiego instrumentalizmu, wyróżnienie dwóch aspektów, 

130 Dzięki swemu zamożnemu przyjacielowi Barnesowi Dewey pomógł Russellowi 
podpisać kilkuletni kontrakt z Barnes Foundation na wykłady, które stały się 
wą dla jego filozofii Zachodu. 

131 Na temat myśli Deweya w Polsce szczegółowo K. Wilkoszewska 
w nieopublikowanym jeszcze artykule: The Receptlon of John Dewey's Philosophy in 
Poland. 
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z których można spojrzeć na każde badanie: specyfikacji (specification) 
- wówczas poszczególne elementy badania jawią się jako izolowane -
i operacji, działania (transaction), gdzie są one widziane jako fazy jed
nej całości. Chodziło o to, aby uzasadnić przekonanie, że ta druga 
perspektywa, w której świat jawi się jako ciągły, procesualny i całoś
ciowy, jest bardziej podstawowa, niż najczęściej przyjmowana przez 
filozofów perspektywa specyfikacji, w której pojawiają się ostre prze
ciwstawienia typu: podmiot-przedmiot czy umysł-ciało 132 . Problem 
z książką Knowing and the Known polega jednak na tym, że trudno jest 
ustalić, jaki był faktyczny udział Deweya w zawartych tam propozy
cjach terminologicznych. Bentley bowiem zdominował go w trakcie 
pracy nad nią i Dewey zgodził się na takie modyfikacje, które są nie
zgodne z jego dotychczasową filozofią 133 . Współpraca z Bentleyem 
dobrze obrazuje cechę osobowości Deweya, którą psychologowie okreś
liliby zapewne jako submisyjność wobec ludzi o mocnych, zdecydowa
nych charakterach - wcześniej ujawniła się ona m. in. w burzliwej 
współpracy z Fordem i z Barnesem. Rzecz nie byłaby warta wspomina
nia, gdyby nie okoliczność, że istnieją teksty sygnowane zarazem przez 
Deweya i innych autorów, które badacze jego dorobku winni w związ
ku z tym traktować z dużą ostrożnością. 

Jeszcze w maju 1952 r. w wieku 93 lat Dewey uczestniczył w Yale 
University w uroczystości uhonorowania 25 najwybitniejszych uczo
nych amerykańskich. Zmarł w Nowym Jorku l czerwca 1952 r. Po 
śmierci żony Deweya w 1970 r. jego prochy zostały przekazane Uni
wersytetowi w Vermont i w 1972 r. umieszczone wraz z tablicą pa
miątkową w pobliżu kościoła akademickiego o nazwie Ira Allen Cha
pel134. 

112 Por. LW 16, 6 nn. 
133 Por. T. Z. L a v i n e, America and the Contestations of Modernity: Bentley, De

wey, Rorty, ss. 40-41. 
134 Por. D y k h u i z e n, The Life and Mind of John Dewey, s. 322. O losach recep

cji filozofii Deweya po jego śmierci pisze K. Wilkoszewska w artykule: Filozofia 
amerykańska w Ameryce. Oczami outsidera. Zob. zwłaszcza s. 36 nn. 
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II. MI:pDZY METAFIZYCZNYM HOLIZMEM 
A METAFIZYCZNYM ATOMIZMEM 

Pierwszy z wyróżnionych we "Wstępie" problemów, składających 
się na zagadnienie monizm-pluralizm dotyczy pytania o liczbę bytów. 
We wczesnej, heglowskiej, fazie swojej twórczości Dewey próbował 
uporać się z tym problemem, formułując koncepcję powstawania jaźni 
skończonych z jaźni absolutnej. W późniejszym okresie tamtą teorię 
zastąpiła koncepcja sytuacji, które są czymś w rodzaju względnie izolo
wanych, ale wewnętrznie złożonych "molekuł" natury. Choć pojęcie 
sytuacji dotyczy głównie kontekstu społecznego, ma ono w istocie 
charakter metafizyczny: rzeczywistość składa się z sytuacji, z których 
dopiero wyłaniają się, jako coś bytowo wtórnego, jednostki ludzkie. 
Moim celem w tym rozdziale jest prezentacja i analiza zarówno tej 
wczesnej, jak i późnej koncepcji Deweya. Ta druga nie jest holizmem, 
ale też nie jest atomizmem, jaki głosili w tym czasie np. niektórzy 
filozofowie analityczni. Jednak - jak zobaczymy - także i ta pierwsza, 
nawet jeśli ostatecznie zasługuje na miano holistycznej, pozbawiona 
jest skrajności, jaką często cechowały tego rodzaju teorie. 

l. ABSOLUT 

Najbardziej naturalnym punktem wyjścia do badania stanowiska 
"wczesnego" Deweya w kwestii sporu: monizm-pluralizm w sensie 
numerycznym będzie jego interpretacja filozofii Leibniza, a więc myśli
ciela, dla którego najważniejszy był właśnie problem jedności i wielości 
rozumiany jako pytanie o metafizyczne indywidua. Interpteracja ta 
zawarta jest w jednej z najwcześniejszych prac Deweya, w książce 
z 1888 r. zatytułowanej Leibniz's New Essays Concerning the Human 
Understanding. Dewey wskazuje tam na osiągnięcia Leibniza i na jego 
błędy z perspektywy poglądów (czy raczej intuicji poglądów), które 
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sam uważa za prawdziwe. Po stronie osiągnięć wymienia m. m. kon
cepcję substancji jako aktywności (energii), celowościowe ujęcie monad, 
organiczne rozumienie rzeczywistości, prawo ciągłości i koncepcję 
jednorodności prawa rządzącego wszechświatem1 . Dewey nie ma też 
wątpliwości, iż jedną z największych zdobyczy Leibniza jest jego anty
naturalistyczny (idealistyczny) monizm. Podkreśla jednak, że dopiero 
następcy Leibniza nadadzą temu antynaturalizmowi wiarygodną postać 
i uzasadnią go teoretycznie2

. Na czym natomiast polegają braki filozo
fii Leibniza? Otóż sprowadzają się one do nieadekwatności stosowanej 
przez niego metody w stosunku do głoszonych treści. Dokładniej mó
wiąc, błędna jest metoda, opierająca się o scholastyczną logikę formal
ną (jak ją nazywa Dewey), która sprowadza kryterium poznania do 
zasady tożsamości i niesprzeczności3 . 

Wskutek tego istnieje ciągły konflikt między metodą a treścią jego filozofii, mię
dzy jego duchem a literą. Jest to sprzeczność dwojakiego rodzaju. Jedność treści 
jego filozofii, koncepcja organizmu czy harmonii jest jednością, która domaga się 
zróżnicowania, natomiast jedność jego metody jest formalną identycznością, wy
kluczającą owo [zróżnicowanie]. Jedność, której odkrycie decyduje o wielkiej 
sławie Leibniza jako filozofa, jest jednością aktywności, dynamicznego procesu. 
Jedność logiki formalnej nie dopuszcza natomiast jakiejkolwiek mediacji czy pro
cesu, jest w istocie sztywna i pozbawiona życia. W rezultacie Leibniz ciągle się 
waha [ ... ]między opozycyjnymi błędami, z których pierwszy nie różni się faktycz
nie od spinozyzmu przez to, że wszelkie rozróżnienia uważa za fenomenalne 
i nierealne, a drugi podobny jest do atomizmu, ponieważ próbuje uniknąć doktry-

1 "Such thoughts as that substance is activity; that its process is measured by its 
end, its idea; that the universe is an inter-related unit; the thoughts of organism, of 
continuity, of uniformiŁy of law - introduced and treated as Leibniz treated them -
are imperishable". Leibniz's New Essays Concerning the Human Understanding (1888), EW 
l, 435. 

2 "And in a broad sense, the work of Kant and of his successors was the discove
ry of a method which should justify the objective idealism of Leibniz, and which in 
its history has more than fulfilleci this task". Tamże. 

3 "The fundamental contradiction in Leibniz is to be found, l believe, between the 
method which he adopted - without inquiry into its validity and scope - and the 
subject-matter, or perhaps better the attitude, to which he attempted to apply this 
method; between, that is to say, the scholastic formai logic on the one hand and the 
idea of inter-relation derived from the development of scientific thought, on the other. 
Leibniz never thought of investigating the formai logic bequeathed by scholasticism, 
with a view to determining its adequacy as philosophic method. He adopted, as we 
have seen, the principles of identity and contradiction as sole principles of the only 
perfect knowledge". Tamże, EW 1, 414. 
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ny wszechogarniającej jedności przez założenie wielości izolowanych jednostek, 
zwanych monadami~. 

Dewey twierdzi więc, że koncepcja Leibniza nie znajduje właściwe
go środka między dwoma skrajnościami: atomistycznym pluralizmem, 
czyniącym interakcje między jednostkami jedynie pozorem, a holistycz
nym monizmem, który sprowadza się do panteizmu, czyli twierdzenia, 
że istnieje jedno metafizyczne indywiduum- Bóg. Pierwszy zarzut jest, 
jeśli można tak powiedzieć, standardowy i mówi nam tyle, że na po
prawnie zbudowaną teorię indywiduów Dewey nakłada warunek ich 
otwartości, czy inaczej - realnych interakcji między nimi. Bardziej 
zaskakujący jest zarzut holistycznego monizmu. Dewey uważa, że 
metafizykę Leibniza można zinterpretować w ten sposób, że nie tylko 
zmiany w monadach i interakcje między nimi nie są realne, ale w isto
cie nawet same monady realne nie są, ponieważ brak im odrębności 
od Boga. Bytem jest bowiem według Leibniza tylko to, co aktywne, 
a pełnią aktywności jest Bóg. Wszelkie zaprzeczenie aktywności (mate
ria) traktowane jest jako brak, niedoskonałość i coś nierealnego, a właś
nie obecność owej pasywności, przejawiającej się choćby w spostrzega
niu ciał, odróżnia monady stworzone od Boga. Skoro więc materia, 
która wypełnia tę pasywność monad jest nierealna, to właściwie jedy
nym składnikiem monad stworzonych jest ich aktywność zapożyczona 
od Boga. Dewey konkluduje, że tak odczytana metafizyka Leibniza 
zamienia się w monizm panteistyczny zbliżony do spinozjańskiego5 . 

~ Tamże, EW 1, 415. W innym artykule Dewey pisał: "This idea of the organie 
relation of the individual to that organized social life into which he is born, from 
which he draws his mental and spiritual sustenance, and in which he must perform 
his proper function or become a mental and mora! wreck, forms the transition to the 
other great influence which I find to have been at work in developing the New Psy
chology. I refer to the growth of those vast and as yet undefined topics of inquiry 
which may be vaguely designated as the social and historical sciences-the sciences 
of the origin and development of the various spheres of man's activity". The New 
Psychology (1886), EW 1, 56-57. 

5 "And in his Monadology he says: Ali «the created or derived monacis are the 
productions of Cod, and are born, as it were, by the continua! fulgurations of the 
divinity from instant to instant, bounded by the receptivity of the creature to which 
it is essential to be limited». What has become of the doctrine of monacis (although 
the word is retained) it would be difficult to say. There is certainly no individual 
distinction now between the created monads and Cod, and it is impossible to see why 
there should be individual distinctions between the various created monads. They 
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Abstrahując od tego, czy taki zarzut jest trafny, jedno jest pewne: zda
niem Deweya sedno zagadnienia pluralizmu tkwi w odpowiednim 
zagwarantowaniu odrębności stworzeń od Boga, co można uczynić 
wtedy, gdy wyróżniającą je negację pojmie się jako konstytutywny 
czynnik faktycznego dynamizmu rzeczywistości, który nie jest wyłącz
nie brakiem i oznaką niedoskonałości: 

Z<1sadniczy defekt [filozofii] Leibniza leży w tym, ze choć dostrzegł [ ... ] wagę 
pojęcia negacji, nie był w stanie uchwycić jej znilczenia, interpretując to, co nega
tywne, coś wyłącznie prywatywnego, Jako niedoskonałość [ ... ]. Gdyby nie 
czuł się tak mocno swojeJ metodą, załozeniem analitycznej 
tożsamości, wówcz<1s to, iż jasno widział, ze Boga odróż:1ia od świata element 
negatvwny, go do antycypowa1:ia w nie 
tylko Kantil, ale i Hegel był tvm [ ... ], 

do samego inteligencji, 
a nie jedynie zewnętrzne i formalne 

Według Deweya zatem tego rodzaju negacja konieczna jest do wy
odrębnienia nie tylko indywiduów od Boga, ale szerzej - świata od 
Boga. Jeżeli w świecie istnieje np. materia, to negacja ma służyć właś
nie do jej wyodrębnienia się z Boga, ale także do takiego ujęcia relacji 
ducha do przyrody, które nie prowadziłoby do dualizmu typu kartez
jańskiego7. 

appear to be al! a:ike, as modes of the one comprehensive subst<Jnce". Lcibni:'s Nc<t' 
thc 1-lunum (1888), EW 1, 421. 

,. Tamze, EW 1, 420, We wcześniejszym artykule Dewey pisał: "lt 1s thn-
recognition of this fact that causes him to lay such emphasis on the negat:ve. 

Pure affirmation or 1dentity reaches its summit m Spinoza, where zlll is !ost in the 
mfinite substance of infinite attributes, as waves in the sea. Yet even Spinoz<: was 

to introduce the negative, the determinations, the modes, though he never 
coLdcl succeed in gett:ng t hem any means from his p u re affirmatinn. In H u me vve 

find pure difference or negation, the manifold pi1rticularization of sensations, but eH~n 
he ob!iged to introduce synthetic principles in the lawsof association, he 
m·\·er succeeds in deriving them from sensations, for a «CO:"Sistent sensa~ 
tionillism is speechless». Kant had tried a compromise of the principle, from 
within, difference from without. That, too, failed to give us knowledge or criterion 
of Truth. Hegel comprehends the problem, and offers us Reason affirmi\tive ilnd 
negative, ilnd affirmative only in i\nd through its own negations, as the soluthm". 
Kant and Philosophic Method (1884), EW 1, 45. 

7 "Another consequence of Leibniz's tre<Jtment of the negative as merely limitative 
is that he can find no distinction, excepting of degree, between nature and spirit. 
Sucha conception is undoubtedly in advance of the Cartesian dualism, which 
them as opposed realms without any relation; but it r:1ay be questioned wbether it 
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Gdyby dopatrywać się w tej krytyce filozofii Leibniza własnych 
poglądów Deweya w interesującym nas tu aspekcie, to trzeba powie
dzieć, że zdaje się on akceptować przekonanie, iż metafizycznym indy
widuum jest Bóg oraz konkretni ludzie. Natomiast jeśli chodzi o relację 
między indywiduami, to Dewey oscyluje między dwoma biegunami: 
intuicją odrębności indywiduów, widoczną w tezie o roli separującej 
je negacji i intuicjc.1 ich realnego wzajemnego powiązania, ujawniającą 
się w przekonaniu o otwartości jednostek na siebie nawzajem, środo
wisko i na Boga. Jednoczesne utrzymanie w systemie filozoficznym 
obydwu tych koncepcji nie jest jednak łatwe. Nadmierne eksponowanie 
odrębności indywiduów zamyka je na wpływy otoczenia, a zbyt mocne 
akcentowanie wpływów otoczenia stawia pod znakiem zapytania samą 
indywidualność jednostek. 

Tego rodzaju idee, zwłaszcza podkreślanie odrębności indywiduów, 
mogą budzić zdziwienie, jeśli uwzględnimy to, że w okresie pisania 
książki o Leibnizu Dewey był pod ogromnym wpływem neoheglizmu. 
Trzeba jednak pamiętać, że nurt ten jak zresztą każdy ·większy nurt 
filozoficzny~ nie był jednolity. Ogólna zgoda na heglizm nie oznaczała 
jednej interpretacji Heglax. Ponadto, wielu neoheglistów ~ w tym tak
że Dewey ~chciało pozostać w zgodzie z chrześcijaństwem, starając 
tak konstruować swoje teorie, aby uniknąć zarzutu panteizmu. Tor co 
wyżej nazwałem poglądami Deweya wyłaniającymi się z jego krytyki 
Leibniza, należy brać raczej za deklaracje intencji niż za faktyczne 
poglądy. Żeby uchwycić te ostatnie, musimy przyjrzeć się innym jego 
pracom, zwłaszcza z psychologii, które zawierają wiele rozważań z za
kresu problematyki metafizycznej, epistemologicznej, a nawet teolo
gicznej. Ciągle bowiem nie było wówczas jasne, jaką filozofii ma 
"zabrać ze sobą" nowa nauka. Sarn Dewey włączał do niej ~ albo le
piej: wywodził z niej ~ znaczącą część metafizyki i epistemologii, co 
pozwalało mu m. in. twierdzić, że psychologia jest nauką podstawo-

1s <1S i:ldequate a view as that which regards them as distinct realms on account uf 
relation. At ali events, it leads to confusion in Leibniz's treatment of both material 

and self-conscious personalities". Leilmiz's New t/ze łfuman 
Undcrstanding (1888), EW 1, 423. 

' John R. Shook w jednej z nowszych książek o Deweyu, Thcory 
od and Realihj, wskazuje na Trendelenburga, nauczyciela G. S. Morrba oraz 
na idealizm braci Edwarda i Johna Cairdów na właściwe żr6dła określające 
charnkter jego neoheglizmu. Minimalizuje natomiast- niesłusznie wptyw Greena 
czy Bradleya. Por. ss. 24-25 i 66-69. 
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wą9 . W tekstach psychologicznych właśnie znajdujemy wiele wypo
wiedzi dotyczących interesującego nas zagadnienia. 

Dewey nie miał wątpliwości, że istnieje uniwersalna, tzn. wszystko 
obejmująca świadoma jaźń. Skoro bowiem psychologia jako nauka 
stwierdzająca powszechnie obowiązujące prawidłowości życia psychicz
nego jest faktem, to jej koniecznym warunkiem jest uniwersalna psy
chika (świadomość)10 . Dziś nikt nie potraktowałby tego jako poważny 
argument, ale w tamtym czasie Dewey nie był wcale odosobniony 
w przekonaniu, że powszechne prawa, formułowane przez psychologię 
wskazują na istnienie jaźni obejmującej inne jaźnie. To prowadziło 
z kolei do pytania o relację poszczególnych ludzi do tej jaźni. Zacznij
my od przytoczenia fragmentu z książki Psychology z 1886 r., w którym 
Dewey podkreśla trafność religijnego ujęcia tej relacji: 

Życie religijne tylko uświadamia [nam] ten element. Mówi nam, że jedyna rzecz, 
w którą z pewnością jednostka nie może wątpić, a mianowicie jej własna jaźń, 
nierealna i że jedyną rzeczywistością jest doskonała i uniwersalna osobovvość, 
Bóg, którego istnienia nie można bezpośrednio odczuć. Stwierdza ono. źe ta Oso-
bowość nie tylko ideałem [ ... ]. ale że jest doskonale realna 11 . 

" Zdaniem niektórych krytyków pragmatyzmu w tym podporządkowaniu proble
matyki filozoficznej psychologii tkwi zasadniczy błąd tego nurtu: ,.Experience may 
properły be regarded as a process of progressive differentiation, provided that we 
distinguish between psychological genesis and ontological reality. The error of prag
matism lies, as I venture to think, in the fact that this distinction is disregarded, with 
the result that we are offered a hypothetical pure experience as a primordial stuff 
from which al! things proceed, and a functional psychology which arrogates to itself 
the proud rank of queen of sciences, once held by medieval theology". B. H. B o d e, 
Realism and Pragmatism, s. 85. 

10 .,We have seen that the attempt to account for the origin of knowledge, at 
bottom, rests on the undoubted fact that the individual consciousness does become, 
but also that the only way to account for this becoming, without se!f-contradiction. 
is by the postulate nf a universal consciousness. We have seen again that the truth 
at the bottom of Subjective Idealismis the undoubted fact that all existence is relative 
to our consciousness, but also that the only consistent meaning of this fact is that our 
consciousness as individual is itself relative to a universal consciousness". The Psy
chological Standpoint (1886), EW l, 138. 

11 EW 2, 292. Według Deweya ta religijna wiara jest implźcite zawarta w całym 
naszym doświadczeniu. "Since the entire intellectual, esthetic, and mora! life is one 
of idealization, it is evidentthat the feeling of faith, which religion insists upon and 
induces, is the feeling which is implicitly involved in al! experience whatever. Reli
gious feeling, nr faith, is absolutely Universal, universal in its object, and universal 
as coextensive with all experience". Tamże. 
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Dwie sugestie można wyczytać z tego fragmentu odnośnie do on
tycznego statusu jednostek skończonych. Pierwszą, że są one nierealne. 
Taki sposób mówienia o wszystkim co nieboskie, stworzone, jest często 
spotykany w obrębie religii. Zwykle jednak tego rodzaju wyrażeń nie 
bierze się w tym kontekście dosłownie, lecz jako wskazujące na stop
niowalność pojęcia realności. Druga sugestia jest więc następująca: Bóg 
jest doskonale realny, a jednostki ludzkie są realne w jakimś słabszym 
i wtórnym znaczeniu. Gdyby jednak owa słabsza realność jednostek 
miała polegać na tym, że są one wyłącznie niesamodzielnym przeja
wem, zjawiskiem boskiej świadomości, wówczas stanowisko takie było
by panteizmem, a dla panteisty w sensie ścisłym istnieje jedno indywi
duum - Bóg. Czy jednak Deweyowskie uwagi o charakterze i roli 
negacji w wyodrębnianiu indywiduów nie powinny oddalić wszelkich 
podejrzeń o panteizm? 

W swoim haśle "panteizm" opublikowanym w 1902 r. w Dietżonary 
oj Philosophy and Psychology 12

, Dewey odróżnia dwa znaczenia tego 
terminu. W pierwszym, szerokim sensie oznacza on doktrynę będącą 
w opozycji do teizmu i deizmu. Jednak chociaż zaznacza, że właści
wym rozwiązaniem relacji Boga do świata jest teizm (znajdujący się 
"między" panteizmem a deizmem) 13

, całą swoją uwagę poświęca kry
tyce deizmu i częściowo także teizmu, twierdząc, że ten ostatni bardzo 
często zakłada dualizm między Bogiem i światem oraz prowadzi w re
zultacie do otwartego lub ukrytego deizmu. Jednocześnie wskazuje na 
zalety panteizmu: pozwala on na "łatwą komunikację człowieka z Bo
giem, [nadaje sens] poczuciu bycia pochłoniętym czy przenikniętym 
[przez ducha boskiego], co wydaje się warunkiem głębokiego doświad
czenia religijnego. Stąd właśnie próby zapewnienia temu, co skończo
ne, istotniejszych i bardziej wewnętrznych relacji z Bogiem" 14

. Dla 
czytelnika wspomnianego hasła nie ulega wątpliwości, że spośród 
dwóch skrajnych stanowisk: deizmu i panteizmu, które - według De
weya - należy odrzucić, zdecydowanie bliższy jest mu panteizm. 
W drugim, węższym i ściśle filozoficznym znaczeniu panteizm odnosi 
się do 

12 Contributions to Dictionary oJ Philosophy and Psychology (1902), MW 2, 181-184. 
13 "As will be evident, even from this brief outline, it is a matter of the nicest 

balance to keep, especially in Christian theology, the theory of the relation of Cod as 
infinite to the world as finite, from Jeaning to pantheism on one sicie or to deism on 
the other". Tamże, MW 2, 182. 

J.J Tamże, MW 2, 182. 
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.. ] każdego systemu, który wyraźnie (a nie tylko w sposób ukryty) uznaje, że 
skm"iczony świat jest jedynie przejawem, ograniczeniem, częścią lub aspektem 
jednego, wiecznego, absolutnego Bytu i to o takiej naturze, że z perspektywv tego 
Bytu nie można mu [temu co skm"iczone] przypisać żadnego odrębnego istnienia. 
Głównym problemem tak pojętego panteizmu[ ... ] jest wyjaśnienie zjawiska samo
istności (sclf-subsistcnce) czy odrębności bytu, który należy do świata skm"iczone
goJs_ 

Dewey domaga się więc, aby panteizm wiązać wyłącznie z tymi 
systemami filozoficznymi, które wyraźnie takiego stanowiska bronią. 
Zapewne chodziło mu o to, aby nie oskarżać (bo zarzut panteizmu był 
w kręgach religijnych oskarżeniem) nikogo na podstawie rzekomych 
panteistycznych implikacji przyjętych założeń, choć - jak widzieliśmy 
-wcześniej on sam dopatrywał się panteizmu w przesłankach metafi
zyki Leibniza. Podtekstem tego zastrzeżenia było ciągłe interpretowa
nie neoheglizmu jako pewnej odmiany panteizmu, gdy tymczasem dla 
Deweya był to zróżnicowany nurt, którego podstawowe antynaturalis
tyczne założenie wcale nie implikuje takiej koncepcji. Ta kwestia ma 
dla nas jednak mniejsze znaczenie. Istotniejsze jest samo rozumienie 
panteizmu, jako stanowiska przeczącego istnieniu odrębnych od Boga, 
skończonych bytów. Ważne jest przy tym to, iż samo poczucie odręb
ności istnienia, jakie mogą mieć owe byty skończone nie jest wystar
czającym kryterium ich faktycznej odrębności - takie poczucie może 
być bowiem fałszywe. Ma to być, według Deweya, odrębność z per
spektywy samego Boga, a taką może zapewnić tylko odpowiednia 
koncepcja stwarzania świata. Trzeba jednak ciągle pamiętać, że musi 
ona także uniknąć innego, groźniejszego nawet niebezpieczeństwa, 
jakim jest dualizm. Czy taka koncepcja jest w ogóle możliwa? 

Jak pamiętamy, w książce o Leibnizu Dewey odwoływał się do 
pojęcia negacji, które -jak sądził- w zastosowaniu do problemu stwa
rzania świata jest w stanie zapewnić jednostkom stworzonym autono
mię bytową i zarazem uniknąć dualizmu. Sygnalizował tam, że takie 
właśnie pojęcie negacji przedstawił Hegel. We wspomnianym wcześniej 
haśle "panteizm" rozwinął tę myśl następująco: 

Hegel próbował tutaj, jak w każdym innym przypadku, syntezy idei [znajdujących 
się] w opozycji do siebie nawzajem, mianowicie teizmu i panteizmu. Od Spinozy 
przejął czynnik monizmu, ale odrzucił jego zasadę detcrminatio es! ncgatio jako 
wyraźne źródło wszelkiego panteizmu (czy też absorpcji tego, co skm"iczone przez 

15 Ti!mże, MW 2, 182-183. 
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to, co nieskm'tczone); Hegel odwrócił ją twierdząc, że wszelka 
minacją, tzn. że wszelka negacja ostatecznie pozytywna, że 
czynnikiem, przez który Byt aktualizuje się w pełnej 
ciJ6 

93 

Gdyby zgodzić się na takie rozumienie negacji, które Dewey akcep
tuje jako swoje własne, wówczas wszystko, co powstaje jej dzia
łanie z pierwotnej ś>viadomości mogłoby być uznane za bytowo odręb
ne, będąc jednocześnie tej samej natury, co źródło, z którego powstało. 
Problem polega jednak na tym, że tak pojęta negacja stałaby się wów
czas drugą, pozytywną zasadą tej rangi, co sama uniwersalna świado
mość i wprowadzałaby do metafizyki niepożądany przez Deweya dua
lizm. Jedynie z nazwy byłaby ona "negacją" lub "niczym". 

Sytuacja nie jest jeszcze bez wyjścia. Można bowiem "wpisać" zasa
dę negacji np. w funkcjonowanie boskiej woli i w ten sposób uchylić 
zarzut dualizmu zasad kreujących świat. Stwarzanie byłoby wówczas 
swoistym samoograniczaniem Boga przez powoływanie do istnienia 
niezależnych bytów, stanowiących odrębne centra aktywności, świado
mości, a zwłaszcza wolności. Dewey jednak nie jest w istocie zaintere
sowany rozwijaniem i udoskonalaniem tej teorii, ponieważ jedynie 
w deklaracjach (najpewniej ze względów religijnych) dąży do uchyle
nia zarzutu panteizmu. Jak widzieliśmy, za prawdziwe wyzwanie 
uważa oddalenie zarzutu idealizmu subiektywnego i aby to uczyniC 
tak dalece podkreśla ontyczną zależność jaźni skończonych od Boga, 
że nie waha się wygłaszać twierdzeń o identyczności jaźni uni wersal
nej i jaźni skończonych. 

Już wcześniej, w artykule: The Metaphyskal Method in Ethics 
z 1896 r., widać było oznaki zniechęcenia Deweya interpretacją syste
mów filozoficznych w kategoriach teizmu czy panteizmu. Broni w nim 
przed zarzutem panteizmu neoheglistę Thomasa H. Greena, któremu 
siedem lat wcześniej poświęcił inny duży tekst: The Philosophy of 
Thomas Hill Green, z aprobatą prezentujący jego wersję neoheglizmu. 
Okazją do tej obrony była książka A Short Study oJ Etlzics (1895) nieja
kiego Charlesa D' Arcy'ego, związanego z grupą personalistów amery
kańskich, którzy także wpisywali się w dominujący wówczas nurt 
antynaturalistyczny (idealistyczny) i również byli (przynajmniej częś
ciowo) inspirowani filozofią Hegla, z tym, że zinterpretowaną odmien
nie, jako idealizm subiektywny w rozumieniu Deweya. Dla D' Ar-

h Tamże, MW 2, 184. 
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poglądy Greena stanowiły przykład niepożądanego panteizmu, 
który sprowadza wszelką jednostkową świadomość do jednej wszech
obejmującej jaźni. Dewey natomiast uważał, że Green właśnie tak uj
muje relację Boga do świata, że nie popada w panteizm17

• Wiemy już 
jednak, że dla Deweya o wiele poważniejsze było zagrożenie idealiz
mem subiektywnym, który w jego mniemaniu rozdrabnia uniwersalną, 
nieskończoną jaźń na wiele skończonych, subiektywnych jaźni i podko
puje postawy zarówno teizmu, zdrowego rozsądku, jak i nowoczesnej 
nauki (zwłaszcza psychologii) przez zanegowanie naszego nieodparte-

poczucia, że jesteśmy organiczną częścią większej całości. We wspo
mnianym artykule: The Metaphyskal Method in Ethics, Dewey pisze: 

Niezależnie od tego, jakie można by postawić wobec Creena, !jedno jest 
pewne:] w jego doktrynie jest jedna jaźl'l i jeden świat. Nie ma problemu idealiz
mu subiektywnego, podmiot określony jest w odniesieniu do ciągłej 
1 obiektywnej pracy konstytuowania wszechświata. Poznawanie [dokonujące się 

poszczególnej jednostce procesem reprodukowania tego wiecznego konsty-
tutywnego działania. To wydaje się już jednak panu D' Arcy'emu panteistyczne 
i z powodów, których nie czytelnikowi (z może tego, iż taki 
pogląd różni się od profesora Setha i Pana Balfoura), zaleca, za wszel-
ką cenę - nawet za cenę unikać implikacji 

Ironia w tych słowach jest aż nadto oczywista i równie oczywiste 
jest wzburzenie Deweya wywołane oskarżeniem Greena o panteizm. 
Jego kulminacją jest jednak nie tyle obrona ulubionego neoheglisty 
przed tym zarzutem, ile swoista kapitulacja w sprawie użycia terminu 
"panteizm". Dewey wydaje się tutaj mówić: jeśli chcecie nazywać takie 
doktryny jak Greena panteizmem, to i ja wolę być nazywany panteistą. 

17 "Since there is a tendency in some minds to call every philosophic theory 
pantheistic which does not offer itself as the baldest deism, it may be well to cal! 
attention to the two traits which distinguish Green's philasophy from pantheism. One 
of these traits is found in the relation of God to the world. God may, indeed, be 
thought as the unity of the world, but only as its spiritual unity. God and the world 
are not facts of the same order, as they must be according to pantheism. God is 
self-consciousness; that is, a consciousness which distinguishes itself from every fact 
of nature, and from the sum total of such facts, although apart from nature this con
sciousness would not be what it is. In the second place, while pantheism would make 
the relation of human consciousness to the world and to God one of bare identity and 
absorption, the relation, to Green, is one of spiritual, persona! unity, and 
this implies that there be spirit, personality on both sides of the relation". The 
Philosophy of Thomas Hill Green (1889), EW 3, 23. 

18 EW 5, 27-28. 
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Ta postawa w1ąze ściśle ze stopniowym wygasaniem religijności 
Deweya. Tylko bowiem z perspektywy określonej ortodoksji religijnej 
panteizm jest oskarżeniem czy groźbą. Nic więc dziwnego, że z bie
giem czasu, wraz z umacnianiem się postawy naturalistycznej, termin 
"panteizm" zniknie z filozoficznego słownika Deweya. W poprzednim 
rozdziale wspominałem o tym, że w autobiograficznym szkicu napisa
nym w czasie, gdy jego naturalizm był już dojrzałą i szeroko dyskuto
waną koncepcją, z pewną pobłażliwością wspominał on jednego ze 
swych nauczycieli, który twierdził, że choć intelektualnie panteizm jest 
najlepszą doktryną, eliminuje go jednak niezgodność z religijną orto
doksją. Uwagę tę można jednak odnieść do wczesnych prób samego 
Deweya, który w istocie starał się również "manewrować" między 

ortodoksyjnym teizmem, z jego pluralistyczną tendencją, a przeciwnym 
ortodoksji intelektualnie, lecz zdaniem Deweya - bardziej satysfak
cjonującym pod tym względem, panteizmem. 

Tych wysiłków nie można jednak traktować wyłącznie jako śladów 
zmagania się Deweya z religijnym obrazem świata, którego trzema 
odsłonami były: l) próba pogodzenia teizmu z panteizmem, 2) uznanie 
panteizmu i 3) porzucenie panteizmu na rzecz naturalizmu. Trzeba 
podkreślić także wyraźnie antysubiektywistyczną tendencję w ówczes
nych poglądach Deweya, przejawiającą się m. in. w zdecydowanym 
odrzucaniu tej wersji antynaturalizmu, którą nazywał idealizmem su
biektywnym. Ludzka indywidualna świadomość, nawet jeśli ma pewną 
autonomię, to mocno ograniczoną przez wpływ universum, które było 
wówczas dla Deweya uniwersalną, wszystko ogarniającą jaźnią19 . 

Sumując wyniki dotychczasowych dociekań, można powiedzieć, że 
w neoheglowskiej fazie filozofia Deweya miała wyraźną tendencję 
monistyczną - w sensie stanowiska w sporze o liczbę bytów. Mimo 
pluralistycznych deklaracji, Dewey akcentuje ontyczne pierwszeństwo 
tego, co uniwersalne. Trzeba wszelako zawsze pamiętać, że słowo 
"uniwersalne" odnosi się w tym przypadku nie tyle do ogólności, co 
do całościowości. Jaźń indywidualna jest przejawem jaźni uniwersalnej 

19 Błąd idealizmu subiektywnego polega, jego zdaniem, na sprowadzeniu uniwer
salnej świadomości do zbioru świadomości indywidualnych. Właściwe rozwiązanie 
jest, według Deweya, następujące: istnieje ponadindywidualna jaźr1, która jednoś

cią tego, co uniwersalne i indywidualne: the fact will be found to be, I imagine, 
that consciuusness is the unity of the indlvidual and the universal; that there is no 
purely indlvidual or purely universal. So the disjunction made is meaningless". The 
Psychological Standpoint (1886), EW 1, 140. 
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rozumianej jako coś pojedynczego, lecz obszerniejszego, wszechobejmu
jącego, mniej więcej tak, jak fale morza mogą być potraktowane jako 
jego przejaw. W tym znaczeniu uniwersalna jaźń byłaby, po heglow
sku, uniwersalnym konkretem, jedynym prawdziwym metafizycznym 
indywiduum. Jeżeli cokolwiek oprócz niej zasługiwałoby na miano 
konkretu, to nie tyle indywidualne jaźnie ludzkie, co pewne większe 
całości, w których one funkcjonują: określona rodzina czy grupa spo
łeczna20. Gdy w najwcześniejszych pracach z zakresu psychologii De
wey podejmował zadanie określenia relacji między indywiduami a śro
dowiskiem społecznym, jego myśl szła wyraźnie w kierunku podkreś
lania wpływu środowiska na jednostkę. W artykule z 1884 r. The New 
Psychology, pisał: 

że jego [ludzkie] jest mocno związane z społecze!'tstwa. 

narodu w [aspekcie, wyznaczony jest ctlws i nomos; \viemy, ze jest 
ściśle połączone z przeszłością przez linie edukacji, tradycji i dziedzictwa; 
ze czło>viek jest w rzeczywistości mikrokosmosem, który \V ;,obiE• 

świata, zarówno czasu jak i przestrzeni, świata psychicznego, jak r fi· 

Można dopatrzyć się tutaj swoistego gradualizmu, przypominające
go nieco tradycję neoplatońską. Szczeble owej "drabiny bytów" od 
góry w dół byłyby następujące: uniwersalna jaźń struktury społeczne 
- jaźnie jednostkowe. Zobaczymy, że mimo porzucenia heglowskiego 
antynaturalizmu (idealizmu) monistyczna tendencja wraz z tym gradu
alizmem pozostanie trwałym składnikiem filozofii Deweya. W okresie 
naturalistycznym wyrazi się to w akcentowaniu niesamodzielności 
jednostki zarówno względem środowiska (zwłaszcza społecznego), jak 
i wobec natury, która częściowo przejmie rolę uniwersalnej jaźni, z tą 
wszakże różnicą, że nie będzie ona już traktowana jako indywidu-

2
'
1 "Any social organization is a concrete unity, or true individual, for 

a a sdwol or class, a business corporation, a district. !t is a its 
unity is co-ordin<~ted movement [ ... ]. On the other hand [ ... ] [ejach member of the 
familv is as member of the family) what he does in the familv. 
His is found in his specific membership and organship. His universality 
is found in the fact that this individuality does not exist in isolation, but in action, 
that is in connection, in co-operation". lntroduction to Philosophy (1892), EW 3, 219. 

21 EW 1, 49. 
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um22
. Dewey będzie podkreślał, że zróżnicowanie w obrębie świata 

fizycznego ma charakter funkcjonalny w stosunku do energii stanowią
cej jądro natury, że organizm ludzki nie jest jakąś wyróżnioną postacią 
bytu, ale - zgodnie z teorią ewolucji - przejawia ciągłość z innymi 
formami rzeczywistości, i wreszcie, że człowiek jako wolna i odpowie
dzialna jednostka jest tworem społecznym23 . Pojawi się interesująca 
kategoria sytuacji, która będzie pretendować do odgrywania roli meta
fizycznego indywiduum. 

Mimo że w naturalistycznej koncepcji Deweya pozostaną wątki 
heglizmu, to jednak trzeba podkreślić zasadniczą zmianę opcji. O ile 
wcześniej krytykował on naturalizm za to, że prowadzi do pesymis
tycznej wizji człowieka, to teraz właśnie w teistycznym antynaturaliz
mie (takim, jaki wcześniej sam głosił), będzie upatrywał fundamentów 
postawy fatalistycznej, a w naturalizmie - stanowiska ze wszech miar 
optymistycznego. Ta przemiana, o quasi-religijnym wręcz charakterze, 
łączy Deweya z wieloma innymi myślicielami wieku XIX i XX, którzy 
utraciwszy starą wiarę religijną i filozoficzną, przeszedłszy przez czyś
ciec panteizmu, całe swoje pozytywne emocje przelali w nową, natura
listyczną wizję świata i człowieka. 

2. SYTUACJE 

Nie ma wątpliwości co do tego, że pojęcie sytuacji jest jednym 
z najważniejszych w dojrzałej filozofii Deweya. Jest też ono typowe dla 
niego, odróżniające jego typ pragmatyzmu od filozofii Peice'a i Jamesa, 
u których nie spełnia tak istotnej funkcji. W takiej centralnej roli poja
wiło się ono dopiero w okresie formowania się jego naturalizmu, ale 
intuicji, które Dewey zawarł w tym pojęciu, można doszukać się także 
we wczesnych jego pracach. W książce o Leibnizu Dewey używał poję
cia sytuacji jako tożsamego z pojęciem umiejscowienia. Leibnizjańskie 
twierdzenie, że monady nie mają żadnej lokalizacji względem siebie, 
Dewey ujmował wówczas - zapewne w zgodzie z dostępnym mu 
angielskim tłumaczeniem dzieł Leibniza -w następujący sposób: "Mo-

22 Nietrudno oczywiście zauważyć podobieństwa między drogą, jaką przechodzi 
Dewey a losami interpretacji filozofii Hegla w obrębie tzw. lewicy heglowskiej. Por. 
G. S a n t a y a n a, Dewey's Naturalistic Metaphysics, s. 350. Podobieństwo to 
dotyczy nie tylko Deweya, ale także Meada. Por. H. J o a s, G. H. Mead, s. 21. 

23 Por. The Need for a Recovery of Philosophy (1917), MW 10, 22. 
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nady same nie tworzą względem siebie sytuacji" 24
. 

więc z pojęciem sytuacji, które nie było wówczas jeszcze ani centralne, 
ani w ogóle ważne w jego własnej filozofii, wiązał głównie intuicję 
przestrzennego usytuowania (umiejscowienia) rzeczy względem siebie. 
To przestrzer1 pisał- umożliwia monadom tworzenie sytuacji, dzięki 
czasowi natomiast zdarzenia mogą się ze sobą spotykać25 . Ponieważ 
jednak przestrzeń i czas istnieją dla Leibniza wyłącznie na poziomie 
fenomenalnym, więc z metafizycznego punktu widzenia monady są na 
siebie nawzajem zamknięte. Nie mogą się spotykać ani mieć realnego 
wzajemnego usytuowania względem siebie, czyli tworzyć sytuacji; są 
one otwarte jedynie na Boga i od niego biorą swoją aktywność. 

W związku z tym, zdaniem Deweya, Leibnizjański pluralizm jest po
zorny i bliski panteizmowi - o czym była mowa wcześniej. 

W pojęciu sytuacji, tak jak używa go Dewey w książce o Leibnizu, 
zawarty jest więc element faktycznego wzajemnego przestrzennego, ale 
nie czasowego, powiązania elementów. Zostanie on włączony w jego 
własną koncepcję, w której pierwotnie zarówno tzw. sytuacje nieokreś
lone, jak i określone będą pewnymi synchronicznie pojętymi stanami 

, a przechodzenie pierwszych w drugie Dewey nazwie najpierw 
zachowaniem (conduct) a później, w nieco innym kontekście - bada
niem (inquiry) 26

. Z biegiem czasu do pojęcia sytuacji włączy on także 
aspekt czasowy, tak że zachowanie (badanie) stanie się jednym z "wy
miarów" sytuacji lub odwrotnie: sytuacja jednym z "wymiarów" zacho
wania (badania). Wówczas obydwa te pojęcia będą funkcjonować jako 
współzależne i znaczeniowo do siebie zbliżone. Akcentowanie przez 

24 "Monads per sc have 110 situation relative to one another". Leiln11z's Neio 
Conccrnmg t/w Human Undcrstanding, EW 1, 346. \V innym pisze: "Sucha view, 
ds Leibniz points out, not only is contrary to experience, but affords no aid in deter~ 

the actual concrete forms and situations of bodies, and durations and succcos~ 
sions of events". Tamże, EW 1, 368. 

is therefore to be defined as the order wh1ch makcos it possible for 
objects to hcl\:e situation; time as that which makes it possible for events to have 
dating". Tamże, EW 1, 369. 

er, Jeszcze w 1916 r. w: lntroduction to Essays in Logic, w 
sytuacji eksponowany aspekt przestrzenny: "Speaking, then, from the standpoint 
of temporał order, we find reflection, or thought, occupying an intermediate and 
reconstructive position. lt comes between a temporally prior situation (an organized 
interaction (lf factors) of active and appreciative experience, wherein some of the 
factors have become discordant and incornpatible, and a later situation, which has 
been constituted out of the first situation by means of on the findings of reflec
tive inquiry". MW 10, 331. 
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Deweya sytuacyjnego charakteru rzeczywistości dobrze będzie harmo
nizować ze zbliżaniem się przez niego do stanowiska naturalistyczne
go, ponieważ pojęcie sytuacji niesie ze sobą element przestrzenności 
i czasowości. 

Pojęcie to w bardziej technicznym znaczeniu pojawia u Deweya 
w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku, a więc w okresie zmagania 
się z heglizmem. W tym czasie używał go jeszcze stosunkowo rzadko, 
najczęściej w kontekście etyki. W artykule z 1894 r.: Ethics and Politics, 
pisał: 

Zachowanie (określone w odniesieniu do podmiotu działającego) procesem 
łączenia, celowego jednoczenia [ ... ) rozproszonych elementów 
praktycznej [ ... ]. Zachowanie (z punktu widzenia sytuacji) procesem zapew-
niania zorganizowanej harmonii wśród potrzeb i zachowa1\ grupy podmio-
tów działających27 

To, co Dewey nazywa tutaj sytuacją praktyczną, można inaczej okre
ślić jako pewne pole działania. Samo zachowanie nie jest tu jeszcze 
traktowane jako element sytuacji jest ono wymuszone sprowoko
wane przez dysharmonię składników tworzących sytuację. Oczywiście, 
nietrudno jest znaleźć przykłady, które dadzą się zinterpretować 

w tych kategoriach: jakiś zatarg w klasie szkolnej, kłótnia małżeńska 
czy nawet pewien konflikt społeczny. Każdy z tych przypadków moż
na potraktować jako sytuację domagającą się rozwiązania, a rozwiąza
nie może przynieść jedynie takie lub inne zachowanie. Jego brak 
wszystko pozostawi bez zmian. Większość przykładów sytuacji, jakich 
Dewey dostarcza w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku, dotyczy nie 
tyle konfliktów między kilkoma podmiotami, ale jednego podmiotu 
stojącego przed koniecznością podejmowania decyzji i uwzględniania 
ich konsekwencji w dalszym działaniu. Tak więc człowiek budujący 
dom będzie musiał najpierw ocenić, czy go na to stać, a gdy podejmie 
decyzję pozytywną, wybierze miejsce i zaleje fundamenty, wówczas 
określone zostaną dalsze problemy do rozwiązania, dostępne mu na
rzędzia i metody; podróżnik zagubiony w nieznanej sobie okolicy, 
który dotarł do rozwidlenia dróg, może zaangażować całą swoją wie
dzę, aby znaleźć wyjście, ale warunkiem tego jest wykonanie pewnych 
działań, które odsłonią nowe fakty; sędzia, który rozstrzyga między 
konkurującymi interpretacjami danej sprawy, także musi działać, aby 

27 EW 4, 372. 
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uzyskać większą jasnośe8 . W każdym przypadku mamy do czynienia 
z niepowtarzalnymi sytuacjami problemowymi, jak później będzie je 
nazywał Dewey, których rozwiązanie wymaga podjęcia pewnych dzia
łar'l ze strony znajdujących w nich podmiotów. Tak więc dwie pod
stawowe cechy sytuacji akcentowane początkowo przez Deweya to ich 
praktyczny i jednostkowy charakter. 

Intuicyjnie cechę jednostkowości sytuacji skłonni bylibyśmy vvic1zać 
z niepowtarzalnością jej elementów i relacji ją konstytuujących. Dwu
krotne zagubienie się w L przez osobę O w czasie t1 i w czasie 
t2 określilibyśmy jako dwie różne sytuacje. Różnicuje je bowiem nie 
tylko czas, ale i odmienność wszystkich elementów i relacji ją tworzą
cych: np. osoby O, jej stanu ducha i ciała w czasie t1 w stosunku do 
tej samej osoby O w czasie t2 . Dewey jednak zdaje się pojmować jed
nostkowość sytuacji w ten sposób, że nie jest ona pochodną niepowta
rzalności elementów i relacji ją tworzących, lecz odwrotnie: niepowta
rzalność sytuacji konstytuuje wszystkie jej składniki. Wówczas sytuacja 
wyznacza niejako charakter swoich własnych członów. Tak więc sytua
cja mojego-zagubienia-się-w-lesie byłaby w pewnym sensie bardziej 
pierwotna niż ja sam, las i wszystkie inne elementy, które można by 
jeszcze wyróżnić29 . Całość miałaby pierwszeństwo nad z tym 
że teraz ową całością nie jest jedna uniwersalna jaźń w stosunku do 
ogólnie pojętej podmiotowości i przedmiotowości, lecz każda sytuacja 
w stosunku do poszczególnych podmiotów i przedmiotów w niej ucze
stniczących. 

Rzeczywiście, na łączenie się elementów, uzyskiwanie harmonii 
można spoglądać z dwóch punktów widzenia: zewnętrznego, który 
Dewey będzie niekiedy nazywał punktem widzenia obserwatora i we
wnętrznego, który w wyżej przytoczonym fragmencie nazywa punktem 
widzenia sytuacji. Z perspektywy wewnętrznej zarówno jednostkowy 

Por. Studies in Lagical Theory {1903) MW 2, 364; Hocv We Think (191 O) MW 6, 260. 
29 Dewey nawet niekiedy stosuje zabieg podobny do Heideggerowskiego, polega
na zastosowaniu myślnika do pojęć odnoszących się do (rzekomo) odręb-
elementów Pisząc np, o znaczeniu słówka "of" w wyrażeniu "states of 

min d" Dewey zaznacza, że nie wskazuje ono na autonomicznie istniejący umysł, ale 
na pewną behawioralną "The subject of ( .. ,] reference is a Iiving organism-as
-actually-implicated-in-a-mal-adjusted-situation. This hyphen<Jted phrase is meant to 
mdicate that the distinction of an emotional attitude of an agent - a person -- and of 
a thing is derived, not original, in experience. What exists in its own is situa
tion possessed o f dertiary qualities» as we li as primary and secondary [ .. , ]". W ha t ar e 
States of Mind? (1912), MW 7, :n. 
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podmiot, jak i poszczególne elementy jego otoczenia są swoiście margi
nalizowane i stają jedynie fragmentami sytuacji. Sama sytuacja 
zyskuje wówczas autonomię, podobną do tej, jaką niekiedy pewnym 
sytuacjom nadaje dyskurs psychologiczny, socjologiczny czy polityczny 
(gdy mówi np. o sytuacji konfliktu małżeńskiego, o napiętej sytua
cji politycznej w danym regionie o zachowaniach ludzi w sytuacji 
głodu). W tym drugim przypadku mamy jednak zwykle do czynienia 
z użyciem terminu "sytuacja" w kontekście metodologicznym; psycho
logowie, socjologowie czy politologowie nie muszą zakładać, że tego 
rodzaju sytuacje są od strony ontologicznej bardziej podstawowe niż 
poszczególni ludzie, którzy je tworzą. Mogą sądzić jedynie, że pojęcie 
to jest użyteczne dla opisu i wyjaśnienia interesujących ich zjawisk. 

Dewey zdecydowanie preferuje perspektywę immanentną i pisze 
w taki sposób, jak gdyby miał na myśli ontologiczne pierwszeństwo 
sytuacji przed jednostkami. Na początku drugiego dziesięciolecia XX 
wieku podkreśla on, że sytuacje istnieją samodzielnie i tezę tę podtrzy
ma we wszystkich późniejszych pracach włącznie z Logiką, w której 
stwierdzi, że "indywiduum w sensie ścisłym to wyjątkowa, niepowta- . 

jakościowa sytuacja"30
. Oznacza to m. in., że działaj21cy pod

miot nie stanowi, z tego punktu widzenia, samodzielnego indywidu
um, lecz jest w pewien sposób zależny od sytuacji, wtórny wobec niej: 

Ciągle narażeni na błąd retrospektywności. Patrząc wstecz, widzę smutne 
wydarzenie i mnie [który jestem] zasmucony; przerazającego niedźwiedzia i moJe 
przerażenie [ ... ]. Ale w samej sytuacji nie ma takiego rozdwojenia. Wypadek był 

i ja przygnębiony; to są dwie nazwy, nadane z pun-
ktu widzenia obserwatora temu, co [ ... ] samo w sobie jest jedną i tą si\mą sytua· 

Skoro rozróżnienie na podmiot i przedmiot w obrębie danej sytuacji 
jest wtórne, to tym bardziej wtórne są rozróżnienia na umysł i ciało 
czy moje stany umysłu i coś zewnętrznego, co im odpowiada. Stany 
umysłu są, według tego, czymś określającym samą sytuację, a nie pry
watne życie wewnętrzne uczestniczącego w niej podmiotu. Są więc one 
w pewnym sensie l/zewnętrzne" wobec umysłu wziętego w jego zwyk
łym rozumieniu. W tej perspektywie autonomii nabierają też relacje, 

:;o The Tileonr of LW 12, 351. Por. What are States of Mind? 
(!'!12), :V!W 7, 31.. 

31 What Are States of Mind? (1912) MW 7, 37-38. 
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które przestają spełniać rolę łączenia niezależnych elementów, a stają 
się niejako generatorami swoich własnych członów32 . Warto podkreś
lić, że w przytoczonym fragmencie Dewey nie przeciwstawia punktu 
widzenia obserwatora perspektywie działającego podmiotu, ponieważ 
obserwator jest właśnie kimś, kto ujmuje siebie jako odrębny działający 
podmiot, który różni od zewnętrznych przedmiotów i posiada 
umysł znajdujący się w takim czy innym (lęku, nadziei, smutku, 
itd.). Chodzi mu raczej o przeciwstawienie perspektywy fragmenta
rycznej takiemu ujęciu, które jest pełne. W jego świetle to wszystko, 
co wydawało się być odrębne, samodzielne i izolowane, staje fun-
kcją większej całości. J-. , 

Ten składnik Deweyowskiej filozofii będzie źródłem licznych trud
ności i nieporozumień interpretacyjnych. Jeden z takich problemów 
dotyczy granic sytuacji. Skoro bowiem Deweyowi chodzi o wyekspono
wanie poglądu, że nasze decyzje, myśli i zachowania nie są izolowane 
od szerszego kontekstu, lecz są odeń zależne, i że ów kontekst jest 
w pewnym sensie autonomiczny, to pojawia się pytanie, gdzie on się 
kończy. Problem ten można zobrazować choćby przez następujący 
fragment: 

[ ... ] gdy dochodzę do wniosku, że nie powinienem dać pieniędzy ulicznemu 
żebrakowi, wvdaję sąd o naturze obiektywneJ sytuacji, a konkluzja dotycząca 
mnie samego jest ukierunkowana przez sąd o sytuacji, do której przyszło mi być 
włączonym. Pełny, sąd obejmuje dokładnie tak samo mnie, jak i owego 
żebrilka, wMunki i [ich] konsekwencje, stowarzyszenie pomocy charytil-

etc.33 

Charakterystyczny jest tutaj termin "pełny, złożony sąd", który po 
stronie świata odpowiadałby całej, pełnej sytuacji. Czym jednak byłaby 
taka pełna sytuacja? Być może pod niewinnie brzmiącym et caetera 
zamykającym przytoczony fragment kryje się dopełnienie do uniwer
sum. 

W artykule: Dewey's New Logic, Bertrand Russell zadał na pozór 
naiwnie brzmiące pytanie: jak wielka jest sytuacja? Jego zdaniem, jeśli 
istnieje czasowa ciągłość przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, jak 

32 w artykule w 1902 r.: The Interpretiltion of Savage Mind, Dewey powie: 
"Hunter and hunted are the factors of a single tension; the mental situation cannot 
be defined except in terms of both". MW 2, 49. 

The of Judgments of Practice (1915), MW 8, 16. 
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twierdzi Dewey, to sytuacja ostatecznie musi obejmować całość 

wszechświata. A wówczas takie stanowisko, niezależnie od deklaracji 
Deweya, utożsamia się w praktyce z koncepcją neoheglisty 

Bradleya34
. W odpowiedzi na ten zarzut Dewey przytacza fragment 

ze swojej Logiki, w którym krytykuje koncepcję Bradleya i podkreśla, 
że nie ma takiego jak jedna, wszechobejmująca sytuacja, a jedy
nie wiele indywidualnych sytuacji problemowych35

• Rzeczywiście, we 
(niż Logika) tekstach Dewey pisał nawet o błędzie nie

ograniczonej uniwersalizacji, polegającym na założeniu, że celem myś
lenia, filozoficznego, jest sprowadzenie wszystkich rzeczy 
do pojedynczej, wszystko ogarniającej jedności36 . Nie ulega więc wąt
pliwości, że starał się on uniknąć, czy raczej pozbyć radykalnego 
holizmu, który wcześniej, jako heglista, głosił. Jednak pytanie Russella 
nie dotyczy deklaracji, ale konsekwencji przyjętych przez Deweya 

bowiem sytuacje posiadają pewną czasoprzestrzenną roz-
i mają ściśle ustalonych granic, tak iż "większe" mogą 

obejmować "mniejsze", wówczas nie widać, jak można uniknąć kon
kluzji, że istnieje jedna, wszystko obejmująca . Russell są

dził, że to, Dewey nie dostrzega tej konkluzji, wynika z jego prak
tycznego nastawienia38

. Tak ukierunkowany człowiek rozumuje w ten 
sposób: skoro w sprawach praktycznych, np. rozpatrywanych w są
dach, nie da się rozważać całych dziejów świata, lecz trzeba ograniczyć 
się do określonego kontekstu, to można uznać, iż nie ma też czegoś 
takiego jak wszechkontekst czy wszechobejmująca sytuacja. Russell 
powiedziałby jednak, że na gruncie filozofii Deweya takie ograniczeme 
jest arbitralne i podyktowane wyłącznie praktyczną 

takich spraw w określonym czasie. 
Nawet Russell miał rację co do praktycznego nastawienia jako 

wyznacznika filozofii swojego amerykańskiego kolegi, mylił sugeru
jąc, że nie on zagadnienia "granic sytuacji". Dewey zdawał 
sobie sprawę z tego problemu i niemal od początku stosowania pojęcia 

większą uwagę zwrócić na istnienie 

Know!edge and Value: A Rejninder (1939), LW 14, 33. Por. też 

The of LW 12, 523. 
36 Por. Context and Thought (1931), LW 6, 8 
37 Por. L. N i s s e n, John Dewey's Theory oJ Inquiry a/Id Trutfr, s. 17. 
38 B. R u s s e l l, Dewey's New Logic, s. 140. 
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sytuacji widział pewne rozwiązanie, które konsekwentnie, z niewielki
mi tylko modyfikacjami utrzymywał do ostatnich swoich prac. Sądził 
mianowicie, że sytuacje indywidualizowane są przez przenikającą je 
pojedynczą jakość: 

Sytuacja jest całością ze względu na [ ... ] przenikającą ją jakość [ ... ].To przenikanie 
przez jakość nie tylko spaja wszystk1e składniki w całość, ale ;est takze czvmś 
niepowtarzalnym. Sprawia, ze każda sytuacja jest niepowtarzalna, niepodzielnil 
i nie ma żadnych duplikatów39 

Widzimy więc, że według Deweya owa pojedyncza jakość jest 
czymś w rodzaju "osobowości" sytuacji (określenie R. Rossa) 40

. Dla 
wyjaśnienia, jak należy pojmować ową jakość, Dewey odwoływał się 
zwykle do przykładów z dziedziny sztuki. Tym bowiem, co sprawia, 
że pewne dzieła malarskie rozpoznajemy jako namalowane przez 
Goyę, jest pewna przenikająca je, choć niełatwa do określenia, jakość. 
Co więcej, jakość tę ujmujemy, zanim zostanie ona dokładnie wyrażona 
i poddana analizie (co potrafią uczynić specjaliści). Dewey podkreśla, 
że jest ona nie tyle poznawana, ile wyczuwana, co nie oznacza bynaj
mniej, że jej obecność jest wątpliwa. Wprost przeciwnie, im bliżej znaj
dujemy się poziomu dyskursu, tym więcej jest podmiotowych konstru
kcji w ujmowaniu świata, natomiast im jesteśmy bliżej poziomu biolo
gicznego (a czucie jest pewnością bardziej z nim związane niż np. 
spostrzeżenie), tym mamy wierniejsze ujęcie świata41 . 

Chociaż rozumiemy Deweyowski przykład z zakresu malarstwa, to 
jest on jednak mylący, ponieważ chodzi w nim o wiele numerycznie 
różnych obrazów, z których każdy charakteryzuje się pewną powta
rzalną jakością, odróżniającą go od obrazów innych malarzy. Tymcza
sem Dewey zmierza to stwierdzenia, że każda poJedyncza sytuacja za
wiera niepowtarzalną, wyróżniającą ją jakość. Kluczową rzeczą jest 
więc określenie, o jakiego rodzaju jakość tutaj chodzi. Według Deweya, 
jakość, która wyodrębnia sytuacje, nie jest ani szeroko pojętą jakością 
czasoprzestrzenności (jeśli czas i przestrzeń potraktowalibyśmy jako 
jakości), ani żadną jakością pierwotną czy wtórną, lecz tzw. jakością 

oY Logic: Tiu' Theon; oj Inquiry (1939), LW 12, 73-74 Por. też: Qualitative Thought 
(1930), LW 5, 247-248. Koncepcja ta wyraźnie przedstawiona jest już w artykule: What 
Are States of Mind7 (1912) MW 7, 31-43. 

411 l n t rod uction, MW 7, XVIII. 
41 Por. Qualitative Thought (1930) LW 5, 259. 
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trzecią (tertiary qllality). Pojęcie jakości trzeciej przejął Dewey od San
tayany. Jeżeli jakością pierwotną jest kulisty kształt jabłka, a wtórną 
jego żółta barwa, to jakością trzecią byłaby np. jego wesołość. Zwykle 
uważano, że na miano obiektywnych zasługują jakości pierwotne, ale 
juz niekoniecznie wtórne. Jakości trzecie, jeżeli w ogóle je wyróżniano, 
jawią się w tej perspektywie jako najbardziej subiektywne w tym sen
sie, że najprostszym ich wyjaśnieniem jest stwierdzenie, że np. weso
łość jabłka, w przeciwieństwie do jego kształtu czy nawet barwy, bie
rze się z rzutowania na jabłko stanu umysłowego podmiotu, który je 
spostrzega. Coś, co jest wesołe czy wzniosłe dla mnie, nie musi być 
takie dla kogoś innego. Co więcej, nawet dla mnie samego może ono 
być raz wesołe, a innym razem smutne. Tak mocne uzależnienie od 
stanu umysłowego jednostkowych podmiotów nie zachodzi w odnie
sieniu do jakości wtórnych, a tym bardziej do pierwotnych. Dewey 
uważał jednak, że jakości trzecie nie są wcale subiektywne. Tak więc 
sytuacja mojego zagubienia się w lesie jest przerażająca nie dlatego, że 
ja jestem przerażony i rzutuję mój stan psychiczny na wszystko dooko
ła, lecz odwrotnie - sama ta sytuacja jest obiektywnie przerażaj<:1ca, 
a moje przerażenie jest pochodną tej jej jakości. W przeciwieństwie do 
jakości pierwotnych i wtórnych, tego rodzaju jakości trzecie jak "prze
rażający" przenikają wszystkie elementy konstytuujące sytuacje i one 
właśnie je indywidualizują-:c2 . Aby jednak spełnić tę rolę, same muszą 
być indywidualne, to znaczy, że np. dwie różne sytuacje określane 
jako przerażające nie są przerażające w dokładnie takim samym sensie. 
Problemowość jednej jest inna niż problemowość drugiej i - jak pisze 
Dewey w swojej indywidualności żadna z nich nie da się wyrazić. 
w słowach43 

. 

.J
2 "The word [«quality»] is usually associated with something specific, like red. 

h<:~rci, sweet; that is. with distinctions made within a total The intended 
mav be not adequately exemplified, 

eonsiciering such qualities as are designated by the terms distressing, perplexing, 
cheerful, disconsolate. For these words do not designate specific qualities in the way 
in 1vhich hard, say, designates a particular quality of a rock. Forsuch qualities perme
ate and color all the objects and events that are involved in an experience. The phrase 
«tertiary qualities», happiły introduced by Santayana, does not refer to a third quality 
like in kind to the «primary» and <<secondary» qualities of Locke and merely happe-
ning to differ in content. For a tertiary quality al! the constituents to which 
it in fashion". The of (1939), LW 12, TS. 

+3 "A;; has been said, a qualitiltive and qualifying situation is present ils the 
background and the eontroi of every experience. It was for a similar reason that it 
was earlier stated that reference to tertiary qualities was not adequately exemplary. 
For such as are designated by «distressingn, «cheerfuh>, etc., are generał, 
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Można zastanawiać, czy Dewey nie mógł sformułować innej 
teorii indywidualizacji sytuacji, np. takiej, w której zasadą jednostko
wienia i wiązania różnych jej elementów jest nie tyle pojedyncza i nie
powtarzalna jakość trzecia, ile każdorazowo niepowtarzalna konfigura
cja powtarzalnych jakości pierwotnych i wtórnych (a nawet i trzecich). 
Taka koncepcja łączyłaby się jednak ze zbyt wyrazistym realizmem 
w sporze o uniwersalia, ponieważ każda poszczególna jakość występu
jąca w sytuacji byłaby wówczas jedynie egzemplifikacją pewnej jakości 
ogólnej. Dewey deklaruje niekiedy, że akceptuje Peirce'owski realizm 
scholastyczny (czyli umiarkowany realizm w sporze o uniwersalia), 
jednak w praktyce nieustannie podkreśla niepowtarzalny i jednostkowy 
charakter sytuacji i jej składników, co sytuuje go raczej jako kogoś 
zmierzającego w kierunku nominalizmu. Z drugiej jednak strony, gdy
by Dewey w pełni akceptował nominalizm, nie musiałby poszukiwać 

.. akurat jednej jakości trzeciej, która indywidualizuje sytuacje, ponieważ 
wówczas każda jakość, także wtórna i pierwotna, byłaby nieuchronnie 
indywidualna i zdolna do spełnienia tej roli. Niekiedy sugeruje on, że 
chociaż jakość indywidualizująca sytuację jest pojedyncza i niepowta
rzalna, to rozróżnienia i relacje, jakie pojawiły się w obrębie danej 
sytuacji (a dokładniej: funkcje przez nie generowane) są powtarzalne 

.. .~ w innych sytuacjach44
. 

· ' Trzeba podkreślić dwie rzeczy. Pierwszą, że podstawą twierdzenia 
· ,\- Deweya o obiektywnym charakterze jakości trzecich jest jego przekona

nie, że genetycznie one są właśnie pierwotne w stosunku do jakości 
wtórnych i pierwotnych. Najpierw ludzie określali słońce np. jako 
gniewne i z tego wywodzili pewne praktyczne konsekwencje dla swo
jego postępowania. Dopiero wraz z rozwojem nauki jakość "gniewu" 
zastąpiły najpierw własności wtórne, a później - pierwotne, ponieważ 
opis zjawisk przy ich użyciu pozwalał człowiekowi skuteczniej dzia-

. Można by powiedzieć, że w związku z tym opis świata w kate-

while the quality of distress and cheer that marks an existent situation is not general 
but is unique and inexpressible in words". Tamże, LW 12, 76. 

H Tamze, LW 12, 74. 
45 "lf then the empirical situation in itself is neither psychical nor physical, «sub

jective'> nor «objective», biological nor cosmical, how does it get discriminated into 
these two classes of existence7 The clue to the answer is found, l think, in the conti· 
nuity of empirical situations. They are found to be connected with one another. One 
is used as prognostic or indicative of another and is treated as productive of another. 
And, to condense a history that has required thousands of years to accomplish itself 
even partially, it has been found that to regard the angriness of the sun or the dis-
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goriach jakości trzecich jest prymitywny i należy o nim zapomnieć. 
Jednak dla monistycznie nastawionego Deweya, wychowanego na 
heglizmie i darwinizmie, argument genetyczny ma duże znaczenie. To, 
co pierwotne w sensie genezy poznania czy nauki, Dewey zdaje się 
uważać za bardziej podstawowe w sensie ontycznym. Drugą rzeczą, 
którą trzeba podkreślić jest to, że nie chodzi mu tylko o pierwotność 
i jednostkowość jakości trzeciej, indywidualizującej daną sytuację, ale 
o to, że w przeciwieństwie do jakości pierwotnych czy wtórnych 
ona przenika wszystkie elementy tej sytuacji i w ten sposób wiąże je 
w jedność. Tak więc owa jakość wyznacza granice sytuacji, o które 
zapytywał Russell. 

Nie wynika jednak z tego, że zarysmvana koncepcja jakości indywi
dualizującej sytuacje jest dobrą odpowiedzią na zarzut Russella, bo
wiem ani antologizacja tego, co pierwotne w genezie poznania, ani 
pojęcie przenikania sytuacji przez jakość trzecią nie są przekonujące. 
Nawet życzliwi Deweyowi komentatorzy mają w tym punkcie poważ
ne wątpliwości i zwykle podkreślają przynajmniej tyle, że jest to roz
wiązanie trudne do zrozumienia i mało intuicyjne46

. Ponieważ jednak 
Dewey powoływał się na tę koncepcję i uważał ją za ważny składnik 
pojęcia sytuacji, to jeśli chcemy zrozumieć jego myśl, musimy założyć, 
że choćby w takiej szczątkowej postaci (i nawet jeśli ostatecznie nie do 
utrzymania) jest ona istotnym elementem jego filozofii. 

Podkreślenie obiektywnego charakteru jakości trzecich stoi w opozy
cji do redukcjonistycznej tendencji, zapoczątkowanej w nowożytności 
wraz z racjonalizmem Kartezjusza i brytyjskim empiryzmem, zgodnie 
z którą znaczna część doświadczanego świata (własności wtórne i tym 
bardziej własności nazywane trzecimi) przeniesiona została do podmio
tu. Dewey chce jakby odwrócić tę tendencję i ukazać świat złożony 
z sytuacji, w których obiektywnie przeplatają się własności pierwotne, 

malness of the weather as efficient causes of subsequent events or as reliable 
of what is likely to occur is to frustrate power of expectation and stultify power of 
direction. Hence from the standpointsof efficiency in the produchon of conseguences 
and dependability in forecasting them, the tertiary qualities have been extruded from 
one whole class of objects, the secondary qualities following suit in due time. The 
physical object - the object of physical science - is an object constituted wholly in 
terms of these two funchons of relationship to consequences". What Are States of 
Mind (1912), MW 7, 38. 

41
' Np. Ralph Ross "The idea of underlying pervasive quality [ ... ] was of 
Importance to Dewey' s ma tut·e philosophy, but i t i s tenuous, difficult to 

lntroduction, MW 7, XVIII. 
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wtórne i trzecie, a dokładniej: wtórne i pierwotne wyłaniają się z trze
cich. Stany mentalne podmiotu wcale nie konstytuują sytuacji, lecz 
przeciwnie, są przez nie konstytuowane. Z tego punktu widzenia filo
zofia Deweya nie jest żadnym subiektywizmem. Odsubiektywizowanie 
jakości trzecich i wtórnych ma także wyraźnie antyscjentystyczny wy
miar. Nauka jawi się w tej perspektywie jako dostarczająca obrazu 
świata okrojonego z własności i wtórnych. W tym kontekście 
dowartościowane zostaje jak najpełniejsze nieredukcyjne ujęcie rzeczy
wistości, do którego bardziej zbliża zdrowy rozsądek, a zwłaszcza 
doświadczenie estetyczne, niż nauka. Ta swoista apoteoza potoczności 
ma z kolei swoje podstawy w docenieniu metody genetycznej, nasta
wionej na poszukiwanie pierwotnego obrazu świata jako podstawy dla 
obrazu naukowego47

. Ten wymiar filozofii Deweya jest dzisiaj szcze
gólnie atrakcyjny dla filozofów, którzy z jednej strony przeciwstawiają 
się scjentyzmowi, a z drugiej wszelkim subiektywizmom oraz nie 
chcą akceptować skrajnej wersji realizmu w sporze o uniwersalia. Mię
dzy innymi w tym właśnie aspekcie filozofia Deweya bywa porówny
wana z filozofią Arystotelesa. 

Deweyowska koncepcja jakości jako indyv.ridualizujących 
sytuacje i ujmowanych poprzez czucia, a nie na poziomie poznania, 
może sugerować, że same sytuacje mają charakter niefizyczny, bliższy 
mentalnemu, czy raczej psychicznemu. Wówczas Dewey mógłby być 
zinterpretowany jako panpsychista, co zważywszy na jego wczesmeJ
szy neoheglowski antynaturalizm (idealizm obiektywny) - wcale nie 
byŁoby zaskakujące: wszechogarniająca świadomość zastąpiona została

by jedynie wielością sytuacji, których tożsamość ukonstytuowana jest 
przez _C:~]Jcię. Zdając sobie z możliwości takiej interpretacji, 
Dewey mocno podkreśla, że nie jest czuciem, emocją ani 
niczym mentalnym. Przeciwnie, wrażeme 1 emocja muszą same 
być identyfikowane i opisywane poprzez bezpośrednią obecność całej 

47 "In the first science takes its of from the qualitative 
objects, processes, and instruments of the common sense world of use and concrete 
enjoyments and The scientific of colors and 
,1bstract and technici'd. But it is about the colors and af-
f<tirs. LJpon the common sense !evel, 
into as things in isolation nor yet as 
experienced, weighed and judged in reference to 
arts (including social ceremonia] arts as well as fine 
Tlic Theory of Inquiry (1939), LW 76. 

nr in q'"' i red 
viewed in isolation. They are 
płace in the occupations and 

t he gro up carries on". LL1gic. 
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jakościowej sytuacji"4
H. Chodzi mu o to, że czucia i spostrzeżenia or

ganizmu, który jest f/zatopiony" w określonej sytuacji, wyznaczone są 
do pewnego stopnia przez jej charakter, ale wynika stąd, że sama 
sytuacja jest czuciem. Moje uczucie przerażenia w sytuacji zagubienia 

w lesie spowodowane obiektywną sytuacją, ale sama ta sytua
nie jest przecież czymś psychicznym. Pozornie Dewey mówi tutaj 
na co większość ludzi by się zgodziła: że uczucie przerażenia czv 

poczucie problematyczności danej sytuacji pojawia wyh1cznie 
'"' perspektywie jednostkowego podmiotu, a nie obiektywnie; że nie 
bierze się ono stąd, iż sytuacja sama w sobie jest przerażająca czy 
kłopotliwa, z tego, że podmiot reaguje na okoliczności, które są 
neutralne wobec takich mentalistycznych określeń. Dewey jednak z pe
wnością nie chce powiedzieć czegoś takiego, skoro właśnie podkreśla 
obiektywny charakter jakości trzecich indywidualizujących sytuacje 
i twierdzi, że same te sytuacje mogą być przerażające problemowe. 
A skoro obiektywne sytuacje opisywane są w ten sposób, to podejrze
nie o panpsvchizm jest jak najbardziej na miejscu. 

Ten punkt Deweyowskiej koncepcji powodował niebywałe wręcz 
nieporozumienia. B. Russell krytykował pojęcie sytuacji wątpliwej (czy 
problematycznej), które stało się jednym z najistotniejszych elementów 
Deweyowskiej teorii badania. Cecha wątpliwości czy problematyczności 
była jedną z owych jakości trzecich. Russell ironizował, że Dewey 
pisze tak, jak gdyby sytuacje wątpliwe mogły istnieć bez kogoś, kto 
jest podmiotem wątpienia, co oznaczałoby, że można mówić np. o wąt
pliwych (czy problematycznych) sytuacjach w odległym czasie, gdy nie 
było na świecie życia. Dewey odważnie przyznawał, iż głosi właśnie 
to, z czego Russell się wyśmiewa: że mogą istnieć wątpliwe sytuacje 
bez podmiotu wątpiącego: 

Gdy termin "sytuacja wątpliwa" wziąć w znaczeniu, jakie posiada ono w kontek-
ście mojej teorii doświadczenia, to właśnie mam na ze moze ona 
istnieć bez wątpiqcej [ ... ]. Problemowa natura sytuacji ma swoje źródlo 
i pierwowzór w warunkach dysharmonii czy nierównm.Yagi, która rvtn1icznie 
powraca w interakcji organizmu i środowiska w Wi1runk3ch egzemplifikowa

rozumiany nie jako "uczucie", ale jako orgcmiczne zachowilnie 
się np. w i w aktach 

pożywienia4q. 

Tamże, LW 12, 74. 

Warranted Assertibility and Truth LW 14, 184-185. 
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Deweyowi nie chodzi więc o wyposażanie świata w takie cechy 
psychiczne, jakie jawią się w jednostkowym doświadczeniu danej oso
by. Głód rozumiany jako cielesny stan określonego rodzaju, wyrażający 
się w określonych zachowaniach nie jest "uczuciem" głodu/ ale stanowi 
obiektywną podstawę tego uczucia. Podobnie problernatyczność pewnej 
sytuacji widzianej z perspektywy podmiotu nie jest problernatycznością 
sytuacji obiektywnie wziętej. Dewey stosuje niekiedy bardziej bezbar
wny termin "sytuacja nieokreślona", w którym odniesienie do psychiki 
jest nieco zneutralizowane. Można by więc powiedzieć, że dla niego 
problemowy charakter sytuacji widzianej z naszej perspektywy wyzna
czony jest przez obiektywną nieokreśloność, nierównowagę w obrębie 
sytuacji50 . Ponieważ tę nieokreśloność Dewey nazywa też problerna
tycznością, powstaje domniemanie, że "wyposaża" on pozapodmioto
wy świat w cechy, które jak sądzimy - przysługują tylko pod
miotowi. 

Takie tłumaczenie nie jest jednak wystarczającą odpowiedzią na 
zarzut Russella. Nawet jeśli użyjemy terminu "sytuacja nieokreślona" 
zamiast "sytuacja wątpliwa" czy "sytuacja problemowa", to przecież 
wydaje się on odnosić do sytuacji ujmowanej z perspektywy podmiotu 
(jednego lub wielu). Russell zakwestionowałby z pewnością obiekty
wistyczne rozumienie tego terminu. Jednak w istocie cała rozbieżność 
między Russellem a Deweyern sprowadza się do sposobu pojmowania 
świata i relacji podmiotu do świata. Dla Deweya świadomy podmiot, 
który uczestnikiem konkretnych sytuacji, nie może być traktowany 
jako obserwator, ale właśnie jako uczestnik. W pewnym więc znacze
niu, mówienie o świecie widzianym z perspektywy podmiotu czy 
o świecie pozapodmiotowym nie ma dla Deweya większego sensu. 
Jeśli marny do czynienia z sytuacjami nieokreślonyrni, w których bierze 
udział świadomy podmiot, np. z sytuacją zagubienia się Jana w lesie, 
wówczas mówienie o stanie świata (czy jego fragmentu) poza podmio
tem, tak jak gdyby podmiot ten był "wyjęty" z owej sytuacji, byłoby 

ó<J "A variety of names serves to characterize indeterminate situations. are 
disturbed, troubled, ambiguous, confused, ful! of conflicting tendencies, obscure, etc. 
It is the situation that has these traits. We are doubtful because the situation is inhe
rently doubtful. Persona! states of doubt that are not evoked by and are not relative 
to some existential situation are pathological; when they are extreme they constitute 
the mania of doubting". Logic. The of LW 12, 109. 
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JUZ mówieniem o zupełnie innej sytuacji51
. Sytuacja nie jest więc 

przerażająca czy problematyczna wyłącznie ze względu na stan umysłu 
Jana. Ale nie jest też ona taka całkowicie niezależnie od Jana. Gdyby 
bowiem nie było go w lesie, nie zaistniałaby taka sytuacja. Można 
powiedzieć, że jest ona przerażająca ze względu na obiektywne relacje, 
jakie ją konstytuują. Jan może te relacje błędnie oceniać, może nie 
dostrzegać grozy sytuacji lub przesadzać w ocenie zagrożeń. Jednak, 
według Deweya, sytuacja obiektywnie (choć nie całkowicie niezależnie 
od podmiotu) jest jakaś; jak obrazy Goi przesyca ją pewna specyficzna 
jakość trzecia, która stanowi (albo przynajmniej powinna stanowić), 
podstawę stanu umysłu owego podmiotu współtworzącego sy
tuację52. 

Powyższe wyjaśnienia, choć eliminują podejrzenie o panpsychizm, 
nie dostarczają jasnej idei tego, czym jest owa jakość indywidualizująca 
sytuacje i w jaki sposób spełnia ona swoją funkcję. Dewey, niestety, 
nie rozwinął tej koncepcji, więc dalsze rozważania na ten temat mogą 
iść albo w kierunku hipotetycznego jej uzupełnienia, albo w stronę 
poszukiwań motywacji, która za nią się kryła. Jednak wszelkie uzupeł
nienia musiałyby najpierw uporać się z licznymi pytaniami nasuwają-

~: "The statement that individuals live in world means, in the concrete, that 
live in a series of situations. And when it is said that they live in these situa

tions, the meaning of the word •dn>> is different from its meaning when it is said that 
pennies are «in» a poeket or paint is «in•> a can. It means, once more, that interaction 
is on between an individual and objects and other persons. The conceptions of 
situation and of interaction a re inseparable from each other". and Educat1011 

LW 13, 25. 
52 We wprowadzeniu do pierwszego tomu Latcr Works Sidney 

jeden z uczniów, przyjaciół i najbliższych współpracowników Deweya w następujqcy 
wyjaśnia tę koncepcję jakości: "These traits or qualities are not 

in the sense of having a private locus that cannot be shared by others. They characte
rize states of affairs, are functions of an environment; their presence is ascertainab!e 
in the same way as are other facts. For example, it is sometimes the case that a per
son feels anxiety or fear in a situation in which there really is no danger, in which 
there is nothing to be fearful about. !n sucha case his fear is real enough, manifested 
by his behavior in waJking gingerly, as if he were picking his way in a minefield, on 
a sidewalk streaming with pedestrians on all sides of him. The persistence of this fear 
or anxiety in the situation wou[d be evidence that he was suffering a neurosis. On 
the other hand, there may be an individual who even in an actual minefield feels no 
fear or danger as evidenced by the fact that his behavior is no different from what 
it is, say, on a picnic field. Now if it is a genuine minefield in which he finds himself, 
we may cali him fearless but to cal! him such presupposes that the situation itself is 
fearful or dangerous" lntroduction, LW 1, XL 
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cymi się w związku z samym pojęciem sytuacji53
. Wystarczy wymie

nić tylko jeden z nich: problem krzyżowania się sytuacji, aby na jego 
przykładzie pokazać wielorakie trudności, na jakie napotyka ta koncep
cja. Zagadnienie to ma dwie strony: chodzi o krzyżowanie się sytuacji 
w synchronii i w diachronii. Tutaj zajmę się głównie pierwszą z nich. 
Druga stanie się bardziej zrozumiała po omówieniu Deweyowskiej 
koncepcji badania. 

Problem wiąże się z niejasnością, którą wyraża następujące pytanie: 
czy gdy np. kilka osób jednocześnie uczestniczy w pewnych zdarze
niach i różnie je odbiera (jedni jako przerażające, a inni jako zabawne), 
to tworzą one jedną sytuację czy kilka? Jeśli kilka, to mamy do czynie
nia z synchronicznym krzyżowaniem się lub wręcz nakładaniem się na 
siebie sytuacji, co wymagałoby przypisania tym samym przedmiotom 
różnych jakości konstytuujących każdą z nich lub uznania, że w każdej 
z tych sytuacji mamy do czynienia z różnymi przedmiotami. Przy 
takiej koncepcji łatwiej byłoby ową jakość indywidualizującą sytuację 
potraktować jako stan danego podmiotu, ale wówczas zagubilibyśmy 
to, co Dewey mocno podkreślał - że jakość ta nie jest subiektywna. 
Gdy natomiast powiemy, że mamy do czynienia z jedną sytuacją, to 
problematyczne stają się zarówno jednostkowość, jak i wyrazisty cha
rakter indywidualizującej ją pojedynczej jakości. Jeśli dla Jana sytuacja 
s, w której uczestniczy także Anna, jest przerażająca i problematyczna, 
a dla Anny zabawna i nieproblematyczna, to albo tylko jedno z nich 
poprawnie ujmuje charakter sytuacji, albo jest ona obiektywnie zara
zem przerażająca i zabawna. W pierwszym przypadku można by za
chować tezę o obiektywnym, pojedynczym i określonym charakterze 
jakości indywidualizującej sytuacje, ale przecież moż.e być tak, że za
równo opis Anny jak i Jana jest poprawny. Nie musi być tu sprzecz
ności, ponieważ mogą to być opisy tej samej sytuacji z nieco innych 
perspektyw. Chcąc utrzymać twierdzenie o pojedynczym charakterze 
jakości indywidualizującej tę sytuację, trzeba stwierdzić, że charakter 

Pracą, która z perspektywy filozofowania w stylu analitycznym ukazuje liczne 
trudności z Deweyowską koncepcją sytuacji jest książka L. Nissena John 

Inquir!J and Trut/1. Nissen od początku akceptuje pierwotny charakter pew
nych zróżnicowań (zwłaszcza podmiot-przedmiot), o których Dewey twierdzi, że są 
wtórne. Z perspektywy zwolennika filozofii Deweya książka ta może być uznana 
nierzetelną, ale z punktu widzenia kto jest pewien, że takie zróź:nicownia jak 
podmiot-przedmiot są pierwotne i nieprzekraczalne, jest ona znakomitym przykładem 
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owej jakości nie jest wyrazisty, że zawiera ona w sobie zarazem jakość 
"bycia przerażającym" i "zabawnym". Dewey podkreślał przecież, że 
jest ona pojedyncza w innym sensie niż pojedyncze są jakości pierwot
ne i wtórne, ponieważ przenika składniki sytuacji, a więc jest w pew
nym sensie "rozlana" po nich wszystkich, i co ważniejsze - nie da 
się jej wyrazić w słowach54 • Jako taka może być nazwana "przerażają
cą" lub "zabawną", ale obydwa określenia nie będą adekwatne, cho
ciaż - używając scholastycznego sformułowania będą one cum fund
amen to in re, będą odnosiły się do czegoś w rodzaju wspólnej "formy", 
której uszczegółowieniem jest cecha bycia przerażającym i bycia za
bawnym. 

T o wszystko nasuwa zresztą myśl, że w związku z Deweyowską 
koncepcją jakości odtworzyć by można w odniesieniu do pojęcia 
sytuacji całą skomplikowaną średniowieczną debatę na temat jednost
kowienia substancji. Najbliższe Deweyowi byłoby zapewne rozwiązanie 
Jana Dunsa Szkota, który uznawał pojedynczą haecceitas za coś w ro
dzaju szczególnej własności indywidualizującej złożenia z materii i for
my oraz nadającej im realność55 . Trzeba jednak zaznaczyć, że Dewey 
jest w trudniejszym położeniu niż Duns Szkot, ponieważ staje przed 
nim wspomniane pytanie o krzyżowanie się sytuacji. Gdyby nawet 
sytuacje indywidualizowane były przez pojedynczą, niewerbalizowalną 
i obiektywną jakość, to i tak jest rzeczą oczywistą, że pewne elementy 
sytuacji s mogą być zarazem elementami wielu innych sytuacji, np. x. 
y i z. Skoro zaś wszelkie składniki sytuacji Dewey chce traktować jako 
jej funkcje, to trzeba by wówczas powiedzieć, że przedmiot P jest fun
kcją wszystkich tych sytuacji. Nie posiadając żadnej pozasytuacyjnej 
tożsamości, musiałby być on odrębnie konstytuowany przez sytuacje 
s, x, y i z lub uznany za inny w każdej z nich. Akceptacja tego rodzaju 
rozwiązania oznaczałaby narażenie się na cały szereg trudności analo
gicznych do tych, jakie niesie ze sobą Berkeleymvski idealizm w popu
larnej wykładni. 

Istnieje kilka sposobów uniknięcia kłopotów: a) uznanie zgodnie 
z sugestią Russella że obok wielości partykularnych sytuacji istnieje 
jedna, wszystko obejmująca sytuacja, b) uznanie istnienia pewnej poza
sytuacyjnej podstawy dla tego procesu i tym samym ograniczenie zak
resu stosowalności koncepcji sytuacji. Sugestię Russella Dewey zdecy-

"
4 Por. Tiu: Theon; of (1939), LW 12,73-75. 

Por. E. Z i e l i !'i s k i, Duns Szkot, s. 357. 
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dowanie odrzuca, ponieważ chce odciąć się od wcześniej głoszonej 
wersji holizmu56. Istnieją natomiast przesłanki do stwierdzenia, że 
zwłaszcza w późniejszym okresie twórczości, począwszy mniej więcej 
od lat trzydziestych, skłania się on do akceptacji rozwiązania b. Na 
przykład w książce Experience and Education z 1938 r. pisze: "Gdy jed
nostka przechodzi z jednej sytuacji do drugiej, jej świat, jej otoczenie 
rozszerza się lub zawęża. Nie jest tak, że przechodzi ona do innego 
świata, ale do innej części lub aspektu tego samego świata" 57 . 
fragment sugeruje, że jednostka zachowuje wobec sytuacji pewną auto
nomię i że istnieje jakaś pozasytuacyjna podstawa jedności świata. 

Gdyby miała nią być sama jednostka lub zbiór jednostek (społeczeń
stwo), wówczas Deweya należałoby interpretować jako subiektywistę 
i relatywistę głoszącego, że jednostki i społeczności kreują różne sytua
cje, różne kultury, a następnie są wtórnie przez nie kszałtowane. Gdy
by podstawą jedności świata miała być ewoluująca przyroda, trzeba 
byłoby interpretować Deweya głównie jako biologicznego naturalistę 
głoszącego, że natura, tak jak opisuje ją biologia lub ewentualnie pew
na metafizyka, jest pozasytuacyjna. Możliwa jest również koncepcja 
h:1cząca obydwie te tezy: człowiek jako organizm jest tworem ewoluują
cej (pozasytuacyjnej) natury, generuje on jednak, wspólnie z innymi 
jednostkami, świat, którego nie da się opisać bez pojęcia sytuacji. Świat 
ten, subiektywny lub co najwyżej intersubiektywny, współhvorzy z ko
lei samą jednostkę rozumianą tym razem nie jako organizm, ale jako 
umysł, który zawiera pewne treści i przeżycia. Tak zinterpretowany 
Dewey byłby prekursorem i reprezentantem rozległego nurtu, który za 
klucz do zrozumienia świata uznaje z jednej strony biologię, a z dru
giej nauki społeczne, zwłaszcza takie jak socjologia, psychologia spo
łeczna czy antropologia kulturowa. 

Jednak taka interpretacja napotyka na "opór" tych licznych tekstów 
Deweya, w których podkreśla on pierwotność i neutralność sytuacji 

indywidualizującej ją pojedynczej jakości) wobec zróżnicowania 

"" "In actual inquiry, movement toward a unified orciered situation exists. But it 
1s always a unification of the subject-matter w hi ch constitutes an individual problema
bc situation. !t is not unification at large". The Tlzeory oj Inquiry (1939), LW 12, 
523. Dewey przywołuje ten fragment w odpowiedzi na zarzut Russella, że kon
cepcja prowadzi do holizmu. Por. Experience, Knowledge and Value: A Rejoinder 
(1939), LW 14, 33-34. 

57 LW 13, 25. 
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na pomiot i przedmiot58 . Najlepiej będzie więc opisać filozofię De
weya jako zawierającą napięcie między tymi dwoma motywacjami: 
z jednej strony do ograniczenia zakresu pojęcia sytuacjL aby uniknąć 
przynajmniej części problemów sygnalizowanych przez takich kryty
ków jak Russell, a z drugiej - do konsekwentnego opisu całego świata 
przy użyciu tego pojęcia i innych z nim związanych. Jednak ta druga 
motywacja bierze górę w jego tekstach. Z tego właśnie powodu nie
dwuznacznie zarzuca Russellowi, że jego naturalizm jest połowiczny, 
ponieważ utrzymuje przeddarwinowski dualizm prywatnego doświad
czenia ludzkiego i obiektywnego świata59 • Tymczasem naturalizm 
powinien być, w rozumieniu Deweya, antydualizmem. Gdy natomiast 
cechę problemowości sytuacji rozumie się jako wyłącznie umysłowy 
stan podmiotu, to akceptuje się trudny do wyjaśnienia dualizm między 
problemowością stanu umysłu i zdeterminowanym charakterem świata. 
Gdyby problemowość była tylko umysłowym stanem podmiotu, to -
zdaniem Deweya także i wiedza, którą uzyskujemy w procesie roz
wiązywania problemu powinna być tylko stanem umysłu podmiotu, 
a tymczasem Russell i wielu innych traktuje ją jako coś obiektywnego, 
w pewnym sensie niezależnego od podmiotu60

. Dewey chwali Russel-

"Hence, it is more than pertinent for me to point out that, according to my 
theory, while the initial problematic situation and the fina! transformed resolved 
situation are immediately qualitative, no situation is subjective nor involves 
a subject-object relation". Valuation Judgments and Immediate Qua!ity 
L\V 15, 70 

"
9 "Of course. one who holds, as Mr. Russell seems to do, to the doctrine of the 

eXJstence of an independent subject as the cause of the «doubtfulness» or <<problema
tic of situations will take the view he has expressed, thus confirming my 
opinion that the difference between us has its basie source in different views of the 
nature of experience, which in tum is correlated with our different conceptions of the 
connection existing between ma n and t he re s t o f the world. M r. Russell ha s not envi
saged the possibility of there another generic theory of experience, as an alter
native to the pre-Darwinian conceptions of Hegel, on the one hand, and of Mili, on 
the other". Propositions, Warranted Assertibility, and Truth ), LW 14, 186. 

60 "In concluding this part of my discussion, l indu!ge in the statement of some 
that puzzle me, things connected, moreover, not just with Mr. Russell's view, 

but with views that are widely held. (l) l am puzzled by the fact that person:; who 
a re systematically engaged wit h inquiry into questions, in to problems (as philosophers 
certainly are), are so incurious about the existence and nature of problems. ([l) !f 
a is one end-term in a relation of which objects (events) are the other end
-terms, and if doubt is simply a state of a subject, why isn't knowledge also simply 
and only a s ta te of mind of a subject? And (III) the puzzling thing already mentioned: 
How can anybody look at both an object (event) and a proposition about it so as to 
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la za to, że pojęcie "korespondencji" stara się rozumieć czysto przyczy
nowo, co ułatwia wyjaśnienie poznania w kategoriach naturalistyczych. 
Uważa jednak, że zbytnio izoluje on podmiot i przedmiot, co powodu-

że w końcu pojawia się potrzeba wytłumaczenia, na czym polega 
owa relacja korespondencji. Tymczasem, według Deweya, ontologicznie 
pierwotny jest stan relacji i wielorakich interakcji organizmu z otocze
niem. To, co dzieje "wewnątrz" organizmu, nie jest wcale podsta
wowym punktem odniesienia. Ważniejsze jest spojrzenie akcentujące 
sytuacyjny charakter świata, w którym organizm czy podmiot i jego 
wnętrze jest jedynie modyfikacją obiektywnych cech, tak jak uczucie 
głodu bierze się z obiektywnych uwarunkowań. Z tego punktu widze
nia świat jest zbiorem naturalnych sytuacji rytmicznie przechodzących 
od stanu względnej harmonii do stanu dysharmonii, który z kolei 
wyzwala "siły" prowadzące do harmonii itd. 

Konsekwentny opis świata przy użyciu tak rozumianej kategorii 
sytuacji nie jest jednak możliwy: prędzej czy później musi pojawić się 
punkt widzenia podmiotu uczestniczącego w sytuacjach. Nawet bo
wiem jeśli ów podmiot pojmie się jako integralny składnik sytuacji, to 
i tak trudno jest pominąć spojrzenie na nią z jego perspektywy lub 
z perspektywy znaczenia sytuacji dla niego. Wówczas jednak sytuacje 
nabieraj<! zewnętrzności wobec podmiotu, który przecież może uczes
tniczyć w wielu z nich zarówno diachronicznie, jak i synchronicznie. 
U Deweya znajdziemy liczne opisy sytuacji z tego punktu widzenia. 
Praktycznie cała Logika, która zawiera jego teorię badania, czyli (w 
uproszczeniu) rozwiązywania sytuacji problemowych, napisana jest nie 
tyle "z punktu widzenia sytuacji", co z perspektywy ,,podmiotu uczes
tniczącego w sytuacjach". mamy zatem tutaj do czynienia z nie
spójnością? Niekoniecznie. Trzeba bowiem pamiętać, że ontologiczna 
zależność zróżnicowania na podmiot i przedmiot od niezróżnicowa
nych jeszcze sytuacji nie musi oznaczać nierealności tego zróżnicowa
nia, a jedynie jego wtórną, pochodną realność. Duże znaczenie ma 
tutaj sposób rozumienia relacji tego, co genetycznie pierwotne do tego, 
co wtórne. Do tego zagadnienia jeszcze wrócę w następnych paragra
fach tego rozdziału. 

determine whether the two «correspond»? And if one can look directly at the event 
in persona, why have a duplicale proposititm or to 
snme theories) about it unless, perhaps, as a convenience in communication with 
others7 "Tamże, LW 14, 187. 
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Powstaje pytanie, po co Dewey tak mocno podkreślał, że prawdzi
wymi metafizycznymi indywiduami są sytuacje? Nasuwa się odpo
wiedź, że starał się dostarczyć podstawy dla jednolicie naturalistyczne
go obrazu świata. Jednym z problemów naturalisty jest bowiem wyjaś
nienie treści i sposobu ich przeżywania przez podmiot. Same treści 
naturalista może tłumaczyć tym, że pochodzą one zarówno ze świata 

biologii, jak i z interakcji organizmu z otoczeniem. Jednak to, że jawią 
się one jako coś problematycznego lub przerażającego, zdaje się być 
wyłącznie cechą podmiotu, a nie świata poza nim. Taki pogląd świet
nie wspiera dualizm umysłu i ciała, podmiotu i świata. Gdyby jednak 
sam świat był w pewnym sensie problemowy czy przerażający, to 
i subiektywne poczucie zakłopotania czy zatrwożenia mogłoby mieć 
całkiem naturalną podstawę. Dokonując "wpisania" w świat pewnych 
cech, uważanych dotąd za dotyczące wyłącznie wnętrza podmiotu 
(jego umysłu) Dewey buduje most między umysłem i światem, most, 
którego naturalista bardzo potrzebuje- o ile oczywiście nie jest natura
listą redukcyjnym czy eliminacyjnym, który po prostu przeczy istnie
niu stanów i własności mentalnych innych niż fizyczne; tego rodzaju 
naturalizm rodzi jednak pytanie o zasadność takiej redukcji czy elimi
nacji. Ceną, jaką Dewey płaci, jest wprawdzie narażenie się na zarzut 
panpsychizmu, ale sądził on, że można go skutecznie odeprzeć. Jednak 
nawet gdybyśmy uznali, że przekonujące jest jego twierdzenie, iż np. 
uczucie przerażenia ma swoją ontyczną podstawę w sytuacji, która 
obiektywnie jest przerażająca (mniej więcej tak, jak uczucie głodu jest 
uzaleznione od określonego stanu organizmu), to ciągle pozostanie 
inne, poważniejsze pytanie, skąd pojawiła się na świecie owa pier
wszoosobowa perspektywa podmiotu uczestniczącego w sytuacjach. 
A do tego można dodać cały szereg innych pytań, np. o pojawienie się 
języka i znaczeń, które ludzie za jego pomocą wyrażają. Dewey był, 
oczywiście, świadom tych problemów i starał się je rozwiązać poprzez 
budowanie czegoś, co najlepiej byłoby nazwać spekulatywną historią 
ewolucji. Sugerował, że w związku z pojawieniem się określonego 

rodzaju problemów powstawały odpowiednie "instrumenty" dla ich 
rozwiązywania, wśród nich umysł z jego pierwszoosobową perspekty
wą oraz język. 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 
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np. pojawiła się refleksja i inteligencja, czyli umiejętność radzenia sobie 
przez organizm w sytuacjach nowych. 

Tym zagadnieniom przyjrzę się dokładniej w następnym rozdziale. 
Obecnie trzeba natomiast jeszcze omówić ważne zastosowanie pojęcia 
sytuacji do koncepcji badania czy poszukiwania (inquiry). Nie chodzi 
tu tylko o badanie naukowe ani nawet o wyłącznie ludzkie badanie 

poszukiwanie, ale o wszelkie T/kontrolowane ukierunkowane 
przekształcanie sytuacji nieokreślonej w taką, która jest na tyle określo
na w swoich składowych zróżnicowaniach i relacjach, że przekształca 
składniki sytuacji pierwotnej w zunifikowaną . Mówiąc kró
cej, badanie jest ukierunkowanym przekształcaniem sytuacji nieokreślo
nej w określoną62 . Sytuację nieokreśloną, która jest punktem wyjścia 
badania, można nazwać inaczej niepewną, nieustaloną, wątpliwą czy 
pytajną. Wiemy już, że nie chodzi o to, iż jest ona niepewna czy nie
ustalona dla kogoś, ale że niejako sama w sobie jest właśnie taka. Trze
ba jednak ciągle pamiętać, że wyrażenie nsama w sobie" nie oznacza 
w tym przypadku całkowitej niezależności od takiego innego pod
miotu (niekoniecznie ludzkiego), ponieważ pewien podmiotjest zwykle 
jednym ze składników sytuacji. Inaczej mówiąc, sytuacja jest "otwarta" 
na badanie w tym znaczeniu, że jej składniki w jakimś sensie udoma
gają s1ę reorganizacji, usunięcia owego pierwotnego stanu, który 
mozna też określić jako stan napięcia czy braku homeostazy63

. Dewey 
podkreśla, zgodnie ze swoją koncepcją jakości indywidualizującej sytu
acje, ze ów stan nieokreśloności czy problemowości jest niepowta
rzalny: 

Owa szczególna tego, co przenika dane elementy, tworząc z nich sytuację, 
nie jest ogólnie wziętą niepewnością; jest ona problematycznością 

(doubtfulne::;s), która że sytuacja jest właśnie tą, a nie inną. Ta nie-
określone badanie i co to ona wyznacza 

[ ... ].Gdyby nieokreśloność sytuacji pozbawio~ 
na była cechy prowadziłoby to do w rodzaju] kompletnej 
paniki; odpowiedź na taką sytuację miałaby formę czy dzikich działat164 . 

61 Logic. Tiu: Theory of Inquiry (1939), LW 12, 108. 
62 Por. Tamże, LW 12, 121. 
63 Por. Tamże, LW 1, 109. 
64 Tamże. 
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Widzimy więc, że w Logice (bo z tej książki pochodzi powyższy 
fragment), owa jakość nie tylko indywidualizuje sytuacje, ale także 
wyzwala badanie, które prowadzi do przekształcenia sytuacji nieokreś
lonej w określoną, i wyznacza jego procedury. Deweyowi chodzi za
pewne o to, że problemowość sytuacji zagubienia konkretnej osoby 
w lesie "domaga się" zastosowania innych procedur czy metod, aby 
doprowadzić do sytuacji określonej niż problemowość sytuacji napięć 
między członkami danej rodziny. W tym sensie od charakteru proble
mowości sytuacji zależy dalsze postępowanie. Obydwie sytuacje są 
więc już jakoś wstępnie określone w tym znaczeniu, że wyzwalają 
pewne ukierunkowane badanie. Jeżeli natomiast w sytuacji nie ma 
wstępnej określoności, to stan taki jest chaosem, który rodzi co najwy
żej ślepą czy dziką aktywność. Istnieją bowiem sytuacje, które Dewey 
nazywa nieuporządkowanymi. One nie powodują żadnego ukierunko
wanego działania: są nieuporządkowane i takimi pozostaną65 . Ściśle 
rzecz ujmując, ich nie można nawet określić jako problematyczne, 
ponieważ cecha problematyczności wskazuje już na pewne wstępne jej 
zdeterminowanie i na możliwość rozwiązania, a w tym przypadku 
mamy do czynienia z czymś w rodzaju chaosu, całkowitego niezdeter
minowania. 

Siłą, która zmierza do porządku i harmonii, nie jest wszystko obej
mujący i wszędzie obecny Rozum, ale coś, co Dewey nazywa inteligen
cją. Tak jak sytuacje można pojmować jako fragmenty rozbitego heg
lowskiego Absolutu, tak inteligencja jest czymś w rodzaju rozbitego 
heglowskiego Rozumu. "Budzi się" ona zawsze w konkretnej sytuacji 
nieokreślonej i zmierza do jej określenia, harmonizacji66

. Dlatego nie 

65 "The idea that the intel!igibility effected by scientific or controlled inquiry 
proves the antecedent existence of an a priori rational world puts the cart before the 
horse. Moreover, it renders the appearance of blind and unordered situations an 
insoluble problem save by drawing a hard and fast metaphysical line between the 
world of phenomenal appearances and the world in its reality. Finally, the challenge 
to make the world more reasonable is one that is ever-renewed, since it is a challenge 
to execute concrete operations at definite places and times. The working scientific 
faith is the belief that concern for objective continua! inquiry, with assiduity and 
courage in its performance, is capable of becoming habitual with an ever-increasing 
number of human beings. The idea that the faith of science is a belief that the world 
is already in itself completely rational is not so much inspiration to work as it is 
a justification of acquiescence". Tamże, LW 12, 524. 

66 "That problematic situations are resolvable (though the means of attaining 
solutions may not be practically available at a given time) is certainly a working 
postulate of inquiry, and it is true that such resolution renders intelligible what was 
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istnieje, według Deweya, żadna pozasytuacyjna, wszystko obejmująca 
racjonalność. Inteligencja, podobnie jak cecha problematyczności, nie 
jest w sensie źródłowym własnością podmiotu lub podmiotów uczest
niczących w danych sytuacjach. Nie jest też cechą społeczności tych 
podmiotów. Dewey pisze o niej w taki sposób, jak gdyby była autono
miczną siłą w obrębie przyrody zmierzającą do unifikacji, harmonii, ale 
zawsze w zakresie poszczególnych sytuacji. Ludzka jednostkowa 
i zbiorowa inteligencja jakoś w niej uczestniczy, lub inaczej: z niej wy
rasta. Pojęcie inteligencji, które Dewey niekiedy traktuje jako synonim 
"badania", lepiej również niż pojęcie rozumu oddaje jej praktyczny 
wymiar, jej elastyczność i twórczy charakter, co wiąże się z kolei 
z tym, że zawsze operuje ona w obrębie konkretnych sytuacji. Stąd 
właśnie bierze się przekonanie wielu zwolenników Deweya, że każdy 
problem ma charakter sytuacyjny i że w związku z tym należy zrezyg
nować z dążenia do ogólności67 . Gdyby nie niechęć Deweya do termi
nu "epistemologia", można by na określenie jego koncepcji ukuć ter
min "epistemologia sytuacyjna", analogicznie do funkcjonującego wyra
żenia "etyka sytuacyjna". W każdym razie to, co nazywa on teorią 
badania lub logiką, jest właśnie czymś w rodzaju takiej sytuacyjnej 
epistemologii, czy może lepiej: sytuacyjnej metodologii68

. 

Z wyżej przytoczonego opisu badania (inteligencji) wynika, że jest 
ono przede wszystkim pewnym ukierunkowanym działaniem, prze
kształcającym sytuacje nieokreślone w określone. Jeżeli tak, to sama 

previously unintelligible. But extension of these principles beyond the bounds of 
a plurality of problemabc situations has no warrant. The existence of problemabc 
situations is a challenge to inquiry-that is, to operative intelligence". Tamże, LW 12, 
52-t. Warto podkreślić, że Dewey używa tu zamiennie pojęć "inteligencja" i "badanie". 

~>? W tym punkcie zachodzi duża zbieżność z poglądami późnego Wittgensteina. 
Odpowiednikiem Deweyowskiego pojęcia sytuacji byłoby u niego pojęcie "gry". Sens 
terminów czy "ruchów" w danej grze jest dla niej specyficzny i nie moze być genera
lizowany. O ile jednak Wittgenstein zdawał się traktować poszczególne gry jako 
wytwór społeczny, to Dewey ujmuje szeroko rozumiane sytuacje jako w pewnym 
sensie autonomiczne wobec wszelkich podmiotów, jako pierwotne składniki świata. 

68 Tego rodzaju koncepcja rodzi jednak trudność związaną z uprawomocnieniem 
wszystkiego, co mówi się o sytuacjach w metajęzyku. Na przykład samo stwierdzenie, 
że każdy problem jest sytuacyjny nie jest sytuacyjne, a jeśli jest, to dotyczy jednej 
wszystko obejmującej sytuacji. Dewey mógłby zastosować tu trategię Wittgensteina 
z Trnktatu i powiedzieć, że wszystko, co mówi się o sytuacjach w metajęzyku, jest jak 
dr<1bina, którą ost<1tecznie trzeba odrzucić. To byłoby jednak- i sądzę, ze tak jest też 
w przypadku Wittgensteina -uchylenie się od problemu lub może jego uwypuklenie, 
a nie rozvviązanie. 
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sytuacja (określona czy nieokreślona) wydaje się być traktowana sta
tycznie (wyłącznie przestrzennie), a badanie (inteligencja) staje się 

rodzajem łącznika między sytuacjami. Badanie byłoby wówczas całko
wicie zewnętrzne wobec sytuacji, a każdy stan pośredni między sytua
cją nieokreśloną a określoną byłby czymś pozasytuacyjnym. Nic więc 
dziwnego, że Dewey włączy do pojęcia sytuacji aspekt dynamiczny 
i stwierdzi, że zarówno stan początkowy (nieokreśloności czy proble
mowości), jak i zmiany w nim zachodzące, a wreszcie stan końcowy 
(określoności czy bezproblemowości) stanowią fazy "jednej i tej samej 
egzystencjalnej sytuacji" 69

. To pozwoli mu wyeksponować jeden 
z elementów, powszechnie kojarzony z pragmatyzmem: determinacja 
sytuacji nieokreślonej nie może dokonać się wyłącznie na poziomie 
umysłu: "Przywrócenie integracji można osiągnąć [ ... ] przez operacje, 
które faktycznie modyfikują istniejące uwarunkowania, a nie jedynie 
przez procesy «mentalne»" 70

. Sytuacja nieokreślona jest bowiem dla 
Deweya w pierwszym rzędzie pewnym egzystencjalnym, tzn. fizycz
nym stanem dezintegracji wielu składników, z których jednym może 
być organizm. Jakakolwiek zmiana w tym układzie może się dokonać 
tylko przez działanie, które spowoduje reorganizację tych składników. 
Wszystko, z czym mamy do czynienia na poziomie mentalnym, np. 
rozumowanie, stanowić może jedynie instrument ułatwiający działanie, 
który wszelako sam w sobie jest bezsilny71

. Jeżeli działanie tak pojęte 
nazwiemy praktyką, to zauważymy od razu, że nazwa ta odnosi się 
do czegoś egzystencjalnego, czyli niementalnego. To, co umysłowe, 
musi być rozpatrywane w kontekście działania, jako jeden z elementów 
mogących je usprawnić, a więc jako coś w rodzaju instrumentu. 

Warto podkreślić, że wbrew temu, co podkreśla wielu interpretato
rów Deweya, modelem dla tego, co nazywa on badaniem, nie jest 

óY "[ ..• ] the doctrine that the original indeterminate situation and the eventua 1 

resoh·ed one ilre initial and terminal phases of one and the same existential 
situation, involved in every chapter of my in every taken 
up". lnquiry nnd Indeterminateness of Situations (1942), LW 15, 36 

Thl.' ThconJ lnquiry LW 12, l O. 
71 "The transformatlon is existential and hence temporal. The pre-cognitive unset

tled situation cnn be settled modification of its constituents. Experimental 
operiltions change existing conditions. Reasoning, as such, can provide mec.ns for 
effecting the change of conditions but by itself cannot effect it. Only execution of 
existential operations directed an idea in which ratiocination terminates nm 
wbout the re-ordering of environing conditions required to procluce a settled and 
unified situation" LW 12, 121 
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wcale nauka z jej często teoretycznymi problemami, z jednej stro
ny przystosowywania się organizmów do środowiska, a z drugiej 
- nieco zmodyfikowana Heglowska dialektyka. Konkretny organizm 
wraz ze swoim otoczeniem (zawsze ograniczonym, czyli nie obejmują
cym całości świata) konstytuuje daną sytuację nieokreśloną, a więc 
pewien izolowany stan napięcia, braku równowagi, który w sposób 
naturalny "dąży" do likwidacji napięć. Ten element Dewey zaczerpnął 
bez wątpienia od Darwina. Od Hegla pochodzi jednak przekonanie, że 
to nie organizm jest podmiotem procesu badania, lecz jakby jego wy-
konawcą lepiej: podwykonawcą) i przy okazji współtwórcą. 
równo sam organizm, jak i jego umysł jest więc funkcją tego, co stano
wi właściwy podmiot dziejów, a tym są konkretne sytuacje nieokreślo
ne, zmierzające do stanu homeostazy poprzez proces zwany badaniem. 
Ponieważ tak rozumiane badanie Dewey nazywa niekiedy inteligencją, 
można by powiedzieć, że podmiotem dziejów jest inteligencja niejako 
"klucząca" w różnych fragmentach świata i wzmacniana przez szcze
gólne właściwości ludzkiego organizmu, który staje jej instrumen
tem. Trzeba jednak pamiętać, że inteligencja ta nie ma żadnej we
wnętrznej jedności. Zarówno podmiot, jak i przedmioty mają funkcjo
nalny charakter względem tak pojętej inteligencji czy procesu bada
nia72. Do natury tego procesu należy również to, że nie ma on cha
rakteru wyłącznie mentalnego. 

W tej tezie pobrzmiewa echo koncepcji wysuwanych przez tzw. 
lewicę heglowską, które zresztą dobrze harmonizują ze wspomnianym 
elementem pochodzącym od Darwina. Jest też w niej ostrożny opty
mizm, który nie chce uznać całkowitej irracjonalności świata, ale nie 
godzi się także na heglowski pogląd, że jego dzieje zmierzają w ściśle 

określonym kierunku. Trzeba podkreślić, że teoria Deweya ma nieco 
inny kształt niż Peirce'a i Jamesa. Na pierwszy rzut oka, eksponowanie 
przez Deweya egzystencjalnego (praktycznego) charakteru całego pro
cesu badania wydaje się być zbieżne z Peirce' owską koncepcją znacze
nia, zgodnie z którą dwie teorie mają różne znaczenie, gdy prowadzą 
do różnych konsekwencji praktycznych. Tak więc zmiany na poziomie 
mentalnym czy tym bardziej terminologicznym nie muszą pociągać za 
sobą faktycznych zmian znaczenia. Jeżeli więc praktyczne konsekwen
cje przekonania Jana, który będąc katolikiem sądzi, że podczas Eucha
rystii następuje transsubstancjacja, niczym się nie różnią od konsek-

72 Por. Tamze, LW 12, 122. 
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wencji praktycznych przekonania Marcina protestanta, wierzącego, 
że jest to tylko transsygnifikacja, wówczas nie ma różnicy znaczenio
wej między ich przekonaniami73

. Peirce zakłada, że żyjemy w jednym 
świecie i znaczenia różnych przekonań mogą być takie same w różnych 
sytuacjach. Dewey natomiast, choć także twierdzi, że żyjemy w jednym 
świecie, mocno podkreśla, że ów świat składa się z wielości niepowta
rzalnych sytuacji. Jeżeli więc sytuacja, w której Jan wypowiada swoje 
przekonanie jest różna od sytuacji, w której czyni to Marcin, wówczas 
ex definitione znaczenia tych przekonań są różne. Pozór zgodności 
z Peirce'owską koncepcją znaczenia daje Deweyowi uznanie powtarzal
ności funkcji spełnianych przez przekonania w różnych sytuacjach. 
Przekonania te różnią się w tym sensie, że generowane są w odmien
nych sytuacjach, ale tożsame w tym, że odgrywają tę samą rolę, tzn. 
są instrumentem takich a nie innych zmian egzystencjalnych (konsek
wencji praktycznych). Próba uzgodnienia Peirce' owskiej i Deweyow
skiej koncepcji znaczenia sprawia, że wyraźniejsza staje się różnica 
między tymi filozofami w aspekcie rozumienia ogólności (czyli w spo
rze o uniwersalia). O ile Peirce może "usytuować" ogólność bezpośred
nio w świecie zawierającym continuum jakości, w świecie, który choć 
ewoluuje, nie jest podzielony na odrębne i niepowtarzalne konteksty 
(a w każdym razie nie jest podzielony "synchronicznie", a jedynie -
co najwyżej - "diachronicznie" w tym sensie, że np. w długich odcin
kach czasu pojawiają się nowe regularności porządkujące świat), De
wey musi "umiejscowić" ogólność na poziomie funkcji spełnianych 
przez określone, zawsze różne w każdej sytuacji instrumenty, przy 
czym instrumentem jest także umysł, przekonania i teorie. Tak więc 
mimo deklaracji zgodności z Peirce' owskim realizmem scholastycznym 
(czyli realizmem w sporze o uniwersalia), Dewey lokuje ogólność na 
ontologicznie "płytszym" poziomie niż Peirce. 

Podobnie jest z relacją koncepcji Deweya do pragmatyzmu Jamesa, 
rozumianego już nie tylko jako pewna teoria znaczenia, ale i prawdy. 
Dewey, podobnie jak James, zamienia synchronicznie pojętą relację: 
przekonanie (zdanie) - stan rzeczy na relację diachroniczną: projekt -
wykonanie. Tym, co podlega kwalifikacji prawdy i fałszu, jest przeko
nanie (czy teoria) rozumiane jako pewien projekt działania, który ma 
doprowadzić do pożądanych skutków. Przekonanie (czy teoria) jest 
fałszywe, gdy nie prowadzi do takich (satysfakcjonujących) skutków, 

73 Por. C. S. P e i r c e, Jak uczynić nasze myśli jasnymi?, Z. Dyjas, s. 81. 
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a prawdziwe, gdy do nich prowadzi. Taka koncepcja narażona jest na 
oczywisty zarzut subiektywizmu, z którego James nie był w stanie 
przekonująco się wybronić. Dewey jednak, jak widzimy, dokonuje 
czegoś, co można by nazwać odsubiektywizowaniem pewnych pojęć, 
zwykle łączonych z jednostkowym podmiotem ludzkim. Twierdzi więc 
np. że cecha problematyczności nie stanem umysłu pewnego pod
miotu lub grupy podmiotów, lecz obiektywnie przysługuje sytuacji. 
Może więc on równie dobrze powiedzieć - i faktycznie to czyni - że 

satysfakcja (najbardziej kontrowersyjny termin w Jamesowskim ujęciu 
prawdy) nie subiektywnym poczuciem podmiotu żywiącego pewne 
przekonanie, ale obiektywnym wymogiem sytuacji. W odpowiedzi 
Russellowi, który nie omieszkał oskarżyć Deweya o podobny do Jame
sowskiego subiektywizm, pisze: 

Russell postępuje w ten sposób, ze najpierw przekształca sytuację 

w [czyjeś] osobiste wątpienie, chociaż ja nieustannie podkreślam różnicę 
tymi dwoma rzeczami. Wprost nawet stwierdziłem, że osobiste wątpienie 

Jeśli nie odzwierciedla która jest 
zamieniaJąc na dyskomfort, utozsamia prawd<;> 

z usuni<;>ciem tego dyskomfortu. [Tymczasem] jedynym zgod-
nie z moim poglądem - tu się jest pragnienie możliwie uczciwego bez-
stronnego rozwiązania problemu zawartego w "Satysfakcja" 
nieniem warunków wyznaczonych przez problem. Osobista 
tu wyrastająca z dobrze wykonanej pracy, [tzn.] z wymaga-

pracy. Nie ma ona jednak żadnego znaczenia dla określenia '.V aż

przeciwnie Jest ona uwarunkowana przez tę 

Dewey słusznie broni się przed posądzeniem o subiektywizm rozu
miany jako relatywizm indywidualistyczny, zgodnie z którym miarą 
(kryterium) prawdy jest poczucie satysfakcji poszczególnych jednostek. 
Skoro satysfakcja nie jest stanem podmiotu, lecz "warunków wyzna
czonych przez problem" (dodajmy: problem rozumiany również obiek
tywistycznie), to zarzut Russella jest bezprzedmiotowy. Jednak gdy 
zgodzimy się na takie obiektywistyczne rozumienie "problematycznoś
ci" i "satysfakcji" (czego Russell zdecydowanie nie chciał uczynić uwa
żając, że Deweyowskie decyzje terminologiczne są zupełnie nieintuicyj
ne), zarzut subiektywizmu da się łatwo przeformułować w zarzut 
kontekstualizmu, czyli stanowisko, które można nazwać relatywizmem 
sytuacyjnym. 

Experience, Knowledge and Value: A Rejoinder (1939), LW 14, 56. 
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Dewey mógłby uniknąć tego zarzutu, gdyby uznat że istnieje pew
na hierarchia sytuacji, a zwłaszcza gdyby zgodził się na to, że obok 
poszczególnych sytuacji i badań istnieje jedna wszechobejmująca sytua
cja i badanie, której próbą rozwiązania jest np. rozwijająca się nauka. 
Jeśli rozstrzygnięcia uzyskane w jej obrębie (np. w zakresie matematy
ki) zachowywałyby ważność we wszystkich sytuacjach, wówczas stano
wisko takie nie byłoby żadnym relatywizmem. Jednak Dewey pisze 
tak, jak gdyby nauka w całym swoim rozwoju nie była jedną sytuacją 
problemową, ale szeregiem różnych sytuacji problemowych. Taka kon
cepcja bliższa jest współczesnemu relatywistycznemu ujęciu nauki, 
zgodnie z którym nie jest prawdą to, że np. starożytni uczeni udzielali 
innych odpowiedzi na te same pytania co uczeni współcześni, ale że 
dostarczali innych odpowiedzi na inne pytania. Inaczej mówiąc, jedność 
problemowa dotyczy nie tyle całej nauki, ale pewnych paradygmatów 
w jej obrębie. Jednak paradygmat nauki, trwający kilka czy nawet 
kilkanaście wieków, byłby ciągle niezwykle obszerną sytuacją proble
mową. Tymczasem większość przykładów, jakich dostarcza Dewey, do
tyczy bardzo konkretnych praktycznych problemów, które pod zna
kiem zapytania stawiają jego zgodę na istnienie tak obszernych sytuacji 
problemowych. Z drugiej jednak strony, nie ma zasadniczego powodu, 
aby musiał on odrzucać koncepcję nauki jako jednej obszernej sytuacji 
problemowej, jeśli tylko nie będzie się jej pojmować jako wszystko obej
muiącq sytuację. 

Raz jeszcze trzeba podkreślić, że Dewey stara się formułować swoją 
koncepcję badania w sposób, który pozwala mu zasugerować, że roz
wiązywanie problemów, które skłonni jesteśmy zawężać do świata 
ludzi, jest jedynie fragmentem szerszego spektrum obejmującego świat 
organizmów żywych, a może także i świat nieorganiczny. Pewnym 
ograniczeniem zdaje się być wymóg kontroli czy ukierunkowania owego 
przekształcania sytuacji nieokreślonej w określoną. Deweyowi nie cho
dzi tutaj jednak o ukierunkowanie badania przez podmiot, ale o ukie
runkowanie przez niepowtarzalną jakość problemowości. Nic nie stoi 
więc na przeszkodzie, aby zaaplikować takie pojęcie badania np. do 
wszelkich prób przystosowywania się organizmu do środowiska. Ja
kość problemowości czy niezdeterminowania oraz przechodzenie od 
sytuacji nieokreślonych w określone nie jest bowiem, jak ciągle pod
kreśla Dewey, czymś subiektywnym, ale stanowi obiektywną cechę 
sytuacji: "My mamy wątpliwości, ponieważ sama sytuacja jest wątpli
wa. Osobiste stany wątpienia, które nie są odniesione do pewnych 
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sytuacji egzystencjalnych i przez nie wyznaczone, są patologiczne; 
w formie skrajnej prowadzą do manii wątpienia"75 • 

Teraz można już wyjaśnić zamysł Deweyowskiego dzieła Logic. The 
Tlzeory oj Inquiry. Przede wszystkim nie jest to logika formalna, lecz po 
pierwsze pewna filozofia logiki, zainteresowana głównie zagadnieniem 
jej przedmiotu, genezy i funkcji, a po drugie teoria badań. Według 
Deweya logika, tak jak została ona potraktowana przez Russella i Whi
teheada oraz innych myślicieli uważanych za najwybitniejszych przed
stawicieli tej dyscypliny w pierwszych trzech dziesięcioleciach XX 
wieku, oderwana została od podłoża, z którego wyrasta, czyli właśnie 
od tego, co nazywa on badaniem. W ten sposób jej ustaleniom, zamiast 
charakteru funkcjonalnego (instrumentalnego), zaczęto przypisywać 
niekiedy charakter przedmiotowy, tak jakby miały one opisywać jakąś 
inną rzeczywistość niż zmienny świat ewoluującej przyrody. Logika 
miała pokazać, jak pewne pojęcia i reguły myślenia wyrastają z natu
ralnych sytuacji problemowych jako instrumenty służące do ich prze
kształcenia w sytuacje określone. Miała ona wyeliminować tym samym 
fatalny dualizm, który według Deweya - przesycał większość kon
cepcji logiki: dualizm formy logicznej i treści. W pewnym sensie idea 
logiki Deweyowskiej bliższa jest generalnie temu, co za logikę uważał 
Hegel niż temu, co przez logikę rozumiał Russell. O ile jednak Hegel 
sądził, zgodnie ze swoim antynaturalizmem, że wszystko, co rzeczy
wiste, jest logiczne (rozumneL a co logiczne (rozumne) rzeczywiste, 
Dewey bronił ewolucyjnego naturalizmu, który wykluczał przypisanie 
światu jakiegoś wszystko obejmującego Stąd właśnie jego próba 
wywiedzenia logiki z przyrody i podkreślenie jej instrumentalnego 
charakteru. Mówiąc najkrócej, Dewey proponuje naturalistyczną i em
pirystyczną (antyplatońską) filozofię logiki, która niesie ze sobą 

T/ze of lnquiry (1939), LW 12, 109 Inaczej rzecz nie 
tak, że świat sam w sobie zdeterminowany, a badanie możemy odnosić: wy~ 

łącznie do naszego poznawania świata. Wprost przeciwnie, świat sam w sobie składa 
się z niezdeterminowanych sytuacji, które "zmierzają" do stanu określenia, determina~ 

Nasze badania, włącznie z badaniami naukowymi, są jedynie szczególnym przy
padkiem tego naturalnego procesu. W Logice Dewey stara się wesprzeć swoją koncep
cję obiektywnego niezdeterminowania sytuacji przez odwołanie się do najnowszych 
wówczas osiągnięć w dziedzinie fizyki (chodzi mu zapewne o zasadę nieoznaczoności 
Heisenberga). Dodaje jednak, że nawet gdyby na poziomie opisywanym przez fizykę 
istniało całkowite zdeterminowanie (określoność), nie dotyczyłoby ono "istnień poję-

jako środowisko", inaczej sytuacji. To one są bowiem dla Deweya 
metafizycznymi indywiduami. 
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wszystkie wady tego rodzaju koncepcji, a zwłaszcza nieuchronną rela
tywizację nawet najbardziej podstawowych praw logiki do uwarunko
wań społecznych i przyrodniczych. Znacznie bardziej oryginalna jest 
Deweyowska Logika potraktowana jako teoria badania. Stanowi ona 
aplikację ogólniejszej koncepcji przechodzenia z sytuacji nieokreślonych 
do określonych (dotyczy ona także sytuacji przyrodniczych, w których 
ludzie i żadne podmioty nie biorą udziału) do rozwiązywania ludzkich 
problemów. Zasadnicze novum tej teorii polega na utożsamieniu proce
su poznania z procesem badania oraz na poszerzeniu pojęcia badania, 
a zwłaszcza na podkreśleniu, że wszelkie badanie zaczyna się od po
stawienia problemu. Jak pisze T. Buksiński, 

[j]est to nowe rozwiązanie zagadnienia "punktu wyjścia" bada!'\. Rozwiązame to 
stanowi alternatywę zarówno w stosunku do indukcyjneJ metodologii neopozyty
wistycznej, zgodnie z którą w poznaniu zaczynamy od nowych faktów (bądź 

danych zmysłowych), jak również w stosunku do metodologii hipotetyzmu 
K. Poppera i jego szkoły, wedle której początek badal't stanowią hipotezy wymyś
lane przez badaczy. Zdaniem Deweya nie ma am "czystych faktów", ani "czys
tych teorii (hipotez)". Sytuacje problemowe i problemy są wyrazem zakłócenia 
równowagi, wyrazem spięcia między dotychczas przyjmowanym poglądem na 
świat a nowym doświadczaniem, między wiedzą opartą na dotychczasowym 
doświadczeniu i tkwiącą w nim, a nowymi faktami. 

Dzięki przyjęciu tego punktu wyjścia, Dewey jako jeden z pierwszych potrafił 
w sposób stosunkowo zwarty i spójny opisać całość procesu bada1'l, od momentu 
powstawania treści poznawczych aż do ich sprawdzenia76 

Tego rodzaju metodologia ma jednak także poważne ograniczenia, 
a zwłaszcza to, że - jak pisze Buksiński - sprowadza w istocie teorię 
poznania (i prawdy) do teorii działania, dając uproszczony obraz na
uki, która wydaje się domagać zróżnicowania między kryteriami przy
datności a kryteriami prawdziwości77 . Do tego argumentu można do
dać jeszcze dwa inne. Podkreślanie praktycznego i egzystencjalnego 
charakteru całego procesu badania rodzi kłopot z właściwą interpreta
cją badań w zakresie czystej matematyki, które trudno byłoby opisy
wać w ten sposób. Ponadto, w całym procesie badań naukowych ist
nieje jeszcze bardziej podstawowy i pierwotny wymiar niż rozwiązy
wanie problemów: jest nim znajdowanie, wyszukiwanie problemów. Peł
niejsze spojrzenie na proces badania musiałoby uwzględnić także te 

76 Johna Deweya teoria badań, s. 33. 
77 Tamże, s. 32. 
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dwa aspekty. Mimo tych braków, Deweyowska koncepcja zawiera 
wiele pomysłów, które mogą zostać wykorzystane przez metodologów. 

Dewey chce, aby koncepcję sytuacji i badania rozumieć w kontekście 
jego ogólnej teorii doświadczenia. Ta teoria zostanie zaprezentowana 
w następnym rozdziale, ale już tutaj można wspomnieć, że doświad
czenie w źródłowym sensie nie jest dla niego ujęciem świata z 
spektywy indywidualnej, ale zbiorem obiektywnych i dynamicznych 
relacji łączących organizm ze środowiskiem78 . Doświadczenie w tym 
podstawowym znaczeniu nie jest więc poznaniem. O ile można powie
dzieć, że istnieje świat niezależny od poznania, o tyle nie można 
stwierdzić, że istnieje świat niezależny od doświadczenia, ponieważ 
świat jest zbiorem sytuacji przechodzących od stanu dysharmonii do 
stanu harmonii, czyli inaczej rzecz ujmując zbiorem doświadczeń. Jak 
już pisałem wcześniej, obiektywistyczne rozumienie doświadczenia 
przyczyni do pogłębienia nieporozumień między De\veyem a inny
mi filozofami przyzwyczajonymi do pojmowania tego terminu w du
chu empiryzmu brytyjskiego lub neokantyzmu79

. Trudno inaczej 
tłumaczyć decyzję Deweya, aby taki właśnie sens nadać "doś'\viadcze
niu", niż przez odwołanie się do naturalistycznej motywacji, przesyca
jącej całą późną filozofię. Zgodnie z tą motywacją "wewnętrzny" 
świat podmiotu, którego fragment obejmowano zwykle terminem "do
świadczenie", jest wtórny wobec relacji i interakcji, jakie zachodzą 
między organizmem a otoczeniem i nie może być on uprzywilejowany 
w konstruowaniu problemów filozoficznych. Trzeba więc niejako z gó
ry założyć, że całą zawartość tego wewnętrznego świata się wy
tłumaczyć odwołanie do behawioralnych interakcji organizmu 

"Ali experiences are interactiYities of an organism and an environment; 
a doubtful or problematic situation is, of course, no exception. But the energiesof an 
organism involved in the particular interactivity that constitutes, or is, the problema
lic situation, are those involved in an ordinary course of living. They are not those 
of doubting. Doubt can, as I have said, be legitimately imputed to the organism only 
in a secondary or derived manner". Propositions, Warranted Assertibility, and Truth 
(1941), LW 14, 185. 

W liście do Sidneya liooka z 21 sierpnia 1931 r. Morris R. Cohen pisał: 
what on earth could Dewey have had in mind in his answer to me[?] Not only does 
he the question in assuming that the word must be used in his al! 
inclusive instead of my restricted sense (a question of linguistic policy) but he does 
not seem to realize that the continuity between thought and other natura! e\·ents b 
factual to be established by empirical evidence and not to be violently asserted or 
stealthily smuggled in by a definition, by words, so that real distinctions are 
blurred". Cyt za S. H o o k, Introduction, LW 1, XII. 
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i otoczenia80
. Przy takim pojęciu doświadczenia można wygłosić pan

psychistycznie brzmiące stwierdzenie, że nie ma niczego poza do
świadczeniem i jednocześnie utrzymywać, że głosi naturalizm81

. 

Jednak podobnie jak w przypadku pojęcia sytuacji i badania, tak i tutaj 
Dewey nie jest i nie może być konsekwentny w obiektywistycznym 
rozumieniu doświadczenia. Bardzo często pojmuje je jako ujęcie świata 
z perspektywy jednostkowego organizmu, przechodzącego od jednej 
sytuacji do drugiej. Doświadczenie, w tym sensie, jest trwalsze niż 
wiele sytuacji, a jego ciągłość jest funkcją ciągłości życia danego 
n izmu. 

3. JEDNOSTKI 

Z jednej strony Dewey preferuje spojrzenie na świat "z punktu 
widzenia sytuacji", co sprawia wrażenie, że jednostka jest jedynie jej 
instrumentem. Z drugiej jednak strony nie może on przecież zaprze-

że spojrzenie na świat z perspektywy jednostek, podmiotów 
uczestniczących w sytuacjach jest czymś wyjątkowym i że trudno jest 
je zawrzeć w ujęciu naturalistycznym. Jaka jest więc geneza i ontyczny 
status subiektywności względem sytuacji? Najpierw zajmę się relacją 
jednostek do sytuacji społecznych, a następnie dopiero ogólniejszym 

Sugeruje się więc, że cały wielki problem intenqonalnośd, problem 
określonych treści indywidualnych przeżyć podmiotu (zwykle doświad

czeniem) do otaczającego go świata jest pozorny i - w oczekiwaniu na dokładne 
naturalistyczne jego rozwiązanie, którego zapewne dostarczą nauki przyrodnicze -
może anulowany. Trudno domniemywać, że Dewey świadomie dobrał znaczenie 
terminu "doświadczenie" w taki sposób, aby ukryć pewien autentyczny filozoficzny 

Bardziej prawdopodobne to, że zarówno on sam, jak i jego zwolennicy, 
którzv sądzą, że pozbyli się problemu, są ofiarami nieszczęśliwych decyzji termi-
nologicznych i może także zbyt pospiesznej akceptacji naturalizmu. 

81 "l lay no claim to inventing an environment that is marked by both discrete
ness and continuity. Nor can I even make the more modest claim that l discovered 
it. What I have clone is to interpret this duality of traits in terms of the identity of 

with life-functions. For in the process of Iiving both absorption in a pre
sent situation and a response that takes account of its effect upon the conditions of 
lilter experiences a re equally necessary for maintenance of life. From one angle, almost 
everything I have written is a commentary on the fact that situations are immediate 
m their direct occurrence, and mediating and mediated in the temporai continuum 
cnnstituting life-experience". Experience, Knowledge and Value: A Rejninder (1939), 
LW 14. 30. 
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i bardziej metafizycznym zagadnieniem stosunku subiektywności do 
sytuacji82

• 

Wielu filozofów zwracało uwagę na to, że w fazie naturalistycznej 
Dewey albo w pewien sposób podporządkowuje jednostki społeczeń
stwu, albo nawet je do niego redukuje. Najbardziej znane i często 
przytaczane jest zdanie George'a Santayany, w którym stwierdza on, 
że u Deweya dominuje "quasi-heglowska tendencja do rozpuszczenia 
jednostki w jej funkcjach społecznych" 83 . Czy rzeczywiście tak jest? 
Nie ulega wątpliwości, że Dewey wyraźnie akcentuje pierwszeństwo 
tego, co społeczne nad tym, co indywidualne114

• Dotyczy to nie tylko 
metafizyki, ale również wszystkich innych dyscyplin, którymi się 
mował. Na przykład psychologię sprowadzał właściwie do psychologii 
społecznej czy pedagogiki, w której wychowanie obywatela świadome
go swoich obowiązków społecznych przedkładał nad stymulowanie 
indywidualnego rozwoju uczniów. Problem tkwi jednak w tym, czy ów 
nacisk na to, co społeczne, faktycznie prowadzi do zanegowania auto
nomii jednostek, jak sugerował Santayana. W obszernym wstępie do 
dziewiątego tomu Middlc Works wydanym w 1980 r. Sidey Hook, uczeń 
1 przyjaciel Deweya pisze: 

Jest prawdą, że według Deweya opozycja między tym, co indywidualne i 
nenie da się utrzymać i ze jest ona źródłem wielu problemów. Jego heglowskie 
korzenie doprowadziły go do twierdzenia, że jednostka poza społeczel>stwem 
abstrakcją, [ ... ]jest rezultatem różnicowania się społecznego 1 za-
równo historycznie jak i analitycznie społeczm'lstwo matrycą, której 
za pomocą kultury i języka -rozwija się człowiek. Z tego punktu widzenia, Hob-
besowska >vszystkich przeciwko wszystkim" mitem. Nie 
wyłonić się z niej żadna 

~2 Najlepszym, dostępnym w polskim, opracowaniem tego zagadnienia nie 
tylko u Deweya, ale także u Peirce'a, Jamesa i Meada jest książka L. Koczanowicza, 

działanie, 

s:~ Dewey's Naturalistle Metaphysics, s. 345. Dewey odpowiedział 
z 1927 r.: vHalf-Hearted Naturalism>>, LW 3, 73-81. Innych autorów, 
wiali podobną krytykę wymienia m. in. J. Campbell w 
SS. 53-54. 

"·' Sidney Hook pisze: "There is more substance in the second type of criticism 
illustrated by the eontenbon that Dewey's philosophy is «soda!, all too social>>, thiit 
too much emphiisis is placed upon the eonjoint cooperative activities with others in 
the learning process, and not enough recognition given to the private and inner 
sphere of experience and its delights in which the knowledge experience culminates". 
introduction, MW 9, XXI. 
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Hook nie uważa jednak, iżby taka koncepcja prowadziła do zanego
wania indywidualności: "Nie ma[ ... ] w tym poglądzie nic niezgodnego 
z uznaniem wagi tego, co jednostkowe, nawet najwyższego znaczenia 
jednostki - tak, jak rozumiał to Emerson i Thoreau"85

. 

rzeczywiście da się połączyć postheglowskie akcentowanie 
pierwszeństwa społeczności z tezą o autonomii jednostek? W książce 
powstałej na podstawie wykładów wygłaszanych w Tokio Dewey wy
mienia trzy typy koncepcji próbujących wyjaśnić relację jednostek do 
społeczeństwa: pierwszy podporządkowujący jednostkę społeczeństwu, 
drugi - społeczeństwo jednostce, i trzeci, ujmujący ich wzajemną rela
cję poprzez metaforę organizmu. Odrzuca wszystkie, twierdząc, że 
popełniają ten sam błąd: "Uznają one [to, co] indywidualne i [to, co] 
społeczne za ustalone, gotowe, a nie za rozwijające się i ciągle tworzą-

. Gdy jednostkową jaźń potraktuje się jako odizolowaną i od po
czątku gotową, wówczas to, co społeczne uważa się wyłącznie za śro
dek dla jej indywidualnego rozwoju. Tymczasem bez udziału choćby 
języka, który jest przecież czymś pochodzącym od społeczeństwa, 
jednostka nie może nawet się rozwijać. Podobnie społeczeństwo 
nie jest od początku i raz na zawsze ustanowioną organizacją, ale 
"wzajemną i narastającą wymianą czy komunikacją doświadczenia"87 . 
Dewey deklaruje więc, iż nie chce ujmować relacji między jednostkami 
a społeczer1stwem w taki sposób, jak zinterpretuje to później Santaya
na. Czy jednak te deklaracje mają jakiekolwiek pokrycie w jego tek
stach? 

Deweyowski obraz relacji człowieka do społeczeństwa jest bardziej 
złożony niż wynikałoby to z uwagi Santayany. Konkretny człowiek nie 
jest wyłącznie konstytuowanym społecznie indywiduum. Jest on także 
biologicznym organizmem ludzkim, "wyposażonym" w pewne impulsy. 
Dewey nie rozumie tego w ten sposób, że określony zestaw impulsów 
składa się na stałą naturę ludzką, bo same te impulsy powstają w in
terakcji organizmu ze środowiskiem. Wchodząc w sieć relacji społecz
nych, organizm nabywa, głównie dzięki językowi i edukacji/ różne 
rwwyki! które są zinterioryzowanym wpływem społeczeństwa. Każda 
społeczność jest czymś w rodzaju pola interakcji i sensy, jakie członko
wie tej społeczności nadają swoim doświadczeniom, ściśle związane są 

He Tamże, MW 9, XI-XXII. 

~6 Rcconstruction in Philosophy {1920), MW12, 191. 
87 Tamże. 
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z ich przynależnością do tej właśnie grupy. Sensy te są konstytuowane, 
przekazywane i przekształcane w toku interakcji społecznych, przy 
użyciu symboli. Można właściwie powiedzieć, że znaczenia, jakie przy
pisujemy doświadczanym treściom są //rozlane" po danej społeczności/ 
a jednostki w nich uczestniczą88 • Nie ma to/ oczywiście, nic wspólne
go z żadnym platonizmem, ponieważ, znaczenia te ograniczają się 

zawsze do węższej lub szerszej społeczności, a nie do społeczeństwa 
"w ogóle/f. Można więc uznać, że jednostka jest społecznie ukonstytuo
wanym organizmem89 . Nie jest ona jednak biernym tworem społe
czer1stwa, ponieważ może przyczyniać się do jego rekonstrukcji. Wa
runkiem tego jest jednak ukonstytuowanie się inteligencji, czego nie 
należy rozumieć jako wyłonienie nowej własności, która wcześniej 
w naturze nie istniała, ale jako zinterioryzowanie i //wzmocnienie" 
naturalnej kreatywności świata, ujawniającej się w przechodzeniu od 
sytuacji nieokreślonej do określonej. Dewey woli używać pojęcia inteli
gencji niż rozumu, ponieważ to ostatnie kojarzył ze starożytnymi kon
cepcjami, które zakładały pewien stały porządek wszechświata, a wła
dzy ludzkiego rozumu przypisywały zdolność odczytywania tego po
rządku nie tylko na poziomie przyrodniczym, ale moralnym, społecz
nym, estetycznym, itd. Jako naturalista nie wierzy w istnienie takich 
stałych wiecznych prawd, a skoro z tą teorią wiąże pojęcie rozumu, to 
stara zminimalizować jego użycie w swojej filozofii. Inteligencja jest 
umiejętnością reflektowania np. przeszłych zdarzeń czy nawyków, 
które w opozycyjnych kierunkach, jest też zdolnością rozumowa
nia, ale oprócz tego zawiera moment kreatywności jest umiejętnością 
radzenia sobie w nowych sytuacjach90

. Włączenie tego elementu do 
pojęcia inteligencji przejął Dewey od Jamesa i interpretował to jako 
"ruch" w kierunku pragmatyzmu czy eksperymentalizmu, który -
w jego mniemaniu odrzuca wizję człowieka jako stającego "twarzą 
w twarz" z gotowym, ukonstytuowanym już światem, aby świat ten 

X~ M. in. ta K"'''"Pnn 

stoi u podstaw teorii SO(:JOilO>.:: 

Por. E. H a ł a s, 
s. 24. 

H
9 Por. S. H o o k, Introduction, LW l, XXI. 

90 "Reason thus becomes Intelligence-the power of past experience to shape 
ond transform future lt is constructive and creative". Syllabus of Eight 
Lectures on Prob!ems of Reconstruction (1919), MW 11, 346. 
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jak księgę odczytaćY 1 . Z cechą inteligencji, jaką jest kreatywność ujaw
niająca się m. in. w wyobraźni, Dewey wiąże wolność. Inteligencja jest 
jej koniecznym warunkiemn. Ponadto uważa on, że w inteligencji za
warty jest moment emocjonalny, który filozofowie zwykle starali się 
wyeliminować z ich pojmowania rozumu93

. Bliskie byłoby więc De
weyowi pojęcie inteligencji emocjonalnej, które w ciągu ostatniego 
dziesięciolecia zrobiło wielką karierę w psychologii. 

Widzimy, że społeczna konstytucja indywidualności poprzez genero
wanie nawyków ma dwa ograniczenia: jedno "od dołu", od strony 
organizmu z jego impulsami i drugie "od góry", gdy pojawia się inteli
gencja i wolność, która sama może wpływać na kształtowanie świata, 
w tym także i społeczeństwa9 

... Te wyjaśnienia nie odpowiadają jesz
cze na zarzut Santayany. Wszystko bowiem zależy od tego, jak pojmu
je się wzajemną relację między społeczeństwem a organizmem i inteli
gencją. Można jednak na gruncie filozofii Deweya twierdzić jednocześ
nie, że bycie konkretnym człowiekiem nie sprowadza się do "wyrobie
nia" w sobie nawyków, ponieważ inteligencja w pewien sposób trans
cenduje te zwyczaje, i zarazem samą inteligencję interpretować jako 

'11 Dewey MW 7, 327. W haśle "pragmatyzm" w A Cyclope,tża of Educatzon (wydaneJ 
w 1912-1913 r.) Dewey pisze: "In his Psychology, James had suggested, and to some 
extent used, the idea that intelligence, or man's knowing power, evolved as an instru
ment of adaptive response to stimuli, lying between sensory stimuli and motor re
sponse. Dewey and others took up this suggestion, and developed on the psychologl
cal side the idea that thinking or reflective attention is the counterpart and comple
m~'nt of habit. Habit expresses the mode of response to old and well-established 
stimuli; thinking to stimuli where novelty and a doubtful or precarious factor are 
marked features. This conception was also more or less systematically applied to 
,1 reconstruction of traditional logical theory". MW 7, 327-328. 

92 W artykule: Philosophies of Freedom (1928), Dewey pisał: "Social conditions 
interact with the preferences of an individual (that are his indiv1duality) in a way 
favorable to actualizing freedom only when they develop intelligence, not abstract 
knowledge and abstract thought, but power of vision and reflection. For these take 
effect in making preference, desire and purpose more flexible, alert, and resolute. 
Freedom has too long been thought of as an indeterminate power operating in a clo
sed zmd ended world. In its reality, freedom is a resolute will operating in a world 
1n some respech indeterminate, because open and moving toward a new future" LW 
3, 11-L 

'n Por. Human Naturc and Conduct (1922) MW 14, 177-178. 
94 W wielu kontekstach, zwłaszcza gdy mowa jest o zagadnieniach społecznych 

czy politycznych, zamiast trójki pojęć: impuls, nawyk, inteligenqa pojawia się inna: 
potrzeby, zwyczaje, rekonstrukcja. Por. A. E d e l, E. F l o w e r, Introduction, LW 
7, XVI. 
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ukonstytuowaną przez nawyk. Wówczas i ona sprowadzałaby się do 
pewnego zindywidualizowanego w danym organizmie czynnika spo
łecznego. Dewey wielokrotnie daje podstawy do takiej interpretacji, 
zwłaszcza tam, gdzie eksponuje centralne znaczenie nawyków95

. Czy 
- gdyby tak było - można w ogóle mówić o jednostkach ludzkich jako 
o metafizycznych indywiduach? W tym miejscu stajemy przed intere
sującym pytaniem, czy i w jakim sensie metafizyczne indywidua mogą 
w ogóle być bytowo pochodne. Częściowo cała kwestia ma charakter 
definicyjny - wiele zależy po prostu od tego, co rozumie się przez 
"metafizyczne indywidua" czy "jednostkowe byty". Wydaje się jednak, 
że istnieje przynajmniej zgoda co do tego, iż nie chodzi o wszystkie 
konkretne byty, które z naszej perspektywy jawią się jako odrębne i nie
zależne, ale tylko o te, które faktycznie takimi są. Czy więc komuś, kto 
twierdzi, że np. my sami (z treścią naszego umysłu, z naszym mocnym 
poczuciem odrębności, niezależności i wolności), jesteśmy pochodni od 
czegoś innego, można przypisać twierdzenie, że poszczególni ludzie 
są metafizycznymi indywiduami? Jedna intuicja, eksponowana w dzie
jach filozofii europejskiej zwłaszcza przez tradycję platońską i neopla
tońską podpowiada, że indywiduum metafizycznym w sensie ścisłym 
nie może być to, co pochodne. Zgodnie z inną intuicją, bycie metafi
zycznym indywiduum nie ma nic wspólnego z pochodnością. Twier
dzenie, że Bóg stworzył ludzi, nie przeszkadza filozofowi teistycznemu 
twierdzić, że każdy człowiek jest metafizycznym indywiduum. Podob
nie, ewolucyjny naturalista może głosić, że w toku długotrwałych prze
mian materii powstają konkretne byty o takiej strukturze, że- z filozo
ficznego punktu widzenia - są one metafizycznymi indywiduami i to 
w pewnym sensie nawet doskonalszymi niż podłoże, z którego po-

95 We wprowadzeniu do książki Humm1 Nature and Conduct (1922) Dewey pisał: 
"The book does not purport to be a treatment of social psychology. But it seriously 
sets forth a belief that an understanding of habit and of different types of habit is the 
key to social psychology, while the operabon of impulse and intelligence gives the 
key to individualized mental activity. But they are secondary to habit so that mind 
can be understood in the concrete only as a system of beliefs, desires and purposes 
which are formed in the interaction of biological aplitudes with a social environ
ment". MW 14, 3. Por. też następujący fragment: "Now it is true that social arrange
ments, laws, institutions are made for man, rather than that man is made for them; 
that they are means and agencies of human welfare and progress. But they are not 
means for obtaining something for individuals, not even happiness. They are means 
o f creating individuals". Reconstruction in Philosophy (1920), MW 12, 191. Por. też Expe
rience and Naturc (1925), LW l, 136-137. 
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wstały (co nie musi przeszkadzać uznaniu indywidualności także in
nych elementów, należących do owego ontycznym podłoża). 

W tej kwestii Dewey nie jest jednoznaczny. Z jednej strony uprawia 
filozofię w taki sposób, jak gdyby to, co genetycznie pierwotne, uzna
wał za ontycznie bardziej podstawowe i normatywne dla tego, co 
wtórne. Z drugiej zaś strony, wtórne postaci rzeczywistości uważa 
w pewnym sensie za doskonalsze niż te pierwotne i z tego powodu 
broni się przed zarzutem popełniania błędu genetycznego, który rozu
mie jako uznawanie ontycznej wyższości przyczyn nad skutkami (a nie 
jako utożsamianie tego, co podstawowe w porządku wyjaśniania, 

z tym co podstawowe w porządku powstawania)96
. W Experience and 

Na tu re Dewey pisze, że zamiast mówić o tym, że "ja" doświadczam, 
"ja" myślę, lepiej byłoby powiedzieć "doświadcza się" (it experiences or 
is experienced), "myśli się" (it thinks or is thought). Taki sposób mówie
nia adekwatniej ujmuje obiektywny, publiczny wymiar naszego rzeko
mo prywatnego świata wewnętrznego, który szczególnie dobrze ujaw
nia się w twierdzeniach negatywnych typu "ja nie wierzę ... ", czy "ja 
nie lubię ... ". Treść uzupełniająca takie wypowiedzi jest bowiem nieza
leżna od jednostkowego podmiotu, ale jakoś już obecna w sferze pub
licznej97. Podkreślenie, że to akurat ja sądzę, wierzę czy lubię ma 
mniej więcej takie znaczenie, jak objęcie w posiadanie pewnego domu, 
który dotąd nie był niczyją własnością. W tym momencie rodzą się 
różne przywileje dla osoby, która ów dom kupiła i jej zobowiąza-

96 S. Hook w następujący sposób broni Deweya przed zarzutem popełnienia tak 
rozumianego błędu genetycznego: "The genetic or historical method gives rise to the 
genetic fallacy, according to Dewey, only when causes are regarded as ontologically 
superior to effects, and the mora! quality we assign to them is automatically endowed 
with a mora! excellence over the qualities assigned to effects or consequences. Know
ledge of causes cnabies us to understand why these things happen and to suggest 
ways of controlling them, positively or negatively, but they do not exalt the mora! 
quality of the cause over everything else. The mora! quality of self-sacrifice is not 
necessarily reduced by knowing how it came about". lntroduction, MW 2, XV. Oczy
wiście, to rozumienie błędu genetycznego daleko odbiega od standardowego rozumie
nia tego, czym jest błąd genetyczny. 

97 "It does not mean that the self is the source or author of the thought and 
affection nor its exclusive seat. It signifies that the self as a centered organization of 
energies identifies itself (in the sense of accepting their consequences) with a belief 
or sentiment of independent and external origination". Expcrience and Nature (1925), 
LW 1, 180. 
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nia9R. Tego rodzaju analogia jest jednak ogromnym uproszczeniem. 
Jakby zdając sobie z tego sprawę, Dewey dodaje: "Stwierdzić, że <<ja 

czuję, mam nadzieję i kocham», to powiedzieć w istocie, że geneza nie 
jest ostatnim słowem"99 . To zdanie można zrozumieć w ten sposób, 
że choć treści mentalne są społecznie konstytuowane, to sarn akt ich 
ujmowania autonomiczny wobec społeczeństwa, a on przecież 

należy właśnie do istoty bycia indywidualną jaźnią. 
Czyżby więc stanowisko Deweya było takie, że choć treści mentalne 

są ustanawiane sferę publiczną i dają się genetycznie z niej wy
wieść, to sposób ich ujmowania, decydujący o jednostkowości podmio
tu, nie może być wyjaśniony genetycznie? Jeśli tak, to jedynym sposo
bem na utrzymanie naturalizmu byłoby przyjęcie takiej teorii emergen
cji, zgodnie z którą w trakcie ewolucji wszechświata pojawiają się 

całkowicie nowe własności, wcześniej w nim nieobecne. Tego rodzaju 
twierdzenie sprzeciwia się "logice" Deweyowskiej filozofii, zgodnie 
z którą wszystkie własności "naszego" świata są już potencjalnie obec
ne w jego pierwotnym stanie, ale nie jest to potencjalność do wytwo
rzenia całkowicie nowych własności, lecz raczej do nowości pojętej jako 
wzmocnienie, rekonstrukcja, modyfikacja własności już istniejących. 
"Nowe" w zwykłym sensie tego słowa są natomiast funkcje, które 
doprowadzają do modyfikacji jakości: 

Osobowość, jaźr1, subiektywność są km'tcowymi funkcjami, które 
niają się ze skomplikowanych interakcji, organicznych i społecznvch. Osobowa 

can hardl y use the term <<experience» in philosophical discourse. but 
a critic rises to «Whose experience? " The is asked in adverse criti~ 
cism. !ts implication is that experience its very natureis owned by some one; and 
that the ownership is such in kind that everything about is affected 
a private and exclusive The implication is as absurd as it woulcl be to infer 
from the fact that houses are usually owned, are mine and yours and his, that posses~ 
sive reference so permeates the properties of a house that notbing intelligible 
can be said about the latter. !t is obvious, however, that a house can be owned only 
when it has existence and properties independent of being owned. The of 

to someoneis not an all~absorbing maw in which independent properties 
and relations disappear to be digested into egohood. It is additive; it marks the 
,:ssumption of a new relationship, in consequence of which the the common, 
ordinary, house, new properties. !t is to taxes; the owner has the 
right to exclude others from entering it; he enjoys certain and immunities 
with to it and is also to certain burdens and liabilities". Tamże, LW 
1, 178~179. 

~"Tamże, LW l, 180. 
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ma i uwarunkowania w zdarzeniach 
zwierzęta się tak, jak zainteresowane były 

niem aktywności, receptywności i [ ... ]. W naturalnych rze-
czach w sposób jak najbardziej rzeczywisty są 
preferencje i ześrodkowanie (crntcredness)100 

Dewey próbuje więc wyprowadzić ów podstawowy element, który 
konstytuuje subiektywność z samej natury, trochę podobnie jak Spino
za za naturalną uznawał chęć zachowania istnienia przez każdy przed
miot. Powyższy fragment jest jednak mylący. Rośliny, zwierzęta i ato
my nie konstytuują bowiem natury w sensie pierwotnym. One są już 
wynikiem różnicowania się sytuacji. Ściśle rzecz biorąc, to w samych 
sytuacjach musi istnieć tendencja do wyodrębniania jednego bądź wie
lu centrów aktywności, któresą-według Deweya- zaczątkową posta-

subiektywności. 

Być może więc stwierdzenie, iż w przypadku indywidualnych jaźni 
"geneza nie jest ostatnim słowem" nie oznacza przyznania się do trud
ności z wyjaśnieniem pochodzenia jaźni przez odwołanie się do poten
cjalnie obecnych w naturze cech, ale raczej to, że pewne byty pochod
ne mogą być traktowane jako ontycznie podstawowe. Dewey potrzebo
wał zresztą takiej koncepcji pochodnej, lecz zarazem metafizycznie 
dobrze ugruntowanej jednostkowości, ponieważ domagała się tego 
optymistyczna wizja demokracji jako systemu społecznego podatnego 
na przekształcenia. Gdyby jednostki ludzkie były we wszystkich 
swoich aspektach refleksem społeczeństwa, to brakowałoby zasady 

rekonstrukcji. Subiektywność jest właśnie "miejscem", gdzie 
może zostać zainicjowana rekonstrukcja Jtn. Ponadto, zwłaszcza w la
tach trzydziestych, Dewey uległ fascynacji sztuką jej konkretnością, 
niepowtarzalnością, ogromnym znaczeniem w meJ wyobraźni 102

. 

Sztuka jawiła się jako pochodząca z tego samego źródła, co wszelka 
zdolność do rekonstrukcji - a mianowicie z wnętrza jednostkowego 
umysłu. Ta tendencja do swoistej apoteozy jednostkowości znalazła 
najlepszy wyraz w późnym artykule: Time and Individuality (z 1940 
r.), w którym Dewey mocno jednostkowość z czasem i z poję-

100 Tamze, LW l, 162. 

illl "Empirically i t m ind] is an agency of novel reconstruction of a pre-
order" Tamze, LW L 168. 

Hl2 Kulmmacją zainteresowania sztuką była ksiązka z 1934 r., Art 
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ciem potencjalności. Potencjalność interpretuje jako skumulowany zbiór 
interakcji społecznych i interakcji z naturą, które się nie powtarzają. 
Jest to więc, w przeciwieństwie do Arystotelesa jak podkreśla Dewey 
- potencjalność indywidualna a nie gatunkowa. Dlatego konkretna 
realizacja tych potencjalności nigdy nie jest "z góry" wyznaczona. Na 
końcu wspomnianego artykułu Dewey pisze: 

Realizujac swoją indywidualność, artysta odsłania nie zrealizowane jeszcze poten
To z kolei inspiruje inne jednostki do ich zrealizowania, bo u samych 

podstaw ludzkich wysiłków nie stoi jedynie [chęć] przeciwstawienia się rzeczom 
- takim jakimi one są lecz wizja tego, co mogłoby bvć il nie jest. Podporządko 
wilnie artystów Jakiejkolwiek spraw1e, niezaleznie od jeJ wagi, niszczy nie tylko 
artystę, ale i źródło noweJ i lepszej przyszłości. Sztuka nie znajduje się 
w posiadaniu mewielu [osób], którzy są uznanymi pisarzami, malarzam1, muzyka
mi; ona jest autentyczną ekspresją wszelk1ej indywidualności [ ... ]. Wolna indv\\'1-
dualność, będąca źródłem sztuki, jest także ostatecznym źródłem twórczego roz-

w czasie103 

W stosunku do licznych tekstów, w których Dewey podkreślał 
wpływ społeczeństwa na jednostki, ten brzmi jak manifest indywidua
lizmu. Czy jednak nie jest to czysto werbalna apoteoza jednostkowości, 
coś w rodzaju "zasłony dymnej" dla potencjalnych krytyków? Nieko
niecznie. Istnieje bowiem jeszcze jedna okoliczność, która pozwala 
wzmocnić twierdzenie, że Dewey nie "rozpuszczał" jednostek w ich 
funkcjach społecznych. Chodzi o możliwość potraktowania późnej 

filozofii Deweya jako przede wszystkim pewnej metodologii czy -
w słownictwie Deweya - logiki pojmowanej jako teoria skutecznego 
działania, w której odwołania do kontekstu społecznego nie powinny 
być interpretowane w sposób ontologiczny, a jedynie jako narzędzie 
wyjaśniania. Inaczej mówiąc, chodzi o podkreślenie wątku pragmatycz
nego i instrumentalistycznego, a osłabienie odczytywania filozofii De
weya jako metafizyki. Gdyby jednak Dewey miał być tylko metodolo
gicznym naturalistą, niezrozumiały staje się nacisk, jaki kładzie on na 
ukazywanie ostatecznie naturalnego pochodzenia umysłu, subiektyw
ności, języka czy znaczeń, a więc tego wszystkiego, co metafizyczny 
naturalista (w przeciwieństwie do metodologicznego) musi czuć się 
zobligowany wyjaśnić. Sądzę, że późną filozofię Deweya trzeba rozu
mieć głównie jako pewną metafizykę, a skoro tak, to apoteoza indywi
dualizmu jest jednak niespójna z całą jego koncepcją. 

1113 LW 14, 114. 
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Dewey zdecydowanie odrzuca myśl, że pierwotnie istniały izolowa
ne, ukonstytuowne już jednostki ludzkie, które dopiero następnie wy
tworzyły określone społeczności. Nie twierdzi jednak również, że spo
łeczności czy pewne ich elementy (np. język) funkcjonowały całkowicie 
niezależnie od jednostek. Jego zdaniem pierwotną jest sytuacja jednos
tek-w-społecznościach. Dlatego właśnie podkreśla, że nie powinno się 
przeciwstawiać sobie jednostek i społeczeństwa. Wyraża to często 

w stwierdzeniu, że istnieje między nimi ciągłość. Aby pozbyć się intui
cji opozycyjności między pojęciami jednostki i społeczet'istwa, Dewey 
proponował nawet w pewnym momencie ich zamianę na pojęcia: pry
watne-publiczne. Jego myśl była następująca: nie ma (rzeczownikowo 
wyrażanej) opozycji jednostki i społeczeństwa; jest natomiast kontinu
um, w obrębie którego obowiązuje wyrażany przymiotnikowo funkcjo
nalny podział na publiczne i prywatne. Tak więc np. jednostka, jako 
fragment tego kontinuum, może spełniać zarówno funkcje prywatne, 
jak i publiczne. Według takiej koncepcji1 istniałoby coś w rodzaju dy
namicznego "pola" interakcji, w którym można wyróżnić m. in. biegun 
jednostkowości i biegun społeczności. Wówczas kandydatami na meta
fizyczne indywidua, genetycznie bardziej pierwotne niż jednostki były
by albo same interakcje, albo całość takiego "pola" interakcji. Pójście 
tropem tak rozumianego interakcjonizmu prowadzi do metafizyki pro
cesualistycznej czy relacjonistycznej, zgodnie z którą istnieją zdarzenia, 
procesy oraz pola interakcji "wytwarzające" względnie stabilne przed
mioty. 

4. KONTEKSTDALIZM 

Tok wywodu w niniejszym rozdziale może nasuwać przypuszczenie, 
że zauważalne w późniejszej fazie filozofowania Deweya napięcia 
między twierdzeniem o ontycznie podstawowym charakterze sytuacji 
a tezą o podstawowym (choć genetycznie pochodnym) charakterze 
jednostek ludzkich wynikają z rozwoju jego myśli. Być może jego ewo
lucja intelektualna biegła od holizmu, zgodnie z którym istnieje tylko 
jedno indywiduum: wszechobejmujący Absolut, poprzez stanowisko 
pośrednie między holizmem a atomizmem, głoszącym, że metafizycz
nymi indywiduami są sytuacje, aż do stanowiska, które zakłada metafi
zycznie podstawowy charakter subiektywności. Gdyby tak było, niniej
szy rozdział: "Między metafizycznym holizmem a atomizmem", powi
nien raczej nosić tytuł: "Od metafizycznego holizmu do atomizmu". 
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Dewey jednak nigdy nie zbliżył się do metafizycznego atomizmu, lecz 
poszukiwał właśnie stanowiska pośredniego między tymi dwoma 
skrajnościami. Jak starałem się pokazać, w przyjmowanym przez niego 
modelu ewolucjonistycznym możliwa jest akceptacja ludzkiej subiek
tywności jako czegoś metafizycznie podstawowego. Jednak Dewey 
faktycznie takiej tezy nie utrzymywał. Nawet bowiem w swoich póź
nych pracach pisał w taki sposób, jak gdyby chciał powiedzieć, że 
ludzkie jaźnie są nie tylko genetycznie pochodne, ale także bytowo 
wtórne. Santayana opierał swój zarzut redukowania jednostek do fun
kcji społecznych na tym właśnie wrażeniu, jakie powstaje po przeczy
taniu właściwie każdej z ważniejszych książek Deweya i wcale nie był 
jedynym, który takie uwagi zgłaszał. Innym filozofem, który 1945 r. fo
rmułował podobny zarzut wobec naturalizmu był W. H. Sheldon. 
Twierdził on m. in, że naturaliści eliminują całkowicie sferę prywatnoś
ci na rzecz tego, co publiczne i intersubiektywnie weryfikowalnew4

. 

T a ki e oskarżenie tylko do pewnego stopnia jest trafne. Można powie
dzieć, że Dewey "rozpuszcza jednostki w funkcjach społecznych", lub 
że to, co prywatne podporządkowuje temu, co publiczne, o ile pamięta 
się, że zarówno sfera prywatna, jak i publiczna "rozpuszczone 
w czymś bardziej podstawowym, a mianowicie w jakościowych sytua
cjach. Według Deweya, opozycje między tym, co prywatne i publiczne, 
jednostkowe i społeczne są reliktem koncepcji umysłu jako substancjal
nego, autonomicznego podmiotu aktywności, który w tajemny sposób 
działa w ciele, nie będącym jego naturalnym domem105

. W rzeczy
wistości mamy natomiast do czynienia z sytuacjami, które generują 
opozycję podmiot-przedmiot, a wraz z pozostałe opozycje jako 
swoje funkcje czy instrumenty. 

Wszystko wskazuje więc na to, że mimo okazjonalnych inwokacji 
do jednostkowości i subiektywności, Dewey nie uznaje pojęcia jaźni za 
równie podstawową kategorię co pojęcie sytuacji. Stara on odsu
biektywizować pojęcia odnoszące rzekomo wyłącznie do jednostko
wych umysłów ludzkich np. przez wyeliminowanie opozycji we
wnętrzne~zewnętrzne, czy publiczne~prywatne. W ten sposób jaźń 
staje się tylko jednym z centrów naturalnej energii powstałej dzięki 
bytowo autonomicznym interakcjom zamkniętym zawsze w obrębie 

10
' Zob. Critique of Naturalism, s. 262 nn. 

ll'5 Por.]. D e w e y, S. H o o k, E. N a g e l, Are Naturalists Materialists? 
(194:0), LW 15, 126. 

Otwarty Dostęp Academicon

Źródło: Academicon.pl



KONTEKSTU A l.lZI\1 141 

poszczególnych sytuacji. Jeżeli cokolwiek oprócz pojęcia sytuacji zasłu
guje na miano indywiduum metafizycznego, to nie pojęcie jaźni, lecz 
zindywidualizowanych interakcji, którymi "wypełnione" są sytuacje 
i dzięki którym pojawiają się takie opozycje jak podmiot-przedmiot. 
Czy nie można byłoby w związku z tym uznać Deweya za atomistę 
metafizycznego, który w zaskakujący sposób za atomy rzeczywistości 
uznaje sytuacje i zamknięte w nich interakcje? Zapewne, rozciągając 
znaczeniowo pojęcie atomizmu, można by to uczynić, ale za cenę nie
porozumień, np. wiązania koncepcji Deweya z filozofią Russella. Nieco 
lepsze byłoby tu pojęcie molekularyzmu. Abstrahując jednak od termi
nów zaczerpniętych z fizyki i chemii, można zastosować pojęcie kon
tekstualizmu. Stanowisko Deweya znajduje się bowiem między holiz
mem a atomizmem. Indywiduum metafizycznym nie jest natura jako 
całość, ponieważ pozbawiona jest ona wewnętrznej jedności, nie jest 
nim też ludzka jaźń, ale sytuacje, które w sensie źródłowym są pew
nym polami interakcji - zróżnicowanymi wewnętrznie i posiadającymi 
zasadę jednoczącą w przenikającej je jakości. Jako takie są one czymś 
w rodzaju zontologizowanych kontekstów. 

Dewey stosunkowo późno zaczął kłaść nacisk na kantekstualny 
charakter relacji między organizmem a środowiskiem, jednostką a spo
łeczeństwem oraz nie zawsze w pełni i nie od razu uświadamiał sobie 
konsekwencje koncepcji sytuacji dla innych części swojej filozofii 106

. 

Na przykład dopiero w pracach z lat dwudziestych i trzydziestych 
Dewey zaczął mocniej podkreślać, że nie ma czegoś takiego jak społe
czeństwo w ogóle. Istnieją wyłącznie różne instytucje czy grupy spo
łeczne, które jednak nie składają się na jeden organiczny twór zwany 
społeczeństwem: "[n]ie może być konfliktu między jednostką a społe
czeństwem, ponieważ obydwa te terminy odnoszą się do czystych 
abstrakcji. Istnieją wyłącznie konflikty między indywiduami a określo-

ltlb A. Edel i E. Flower piszą o zmianach, jakie zaszły w pracach Deweya w latach 
dwudziestych w stosunku do wsześniejszej wersji jego naturalizmu: .. There is no 
longer a prescribed global pattern, nor a set pattern for any people that is historically 
bestirred. Social and individual are now aspects of any mora! thought or action; no 
issue can seriously be posed as individual versus social; the alleged conflict of indivi
duill and society is always the tension between specific individuals and specific 
institutional demands under specific conditions or between different groups within 
society". Introduction, LW 7, XIII-XIV. Dewey już wcześniej akcentował, że nie ma 
atomistycznie pojętych jednostek i nie ma też społeczeństwa rozumianego jako jakaś 
pojedyncza masa: zarówno jednostki, jak i społeczeństwo są wynikiem interakcji 
orgilnizmu i środowiska. 
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nymi układami z życia społecznego; między grupami i klasami indywi
duów; między narodami i rasami; między starymi tradycjami zakorze
nionymi w instytucjach a nowymi sposobami myślenia i działania, 
które wychodzą od tych jednostek, które odrzucają i atakują to, co jest 
społecznie akceptowane"107

. Koncepcja sytuacji znalazła też odzwier
ciedlenie w innych dziedzinach poza filozofią społeczną. W refleksji 
o moralności doprowadziła Deweya do w rodzaju etyki sytua
cjonistycznej, w której zabrania się stosowania pojęć moralnych, odno
SZ<:1cych się do wszystkich kontekstów 108

. W epistemologii zamieni 
on pojęcie uniwersalnej i wiecznej prawdy na pojęcie uprawomocnionej 
stwierdzalności, czyli- mówiąc najogólniej- tego, co jest uzasadnione 
w określonych sytuacjach, przy dostępnych w nich informacjach i środ
kach. 

Zapewne głównym inspiratorem Deweyowskiej koncepcji sytuacji 
był William James, który już w ostatnim pięcioleciu XIX wieku propo
nował spojrzenie na rzeczywistość jako zbiorowisko odrębnych, ale 
przenikających się, dynamicznych "pól" energii. Nie jest to świat sta
bilnych, trwałych, oddzielonych od siebie wyraźnymi granicami rzeczy, 
ale świat procesów i relacji, w którym wszystko jest ciągłe bez ściśle 
określonych granic. Mimo braku ostrych rozgraniczeń między owymi 
polap~.i energii, James podkreślat że jest to świat pluralistyczny. Trud
no powiedzieć, czy na Deweyowską koncepcję sytuacji mógł wpłynąć 
Charles ale z pewnością są między ich wizjami pewne paralele. 
Jak widzieliśmy/ dla Deweya sytuacje to głównie stany, w których 
pojawia się konkretna, praktyczna trudność, problem wątpliwość 

i równie konkretne, można by powiedzieć: lokalne i niepowtarzalne 
rozwiązanie. Widać tu wpływ Peirce, a przynajmniej wyraźną 
ność z jego stanowiskiem. Peirce protestował przeciwko koncepcji 
Kartezjatiskiego globalnego wątpienia metodycznego twierdząc, ź.e 

ludzie znajdują się zawsze w sytuacjach, które można określić jako 
sytuacje wątpienia lokalnego. Inaczej mówiąc, wątpimy w coś, ale 
jednocześnie zakładamy rzetelność większej części dotychczasowej 
wiedzy. Nie oznacza to, według Peirce'a, ze ta założona wiedza jest 
nieobalalna, ale że jest wystarczająco stabilna, aby jej nie kwestiono
wać. Powodem podważania pewnych fragmentów obecnie zaakcepto-

lll! Ethics (1932), LW 7. 324. 
108 Dewey nawet analizy samego pojęcia kontekstu w artykule: Context 

and Thought (1931), LW 6, 3-21. 
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wanej wiedzy nie może być czysto teoretyczna możliwość błądzenia, 
ale pewna praktyczna trudność, która nasuwa się w toku rozwoju 
nauki. Trzeba podkreślić, że Peirce formułował swoją koncepcję, myś
ląc głównie o rozwiązywaniu zagadnień naukowych, Dewey natomiast 
daje przykłady praktycznych sytuacji problemowych, w których znaj
dują się jednostkowe podmioty i w których nie musi być wykorzysty
wana wiedza w sensie naukowym (a często żadna wiedza). W związku 
z tym odpowiednikiem sytuacji w sensie Deweyowskim byłby u Peir
ce'a aktualny stan wiedzy naukowej. Inaczej rzecz ujmując, Peirce 
kontekstualizuje wiedzę w wymiarze czasowym (do aktualnego stanu 
wiedzy naukowej), odnosząc ją jednak, wzorem Hegla, do pewnego 
idealnego stanu wiedzy. Wprawdzie charakter tego idealnego stanu nie 
jest łatwy do określenia, jednak jego antyrelatywistyczna funkcja w fi
lozofii Peirce' a jest oczywista. Dewey natomiast kontekstualizuje wie
dzę znacznie "głębiej", także w wymiarze przestrzennym- do konkret
nych jednostkowych sytuacji109

. Ponieważ jednak łatwo wyobrazić 
sobie okoliczności, w których pewna osoba "rozwiązuje" problem, 
uzyskuje uspokojenie pierwotnego napięcia czy dyskomfortu przez 

Hl~ Dewey nie dostrzegał tej różnicy, podkreślając zbieżność swojej koncepcji 
sytuacji z Peirce'owską koncepcją znaczenia: "Mr. Peirce's original contribution was 
to the theory of meanings or definitions. He asked what is the way to arrive at the 
meaning, the conceptual significance, of anything. His reply was: «Consider the conse
quences that that thing produces; the specific differences its existence will make in 
other things». Clearly the existence of the thing defined and the existence of i ts mode 
of efficiency are presupposed. Mr. James then used the metbod (in his famous Califor
nia address) as a way of getting at the meaning (not the truth) of philosophic con
cepts, and especially as a way of finding out the signif1cance (or whether there 1s any 
question save a verbai one) of philosophical disputes. lndependently, and bv a diffe
rent route, «the Chicago Schooh advanced the theory that meanings are actually 
formed (judgments made) only when the issue of a situation is stil! indeterminate or 
problematic; that meaning (or judgment) introduces a method of dealing with this 
situation so as to try to guide or shape it in a desired direction, and that the success 
of the meaning or judgment in performing this office (which of course is a matter in 
Jctu), constitutes the worth or truth of the meaning or judgment. As respects then 
both the formation of the «idea>> and its testing, antecedent and «external>> subject
-matter is involved and required". The Problem of Truth (1911), MW 6, 46. Trzeba 
jednak podkreślić, że konsekwencje, jakie wytwarza dana rzecz, nie są u Peirce'a 
ograniczone do poiedynczych sytuacji. Są to konsekwencje, jakie możemy zaobserwować 
na podstawie aktualnego stanu wiedzy. Jeśli wahalibyśmy się, aby na ich określenie 
użyć nazwy "obiektywne", to z pewnością można powiedzieć, że są one obiektywne 
w świetle aktualnego stanu wiedzy, a nie jedynie w odniesieniu do jednostkowych 
sytuacji. 
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odwołanie się do tego, co społeczność uczonych uznałaby za zwykłe 
przesądy, przed Deweyem staje problem oddzielenia wiedzy od prze
sądów. To spowoduje, że będzie starał się on odpsychologizować poję
cie sytuacji i nadać mu bardziej obiektywny wymiar, nie rezygnując 
jednak z tezy o jednostkowości i niepowtarzalności każdej sytuacji. 
Wpływ filozofii Peirce' a na ukształtowanie się Deweyowskiej kate

gorii sytuacji nie jest oczywisty. Nie ma natomiast wątpliwości co do 
wpływu, jaki wywarła tutaj teoria ewolucji Darwina. Wprawdzie książ
ka Deweya The Influence of Darwin on Philosophy wyszła dopiero 
w 191 O r., ale część tekstów w niej zamieszczonych była opublikowana 
wcześniej, a faktyczny wpływ darwinizmu na jego filozofię sięga lat 
dziewięćdziesiątych XIX wieku. Odrzucanie heglizmu odbywało się 

u niego nie tyle przez bezpośrednie nawiązanie do istniejącego już 
wówczas pragmatyzmu (a jeśli już, to bardziej do pragmatyzmu Jamesa 
-bliższego umysłowości Deweya, choćby ze względu na preferowanie 
perspektywy psychologicznej, niż do pragmatyzmu Peirce' a), ile przez 
połączenie Heglowskiej dialektyki z teorią ewolucji gatunków. Gdy, 
przyjmując tę teorię, spojrzymy na świat w pewnym zbliżeniu, zoba
czymy poszczególne organizmy w procesie przystosowywania się do 
środowiska. Wszystko, co służy temu przystosowaniu, a więc zarówno 
organy, które się wykształciły, jak i umysł, język, a nawet teorie nau
kowe, można wówczas potraktować jako rodzaj narzędzia, instrumentu. 
O ile jednak u Darwina podkreślony jest aspekt gatunkowy tego przy
stosowania się, u Deweya wyakcentowana zostaje perspektywa jednost
kowych organizmów lub raczej jednostkowych sytuacji. Jest bowiem moż
liwe takie spojrzenie na organizm, borykający się z różnymi elementami 
swojego otoczenia, które koncentruje się na wyodrębnieniu sytuacji. 
Wówczas poszczególne elementy środowiska i sam organizm stają się 
jej fragmentami. Perspektywę taką można by nazwać socjologicznym 
albo ekologicznym spojrzeniem na ewoluujący świat. W tym świetle 
samodzielna jednostkowość przysługiwałaby sytuacji, natomiast 
wszystkie inne elementy byłyby jej niesamodzielnymi fragmentami. Co 
więcej, pewne jakości, zwykle przypisywane jednostkowym organiz
mom czy osobom, charakteryzowałyby przy takim ujęciu całą sytuację, 
podobnie jak np. napięcie, wzburzenie czy rozweselenie mogą - w per
spektywie socjologicznej - charakteryzować zachowanie się tłumu. 

Nawet przekonania i inne stany mentalne dałoby się wówczas odsepa
rować od jednostkowych osób i przypisać całej sytuacji. 

Takie właśnie spojrzenie na świat podsuwa nam Dewey po odrzuce
niu heglowskiego idealizmu (antynaturalizmu). Sytuacje są, jak pod-
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kreślałem, elementem natury w tym znaczeniu, że zawierają aspekt 
przestrzenny, a działanie, dzięki któremu następuje przechodzenie od 
jednej do drugiej - aspekt czasowy. Świat nie jest więc pozaczasową 
i pozaprzestrzenną świadomością, z której wyłania natura, lecz 
odwrotnie jest naturą (przyrodą), z której powstaje świadomość jako 
element pewnego typu sytuacji. Ponadto natura jako taka nie jest jed
nością, lecz wielością sytuacji. Inaczej mówiąc, nie ma jednej, wszystko 
obejmującej sytuacji, lecz jest wiele odrębnych sytuacji. Jednoczenie 

generowanie) wielości odbywa się więc na poziomie każdej sytua
cji z osobna, nie ma natomiast jednoczenia wielości sytuacji przez jakąś 
jedną wszechobejmującą sytuację. Dewey akceptuje numeryczny plura
lizm sytuacji, ale w obrębie każdej z nich jest monistą w tym znacze
niu, że wszelkie wyróżnione w niej jednostkowe elementy traktuje jako 
jej funkcje, jako niesamodzielne składniki. Patrząc na te zmiany z per
spektywy jego wcześniejszego heglizmu można powiedzieć, że dokona
ło się tu swoiste "rozbicie" jedności uniwersalnej świadomości. Nie
trudno też dopatrzyć się pewnej pozostałości heglowskiego monizmu 
w traktowaniu relacji poszczególnych sytuacji do tego, co z nich się 
wyłania. W każdym obok koncepcji Peirce'a, Jamesa i Darwina 
trzeba także wymienić Hegla, a dokładniej neoheglizm jako filozofię 
pozytywnie i negatywnie inspirującą omawianą tu koncepcję De
weya110. 

Koncepcja ta nie jest łatwa do zaakceptowania. Pierwszym jej opo
nentem jest zdrowy rozsądek, w świetle którego to my tworzymy 
sytuacje, a nie sytuacje nas. Musimy jednak pamiętać, że dla kogoś, 
kto wcześniej z wielką żarliwością głosił heglizm, argument tego ro
dzaju nie ma wielkiego znaczenia. Dla niego przyjęcie takiej teorii jest 
właśnie "ruchem" w kierunku zdrowego rozsądku i bardziej empirycz
nego ujęcia świata. Widać to w motywacji, jaka powodowała De
weyem, gdy proponował swoją koncepcję sytuacji. Jak pisze, chciał 
zasugerować, iż konieczna jest zmiana nastawienia filozofów z zajmo
wania się ogólnymi pojęciami na opracowywanie skutecznych metod 

110 B. Croce w artykule: On the Aesthetics of John Dewey, opublikowanym 
wntnie w 1948 r. wskazuje na to, że Dewey bezzasadnie dystansuje się w swoich 
deklaracjach od heglizmu. Jego zdaniem w nowoczesnym heglizmie Absolut został 
dawno "rozbity" i utożsamił się ze światem i historią. Por. LW 15, 443 [wydanie 
książkowe]. , 
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badania, które dałyby się zastosować w konkretnych sytuacjach 111
. 

Można to inaczej określić jako chęć dowartościowania konkretności 
i jednostkowości (sytuacji) w stosunku do tego, co filozofowie uznawa
li za uniwersalne. Jeśli taka miałaby być główna motywacja, wówczas 
koncepcja sytuacji, która jest przecież ogólną teorią i -jak starałem się 
wykazać - ma przede wszystkim sens ontologiczny, tylko częściowo 
by spełniała. Deweyowi chodziło jednak o wyeksponowanie myśli, 
że rozwiązywanie jakiejkolwiek sytuacji problemowej wymaga umiejęt
ności stawiania hipotez i eksperymentowania, która wprawdzie da się 
ująć w pewne bardzo ogólne kategorie, ale sposób jej zastosowania do 
konkretnej sytuacji zawsze musi być wyznaczony przez tę właśnie 

sytuację112 . Zgodnie z inną podawaną przez Deweya motywacją cho
dziło mu o sformułowanie stanowiska pośredniego między atomiz
mem, odrzucającym realność relacji między indywiduami a holizmem 
(nazywanym przez Deweya absolutystycznym blokowym monizmem), 
który realność relacji przyjmuje, ale za cenę roztopienia samych indy
widuów w jednym, wszystko ogarniającym Absolucie113

• To sformu
łowanie z pewnością dobrze oddaje zamysł Deweya. Odrębną kwestią 
jest, czy zamysł ten, zrealizowany w postaci koncepcji sytuacji, da się 
obronić. Teoria ta zachowuje pluralizm indywiduów, ale za cenę zmia
ny pojęcia indywidualności, która pociąga za sobą istotną modyfikację 
innych pojęć, takich jak np. doświadczenie, inteligencja, wiedza, działa
nie i, co za tym idzie, zmianę sensu dotychczasowych zagadnień filo
zoficznych. Krytycy Deweya zwracają uwagę na to, że takie radykalne 
modyfikacje znaczenia terminów są niedopuszczalne ze względu na 

l1l "And the pragmatic import of the logk of individualized situations, each 
having its own irreplaceable good and principle, is to transfer the attention of theory 
from preoccupation with generał conceptions to the problem of developing effective 
methods of inquiry". Reconstruction in Pllilosophy (1920), LW 12, 177. 

112 "Ali that is demanded the logic of the experimental philosophy is that 
whether the situation be smali or great, and the guiding idea of near-by or far-off 
application, the spirit of hypothesis and experiment enter into the procedure for 
managing it [ ... ] The kind of measure to be undertaken in any particular situation is 
a function of that situation. It cannot be derived from the general concept of method". 
The Underlying Philosophy of Education, artykuł napisany z Johnem L. Childsem 
(1933), L.W 8, 99. 

m "In other words, the theory of experiential situations which follows directly 
frorn the biological-anthropological approach is by its very nature a via media betwe
en extreme atomistic pluralism and block universe monisms. Which is but to say that 
it is genuinely empirical in a naturalislic sense". Experience, Knowledge and Value: 
A Rejoinder (1939), LW 14, 29. 
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ciągłość terminologii filozoficznej. Zwolennicy Deweya widzą nato
miast w takiej zmianie zaletę i podkreślają niekiedy, że w niej tkwi 
najgłębszy, prawdziwie rewolucyjny, sens jego filozofii. Trzymanie 
starej terminologii i logicznej argumentacji w jej obrębie jest ich zda
niem zwykłym objawem konserwatyzmu. Prawdziwą nowość niesie 
ze sobą zmiana wyobraźni, która dokonuje się przez podsunięcie no
wych znaczeń. 

Podkreślmy na koniec, że jedno z najpoważniejszych pytań wobec 
Deweyowskiej koncepcji dotyczy relacji jednostkowego podmiotu do 
sytuacji, badania oraz obiektywistycznie pojmowanego doświadczenia. 
Gdyby chodziło wyłącznie o to, że od strony metodologicznej a więc 
przy wyjaśnianiu czy rozumieniu wszystkiego, co dotyczy jednostki 
(np. jej decyzji, myśli czy działań) - musimy nieuchronnie odwoływać 

do bliższego i dalszego kontekstu, w którym ona funkcjonuje, 
libyśmy do czynienia z tezą dość oczywistą i trudną do zakwestiono
wania. Nie musiałaby ona stać w sprzeczności z przekonaniem, że 
ontycznie jednostki ludzkie są bardziej podstawowe niż sytuacje, bada
nie czy doświadczenie114 • Jeżeli jednak chodzi Deweyowi o twierdze
nie, że zindywidualizowane sytuacje, badanie i obiektywistycznie poję
te doświadczenie są ontycznie bardziej pierwotne niż jednostki ludzkie 
czy konkretne przedmioty materialne, to jest ono kontrintuicyjne, 
a w każdym razie sprzeciwia się naszym potocznym intuicjom. Jedno 
jest pewne: nawet jeśli Dewey miał na myśli wymiar metodologiczny 
(czy logiczny jak wolał mówić), najczęściej pisał o sytuacjach tak, jak 
gdyby formułował ontologię115 . 

n 4 Podobnie byłoby w przypadku rozwazań prowadzących do podjęcia decyzji 
moralnych: W: The Logic of Judgements of Practice (1915), Dewey pisał: "{ ... j when 
l judge that l should not give money to the streetbeggar I am judging the nature of 
an objective situation, and that the conclusion about myself is governed by the propo
sition about the situation in which I happen to be included. The fuli, complex propo
sition indudes t he social conditions and consequences, a charity organiza tion 
society, etc., on exactly the same footing as it contains myself". MW 8, 16. 

115 W odpowiedzi na z<1rzuty sformułowane przez Stuarta Dewey pisał: "Not only 
does this passage prove that Mr. Stuart attributes to me from the very start a diffe
rentiation and opposition of «knower» and «the-to-be-known» but also supposes that 
it is the environment which is grasped as problematic- while according to my view 
a situation is problematic prior to any «grasping» or «apprehension» whatever, the 
first act of knowing being to locate a problem by selective or analytic discrimination 
of same of the observable constituents of the total situation". Experience, Knowledge 
and Value: A Rejoinder (1939), LW 14, 70. 
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Niezależnie od tego, jak zinterpretujemy pojęcia sytuacji, badania, 
inteligencji i doświadczenia, spełniają one w dojrzałej filozofii Deweya 
dwie główne role. Po pierwsze, wyrażają intuicję powiązania między 
rzeczami, zdarzeniami czy członami problemu oraz wtórnego charakte
ru wielorakich zróżnicowań, które zwykliśmy uważać za pierwotne. 
Patrząc z punku widzenia rozwoju jego filozofii, jest oczywiste, że 
pojęcia te przejęły rolę uniwersalnej jaźni z okresu heglowskiego. Po 
drugie, zaprojektowane zostały one tak, aby "spiąć" to, co dla filozo
fów stanowiło zawsze źródło wielorakich trudności: podmiot z przed
miotem, umysł z naturą, jednostkę z otoczeniem. Każde z nich ujmuje 
pewien aspekt przedmiotowy, obiektywny i naturalny, ale jednocześnie 
stosowane jest dla wyrażenia punktu widzenia indywidualnego pod
miotu. 
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III. MI~DZY IDEALIZMEM OBIEKTYWNYM, 
DUALIZMEM A MATERIALIZMEM 

Drugi z problemów, które składają się na zagadnienie monizm-plu
ralizm, to spór między monizmem rodzajowym a pluralizmem rodzajo
wym (najczęściej dualizmem) o to, czy rzeczywistość jest jednorodna 
czy nie. Zwykle sprowadza się on do opozycji między idealizmem 
obiektywnym, dualizmem i materializmem. Niekiedy opisuje się go 
jako spór między naturalizmem, reprezentowanym przez różne wersje 
materializmu i ewentualnie "miękkie" formy dualizmu (np. dualizm 
własności), a antynaturalizmem, który obejmuje idealizm obiektywny, 
dualizm w "twardej" postaci (dualizm substancji) czy inne formy plu
ralizmu rodzajowego. Dla badaczy filozofii Deweya jest rzeczą ustalo
ną, że we wczesnej, heglowskiej fazie był on antynaturalistą (idealistą), 
a w fazie późniejszej -naturalistą. Co więcej, istnieje zgoda co do tego, 
że naturalizm jest jedną z centralnych intuicji dojrzałej filozofii De
weya. Nie zamierzam tych ustaleń kwestionować. Interesuje mnie nato
miast pytanie, jakiego typu był to idealizm (w początkowej fazie) i na
turalizm (w fazie późniejszej). Wiele bowiem wskazuje na to, że anty
dualistyczna intuicja Deweya, która przenikała obydwa okresy jego 
twórczości, nie prowadziła go do jakiegoś "płaskiego" monizmu, lecz 
do stanowiska, które było w istocie szczególnego typu połączeniem 
naturalizmu z antynaturalimem. 

l. UNIWERSALNA ŚWIADOMOŚĆ 

We wczesnych pracach Dewey rozważa zagadnienie charakteru 
rzeczywistości jako problem relacji świadomości do materii, który trak
tuje jako część szerszej kwestii powstania opozycji między podmiotem 
i przedmiotem, tym, co jednostkowe (fragmentaryczne) i tym, co uni
wersalne (wszechobejmujące). W artykule z 1886 r. The Psychological 
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Standpoint, dyskutuje on z kilkoma teoriami filozoficznymi, które 
miały wyjaśnić powstanie opozycji podmiot-przedmiot. Koncentruje się 
zwłaszcza na odrzuceniu dwóch rozwiązań: pierwszego, określanego 
jako zmodyfikowany realizm (Reasoned ar Transfigured Realism), które 
rozdwaja świat na świadomość i rzecz samą w sobie oraz drugiego, 
nazywanego idealizmem subiektywnym, które zarówno podmiot, prze
dmiot, jak i indywidualną świadomość stara się wywieść z jednej, 
wszystko obejmującej świadomości. Zmodyfikowany realizm, to- najo
gólniej mówiąc - realizm typu kantowskiego, nazywany skądinąd 
idealizmem transcendentalnym. "Idealizm subiektywny" nie odnosi się 
natomiast do koncepcji Berkeleya, lecz nawiązuje do Heglowskiego 
rozróżnienia na idealizm subiektywny (Fichtego ), obiektywny (Schellin
ga) i absolutny (samego Hegla). Dewey zakłada najpierw, że z punktu 
widzenia psychologii, którą uważał za naukę podstawową, wszystko 
jest zrelatywizowane do świadomości, bo przecież nawet pojęcie czy 
spostrzeżenie przedmiotu materialnego jest czymś w jej obrębie. Wy
chodząc od powyższej tezy stwierdza, że obydwa rozwiązania prowa
dzą do trudności: zmodyfikowany realizm pozostawia element nie 
odniesiony do świadomości, rzecz samą w sobie, a idealizm subiektyw
ny obarcza sprzecznością samo pojęcie uniwersalnej świadomości. 

Obydwa stanowiska kończą na niewybaczalnym dualizmie: podmiotu 
i rzeczy samej w sobie albo jednostkowej i uniwersalnej świadomości 1• 

Jakie w tej sytuacji jest poprawne ujęcie genezy opozycji pod
miot-przedmiot, uniwersalne-jednostkowe oraz właściwe rozumienie 
charakteru owej pierwotnej rzeczywistości nazywanej świadomością? 
Dewey przedstawia swoje własne stanowisko w kontekście dyskusji 
nad przedmiotem i celem psychologii, którą projektuje jako dyscyplinę 
mającą odpowiedzieć m. in. na pytanie o genezę najbardziej podstawo
wych zróżnicowań, jakie pojawiają się w naszej świadomości oraz 
określić naturę pierwotnej rzeczywistości. 

Psychologia musi wziąć pod uwagę całość świadomego doświadczenia. Jej celem 
jest określenie, w ramach tej całości, natury podmiotu i przedmiotu [ ... ]. Pokazuje 
ona, jak w obrębie świadomości pojawia się podmiot i przedmiot, i w ten sposób 
odkrywa naturę świadomości. Ujmuje ją jako jedność podmiotu i przedmiotu. 
Ukazuje tym samym, że nie może być "dwóch rodzajów" świadomości, jednej 
podmiotowej i drugiej - przedmiotowej, ale że wszelka świadomość [ ... ] jest -
jako świadomość - jednością podmiotu i przedmiotu. Świadomość może mieć, 

1 The Psychological Standpoint (1886) EW l, 132-134. 
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i bez wątpienia ma, dwa aspekty, jeden, w którym ujawnia się jako indywiduum, 
i drugi, w którym ujawnia się jako zewnętrzny świat. Nie ma jednak dwóch 
rodzajów świadomości, z których jeden może być oderwany od całości i wyodręb
niony z niej. One [dwa rodzaje świadomości] nie są niczym innym, jak świado
mością w pewnej fazie, a zadaniem psychologii jest ustalenie, jak ów podział na 
jednostkę i świat zewnętrzny powstaje w świadomości (krótko mówiąc, w jaki 
sposób świadomość w pewnej fazie ujawnia się jako spostrzeżenie). [Psychologia] 
nie uczyni tego, zakładając na samym początku, że podmiot jest "mną", a przed
miot - światem. A jeśli nie założy tego na początku, z pewnością nie będzie to 
też i [jej] wnioskiem2 

Dewey dowodzi więc, w opozycji do idealizmu subiektywnego, że 
zróżnicowania na podmiot i przedmiot nie można wyjaśnić przez od
wołanie się do świadomości, która jakościowo byłaby identyczna ze 
świadomością subiektywną, ponieważ wówczas nie dałoby się wytłu
maczyć, jak mogłoby z niej wyłonić się to, co niesubiektywne: przed
miot, świat. Inaczej mówiąc, jeżeli nie tylko podmiot, ale i przedmiot 
powstał ze świadomości, to ona musiała już w pewnym sensie zawie
rać w sobie podmiot i przedmiot. Ostatecznie jest więc tak, że owa 
pierwotna "świadomość jest dokładnie jednością podmiotu i przedmio
tu", tego, co jednostkowe i uniwersalne3

. 

Dewey uważa, że taka właśnie metafizyka jest irnplicite zawarta 
w tym, co nazywa on psychologicznym punktem widzenia4

. Pierwotną 
postacią rzeczywistości jest świadomość, ale pojęta w ten sposób, że 
stanowi ona jedność podmiotu i przedmiotu oraz jedność tego, co indywidu
alne i uniwersalne. Trudno o tezę dalszą od jasności. Ukazuje ona jed
nak, w jaki sposób stara się nadać sens swojej antydualistycznej intui
cji: przez wyposażenie pierwotnej postaci rzeczywistości we wszystko, 
co ma się z niej wyłonić. Bóg, który ostatecznie jest ową pierwotną 
rzeczywistością, stanowi więc właściwie jedność przeciwieństw: pod
miotu i przedmiotu, tego, co jednostkowe i uniwersalne. Używając 
kategorii monizmu i dualizmu, koncepcję Deweya należałoby umieścić 
nie tyle po stronie monizmu, co pomiędzy monizmem i dualizmem. 
Nasuwa się myśl, że jest ona odmianą monizmu neutralnego. Jednak 
monista neutralny zachowuje agnostycyzm co do natury pierwotnej 

2 Tamże, EW l, 136-137. 
3 Tamże, EW l, 131. 

~ "!t must not be forgotten that the object of this paper is simply to develop the 
presuppositions which have always been latent or implicit in the psychological stan
dpoint". Tamże, EW 1, 142. 
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postaci rzeczywistości - twierdzi, że nie jest ona ani podmiotem, anz 
przedmiotem; ani ciałem, ani umysłem, choć te opozycje jakoś od niej 
pochodzą. Dewey natomiast zdaje się uważać, że pierwotna rzeczywis
tość jest zarazerrz podmiotem i przedmiotem, jest jednostkowa i uniwer
salna, czyli że stanowi właśnie jedność przeciwieństw. Oczywiście tego 
typu stwierdzenia niewiele tłumaczą, dopóki nie wyjaśni się, na czym 
owa jedność ma polegać: czy jest to jedność odrębnych paralelnych 
atrybutów boskości, czy może jedność funkcjonalna, tzn. taka, że Bóg, 
niezróżnicowany wewnętrznie na atrybuty, może spełniać różne fun
kcje, tak jak ja mogę jednocześnie spełniać funkcje ojca, męża i nauczy
ciela. Choć Dewey nie miał jasności co do charakteru tej jedności, to 
bardziej zbliżał się do drugiego modelu5

. Być może więc już tutaj, 
w tym trudno uchwytnym ontycznym statusie podmiotowości i przed
miotowości w stosunku do Boga, a nie dopiero w fascynacji Deweya 
Jamesowską psychologią, tkwiły zaczątki późniejszego pojęcia funkcji, 
które wraz z pojęciem ciągłości będzie odgrywać zasadniczą rolę 

w walce z wszelkimi dualizmami6. Tendencję myśli Deweya do zajęcia 
środkowej pozycji w sporze monizmu rodzajowego z dualizmem dob
rze obrazuje hasło "dualizm" opublikowane w 1911 r. w A Cyclopedia 
of Education. Do dualistycznych Dewey zalicza wszelkie systemy filozo
ficzne, dopuszczające mocny rozdział między elementami, które skąd
inąd w doświadczeniu ujmujemy jako wzajemnie powiązane, np. mię
dzy duchem i materią, umysłem i ciałem, logiką i psychologią. Takie 
rozdzielenie prowadzi, jego zdaniem, do wielorakich, negatywnych 
konsekwencji kulturowych7

. Na końcu czyni następującą uwagę: 

5 "T he idea o f function evidently co mes in w hen we consider t he reference o f 
a given centred movement to other similar unities, or to a wider movement into 
which al! enter. While the hearing of a bel! is itself an end, or object, it may also be 
a factor in a larger movement - the operabon of a factory. So considered, it is fun
cticmal; a) the inclusive whole is the standard which measures the included unity; b) 
the contribution of the included movement, as measured by the larger whole, is the 
value. Function, value, standard are correlative categories. Note: <<Category>> is a term 
used to denote any typie al aspect or distinction o f reality". Introd uction to Philosop
hy: Syllabus of Course 5 (1892), EW 3, 216. 

" Nazwą "antydualizm" Dewey stara się niekiedy objąć nie tylko swoje stanowis
ko w sporze monizmu z dualizmem (rodzajowym), ale całą swoją filozofię. Por. The 
Realism of Pragmatism (1905), MW 3, 155. 

7 "The first has shown itself in the tendency to set humanistic studies dealing 
with mental products, over against the naturalistic dealing with physical nature. The 
dualism between mind and body has manifested its influence at some periods in 
contempt for physical health and training, and in ascetic aspects characterizing scho-
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"[P]rzeciwieństwem dualizmu nie musi być monizm, ale filozofia, 
która uznaje zróżnicowanie na przeciwstawne elementy[ ... ] za względ
ne i praktyczne [working], a nie absolutne i raz na zawsze ustalone; 
[elementy te] mogą więc zostać połączone w funkcjonalną jedność"8 . 

Z poprzedniego rozdziału wiemy już, jak Dewey rozumiał jedność 
i funkcjonalne zróżnicowanie sytuacji oraz jakie rodziło to problemy. 
Obecnie interesuje nas głównie charakter rzeczywistości, która spełnia 
funkcje przedmiotowości i podmiotowości, jednostkowości i uniwersal
ności, cielesności i umysłowości. Jest rzeczą znamienną, że Dewey 
ostatecznie określa jej charakter mianem świadomości, czy uniwersalnej 
jaźni, co sytuuje go oczywiście po stronie idealizmu (antynaturalizmu). 
Ponieważ jednak przypisuje owej rzeczywistości pierwotnej szereg cech 
opozycyjnych, to nazwanie jej świadomością jest równie nieadekwatne 
i arbitralne, jak nazwanie jej nieświadomością. Wydaje się, że znacznie 
lepiej przystawałoby do niej do niej słynne określenie Boga zapropono
wane przez Mikołaja z Kuzy: coincidentia oppositorum. Musimy jednak 
zwrócić uwagę na to, że pary pojęć, takie jak podmiot-przedmiot, 
jednostkowe-uniwersalne, świadomość-cielesność cechują się swoistą 
asymetrią, dla której modelem w całym heglizmie jest opozycja ca
łość-części. Choć opozycyjne, pojęcia te nie są równoprawne w tym 
sensie, że jedno zawiera drugie tak, jak pojęcie całości zawiera pojęcie 
części. W tym sensie "podmiotowość" zawiera "przedmiotowość", 

a pojęcie świadomości - pojęcie cielesności. Chcąc opisać charakter 
pierwotnej rzeczywistości można, a nawet trzeba zastosować te termi
ny, które mieszczą w sobie swoje przeciwieństwa. 

Z tego nie wynika oczywiście, że akurat pojęcie podmiotowości (czy 
jaźni) obejmuje pojęcie przedmiotowości albo że pojęcie świadomości 
zawiera pojęcie cielesności. Decyzja dotycząca tego, czy jedno z takich 
pojęć odpowiada całości, a inne części czy też są one rozłączne, dotyka 
samej istoty sporu materializmu z dualizmem i idealizmem obiektyw
nym. Jest to zarazem decyzja, którą często lepiej rozumiemy, odwołu-

larship; and at other times in complete separabon of methods of physical and mental 
culture and in contempt for all subjects in education that involved manuał activity. 
The dualism of logic and psychology has reflected itself in treating subject-matter and 
method as independent divisions of education, subject-matter being arranged on 
strictly logical principles, while method is supposed to deal merely with psychological 
devices by which the approach of individuals to this ready-made subject-matter may 
be facilitated". Contributions to A Cyclopedia oJ Education (1911), MW 6, 424. 

8 Tamże. 
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jąc się do racji światopoglądowych, socjologicznych czy historycznych 
niż do tzw. czysto filozoficznych argumentów. W przypadku Deweya 
określenie się po stronie idealistycznej (antynaturalistycznej) przez 
uznanie, że świadomość czy jaźń są pojęciami obejmującymi swoje 
przeciwieństwa, było spowodowane jego ówczesnym teizmem oraz 
przynależnością do obozu heglowskiego. W pracach z tego okresu 
dostrzegał on możliwość zajęcia stanowiska naturalistycznego, ale 
wówczas jego reakcja na naturalizm była zdecydowanie negatywna, 
a główne punkty krytyki miały - ogólnie rzecz ujmując - charakter 
aksjologiczno-religijny. Dewey wskazywał, że gdyby dokonać generali
zacji tej wizji świata, jaką niosą nauki przyrodnicze i przyjąć, że 

wszystko jest tworem ewoluującej przyrody, wówczas człowiek nie 
będzie miał żadnego trwałego punktu odniesienia: 

Konieczność i zmiana - oto dwa [podstawowe] pojęcia nauk przyrodniczych; 
zastosowane do interpretacji ludzkiego życia [takiego jak przedstawia się je] w li
teraturze roztapiają wszelkie ludzkie aspiracje, miłość i ideały w nie mającym 
żadnego znaczenia wyniku drobnych zm1an. Wszelka nadzieja jest próżna, wszelki 
wysiłek - bezowocny, a wszelkie aspiracje - daremne. W ten sposób pojawia się 
[ ... ] tonacja bezwartościowości życia - smutnego pesymizmu9 

Dewey kilkakrotnie powtarza zarzut pesymizmu, jaki niesie ze sobą 
naturalizm i przeciwstawia mu postawę wiary religijnej oraz przekona
nie o autonomii i wyższości życia moralnego w stosunku do ślepych 
zmian w przyrodzie: "W rzeczach widzialnych i czasowych nie ma 
żadnego trwałego zadowolenia; w rzeczach niewidzialnych i wiecznych 
leży wartość, która nie przemija"10

. Za takim poglądem szło przeko
nanie o autonomii i wyższości nauk filozoficznych w stosunku do 
przyrodniczych. Te drugie obejmują, jego zdaniem, jedynie fragmenty 
rzeczywistości, a dopiero nauki filozoficzne ujmują ich znaczenie w jej 
całości 11

. Pozornie więc tylko mamy do czynienia z dualizmem nauk 
przyrodniczych i filozoficznych. W istocie natomiast nauki przyrodni
cze dają fragmentaryczny obraz rzeczywistości, a filozofia - wizję 

całości. 

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych Dewey coraz bardziej 
dostrzega płodność intuicji, jakie niosą ze sobą nauki przyrodnicze 

9 The Lesson of Contemporary French Literature (1889), EW 3, 40. 
lll Tamże, EW 3, 42. 
11 Por. Mora! Philosophy (1894), EW 4, 132. 
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i znacząco ogranicza swoje poprzednie twierdzenie o autonomii filozo
fii. Docenia zwłaszcza uogólnioną metodę nauk przyrodniczych, pole
gającą na stawianiu hipotez i eksperymentalnym ich potwierdzaniu lub 
obalaniu. To idzie w parze z coraz większą nieufnością wobec spekula
tywnej metody heglizmu. W artykule: Psychology and Philosophic 
Method, z 1899 r. Dewey pisze, że filozofia staje się podejrzana, gdy 
twierdzi, że istnieją specyficzne dla niej fakty czy metody dochodzenia 
do prawdy. Dodaje jednak, jakby usprawiedliwiając swoje wcześniejsze 
poglądy, że należało obstawać przy takiej autonomii dopóty, dopóki 
nie pojawiła się odpowiednio rozwinięta psychologia. Dotąd bowiem 
nauki faktycznie nie wyczerpywały całego obrazu rzeczywistości, nie 
były w stanie wyjaśnić np. pojawiania się doświadczenia zindywiduali
zowanego w konkretnym podmiocie, w określonym miejscu i czasie. 
Teraz jednak, zdaniem Deweya, potrafi to uczynić psychologia. 
Wprawdzie kończy on swój artykuł nieoczekiwanym stwierdzeniem, 
że poprzez psychologię następuje przejście nauk w filozofię 12 , tak jak 
gdyby utrzymywał swoją poprzednią tezę o autonomii i wyższości 
filozofii, ale ogólny wydźwięk tego tekstu jest odwrotny: psychologia 
zwiększa możliwości eksplanacyjne nauk kosztem filozofii, której tery
torium uległo znacznemu pomniejszeniu. Dewey zaczyna dostrzegać, 
że nauki, poszerzone o psychologię i inne dziedziny społeczne, mogą 
adekwatnie wyjaśnić większość tego, co do tej pory uważał za teryto
rium zastrzeżone dla filozofii. 

Można więc powiedzieć, że mniej więcej na przełomie wieków 
u Deweya zachodzi odwrotna przemiana niż u urodzonego w tym 
samym roku co on E. Husserla, który początkowo głosił psychologizm, 
a później stał się jego wielkim przeciwnikiem, ponieważ m. in. do
strzegł, że psychologistyczne ujęcie matematyki jest nieadekwatne. 
Dewey wprawdzie ciągle waha się, na ile psychologia jako spadkobier
czyni znacznej części filozofii jest autonomiczna wobec nauk przyrod
niczych, ale z biegiem czasu, zwłaszcza gdy bardziej zdecydowanie 
pojmie ją jako psychologię społeczną, stanie się dla niego jasne to, co 
Husserl widział wówczas już wyraźnie, że ujęcie rzeczywistości z per
spektywy tej nauki prowadzi do naturalizmu. Ponieważ Husserl uwa
żał, że w naturalizmie i związanym z nim, jak sądził, relatywizmie 

12 Por. Psychology and Philosophic Method (1899); później zamieszczone bez 
zmian w książce The Influence oJ Darwin on Plzilosoplzy (1910) pod tytułem: Conscious
ness and Experience, MW l, 129. 
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czyha zagrożenie dotykające nie tylko filozofii, ale i całej kultury za
chodniej, zaprojektuje on fenomenologię- antynaturalistyczną odmianę 

filozofii autonomicznej wobec nauk przyrodniczych i psychologii. Na
tomiast dalszą drogę filozoficzną Deweya można bez specjalnego upro
szczenia określić jako ciąg kolejnych prób naturalistycznego ujęcia 

poszczególnych dyscyplin filozoficznych: logiki (bądź epistemologii), 
etyki i estetyki oraz religii. Kulminacją tych prób będą książki wydane 
w latach trzydziestych: Ethics (1932) daje wizję naturalistycznej etyki, 
Art as Experience (1934) - estetyki, A Common Faith (1934) dostarcza 
naturalistycznego ujęcia religii, a w Logic. The Theory oJ Inquiry (1939) 
Dewey proponuje naturalistyczną interpretację epistemologii jako logiki 
badania. Całościowa, naturalistyczna metafizyka zawarta jest w nieco 
wcześniejszym dziele Experience and Nature (1925)13

. 

W pierwszym dziesięcioleciu XX wieku nowa filozofia Deweya do
piero nabierała kształtów i to początkowo wyraźnie jako połączenie 
wąsko pojętego naturalizmu z idealizmem rozumianym jako antynatu
ralizm - zwłaszcza w dziedzinie wartości. Kierunek, w którym wów
czas Dewey zmierzał, najlepiej oddaje termin "naturalistyczny idea
lizm", którego użył on wprawdzie na określenie poglądów Santayany, 
ale w sposób niedwuznacznie zdradzający całkowitą aprobatę dla za
wartego w nim znaczenia. "Niezależnie od krytyk i zastrzeżeń -pisał 
Dewey - ci, którzy sądzą, jak piszący te słowa, że najważniejszym 
problemem dzisiejszej filozofii jest połączenie naturalizmu z idealiz
mem, muszą z wdzięcznością uznać niezwykłą siłę i prostotę, z jaką 
Dr Santayana ujął ten problem [ ... ]" 14

. Możemy domniemywać, że 
w tamtym czasie połączenie naturalizmu z idealizmem (o którym De
wey mówi też jako o połączeniu realizmu z idealizmem, przez Jea
lizm" rozumiejąc "naturalizm")15, było dla niego sprawą niemal oso-

13 Książki te, zawierające już dojrzałą postać naturalizmu, były poprzedzone 
wieloma wcześniejszymi pracami: pierwsze wydanie Etyki (napisanej wspólnie z Tuft
sem) ukazało się w 1908 r., a Logika była poprzedzona pracą zbiorową Essays on 
Experzmantal Logic, która została opublikowana w 1916 r. 

14 T he Life o f Reason, or t he Phases o f H u ma n Progress (1906 ), MW 3, 322. Po
dobną deklarację o konieczności połączenia naturalizmu z idealizmem znajdujemy we 
wcześniejszym artykule: Beliefs and Realities, z 1905 r. (zatytułowanym w przedruku 
z 1910 r. jako: Beliefs and Existencies). Dewey pisze tam: "Thus we are put on the 
road to that most desirable thing - the union of acknowledgment of mora! powers 
and demands with thoroughgoing naturalism". MW 3, 98. 

15 W artykule: The Experimental Theory of Knowledge (1906) Dewey pisał: ,,! ha
ve attempted, in the foregoing pages, a description of the function of knowledge in 
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bistą: stanowiło próbę powiązania wcześniejszych jego poglądów z ty
mi, które obecnie wydawały mu się trafne. Gdy jednak uświadomimy 
sobie, że tym, czego Dewey poszukiwał, była w istocie synteza natura
lizmu z antynaturalizmem (bo idealizm w jego rozumieniu był antyna
turalizmem), pojawia się pytanie, na czym miałaby ona polegać i czym 
różniłaby się od jego wcześniejszego poglądu, w którym przecież Bóg 
nazywany też uniwersalną świadomością był czymś w rodzaju jedności 
przeciwieństw? Otóż Dewey zmierza do poglądu, zgodnie z którym 
ostateczną rzeczywistością jest ewoluująca materialna natura, ale tak 
pojęta, że w pewien sposób zawiera w sobie albo generuje z siebie 
rozum, wartości, wiedzę i religię. Ciągle pozostanie więc ontologia 
jedności przeciwieństw i asymetria między wyrażającymi je opozycyj
nymi pojęciami. Zmieni się natomiast kierunek owej asymetrii. O ile 
dawniej świadomość obejmowała przyrodę, a to, co uniwersalne zawie
rało to, co jednostkowe, to teraz przyroda (natura) obejmować będzie 
świadomość, a to, co jednostkowe generować to, co (względnie) uni
wersalne. Taki pogląd ostatecznie nazwie Dewey naturalizmem i bę
dzie traktował jako zasadniczą osnowę wszystkich innych swoich po
glądów filozoficznych. Jednak w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku 
Dewey najwyraźniej wahał się, jaką nazwę nadać swoim nowym intui
cjom. Niezależnie bowiem od tego, że w pewnych aspektach były one 
znacząco zbieżne z wcześniej utrzymywaną przez niego postacią idea
lizmu, zwłaszcza gdy chodzi o syntetyzowanie przeciwieństw, to jed
nak uznanie, że podstawą owej syntezy nie jest Bóg rozumiany jako 
uniwersalna świadomość, ale natura, było - w stosunku do jego do
tychczasowych poglądów - czymś istotnie nowym. 

Aby zdać sobie sprawę z charakteru tego projektu, najlepiej będzie 
go porównać do antynaturalistycznego teizmu, znanego z tradycji 
filozofii chrześcijańskiej, który głosi, że niecielesny, doskonały Bóg 
stwarza różny od niego materialno-duchowy świat, stwarza ludzi i da
je im przestrzeń działania wyznaczoną przez prawa logiki, prawa 
nauki i prawa moralne. Optymizm tego rodzaju teizmu, w którym 
przecież Dewey został wychowany, bierze się z przekonania o wyróż
nionej pozycji człowieka we wszechświecie: Bóg w szczególny sposób 
zainteresowany jest losem ludzi, których prowadzi do tego, co w języ-

its own terms and on its merits - a description which in intention is realistic, if by 
realistic we are eontent to mean naturalistic, a description undertaken on the basis 
of what Mr. Santayana has well calleci «following the lead of the subject-matter>>''. 
MW3,118. 
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ku religijnym nazywa się zbawieniem, a co filozofowie i teologowie 
bardzo różnie pojmują. Nawet jednak gdy przekreślają oni możliwość 
uzyskania przez człowieka indywidualnej nieśmiertelności, twierdząc 
- jak Hegel czy A. N. Whitehead - że jednostkowy człowiek może co 
najwyżej wzbogacić życie samego Boga, to tak czy inaczej pojęty "es
chatologiczny" optymizm wydaje się jednym z wyznaczników filozofii 
i światopoglądów teistycznych. Pogląd, nazywany początkowo przez 
Deweya naturalistycznym idealizmem, a później po prostu naturaliz
mem, miałby natomiast uzasadnić pojawienie się rozumu i jego wy
tworu, jakim jest nauka, pojawienie się religii i - ogólnie - wartości 

jako czegoś pochodzącego z "wnętrza" ewoluującej przyrody. Miałby 
też ukazać, że naturalista (i tylko naturalista) może być optymistą 16

. 

Staje więc przed nim zadanie wykazania, jak z natury może wyłonić 
się wiedza, ideały moralne, estetyczne czy też religijne. Można to opi
sać jeszcze inaczej: jako zadanie "znaturalizowania" epistemologii, 
etyki, estetyki i religii. Ponadto musi Dewey uprawomocnić swoje 
szerokie pojęcie natury oraz wskazać, czym różni się jego naturalizm 
od zwykłego redukcyjnego materializmu z jednej strony i od niespójne
go, eklektycznego zestawienia wybranych tez materialistycznych z ide
alistycznymi- z drugiej. Dla uchwycenia sensu Deweyowskiego natu
ralizmu oraz charakterystycznych dla niego strategii, umożliwiających 
mu zaliczenie do naturalnych tych "wymiarów" rzeczywistości, które 
zwykle uważa się za wspierające stanowisko antynaturalistyczne, dob
rze będzie zacząć od kluczowej dla niego kwestii relacji doświadczenia 
do natury. 

16 Dewey uważał więc, że zagadnienie generalnego nastawienia człowieka do 
świata ma także wymiar filozoficzny. W tym poglądzie ujawnia się holizm Deweya, 
który każe mu dopatrywać się ciągłości i powiązań nie tylko między różnego rodzaju 
bytami, ale także między poglądami i postawami. Dewey odrzuca więc przekonanie 
znanego krytyka pragmatyzmu Lovejoya, który twierdził, że nurt ten jest zbiorem 
pewnych poglądów, z których każdy jest czymś w rodzaju odrębnego "atomu", dają
cego się łączyć z innymi "atomowymi" poglądami. Lovejoy - ale nie tylko on, bo 
i zwolennicy filozofii analitycznej - twierdziłby więc, że optymizm czy pesymizm 
życiowy jest czymś, co da się równie dobrze połączyć zarówno z naturalizmem, jak 
i z antynaturalizmem. Por. A. L o v e j o y, The Thirteen Pragmatisms. 
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2. DOŚWIADCZENIE PIERWOTNE 

Nie jest łatwo wyeksplikować Deweyowską koncepcję doświadcze
nia. Najprościej rozpocząć od nawiązania do pewnego potocznego 
sensu słowa "doświadczenie". Gdy mówimy np., że Jan i Piotr mają 
wspólne doświadczenia, mamy na myśli to, że coś wspólnie przeżyli, 
że razem byli w tych samych bądź podobnych sytuacjach w tym zna
czeniu, że - dajmy na to - byli razem w więzieniu. Tak rozumiane 
doświadczenie jest bezpośrednim przeżyciem, ale źródłowo rzecz uj
mując, przeżycie nie jest tu w pierwszym rzędzie czymś poznawczym 
czy nawet świadomościowym. Słowo "przeżycie" odnosi się bardziej 
do wymiaru biologicznego, a dokładniej do aspektu oddziaływania 
organizmu i środowiska. Doświadczanie w tym sensie, który Dewey 
jest skłonny uznać za podstawowy, jest ciągłą interakcją zmieniającego 
się organizmu z płynnym otoczeniem, która po drodze pozostawia 
w organizmie pewne względnie trwałe ślady, np. w postaci nawyków. 
Mówiąc jeszcze inaczej, organizm w pewnym sensie "uczy się" po
przez doświadczanie, przez wchodzenie w interakcje z otaczającym 
światem, zanim jeszcze cokolwiek wie, a nawet wcześniej niż zacznie 
funkcjonować w nim świadomość. To dopiero w owej interaktywnej 
"przestrzeni" zwanej doświadczeniem pojawiają się nawyki, świado
mość, jednostkowe ujęcie świata, umysł i poznanie, ale w stosunku do 
organizmu w zmieniającym się otoczeniu wszystko to ma znaczenie 
instrumentalne. Poznanie modyfikuje owo pierwotne doświadczenie, 
służąc w ten sposób współkreowaniu świata, który wtórnie znowu 
wchodzi w interakcję z ludźmi i ulega ponownemu przekształceniu. 

Widzimy, że zasadniczy pomysł Deweya na naturalistyczne ujęcie 
doświadczenia polega na uznaniu za źródłowe takiego sensu terminu 
"doświadczenie", który daje się wyeksplikować w języku unikającym 
odniesienia do świadomości i do prywatnego świata podmiotu17

. Ina
czej rzecz biorąc, Dewey zaczyna od całkowitego zignorowania pojęcia 

17 W odpowiedzi na zarzut Santayany Dewey pisze: "Santayana thinks that I must 
be either a behaviorist in this sense or a speculative egotist, and that my empiricism 
compels me, in spite of tendencies in the former direction, to become the latter. But 
the main thesis of Experience andNatureis that human experience is intelligent (inclu
ding, of course, mis-intelligent) and emotional behavior. In other words, l have tried 
to bring together on a naturalistic basis the mind and matter that Santayana keeps 
worlds apart. The attempt, I know, is unusual; perhaps it is doomed to frustration, 
but I should not want that matter prejudged on the basis of my own ineptness". 
«Half-Hearted Naturalism>>(l927), LW 3, 79. 
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"doświadczenia" jako świadomego, poznawczego, bezpośredniego 

jawienia się czegoś w indywidualnym umyśle i - jak zapewne sądził 
- pozbycia się problemów, które ono rodziło. Narazi się przez to na 
wiele krytyk ze strony tych wszystkich, którzy takie właśnie rozumie
nie doświadczenia uważali za obowiązujące i nie wyobrażali sobie, jak 
można inaczej używać tego terminu. W związku z tymi reakcjami 
Dewey pisze: 

Nie ma sposobu na usunięcie tego rodzaju zarzutów poprzez dialektyczne argu
menty. Ich źródłem są skojarzenia ze słowami, a do tego nie można podchodzić 
w sposób argumentacyjny. Wolno mieć tylko nadzieję, źe w trakcie [prezentacji] 
całości ujawnią się znaczenia przypisywane "doświadczeniu" oraz "naturze" i że, 
przy odrobinie szczęścia, niezauważenie dokona się zmiana w znaczeniach, jakie 
poprzednio były z nimi wiązane 18 . 

Deweyowi chodzi o to, aby nie odrzucać jego koncepcji doświadcze
nia wyłącznie na podstawie dotychczasowych skojarzeń, jakie mamy 
z terminem "doświadczenie". Chce on wprowadzić swój sposób rozu
mienia "doświadczenia" i "natury" nie poprzez wyodrębnione defini
cje, ale kontekstualnie - stawiając czytelnika w sytuacjach innego niż 
przywykł użycia tych terminów i podsuwając mu myśl, że nowe zna
czenia mogą być owocniejsze dla rozumienia otaczającej go rzeczywis
tości niż znaczenia stare. Tutaj ujawnia się antyracjonalistyczny wątek 
filozofii Deweya, zgodnie z którym nabycie odpowiednich skojarzeń 
ze słowami, wyobrażeniowe postawienie czytelnika w nowych kontek
stach jest istotniejsze i skuteczniejsze w przekazywaniu własnych idei 
niż argumentacja. Nie należy przez to rozumieć, że w swoim pojmo
waniu "doświadczenia" jest on całkowicie arbitralny. Jak zobaczymy, 
ogromną inspiracją była dla niego Jamesowska koncepcja doświad
czenia. 

Dewey dużą wagę przywiązuje do pojęć wskazujących pierwotny 
dynamiczny charakter rzeczywistości, które wykorzystuje nie tylko do 
określenia "doświadczenia", ale także do postawienia "diagnozy", 
gdzie tkwią błędy w dotychczasowych koncepcjach doświadczenia. 
Przede wszystkim podkreśla, że całkowicie odrzuca mechanistyczną 
wizję materii, która w dużej mierze zainspirowała dualizm: jeśli bo-

!S Experience and Nature (1925), LW 1, 10. Fragment ten pochodzi z pierwszego 
rozdziału tego dzieła, który w drugim wydaniu z 1929 r. został całkowicie przerobio
ny m. in. po to, aby odpowiedzieć na zarzuty, jakie pojawiły się po ukazaniu się 

pierwszego wydania. 
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wiem materia jest całkowicie nieaktywna, wówczas wszelka aktywność 
musi pochodzić od czegoś, co jest niematerialne. Stąd właśnie wzięła 
się - według Deweya - koncepcja niecielesnego umysłu, którego relacja 
do ciała jest tajemnicą. Jeśli natomiast naturę pojmie się jako z istoty 
dynamiczną, zmienną, ale jednocześnie zdolną do "osadzania" w orga
nizmach rezultatów ich interakcji ze środowiskiem, w postaci nawy
ków, z których z kolei powstaje inteligencja, to problem dualizmu 
w ogóle się nie pojawia. Znikają wówczas nieciągłości, np. między 
umysłem i ciałem, podmiotem i przedmiotem, a wraz z nimi ginie 
rzekomo pierwotna opozycja między oderwanym od natury prywat
nym doświadczeniem a samą naturą 19

. Twierdzenie o istnieniu pier
wotnych nieciągłości jawi się wtedy jako rezultat braku odpowiednio 
szerokiej perspektywy ewolucyjnej. 

Dotąd starałem się wyakcentować w Deweyowskiej koncepcji doś
wiadczenia element interakcji między organizmem a otoczeniem. Trze
ba jednak podkreślić, że ściśle rzecz biorąc, nie pojmuje on jej jako 
zachodzącej między podmiotem i przedmiotem. Pierwotne doświadcze
nie charakteryzuje się właśnie brakiem podziału na podmiot i przed
miot. Ten podział jest wtórny i z perspektywy pierwotnego doświad
czenia - instrumentalny. Dokładnie rzecz ujmując, pierwotne doświad
czenie nie jest też interakcją między już ukonstytuowanym organiz
mem (choć jeszcze nie podmiotem) a otoczeniem. Jest ono raczej pew
nym polem aktywności, zdolnym do wewnętrznych przekształceń 
i różnicowania się. Aby pozbyć się substancjalistycznych skojarzeń, że 
doświadczenie pierwotne zachodzi między już ukonstytuowanymi ele
mentami, Arthur F. Bentley zaproponował, aby we wspólnej książce 
Knowing muf Known pozbyć się terminu "interakcja" na rzecz "operacji" 
czy "działania" - bo tak zapewne najlepiej będzie przełożyć w tym 
kontekście angielskie słowo transaction, które takich skojarzeń nie gene
ruje20. Te terminologiczne próby zmierzały do wyrażenia intuicji blis-

1
" "Since the seventeenth century this eoncepbon of experience as the equivalent 

of subjective private consciousness set over against nature, which consists wholly of 
physical objects, has wrought havoc in philosophy. !t is responsible for the feeling 
mentwned at the outset that <<nature>> and «experienCe>> are names for things which 
ha\·e nothing to do with each other". Tamże, LW l, 21. 

20 Oto jedno z wielu określeń tego terminu: "Transaction is inquiry of a type in 
which existing descriptions of events are accepted only as tentative and preliminary, 
so that new descriptions of the aspects and phases of events, whether in widened or 
narrowed form, may freely be made at any and al! stages of the inquiry". 
A. F. B e n t l e y, J. D e w e y, Knowing and Known, LW 16, 113. 
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kiej szeroko pojętej filozofii procesu, która za najbardziej podstawową 
postać rzeczywistości uznaje niezapodmiotowaną zmianę, aktywność. 
Deweyowi chodzi jednak o to, aby owej aktywności, nazywanej do
świadczeniem, nie traktować jako aktywności całkowicie "rozlanej", 
lecz zamkniętą w zdolnych do wewnętrznego różnicowania sytua-
cjach. Nie jest to więc po prostu niezróżnicowana aktywność, nie 

to też interakcja między już ukonstytuowanymi elementami sytua
cji. To dynamizm, który dopiero powoduje różnicowanie się wewnątrz 
sytuacji. De\vey go nazywa doświadczeniem pierwotnym (primary 
experience) i przeciwstawia doświadczeniu zreflektownemu21

. Pierwsze 
z nich jest w istocie pojęciem metafizycznym (czy metafizyczno-episte
mologicznym) i w wielu kontekstach funkcjonuje jako zamienne z poję
ciem natury, a drugie - pojęciem epistemologicznym. 

Nie ulega wątpliwości, że pojęcie doświadczenia pierwotnego jest 
w ogromnej mierze inspirowane Jamesowską koncepcją czystego do
świadczenia i radykalnego empiryzmu, przedstawioną głównie w sze
regu artykułów w latach 1905-1907, które zostały później opublikowane 
jako Essays in Radical Empiricism. Jednak elementy tej koncepcji widocz
ne były już kilku tekstach Jamesa napisanych przed 1905 r., np. 
w książce z 1897 r. The Will to Believe czy w artykule z 1895 r. The 
Knowing of Things Together22

. Dewey nie tylko dobrze znał te tek
sty, ale już w 1905 r. bronił pewnej wersji radykalnego empiryzmu 
w artykule: The Postulate of Immediate Empiricism23 . Zamysł całej 
koncepcji dobrze oddaje notatka sporządzona przez Jamesa ok. 1904 r., 
w której pisze: 

Przez przymiotnik "czyste", poprzedzający słowo "doświadczenie" chcę określić 
pewną formę bytu, która jest jeszcze neutralna lub nieokreślona i bardziej pier-

"This consideration of method may suitably with the contrast between 
gross, macroscopic, crude subject-matters in primary experience and the refined, 
derived objects of reflecticm. The distinction is one between what is experienced a:, 
the result of a minimum of inddental reflection and what is experienced in conse
quence of continued and regulated reflective inquiry. For derived and refined prn
ducts are experienced only because of the intervention of systematic thinking. The 
objects of both science and philosophy obviously belong chiefly to the secondary and 
refined system". and Nature (1925), LW l, 15. 

22 Por. T/ze of William ss. 134-310. 
23 MW 3, 158-167. Por też R. Ros s, Tntroduction, MW 7, X. Dewey uważał, że 

koncepcja radykalnego empiryzmu jest jedną z najważniejszych filozoficznych teorii 
Jamesa i że okaże się ona bardziej wpływowa niż jego pragmatyzm. 
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wotna niż rozróżnienie na i przedmiot pokazać, że 

doświadczeniu bytu mentalnego czy fizycznego, nie ma nic wspólnego z tvvorzy
wem (stuff), z którego składa się doświadczenie, ponieważ to samo tworzywo 
posłuży do obydwu atrybucji [ ... ]. Gdy doświadczenie funkcjonuje w całym kon
tekście innych doświadczeń w jeden sposób, przedstawia się fakt mentalny. 
Gdy funkcjonuje w inny sposób, się przedmiotem fizycznym. Samo w sobie 
nie natomiast ani jednym, ani drugim, ale wirtualnie jest i takie, i 

James traktuje pojęcie czystego doświadczenia głównie jako metafi
zyczne. Czyste doświadczenie jest po prostu "bezpośrednim strumie
niem życia, które dostarcza materiału dla naszej późniejszej refleksji 
z [wszystkimi] jej konceptualnymi kategoriami"25. Jest ono, jak niekie
dy pisze James, tym, że, a nie tym, co, czyli zapożyczając terminologię 
Heideggerowską, samym byciem czy dzianiem się (Sein) bądź w ter
minach tomizmu egzystencjalnego- istnieniem (esse), czy też trwaniem 
(durće) w sensie Bergsona. Nie chcę przez to powiedzieć, że nie ma 
różnic między odpowiednimi koncepcjami Jamesa, Heideggera, Bergso
na i tomistów egzystencjalnych, a jedynie zwrócić uwagę na pewną 
generalną zbieżność intuicji. Jako "czyste", a więc pozbawione odnie
sienia do określonych treści, które zawsze wyodrębnia nasza refleksja 

szerzej intelekt, doświadczenie nie jest nam dostępne. James pisze, 
że być może nowo narodzone dzieci lub ludzie budzący się z głębokie
go snu czy omdlenia mogą mieć dostęp do doświadczenia czystego 
"w dosłownym sensie tego, które nie jest jeszcze żadnym określo
nym co, choć gotowe jest ono przyjąć różne określenia [tho'ready to be 
al! sorts oj w ha ts]; pełne jest ono zarówno jedności, jak i wielości, ale 
w sposób, który nie ujawnia; całe zmienne, ale w sposób tak nie
określony, że jego fazy wzajemnie się przenikają i nie można uchwycić 
żadnych punktów zróżnicowania czy tożsamości. Czyste doświadczenie 
w tym stanie jest po prostu inną nazwą czucia czy wrażenia"26 . 
James pisze też niekiedy, że doświadczenie jest tworzywem (stujj), 
z którego składają zarówno przedmioty, jak i podmioty, a więc 
zarówno świat, jak i nasze ujęcie tego świata. 

Główna trudność z uchwyceniem sensu Jamesowskiej koncepcji 
polega na tym, że z pojęciem doświadczenia wiążemy głównie sens 

24 Tę i inne notatki Jamesa opublikował R. B. Perry w książce The 
Character oJ William t. 2, s. 385. Przytaczam ją za E. F o n t i n e l l, 
and Immortality. A Inuestigation, s. 34. 

25 The and Its Relations, s. 215. 
26 Tamże. 

and 
Self, Cod 
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epistemologiczny. Powstaje pytanie, dlaczego James nie użył dwóch 
terminów: "życie"- w sensie metafizycznym, i "czyste doświadczenie" 

w znaczeniu epistemologicznym. Odpowiedź jest jednak prosta: 
wówczas cały zamysł koncepcji radykalnego epmiryzmu ległby w gru
zach. Jej celem jest bowiem pozbycie rzekomo podstawowych dua
lizmów, a zwłaszcza dualizmu podmiotu i przedmiotu, poznania 
i świata, tego, co wewnętrzne i zewnętrzne. James chce powiedzieć, że 
przeżywanie czystego doświadczenia, czy doświadczanie (czystego) 
życia jest czymś, co znajduje się w obrębie owego pierwotnego stru
mienia (doświadczenia czy życia). Ono jest przedświadome. Świado
mość, jako wtórna wobec pierwotnego doświadczenia nie jest, ściśle 
biorąc, niczym, tzn. nie jest rodzajem bytu. Zarówno świadomość, jak 
i poznanie, a także sam podmiot i przedmiot są jedynie funkcją czyste
go doświadczenia. 

Twierdzę, że jeśli wyjdziemy z założenia, iż w świecie istnieje 
wowe tworzywo czy materiał, z którego wszystko się składa, i to 
tworzywo .,czystym doświadczeniem", wówczas poznanie można łatwo wyjaśnić 
jako szczególnego rodzaju relację, w którą może wlać się czyste do
świadczenie. Sama ta relacja jest częścią czystego doświadczenia; jednym z jej 
"kresów" staje się podmiot lub nośnik wiedzy, podmiot drugim zaś 

pozna wan y27
. 

James jest bardzo enigmatyczny, gdy chodzi o ową "relację". Pisze 
tak, jakby nie zachodziła ona między pewnymi członami, ale sama 
wytwarzała te człony, a więc jakby była autonomicznym elementem 
czystego doświadczenia. 

Być może chodziło mu o wyrażenie intuicji podobnej do Heraklitej
skiej, że świat jest jak płynąca, ciągle zmienna rzeka, w której jednak 
wytwarzają względnie stabilne elementy, takie jak np. wiry2s. Gdy 
bliżej im przyjrzymy, okazuje że są one wypełnione rwącą 
wodą, dzięki stałej formie (relacji) wydają się niezmienne. Już 

27 Does «Consciousness» Exist?, s. 170. Nieco wcześniej James 
that «etmsciousness», when once it has to this estate of pure 

of disappearing a!together. lt is the name of a and has no 
right to among first princip!es. Those who stil! eling to it are to a mere 
echo, t he faint rumor left behind by the disappearing «Soul» upon the air of philosop
hy". S. 169. 

2
K Spośród polskich autorów, tę filozofii Deweya podkreśla W. Kaczocha. 

Zob. jego: Koncepcja filozofii kultury Johna Deweya, s. 66. 
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w poprzednim rozdziale pisałem, że James był pluralistą w sensie 
numerycznym, ponieważ rzeczywistość pojmował jako wielość "pól" 
energii1 czy właśnie takich "wirów". Wszystkie te metafory pomagają 
zrozumieć, jak wyobrażał on sobie rozwiązanie problemu tożsamości 

w czasie. W ogólnym zarysie znane było ono już starożytnym 
filozofom: względna tożsamość rzeczy w zmiennym świecie jest po
chodną obecności w nim form, czyli właśnie pewnych relacji. Forma 
bowiem, niezależnie od tego, jaki jest jej metafizyczny locus: w poza
światowej pleromie w ewoluującym świecie, jest właśnie stałą (czy 
względnie stałą) relacją czy zbiorem takich relacji. To powinno nam 
zresztą uświadamiać, że mówienie o funkcjach tak, jak gdyby nigdzie 
nie były one zapodmiotowane, odsyła nas do starożytnego dylematu 
relacji formy (idei) do materii. Idąc tym tropem, Whitehead doszedł 
ostatecznie do pewnej odmiany platonizmu. Postulował on istnienie 
tzw. wiecznych przedmiotów (eterna! objects), które są metafizycznym 
źródłem stałości i porządku w świecie. 

Trzeba jednak mocno podkreślić, że metafory "wiru", "pola", czy 
koncepcja wiecznych przedmiotów nie przybliżają nas w ogóle do 
zrozumienia powstania opozycji podmiot-przedmiot czy pozna
nie-świat. Jakąś pomocą wydaje tutaj nazwanie owego podstawo
wego tworzywa świata "doświadczeniem". Gdyby doświadczenie to 
było czymś w rodzaju wielości Leibnizjańskich "uśpionych" monad 
Whiteheadowskich bytów aktualnych (actual occasions), które są mikro
kosmicznymi podmiotami, wówczas pojawienie się tych opozycji moż
na by tłumaczyć jako "budzenie się" tego pierwotnego tworzywa świa
ta. Jednak taka koncepcja byłaby odmianą idealizmu (antynaturalizmu), 
do której naturalista nawiązywać nie powinien, chyba że naturalizm 
ten byłby ukrytym antynaturalizmem. Zanim jednak wyjaśnię, jaki był 
stosunek Deweyowskiej koncepcji doświadczenia pierwotnego do Jame
sowskiego radykalnego empiryzmu, pomocne będzie omówienie tzw. 
metody empirycznej. 

Otóż w oparciu o pojęcie pierwotnego doświadczenia, niezróżnico
wanego na podmiot i przedmiot, umysł i ciało oraz inne dualizmy, 
Dewey konstruuje co nazywa metodą empiryczną. W Experience and 
Nature jej istotę ujmuje w następujący sposób: 

Metoda empiryczna jest jedyną, która może we właściwy sposób uwzględnić 
inkluzywną integralność doświadczenia. Tylko ona za punkt myśli filozu

bierze ową zintegrowaną jedność. Inne metody zaczynają od rezultatów 
refleksji, która już rozdarła na dvvoje to, co jest doświadczane, i stan 
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doświadczania, Wówczas problemem staje się ponowne połączenie co zostało 
rozdzielone [ ... J. Dla metody empirycznej problem jest zupełnie inny i możliwy 
do rozwiązania. Jej kwestią uchwycenie, jak i dlaczego w owej całości rozróz
nione podmiot i przedmiot, natura i operacje mentalne [ ... ]. [J]est ona 
w stanie pokazać, w celu pojawiło się to rozróżnienie: jak wydzielone czyn
nik! funkcjonują w dalszym kontrolowaniu i ubogacaniu owego nieobrobionego, 
lecz za to całościowego doświadczenia. Nieempiryczna metoda zaczyna od tego, 
co jest juz wytworem refleksji tak, jakby był on oryginalnie "dany". Dlatego dla 
niej przedmiot i podmiot, umysł i ciało [ ... J są oddzielne i 

Widzimy więc, że dla Deweya nieempiryczne są wszystkie te meto
dy, które w punkcie wyjścia zakładają takie rozróżnienia jak pod
miot-przedmiot umysł-ciało. W tym sensie nie tylko racjona
lizm nowożytny jest opozycyjny wobec metody empirycznej, ale także 

i to nawet w większym stopniu- empiryzm brytyjski, którego przed
stawiciele zdają się akceptować jako pierwotne zarówno rozróżnienie 
na podmiot i przedmiot, jak i dodatkowo jeszcze ową pierwotną treść 
doświadczenia pojmują jako zatomizowane wrażenia, które dopiero 
umyst dzięki mechanizmom asocjacji, syntetyzuje w większe całości. 
Znamienne jest natomiast, że kryteria1 jakie Dewey nakłada na empi
ryczną metodę w przytoczonym fragmencie, spełnia w znacznym stop
niu spekulatywna metoda Fichtego, Schellinga, Hegla i heglistów, za
kładająca w punkcie wyjścia integralną jedność rzeczywistości, która 
dopiero w dynamicznym procesie rozpada się, fragmentaryzuje, ale po 
to, aby ostatecznie powrócić do jedności wyższego rzędu. Można więc 
powiedzieć, że sfragmentaryzowana pierwotna rzeczywistość jest w tej 
koncepcji również rodzajem instrumentu, służącego do uzyskania po
nownej, doskonalszej jedności. Hegel nie ma jednak wątpliwości co do 
podmiotu dziejów: jest nim Idea, Duch czy Bóg. Jego idealizm daje się 
więc zinterpretować jako przedstawiający dzieje dojrzewania, uczenia 

Boga, a w tym procesie owe podziały spełniają funkcję instrumen
talną. Dewey natomiast jest jednoznaczny, gdy chodzi o podmiot, 
w stosunku do którego wspomniane rozróżnienia spełniają rolę narzę
dzia. W powyższym tekście (ale także w wielu innych fragmentach) 
pisze tak, jakby podmiotem tym było samo pierwotne doświadczenie, 
które z jakiegoś powodu (być może dla wzmocnienia i ubogacenia 
siebie) "potrzebuje" podziału na podmiot i przedmiot. Skądinąd wiemy 
już, że aby pozbyć się Heglowskiego holizmu, Dewey zabrania mówie-

and Nature (1925), LW l, 19. 
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nia o wszechobejmującej całości i poprzestaje na wielości sytuacji, które 
nazywa też sytuacjami doświadczeniowymi. Wszystko to sprawia wra
żenie, że z jednej strony odpersonifikowuje on owo pierwotne doświa
dczenie, ponieważ nie traktuje go jako sposobu ujmowania rzeczywis
tości przez człowieka, lecz jako coś bardziej pierwotnego: interakcję 

między organizmem i środowiskiem, a z drugiej strony doświadczenie 
to antropomorfizuje, gdyż traktuje je tak, jak gdyby ono samo miało 
jakieś cele, stosowało narzędzia itd. 

Wszystko to przekonuje nas o tym, że wątki pochodzące z idealiz
mu niemieckiego i anglosaskiego mocno tkwiły także w późniejszej 
filozofii Deweya. Wprawdzie teraz podstawową rzeczywistość nazywa 
on doświadczeniem i akcentuje pierwotnie niepoznawczy jego charak
ter, a wcześniej, jako heglista1 bardziej skłonny był podkreślać po
wszechny charakter świadomości, ale wbrew pozorom nie jest to istot
na różnica. Świadomość nie zawsze była bowiem pojmowana wśród 
anglosaskich idealistów jako Rozumność przeciwstawiona doświadcze
niu. Właśnie jednym z charakterystycznych rysów neoheglizmu 
w Wielkiej Brytanii i USA była interpretacja podstawowej rzeczywis
tości nie w kategorii rozumności, ale świadomości pojętej często jako 
pewna odmiana (bezpośredniego) doświadczenia lub wręcz w kategorii 
doświadczenia jako przeciwstawionego świadomości. Charakterystycz
na jest pod tym względem krytyka koncepcji Jamesa Warda, jaką prze
prowadził jeden z najbardziej wpływowych neoheglistów F. H. Brad
ley: 

Wydaje się, że głównym założeniem [Warda] jest utożsamienie doświadczenia ze 
świadomością Według mnie, świadomość nie ma identycznego zakresu .iak 
doświadczenie. Nie jest ona podstawowa ani też na poziomie i nie 
jest wszechobejmująca [ ... ]. 

Tym, co pojawia się w każdym z nas jako pierwsze, jest uczucie, stan, 
w nie ma ani podmiotu, ani przedmiotu [ ... ]. Uczucie bezpoś-

rednim doświadczeniem, nie zawierającym w sobie rozróżnie!'1 czy Jest ono 
jednością złożoną, ale bez relacji. l nie ma tu rozróżnienia między stanem jego 
treścią, krótko mówiąc doświadczenie i to, co doświadczane, stano
wi jedność. Natomiast podział na poznanie i inne aspekty naszej natury 
się nie wyłonił. Uczucie nie jest jednym z wyróżnionych aspektów, ale zawiera 
w sobie je wszystkie30. 

30 Essays on 'Truth and Reality, s. 192 i 194. Fragment ten pochodzi z artykułu: 
Consciousness and Experience, opublikowanego pierwotnie w 1893 r. 
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Dla Bradleya podstawową postacią rzeczywistości jest bezpośrednie 
doświadczenie rozumiane jako uczucie, może lepiej: czucie, z któ
rego dopiero powstanie, jako wtórny, cały nasz świat, z charakterys
tycznymi dlań podziałami (m. in. na podmiot, przedmiot), świat na
znaczony rozumnością. W przeciwieństwie do Hegla rozum nie jest dla 
Bradleya pierwotny, ale stanowi jedynie narzędzie modyfikacji owego 
źródłowego doświadczenia. To zmodyfikowane doświadczenie musi 
być jednak zawsze odnoszone do doświadczenia źródłowego jako swe
go rodzaju wzorca. Dopiero w jego kontekście widoczne jest, na ile 
owo przekształcone (np. przez teorie naukowe) doświadczenie odbiega 
od bezpośredniego. Widzimy więc, że dla Bradleya bezpośrednie do
świadczenie jest nie tylko początkiem wszelkiej dyferencjacji, ale ma 
ono spełniać rolę normującą dla doświadczenia wtórnego. Tę rolę poj
mował Bradley zapewne w ten sposób, że odnoszenie do pierwotnego 
doświadczenia np. naukowego obrazu świata pozwala dostrzec jego 
niekompletność, ułomność, a to z kolei umożliwia lepszą ocenę, w ja
kim kierunku winny iść koncepcje filozoficzne opierające się na nauce, 
aby były bardziej satysfakcjonujące, tzn., aby przybliżały do ujęcia 
świata jako bezpośredniego doświadczenia31 . Dodajmy, że Bradley. 
podobnie jak Dewey, stara się odsubiektywizować pojęcie satysfakcji. 
Dewey uznaje jednak, wbrew BradleyowC że w pełni satysfakcjonujące 
doświadczenie świata, nie jest ujęciem wszechobejmującej całości, ale 
ogranicza się do poszczególnych sytuacji czy kontekstów32

. O ile więc 

~ 1 "[l]mmediate experience, however much transcended, both remains and is 
active. !t is not a stage which shows itself at the beginning and then disappears, but 
it remains at the bottom throughout as fundamentaL And, further, remaining it con
tains within itself every development which in a sense transcends it. Nor does it 

contain all developments, but in its own way it acts to some extent as the1r 
!ts blind uneasiness, we may say, insists in visible satisfaction. We have 

on one hand a demand, explicit or othenv1se, for an object which is complete. On the 
other hand the object which fails to include immediate in its content, is 
by the unrest of that condemned as defective. We are thus forced to the 
idea of an object containing the required element, and in this object we find at last 
theoretical satisfaction and rest". Tamze, s. 161. ten pochodzi pierwotnie 
z artykułu: On Our Knowledge of Immediate z 1909 r . 

.:;
2 "According to the naturalistic view, every experience in its direct occurrence 

is cm interaction of environing conditions and an organism. As such it contains m 
a fused union somewhat experienced and some processes of experiencing. In its 
identity with a life-function, it is temporally and spatially more extensive and more 
internaiły complex than is a single thing like a stone, or a single quality like red. For 
:m Iiving creature could sur\'ive, save by sheer accident, if its had nt' 
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Bradley zbliża się do identyfikacji doświadczenia (w źródłowym sen
sie) z całym wszechświatem (Absolutem), Dewey utożsamia je z (zaw
sze konkretną) sytuacją33 . 

Pomijając inne różnice i określając proponowaną przez Bradleya 
procedurę odnoszenia wszystkiego do pierwotnego bezpośredniego 
doświadczenia mianem "metody empirycznej", uzyskalibyśmy koncep
cję bliską tej, którą proponuje Dewey. Tak więc entuzjazm, z jakim 
potraktował on teorię radykalnego empiryzmu, mógł mieć swoją pod
stawę w tym, że łączyła ona jego nową naturalistyczną filozofię z kon
cepcjami, którymi zafascynowany był wcześniej jako heglista. Jak za
uważa Bruce Wilshire, jeden z najwybitniejszych znawców dorobku 
Jamesa, koncepcja radykalnego empiryzmu zdradza wyraziste afiliacje 
z filozofią obiektywnego idealizmu34

. Warto przy tym podkreślić, że 
James przeszedł ewolucję odwrotną niż Dewey. Początkowo wrogo 
nastawiony był do filozofii Hegla i innych idealistów niemieckich oraz 
anglosaskich, a później właśnie w koncepcji radykalnego empiryzmu 
zbliżał się do intuicji, jakie niosła ze sobą ich filozofia. Pewien wpływ 
na tę zmianę mógł mieć ceniony przez Jamesa Charles Peirce, który 
zawsze był świadom swoich związków z niemieckim idealizmem. 
W czasie, gdy James ostro atakował ten nurt filozofii, Peirce pisał: 

Wszelki umysł jest bezpośrednio lub pośrednio powiązany z wszelką materia 
i działa w mniej lub bardziej regularny sposób, tak że wszelki umysł bardzieJ lub 
mniej uczestniczy w naturze materii. Z tego powodu błędem byłoby poJmowame 
psychicznego i fizycznego aspektu materii jako dwóch całkowicie odrębnych 
aspektów. Gdy patrzymy na pewną rzecz z zewnątrz, rozważając Jej relacje od-

more reach, scope or content, than traditional particularistic empiricism provides for. 
On the other hand, it is impossible to imagine a Iiving creature coping with the entire 
universe all at once. In other words, the theory of experiential situations which fol
lows directly from the biological-anthropological approach is by its very nature a via 
media between extreme atomistic pluralism and block universe monisms. Which is 
but to say that it is genuinely empirical in a naturalistic sense". Experience, Knowled
ge and Value: A Rejninder (1939), LW 14, 29. 

33 Ta ki e decyzJe terminologiczne Deweya spowodowały dodatkowe nieporozumie
nia, które musiał on wyjaśniać: "Other criticisms of my theory of experience are 
connected with the fact that l have called experiences situations, my use of the word 
antedating, l suppose, the introduction of the field idea in physical theory, but never
theless employed, as far as l can see, to meet pretty much the same need - a need 
imposed by subJect-matter not by theory". Tamże, LW 14, 28-29. 

3~ The Breathtaking Intimacy of the Material World: William James's Last 
Thoughts, s. l 04. 
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działywania i reagowania na inne rzeczy, jawi się ona jako materia. Patrząc na nią 
od wewnątrz, ujmując jej bezpośredni charakter jako czucie, jawi się ona jako 
świadomość35 . 

W liście do Jamesa z 1894 r. Peirce odsłaniał źródło swoich inspira
CJI: 

Na moje poglądy wpłynął prawdopodobnieSchelling-we wszystkich fazach jego 
rozwoju, ale szczególnie poprzez Philosophie der Natur. Uważam Schellinga za 
[intelektualnego] olbrzyma; najbardziej podziwiam jego wolność od pęt systemu 
i to, że nie czuje się on związany żadnymi wcześniejszymi wypowiedziami. Pod 
tym względem jest on jak przedstawiciel nauk przyrodniczych. Nie miałbym nic 
przeciwko temu, gdybyś nazwał moją filozofię schellingizmem przekształconym 
w duchu współczesnej fizyki" 36 

Oprócz opiewanej "wolności od pęt systemu" Peirce'owi musiał 
odpowiadać bardziej wyrazisty niż u Hegla teizm Schellinga. Z podob
nego powodu bardziej cenił on sobie teleologiczny i teistyczny ewolu
cjonizm J. L. Agassiza niż ewolucjonizm Darwina37

. Szczególnie waż
na była jednak Shellingiańska Identitiitsphilosophie. Umysł i ciało, to, co 
prywatne i to, co publiczne, realne i idealne, rozum i zmysły, są jedy
nie aspektami jednej niezróżnicowanej rzeczywistości określanej przez 
Peirce' a jako czucie. Słynna Peirce' owska krytyka kartezjanizmu bierze 
się m. in. z przekonania, że opozycja między prywatnym, wewnętrz
nym światem cogito, a światem zewnętrznym jest wtórna i w istocie 
pozorna. Człowiek wraz ze swoim umysłem i poznaniem jest w świe
cie. Nie ma więc problemu istnienia świata, a zagadnienia epistemolo
giczne powinny być rozpatrywane nie na statycznej osi zewnętrz
ne-wewnętrzne, lecz na dynamicznej osi teraźniejsze-przyszłe czy 
genetycznie pierwotne-wtórne. Peirce' owi odpowiadało także i to, że 
w opisie podstawowej postaci rzeczywistości Schelling odwoływał się 
do kategorii biologiczno-emocjonalnych, a nie -jak Hegel - racjonalis
tycznych. Dlatego właśnie na określenie podstawowej postaci bytu 
Peirce nie użyje terminu "umysł" czy "rozum", ale "czucie" (je e-

'
5 Collecled Papcrs oj Charles Sanders Peirce, 6. 268. 

36 Cyt. za B. W i l s h i r e, The Breathtaking Intimacy of the Material World: 
William James's Last Thoughts, s. 106. 

37 Por. P. P. W i e n e r, Evolution and the Fozmders oj Pragmatism, s. 77. 
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ling)38
. James, gdy już zbliży się do czegoś w rodzaju Identitiitsphilo

sophie, zastosuje w tym kontekście termin "czyste doświadczenie". 
Jeśli Wilshire ma rację co do wpływu Schellinga na filozofię Peirce'a 

i później także na Jamesowską koncepcję radykalnego empiryzmu, to 
z pewnością wpływy te dadzą się też wykryć w Deweyowskiej koncep
cji pierwotnego doświadczenia. Wówczas mielibyśmy taką oto para
doksalną sytuację: w czasie, gdy Dewey wyzwalał się, jak sądził, 

z wpływów heglizmu, przechodząc na pozycje mu przeciwne, w istocie 
wraz z Jamesowskim radykalnym empiryzmem przejmował wątki 
idealistyczne, które tym razem pochodziły od Schellinga. Dodatkowym 
argumentem wspierającym tę tezę może być akcentowanie przez De
weya- w duchu Schellinga- że choć w praktyce nie mamy do czynie
nia z doświadczeniem bezpośrednim, lecz zawsze nasyconym już ref
leksją, to jednak istnieje pewien rodzaj przeżycia, które nas do niego 
zbliża. Jest nim przeżycie estetyczne, w którym zanikają podziały na 
to, co duchowe i cielesne, podmiotowe i przedmiotowe. Dewey uzna, 
że takie właśnie doświadczenie, pojmowane już nie ontologicznie, ale 
epistemologicznie, jest modelowe i w pewnym sensie normatywne dla 
całej poznawczej sfery człowieka. Czy jednak Wilshire ma rację? James, 
a za nim Dewey starali się pojąć czyste (pierwotne) doświadczenie 
pluralistycznie nie tylko w sensie numerycznym, ale także rodzajo
wym39. O ile więc obydwaj ci filozofowie nie uprawiali czczego wer
balizmu, modelem dla nich, a nawet dla metafizyki Peirce' a, nie mogła 
być Schellingiańska Identitiitsphilosophie, chyba że sam Schelling pojmo
wał absolutną tożsamość jako wewnętrznie pluralistyczną. Aby rzecz 
rozjaśnić, musimy zadać pytanie o sposób rozumienia przez Deweya 
i Jamesa doświadczenia pierwotnego (czystego) w aspekcie treścio

wym. Czy rzeczywiście jest ono absolutną tożsamością i czy stosuje się 
do niego ironiczna uwaga Hegla wygłoszona o Schelingiańskim Abso
lucie: że jest jak noc, w której wszystkie krowy są czarne? 

Zacznijmy od skonstatowania pewnej niejasności dotyczącej De
weyowskiego pojęcia doświadczenia pierwotnego. Otóż skoro jest ono 
interakcją czy dzianiem się, w którym nie ma jeszcze opozycji pod
miot-przedmiot ani żadnych innych opozycji, to ściśle rzec biorąc nie 

38 Por. B. W i l s h i r e, The Breathtaking Intimacy of the Material World: 
William James's Last Thoughts, s. 104. Termin ten przejmie później C. Hartshorne, 
redaktor pierwszego wydania dzieł zebranych Peirce'a i zastosuje do swojej własnej 
filozofii procesu. Por. r. G u t o w s ki, Filozofia procesu i jej metafilozofia, SS. 79-92. 

:w Por. np. W. J a m e s, The Essence of Humanism, s. 309. 
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byłoby ono wyrażalne w słowach i trudno wyobrazić sobie, jak mogło
by ono pełnić normującą rolę dla doświadczeń wtórnych, obarczonych 
już czynnikiem intelektualnym. Wydaje to potwierdzać praktyka 
stosowania przez Deweya jego metody empirycznej. W konkretnych 
przypadkach nie odwołuje się on bowiem do radykalnie pierwotnego 
doświadczenia, do doświadczenia bardziej pierwotnego niż to, 
które jest wyjaśniane, a więc zazwyczaj do odpowiednich uwarunko
wań historycznych, celów i potrzeb ludzi lub organizmów żywych. 
Czym jest więc owo doświadczenie pierwotne w sensie treściowym? 
Czyżby rzeczywiście było niewyrażalne? Dewey nie chce tego powie
dzieć. Wprost przeciwnie, podobnie jak Bradley, uważa, że przy 
swojej integralności pierwotne doświadczenie zawiera w sobie bogatą 
wielość, która sygnalizowana jest w doświadczeniach wtórnych, pojmo
wanych epistemologicznie. Nie tłumaczy jednak, jak rozumie owo 
"zawieranie . Z pewnością nie może zgodzić się na potencjalność 
rozumianą jako program, nawet jeśli byłby to tylko "ramowy" 
gram, który realizowany jest w trakcie rozwoju świata (np. taki, który 
akceptował Hegel on sam we wcześniejszej swojej filozofii), ani na 
potencjalność pojęt<:l jako uprzedni zbiór wszystkich możliwości. Musi 
to być potencjalność rozumiana jako zdolność do wytwarzania 
czegoś całkowicie nowego. Wydaje się więc, że przynajmniej jedną 
cechę można owemu doświadczeniu pierwotnemu przypisać, a miano
wicie kreatywność. Jest to jednak kreatywność pozbawiona wewnętrz
nej jedności i celowości, rozproszona na wiele odrębnych, choć przeni-
kających sytuacji. 

Ponadto Dewey twierdzi, że zarówno umyst wiedza, jak i opozycja 
podmiot-przedmiot są funkcją lub instrumentem pierwotnego doświad
czenia. Wynikałoby z tego, że nawet jeśli doświadczenie pierwotne 
jako całość nie jest żadnym Absolutem, który generuje pewne funkcje 
czy instrumenty, to owym wyodrębnionym centrom, sytuacjom, można 
coś takiego przypisać. Powstaje jednak pytanie, jak Dewey rozumie 
tutaj terminy "funkcja" i "instrument". Czy są to nazwy oznaczające 
pewną wewnętrzną celowość owych centrów pierwotnego doświadcze
nia, też nadane są one ex post na oznaczenie czysto naturalnych 
procesów, które same w sobie żadnej celowości nie posiadają, podob
nie jak wówczas, gdy mówimy, że celem rzeki jest dotarcie do morza, 
albo że środkiem do osiągnięcia tego celu są odpowiednie doliny lub 
że znajdujące w niej i obok niej organizmy żywe są jej funkcją. 

Choć możemy domyślać się, że Deweyowi nie chodzi o przypisanie 
doświadczeniu pierwotnemu jakiejś wewnętrznej celowości czy "umie-
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j~tności" kreowania instrumentów lub spełniania funkcji, to nie ułatwia 
nam on odpowiedzi na pytanie, jaki pozytywny sens nadaje pojęciu 
funkcji i instrumentu w odniesieniu do doświadczenia pierwotnego. Pod
kreślam, że chodzi tu o pojęcie funkcji i narzędzia w tym właśnie 
kontekście, a nie w odniesieniu do organizmu, człowieka czy ludzkoś
ci. W tym drugim kontekście uchwycenie sensu tych pojęć nie nastrę
cza bowiem wielkich trudności: np. teorie naukowe i całą naukę może
my rozumieć jako "instrument" czy środek służący do lepszego zrozu
mienia i opanowania świata przez ludzi i w tym sensie jako funkcję 
odpowiednio skomplikowanych interakcji międzyludzkich. Podobnie, 
treść nawyków danego organizmu można pojąć jako funkcję jego inter
akcji z otoczeniem i narzędzie służące jemu do przetrwania. W jakim 
jednak znaczeniu rozróżnienie podmiot-przedmiot czy umysł-ciało jest 
funkcją czystego doświadczenia? 

Ponieważ Dewey inspirowany był z pewnością koncepcją radykalne
go empiryzmu, pomocne będzie omówienie sposobu, w jaki pojęcie 
funkcji rozumiał James. Zastanawiając się, w kontekście zagadnienia 
nieśmiertelności duszy, nad relacją mózgu do myśli, James stwierdza: 
"Myśl jest funkcją mózgu" .. 0 . Następnie pisze, że ta teza nie musi 
oznaczać zaprzeczenia indywidualnej nieśmiertelności, ponieważ poję
cie "funkcji" można rozumieć przynajmniej na trzy sposoby. Po pier
wsze, jako funkcję wytwarzania czegoś w takim sensie, jak gorący 
czajnik wypełniony wodą wytwarza gorącą parę wodną. Po drugie, 
jako funkcję uwalniania, jak w przypadku kuszy, gdy naciśnięcie 

w odpowiednim miejscu, uwalnia przeszkodę i pozwala tym samym 
powrócić jej do pierwotnego kształtu. Po trzecie zaś, jako funkcję prze
kazywania, transmitowania, jak w przypadku przekaźników dźwięku 
czy pryzmatu, który przepuszczając światło, dodatkowo je rozszczepia. 
James chce powiedzieć, że stwierdzenie: myśl jest funkcją mózgu, nie 
musi oznaczać, iż mózg samodzielnie czy wyłącznie w interakcji ze 
środowiskiem ją wytwarza. Może być bowiem tak, że jedynie ją "uwal
nia" lub "transmituje". W takiej sytuacji strumień myśli byłby czymś 
rodzajowo różnym niż mózg i od niego ontycznie niezależnym; współ
działałby z mózgiem, dopóki jest on żywy i wytwarzał w ten sposób 
tożsamość, osobowość oraz pamięć powstałą w trakcie tej interakcji. 

"
0 Essays in Religion and Morality, s. 81. Cyt za O. F l a n a g a n, Consciousness 

as a Pragmatist Views !t, s. 41. 
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Trwałby również po śmierci mózgu41
. Jamesowi chodzi o ukazanie 

możliwości niezależnego od ciała istnienia zindywidualizowanego 
strumienia myśli, czyli inaczej mówiąc- indywidualnej nieśmiertelnoś
ci duszy czy umysłu. Nawet jednak gdyby indywidualna nieśmiertel
ność duszy nie była możliwa, to przy założeniu, że myśl jest funkcją 
mózgu w tym sensie, że jest ona przez mózg "transmitowana", możli
wa byłaby niezależność i trwałość duszy ponadindywidualnej, jako 
czegoś w rodzaju awerroistycznego umysłu wspólnego czy Absolutu 
dziewiętnastowiecznych idealistów42

. 

Użycie przez Jamesa terminu "czyste doświadczenie", aby określić 
podstawową formę rzeczywistości sugeruje, że jest on monistą w sen
sie rodzajowym. Czy jednak powyższa analiza nie powinna nas prze
konywać o tym, że James jest jednak pluralistą w sensie rodzajowym 
albo kimś, kto próbuje powiązać intuicję monizmu rodzajowego z plu
ralizmem? Jeśli bowiem rozróżnienie podmiot-przedmiot czy myśl-ciało 
jest efektem "rozszczepienia" czystego doświadczenia, to musi istnieć 
mózg jako pewien instrument, którego powstanie należałoby przypisać 
innemu strumieniowi "cielesności" płynącemu w obrębie czystego 
doświadczenia. A jest przecież całkiem prawdopodobne, że takich 
rodzajowo różnych strumieni ukrytych w czystym doświadczeniu jest 
więcej. W ten sposób zarysowuje się możliwość interpretacji Jamesaw
skiego pierwotnego doświadczenia jako stanowiska bliskiego koncepcji 
Spinozy, zgodnie z którą Substantia sive Natura sive Deus jest wewnętrz
ną jednością nieskończonej liczby paralelnych atrybutów. Jednak Spino
za znacznie większy nacisk kładł na jedność niż na wielość, która dla 
niego miała ostatecznie naturę zjawiskową. James natomiast w swojej 
próbie rozwiązania problemu jedności i wielości mocniej akcentuje 
wielość. Mimo iż czyste doświadczenie chce traktować jako jedność 
i choć nawet niekiedy zamiast pojęcia czystego doświadczenia mówi 
wprost o duszy świata czy o uniwersalnej świadomości43 , to podkreś
la wewnętrzne rodzajowe bogactwo tej jedności, która nam ujawnia się 
w zdeformowanej postaci niepowiązanych ze sobą elementów: podmio
tu i przedmiotu, ciała i umysłu, podobnie jak jednolite światło, gdy 
zostanie rozszczepione w pryzmacie, jawi się jako zbiór odrębnych 

41 Por. tamże. 
42 Por. R. M. G a l e, John Dewey's Naturalization oj William James, ss. 61-62. 
43 J. Fontinell pisze: "To the end, James flirted with panpsychism, and there is 

a difference among commentators as to whether or not succumbed". Self Cod and 
lmmortality. A Jamcsian lnvestigation, s. 30. 
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kolorów. Również gdy mówi o czystym doświadczeniu jako strumieniu 
życia czy istnienia (tego, że, a nie tego, co), to zawsze w taki sposób, 
aby podkreślić, iż jest to życie czy istnienie "nabrzmiałe" wielością44 . 
Z tego właśnie powodu James twierdzi, że czyste doświadczenie jest 
jak materia prima, z której wszystko się składa lub że stanowi tworzy
wo wszystkiego (tak, jakby podkreślał jego jedność), ale że "nie ma 
żadnego ogólnego tworzywa, z którego całe doświadczenie się skła
da"4:>. 

Te dwa twierdzenia, które sprawiają kłopot interpretatorom Jamesa, 
skłonnym dopatrywać się w nich sprzeczności46 , są spójne i potwier
dzają wyżej zaproponowaną interpretację: jest jedno tworzywo wszyst
kiego, określane nazwą "czyste doświadczenie", ale samo to czyste 
doświadczenie nie jest jednowymiarowe: nie jest ono tylko materią ani 
tylko umysłem, ale w pewnym sensie zarazem jednym i drugim47

. 

Jednak z pewnością James nie chce powiedzieć, że jedność doświadcze
nia czystego jest jednością rodzajowo i bytowo odrębnych, paralelnych 
"strumieni", bo wówczas nie byłaby ona faktycznie żadną jednością. 
Najczęściej opisuje rozróżnienie na umysł i ciało (strumień myślenia 
i strumień cielesności) jako jedynie funkcjonalne - jeśli patrzymy na 
nie z punktu widzenia czystego doświadczenia. Pisze więc tak, jakby 
chciał powiedzieć, że owo pierwotne doświadczenie jest dynamiczną, 
rodzajową jednością wielu funkcji. Można to pojąć w ten sposób, że 
"zawiera ono" funkcję multiplikacji, różnicowania się, eksperymantal
nego przekształcania. W ów czas dałoby się zachować tezę o wewnętrz
nej jedności czystego doświadczenia za cenę swoistej autonomizacji czy 
antologizacji funkcji (czy relacji). 

Ostatecznie trzeba zapewne powiedzieć, że adekwatne wyrażenie in
tuicji jednoczesnej jedności czystego doświadczenia i "tkwiącej" w nim 
wielości nie jest możliwe, tak jak nie jest możliwy w pełni komunika-

44 Por. R. M. G a l e, John Dewey's Naturalization oj William James, s. 61-62. 
45 Essays in Radica/ Empiricism, s. 14. Cyt. za R. M. G a l e, John Dewey's Naturali

:ation ol William James, s. 53. 
46 Por. R. M. G a l e, John Dewey's Naturalization oj William James, s. 54. Gale 

próbuje rozwikłać tę trudność przez wyróżnienie składników metafizycznych i empi
rycznych, ale jest to nieprzekonujące w kontekście ewidentnie metafizycznego trakto
wania doświadczenia przez Jamesa. 

47 "There is no original spirituality or materiality of being, intuitively discerned 
[ ... ];but only a translocation of experiences from one world to another [ ... ]". The Place 
of Affectional Facts in a World of Pure Experience, s. 275. 
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tywny opis przeżyć mistycznych. Próby opisu wielości w jedności 
czystego doświadczenia, jakie James podejmował, ocierają się o nie
spójność, która jednak ma swoją zasadniczą przyczynę w samej "ma
terii", wymykającej się werbalizacjL Mimo wielu niejasności w filozofii 
Jamesa, jedno jest pewne. Nawet jeśli chcielibyśmy nazwać jego kon
cepcję czystego doświadczenia monizmem rodzajowym, to z pewnością 
nie jest to monizm naturalistyczny. Gdyby sądzić wyłącznie po dobo
rze terminu "doświadczenie", należałoby Jamesa zinterpretować jako 
monistę antynaturalistycznego, albo wręcz panpsychistę. Biorąc nato
miast pod uwagę proponowany przez niego sens terminu "czyste doś
wiadczenie", można określić jego koncepcję jako monizm neutralnlil· 
Wszelako powyższe uwagi powinny dać do myślenia, czy rzeczywiście 
radykalny empiryzm jest w ogóle monizmem rodzajowym. 

Całe to rozważanie prowadzi nas do pytania o stosunek Deweya do 
Jamesowskiej koncepcji czystego doświadczenia. Jeśli bowiem może 
ona być interpretowana jako odmiana antynaturalizmu albo jako mo
nizm neutralny, ale nie jako naturalizm, to w jaki sposób Dewey 
wykorzystuje ją do budowania swojej naturalistycznej filozofii? 
R. M. Gale uważa, że Dewey w różnych tekstach, a zwłaszcza w póź
nym artykule z 1940 r. The Vanishing Subject in the Psychology of 
James, stara się wykazać, iż w filozofii Jamesa istniała wyraźna 

tendencja w kierunku naturalizmu; czyni to wbrew wypowiedziom Ja
mesa, które mogłyby wspierać tezę, że nie był on naturalistą. Dewey 
powołuje się m. in. na Jamesowską koncepcję emocji jako wrażeń fizjo
logicznych oraz na próbę ujęcia jaźni jako zbioru "szczególnych ru
chów w głowie lub między głową a gardłem"49 . Mógłby też oprzeć 
się na innych fragmentach, w których James wydaje się wręcz materia
listą: 

[B]ardzo żałuję, ze dla wielu zabrzmi to materialistycznie. Nie mogę jednak temu 
zaradzić. bo muszę być posłuszny moim własnym intuicjom. Nie wiem, jak inni 

4
K E. Fontinell sądzi. że - zważywszy na treść Jamesowskiego pojęcia czystego 

do~wiadczenia - jego metafizykę najlepiej byłoby określić jako panaktywizm. Zob. 
SeJf: Cod and lnunortality. A famcsian Investigation, s. 42. 

>Y Por. folln Dewey's Naturalization of William James, s. 54 i 56. James pisał: .. the 
«Self or selves>> w hen carefully examined, is found to consist mainly of the collection 
of these peculiar motions in the head or between the head and throat [ ... ] it would 
follow that our entire feeling of spiritual activity or what commonly passes by that 
name, is really a feeling of bodily activities whose exact nature is by most men 
overlooked". Tlzc Principles oJ Psyc!zology, t. l, s. 288. 
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to widzą, ale ja jestem mocno przekonany, że we mnie strumie1'l myślenia (który 
bezwzględnie rozpoznaję jako fenomen) jest jedynie niedokładną nazwą tego, co 
po dokładnym zbadaniu ujawnia się jako złożone głównie ze strumienia mojego 
oddychania. "Ja myślące", które według Kanta musi być zdolne do towarzyszenia 
wszystkim moim przedmiotom jest "ja oddychającym", które faktycznie im towa
rzyszy [ ... ]. [J]estem przekonany, że oddech, który zawsze był pierwowzorem 
"ducha", oddech wychodzący na zewnątrz, pomiędzy gardłem a nozdrzami, Jest 
tym, z czego filozofowie utworzyli byt znany im jako świadomość. Ten byt jest 
fikcyjny, podczas gdy konkretne myśli sq w pełni realne. Ale konkretne myśli zrobione 

'i Q sq z tego samego tworzywa, co rzeczy· . 

Gale, za T. Sprigge'em, interpretuje ten i podobne mu fragmenty 
jedynie jako tzw. materializm fenomenologiczny, czyli pogląd, że wy
łącznie w naszym doświadczeniu zarówno jaźń, jak i świadomość jawi 
się jako coś cielesnego51

. W takim przypadku nie można jednak wy
ciągać wniosku, że James był metafizycznym materialistą, chyba że za 
cenę całkowitego rozparcelowania jego filozofii na niezgodne ze sobą 
stanowiska: materialistyczny naturalizm, panpsychizm, dualizm oraz 
neutralny monizm. Według Gale' a, James proponował różne ontologie, 
ale najczęściej jako ontologie różnych dziedzin czy punktów widzenia, 
np. psychologii czy moralności. Jeśli ma on jakąś ontologię nadrzędną, 
to jest nią panpsychizm, który ujawnił się szczególnie w późnych jego 
pracach, ale obecny już był także w Principles oj Psychology52

. 

Oczywiście z tej perspektywy naturalistyczna interpretacja Jamesa 
proponowana przez Deweya jest zupełnie nie do przyjęcia, ale głównie 
z tego powodu, że Gale zdaje się rozumieć naturalizm Deweyowski 
jako materialistyczny behawioryzm biologiczny. Jednak choć naturalizm 
Deweya można określić jako biologiczny behawioryzm, to z pewnością 
nie jest to żaden materializm. Jego naturalizm wydaje się pod wieloma 
względami bliski monizmowi neutralnemu, a -jak widzieliśmy- inter
pretacja filozofii Jamesa jako monizmu neutralnego jest przynajmniej 
równie sensowna, jak odczytywanie jej jako odmiany panpsychizmu. 
Jej atrakcyjność ujawnia się zwłaszcza wtedy, gdy za podstawę Jame
sowskiej metafizyki weźmie się pojęcie czystego doświadczenia. 

W każdym razie Dewey miał prawo czuć pokrewieństwo ideowe z Ja
mesem i nawet jeśli zgodzilibyśmy się na to, że dokonał czegoś w ro
dzaju "naturalizacji" jego filozofii, to głównie w tym sensie, że pojęcie 

50 Does Consciousness Exist?, s. 183. 
51 Por. R. M. G a l e, John Dewe~/s Naturalization of William James, s. 54. 
52 Por. tamże, ss. 56-63. 
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pierwotnego doświadczenia (odpowiednik Jamesowskiego "czystego 
doświadczenia") utożsamił z pojęciem natury. Różnice merytoryczne 
między tymi filozofami nie są tak wielkie, jak mogłyby sugerować 
terminy panpsychizm z jednej strony i naturalizm z drugiej. Źle 
brzmiący termin: paneksperiencjalizm byłby odpowiednim określeniem 
zarówno koncepcji Jamesa, jak i Deweya. 

Czy jednak nie można mówić o naturalizacji filozofii Jamesa przez 
Deweya w nieco głębszym sensie, gdy weźmiemy pod uwagę pojęcie 
funkcji, które u obydwu tych filozofów służy m. in. do wytłumaczenia 
powstania z czystego (pierwotnego) doświadczenia wszelkiej rodzajo
wej wielości: tego, co cielesne i umysłowe, zewnętrzne i wewnętrzne, 
podmiotowe i przedmiotowe? Jak widzieliśmy, James rozumie to poję
cie szeroko, włączając do niego także funkcję "uwalniania" i "transmi
towania", co daje podstawy, aby interpretować je w duchu dualizmu 
czy panpsychizmu. Dewey natomiast zdaje się ograniczać pojęcie fun
kcji do tego, co James określa jako funkcję wytwarzania, wiążąc "me
chanizm" owego wytwarzania z wewnętrzną dynamiką pierwotnego 
doświadczenia (natury), którą opisuje jako interakcję czy działanie. To, 
co wyłoni się z pierwotnego doświadczenia (natury) jest więc w nim 
"zawarte" inaczej niż w przypadku funkcji transmisyjnej, która dopu
szcza np. uprzednie równoległe współistnienie cechy cielesności i umy
słowości w czystym doświadczeniu. Wydaje się więc, że dla Deweya 
nie ma mowy o wcześniejszym istnieniu tych cech w takiej formie, 
w jakiej one występują obecnie. Kreatywność natury (doświadczenia 
pierwotnego) nie polega na stopniowym ujawnianiu tego, co od po
czątku już w niej było, ale na wytwarzaniu dzięki jej wewnętrznemu 
dynamizmowi czegoś nowego. 

Jednak chociaż Dewey nie zgodziłby się na "wpisanie" w pierwotne 
doświadczenie gotowego już umysłu, co, być może, w pewnym okresie 
czynił James, to jednak podobnie jak on uważał doświadczenie pier
wotne za wewnętrznie rodzajowo pluralistyczne w tym znaczeniu, że 
składające się ze zróżnicowanych jakości trzecich (emocjonalnych), 
z których dopiero - w trakcie interakcji - wyłoni się coś takiego jak 
umysł. Oznacza to, że w pewnym sensie emocje, będące wewnętrznymi 
"napięciami" w obrębie sytuacji doświadczeniowych, są bardziej pod
stawowe niż umysł. To nie umysł generuje jakości trzecie, ale odwrot
nie - one generują umysł. Jako takie muszą być już zawarte w pier
wotnym doświadczeniu. Jak pamiętamy, każda sytuacja jest przesyco
na, według Deweya, charakterystyczną dla siebie jakością trzecią. Po
nieważ jakości trzecie niosą ze sobą aspekt emocjonalny, istnieje pod-
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stawa, aby ów materiał pierwotny, z którego wszystko się składa, 

nazwać doświadczeniem (czuciem). To prowadzi nas jednak w kierun
ku stanowiska, które lepiej byłoby określić jako panemotywizm czy 
paneksperiencjalizm, a nie naturalizm. 

W tym punkcie dochodzimy do jednej z najważniejszych cech filozo
fii Deweya, która już wcześniej była sygnalizowana: jego naturalizm 
wygląda na próbę powiązania naturalizmu w zwykłym rozumieniu 
tego terminu, jako pewnej odmiany fizykalizmu czy biologizmu, z em
pirycznym antynaturalizmem (idealizmem). Dewey chce zasugerować, 
że działająca na rzecz antynaturalisty opozycja świata samego w sobie 
i świata doświadczanego z perspektywy podmiotu, została przezwycię
żona przez wyprowadzenie jej z pierwotnego doświadczenia, które 
zarazem jest naturą. Natura (pierwotne doświadczenie) wprost tej 
opozycji nie zawiera, ale jako złożona ze zindywidualizowanych jakoś
ci trzecich, potencjalnie ją w sobie mieści. Fosługując się metodą empi
ryczną możemy wyjaśnić, jak doszło do takiego podziału i jak w ogóle 
z pierwotnego doświadczenia wszystko się wyłaniało. 

Pojęcie metody empirycznej wymaga pewnego komentarza. Przede 
wszystkim nie należy jej mylić z metodą eksperymentalną (będzie 

o niej mowa w dalszej części tego rozdziału), którą Dewey uzna za 
podstawowy sposób rozwiązywania wszelkich problemów. W Experien
ce and Nature podkreśla on, że metoda empiryczna ma chronić przed 
kilkoma błędami, które popełniają filozofowie: błędem oddzielenia 
podmiotu i przedmiotu, błędem preferowania poznania nad pierwotne 
doświadczenie oraz błędem reifikacji pewnych selektywnie dobranych 
aspektów świata, kosztem integralności doświadczenia53 . Opis sposo
bu, w jaki ma ona zabezpieczać przed takimi błędami przekonuje nas, 
że Dewey pojmuje ją przede wszystkim jako najogólniej pojętą metodę 
genetyczną. Ma ona bowiem pokazać, jak nasz obecny sposób widzenia 
świata czy wszelkie przeszłe sposoby widzenia świata i różnych jego 
aspektów (a więc np. poglądy naukowe, metafizyczne, etyczne, este
tyczne) wyłoniły się z pierwotnego doświadczenia. Trzeba jednak raz 
jeszcze podkreślić, że w praktyce takie wyjaśnienie sprowadza się do 
tego, co w poprzednim rozdziale nazwałem "opowieścią ewolucyjną" 
i nie odwołuje się ono wprost do doświadczenia pierwotnego. Przykła
dem może być Deweyowska próba wywiedzenia religii i filozofii z po
czucia zagrożenia czy zagubienia w świecie, przypominająca podobną 

5:' Por. LW 1, 36. 
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koncepcję Comte'a, Marksa czy wielu innych filozofów XIX wieku. 
Takie wyjaśnienie, choć dyskusyjne, jest zrozumiałe. Nie odnosi się 
ono jednak wprost do doświadczenia pierwotnego, lecz bardziej pier
wotnego niż to, które jest wyjaśniane. Dewey twierdzi, że religia 
i dawne systemy metafizyczne racjonalizowały żądanie pewności, sta
bilności w groźnym świecie. Chodzi jednak o ludzkie poczucie zagroże
nia. Mimo że sugeruje on, iż wyrasta ono z groźnego charakteru samej 
natury (czystego doświadczenia), to jednak poza podsunięciem tej 
bardzo niejasnej hipotezy nie mówi, jak bezosobowa jakość "bycia 
groźnym" przekształciła się w subiektywne poczucie zagrożenia. Po
dobnie próba ukazania, jak sama opozycja podmiot-przedmiot wywo
dzi się z pierwotnego doświadczenia, jest niezbyt wyrafinowaną spe
kulacją. Sprowadza się właściwie do stwierdzenia, że w stosunku do 
pierwotnego doświadczenia (sytuacji) rozróżnienie podmiot-przedmiot 
ma charakter funkcjonalny czy instrumentalny, a nie ontyczny i że 
intuicji tego początkowego stanu braku zróżnicowań możemy poszuki
wać w przeżyciach estetycznych54

. 

Trudno się dziwić, że protesty, a przynajmniej konsternację, budziło 
użycie epistemologicznego terminu "doświadczenie" dla opisu pierwot
nej postaci rzeczywistości. Jednak, jak już wspomniałem, Deweyowi 
(i Jamesowi) chodziło właśnie o to, aby doświadczenie jako narzędzie 
ujmowania świata przez podmiot, nieuchronnie obarczone już pewny
mi elementami kognitywnymi, potraktować po prostu jako komplikację 
czy modyfikację doświadczenia pojętego ontologicznie, które nie jest 
niczym innym jak samą naturą. Dewey celowo więc nie rozróżnia tych 
dwóch sensów "doświadczenia", bo zakłada ciągłość między nimi 
i chce, aby znalazło to wyraz na poziomie terminologicznym. Podwój
ne użycie terminu "doświadczenie", raz w sensie ontologicznym, a kie
dy indziej w epistemologicznym, pozwala na takie uchylanie zarzutów, 
które nosi znamiona błędu ekwiwokacji. Gdy zwracano uwagę, że 
Dewey w wątpliwy sposób utożsamia doświadczenie z naturą, odwoły
wał się on do epistemologicznego sensu tego terminu, twierdząc, że 

54 "It amounts to the following: the case of aesthetic experience with its cultivated 
development of the artistic variety out of what is natura! and spontaneous in primary 
experience provides what, in al! probability, is the simplest and most direct way in 
which to lay hold of what is fundamental in al! the forms of experience that are 
traditionally (but fallaciously) regarded as somany different, separate, isolated, inde
pendent divisions of subject matter". Aesthetic Experience as a Primary Phase and as 
an Artistic Development (1950), LW 16, 396. 
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nie utrzymuje takiej tezy. Gdy natomiast podkreślano, że ludzkie do
świadczenie jest radykalnie różne niż natura - przywoływał ontolo
giczny sens "doświadczenia" jako tożsamego z naturą. Faktycznie jed
nak w interesującym nas kontekście pojęcia natury, Dewey używa 
terminu "doświadczenie" w czterech znaczeniach. Gdy mówi o pier
wotnym doświadczeniu, to l) utożsamia je z naturą- wówczas jakości 
trzecie i sytuacje są podstawowym, nieemergentnym składnikiem natu
ry. Często jednak pisze w taki sposób, jak gdyby uważał, że 2) pojęcie 
natury jest zakresowo szersze niż pojęcie pierwotnego doświadczenia. 
To daje podstawę do opisu jego metafizyki w kategoriach bliskich 
darwinizmowi: ludzki organizm wraz z całym jego wewnętrznym 
światem jest wówczas traktowany jako rezultat długotrwałej ewolucji 
organizmów dostosowujących się do środowiska. Wtedy jednak nie 
tylko opozycja podmiot-przedmiot, ale i jakości trzecie oraz sytuacje 
doświadczeniowe trzeba potraktować jako emergentne55

. Gdy nato
miast Dewey mówi o doświadczeniu w sensie wtórnym (doświadcze
niu refleksyjnym), to ma na myśli albo 3) jakikolwiek rodzaj poznania, 
traktowany jako narzędzie usprawniające ludzkie działanie, albo 4) ku
lturę jako wytwór ludzkiej inteligentnej aktywności. Cały zamysł natu
ralizacji doświadczenia wtórnego polega na tym, aby uznać je za ciągłe 
z naturą pojętą jako doświadczenie pierwotne (znaczenie l) albo z do
świadczeniem pierwotnym rozumianym jako rezultat emergencji natu
ry. Teksty Deweya nie dają jednoznacznej odpowiedzi, za którą z tych 
strategii się opowiadał. W swojej dojrzałej twórczości próbował oby
dwu. W pierwszym przypadku procedurę tę równie dobrze można by 
nazwać empiryzacją natury. W ten sposób uprawomocnienie znajdują 
wszelkie uwagi Deweya, aby interpretatorzy jego filozofii zawsze pa
miętali, iż jego naturalizm jest empirycznym naturalizmem56

. W dru
gim przypadku potrzebne jest wykazanie, na czym polegała owa emer
gencja. Dewey często odwołuje się do terminu "ciągłość", wskazując, 

""W: Experience, Knowledge and Value: A Rejoinder (1939) Dewey pisze: "!t is 
of course an inherent part of the naturalistic view of experience that affective qualities 
are products of the doings of nature-of the interaction of an organism and environ
mental conditions". LW 14, 28. 

56 Odpowiadając na zarzut, że jego stanowisko nie powinno być określane jako 
naturalistyczne Dewey pisze: "I am not equipped with capacities which fit one for the 
office of a lexicographical autocrat, and l shall make no attempt to tell what natura
lism mustor should signify. But I may take advantage of the opportunity to say what 
empirical naturalism, or naturalistic empiricism, means to me". <<Half-Hearted Natura
lism» (1927), LW 3, 73. 
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że jego sens najlepiej oddaje idea wzrostu jakiegoś organizmu od na
sienia do pełnego rozwoju, ale sam zdaje sobie sprawę, że jest to tylko 
odwołanie się do metafory57

. Do zagadnienia charakteru Deweyow
skiego emergentyzmu wrócimy w następnym paragrafie. 

Z punktu widzenia wyodrębnionego już podmiotu, uchwycenie 
natury rozumianej jako pierwotne doświadczenie nie jest łatwe. Per
spektywa podmiotu niesie bowiem ze sobą wyostrzone opozycje (pod
miot-przedmiot, wewnętrzne-zewnętrzne, rozum-emocje, etc.), które 
na poziomie czystego doświadczenia są nieobecne. Według Deweya, 
jeśli jakiekolwiek ludzkie doświadczenie zasługuje na miano "czystego" 
(czyli łączącego nas z ontologicznie pojętym doświadczeniem pierwot
nym), to jest nim doświadczenie estetyczne, rozumiane nie tylko jako 
kontemplacja dzieł sztuki, będących owocem twórczości innych, ale 
przede wszystkim jako doświadczenie spełnienia własnej twórczoś
ci5B. W nim człowiek wtapia się w kreatywne nurty natury z charak
terystycznym dla niej rytmem następujących po sobie faz nieokreślo
ności i określenia czy też - na poziomie organicznym - potrzeby i za
spokojenia. Dewey pojmuje w istocie doświadczenie estetyczne jako coś 
w rodzaju panteizującego naturalnego doświadczenia mistycznego, 
które łączy nas z podstawą bytową poprzez eliminację poczucia odręb
ności. Istotne jest to, że takie doświadczenie nie ma charakteru instru
mentalnego, ale jest celem samym w sobie. Można powiedzieć, że 

sensem naszej obecności w świecie jest włączenie się w kreatywność 
samej natury i wzbogacenie jej. Odbywa się to także na poziomie każ
dego innego rodzaju doświadczenia ludzkiego, ale właśnie ze względu 
na to, że nie dochodzi tam do integracji wielorakich opozycji, mają one 

57 "The idea o f continuity is not self-explanatory. But i ts meaning excludes com
plete rupture on one side and mere repetition of identities on the other; it precludes 
reduction of the «higher>> to the <dower>> just as it precludes complete breaks and 
gaps. The growth and development of any Iiving organism from seed to maturity 
illustrates the meaning of continuity". Logic. The Tlzeory oj Inquiry (1939), LW 12, 30. 

SH "For esthetic experience is experience in its integrity. Had not the term «pure>> 
been so often abused in philosophic literature, had it not been so often employed to 
suggest that there is something alloyed, impure, in the very nature of experience and 
to denote something beyond experience, we might say that esthetic experience is pure 
experience. For it is experience freed from the forces that impede and confuse its 
development as experience; freed, that is, from factors that subordinate an experience 
as it is directly had to something beyond itself. To esthetic experience, then, the 
philosopher must go to understand what experience is". Art as Experience (1934), 
LW 10, 278. 
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dla człowieka wyłącznie charakter instrumentalny. Ujmując to inaczej, 
można powiedzieć, że wiedza (doświadczenie intelektualne czy reflek
syjne -jak nazywa je Dewey) bądź wytwory techniki (doświadczenie 
praktyczne) stanowią jedynie narzędzie, służące do wzbogacenia stru
mienia naszego życia. Natomiast doświadczenie estetyczne byłoby 
samym odczuwaniem czy "smakowaniem" życia. Trzeba podkreślić, że 
nie jest ono dla Deweya czymś elitarnym albo oderwanym od spraw 
codziennych. Jego źródła tkwią "poniżej" świata ludzi, w świecie zwie
rząt, które zawsze są w pełni obecne w aktualnych zdarzeniach i jakby 
stapiają się z jakościowo bogatym otoczeniem59

. Człowiek, który dzię
ki świadomości, poznaniu i całej kulturze, ma znacznie bogatsze życie, 
może wznieść tego rodzaju doświadczenie na wyższy poziom, ale też 
bardziej jest podatny na wielorakie alienacje, które sprawiają, że nie 
potrafi żyć w teraźniejszości, lecz w przeszłości, przyszłości lub 
w oderwanych od życia światach. Doświadczenie estetyczne włącza go 
ponownie w strumień życia i umożliwia komunikację z innymi ludźmi 
i z szerszym naturalnym otoczeniem, a przez to może przekształcić się 
w doświadczenie religijne: 

Ponieważ sztuka jest najbardziej uniwersalną formą języka, gdyż składają się na 
nią [ ... ] wspólne jakości świata publicznego, jest ona też najbardziej uniwersalną 
i wolną formą komunikacji. Każde intensywne doświadczenie przyjaźni i wzrusze
nia spełnia się artystycznie. Poczucie wspólnoty wytwarzane przez dzieło sztuki 
może z pewnością przybrać religijne zabarwienie60 

Dla Deweya ludzkie doświadczenie estetyczne nie jest zwykłym 
włączeniem się w nurt życia, (doświadczenia pierwotnego) rozumia-

59 "T o gra sp t he soUI·ces o f esthetic experience i t i s, therefore, necessary to have 
recourse to animai life below the human scale. The activities of the fox, the dog, and 
the thrush may at least stand as reminders and symbols of that unity of experience 
which we so fractionize when work is labor, and thought withdraws us from the 
world. The live animai is fully present, al! there, in al! of its actions: in its wary 
glances, its sharp sniffings, its abrupt cneking of ears. Al! senses are equally on the 
qui vive. As you watch, you see motion merging into sense and sense into motion -
constituting that animai grace so hard for man to rival. What the live creature retains 
from the past and what it expects from the future operate as directions in the present. 
The dog is never pedantic nor academic; for these things arise only when the past is 
severed in consciousness from the present and is set up as a model to copy or a sto
rehouse upon which to draw. The past absorbed into the present carries on; it presses 
forward". Tamże, LW 10, 24. 

61
l Tamże, LW 10, 275. 
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nym jako bierne "poddanie się" mą ale takim, które jest nacechowane 
twórczą inteligencją, umiejętnością kreatywnego przekształcania, eks
perymentowania. Doświadczenie moralne jest w tym sensie wtórne 
wobec doświadczenia estetycznego, że ma tendencję do petryfikacji 
pewnych norm, przez co może niejako doprowadzić do wyjęcia czło
wieka z nurtu życia. Można więc powiedzieć, że doświadczenie moral
ne winno być kontrolowane przez doświadczenie estetyczne61

. Podob
nie jest zresztą z całym doświadczeniem intelektualnym (refleksyjnym), 
także tym, którego rezultatem jest nauka. Ono z konieczności abstrahu
je od wielu elementów doświadczenia estetycznego, stając się dzięki 
temu dobrym narzędziem do rozwiązywania wielu problemów. Jednak 
spojrzenie na świat z tej perspektywy ma również tendencję do pre
zentowania się jako wierny obraz rzeczywistości, gdy tymczasem jest 
ono rezultatem celowej deformacji pierwotnego doświadczenia. Doś
wiadczenie intelektualne (refleksyjne) winno więc także być kontrolo
wane przez doświadczenie estetyczne, z którego ono ostatecznie wy
rasta. Nauka musi niejako "przejąć" kreatywność i eksperymentalny 
charakter samej natury, traktując swoje teorie jako tymczasowe, obalal
ne hipotezy, zmierzające w końcu do uchwycenia albo lepiej - do 
wyrażenia (ekspresji) na poziomie intelektualnym, pierwotnej pełni 

życia. Z tej perspektywy Deweyowska logika rozumiana jako ogólna 
teoria badania jest nie tyle uogólnioną metodą badań naukowych, co 
raczej próbą wprowadzenia do nauki czegoś, co Dewey uważał za 
rytm natury - rytm ciągłego kreatywnego eksperymentowania62

. 

Koncepcję doświadczenia pierwotnego Dewey przejął w dużej mie
rze od Williama Jamesa, ale - jak starałem się pokazać - mógł być 

inspirowany także tradycją empirystycznego neoheglizmu. Oprócz 
wymienionego tu Bradleya wspomnieć też trzeba innego wybitnego 
neoheglistę (również krytyka pragmatyzmu) B. Crocego. Jego Estetyka 
(z 1902 r.) została wydana po angielsku w 1909 r. i Dewey z pewnoś
cią ją znał. Nic więc dziwnego, że na zbieżność swoich poglądów 
w zakresie estetyki z poglądami Deweya, Croce zareagował insynuacją, 

61 Por. tamże, LW 10, 350. 
62 Na temat estetyki Deweya i jej centralnej pozycji w całej jego filozofii por. np. 

T. A l e x a n d e r, The Aesthetics of Reality. The Develpoment fo Dewey's Ecologi
cal Theory of Experience, oraz: The Art of Life. Dewey's Esthetics. Najlepszą pracą 
dostępną na ten temat w języku polskim jest książka K. W i l k o s z e w s k i e j, 
Sztuka inko rytm życia. Rekonstrukcja filozofii sztuki Johna Deweya. 
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że amerykański filozof "zapożyczył" jego idee63
. Nawet jeśli Croce 

nie miał racji, to sama zbieżność poglądów świadczy o podobieństwach 
pewnych odmian neoheglizmu z rzekomo antyheglowską fazą późnej 
twórczości Deweya. James i neohegliści w rodzaju Crocego czy Brad
leya (który również surowo obchodził się z pragmatyzmem) nie byli 
jedynymi, którzy w tamtym czasie protestowali przeciwko atomistycz
nie i mentalistycznie pojętemu doświadczeniu, jakie zakorzeniło się 
w Europie wraz z brytyjskim empiryzmem i dominowało w asocjacjo
nistycznej psychologii schyłku XIX wieku. Czynili to także filozofowie 
zaliczani niekiedy do nurtu tzw. filozofii życia, a zwłaszcza W. Dilthey 
i H. Bergson. Dilthey, podobnie jak James, starał się uwolnić pojęcie 
doświadczenia od odniesienia do umysłu i przybliżyć do pojęcia życia 
jako ciągu dynamicznych interakcji organizmu i środowiska. Doświad
czanie jako przeżywanie (w tym sensie) nie zachodzi -jak chciał Kant 
-w obrębie czystego rozumu, który nie wie o istnieniu zewnętrznego 
świata, ale w organizmie, znajdującym się w świecie i wchodzącym 
w interakcje z otoczeniem64

. Myśt poznanie, całe życie świadome, 
rozróżnienie na podmiot i przedmiot - to wszystko jest wtórne i in
strumentalne wobec doświadczenia. Do takiego właśnie rozumienia 
tego terminu nawiąże później Heidegger, gdy odrzuci Husserlowską 
- opartą na kantyzmie - mentalistyczną koncepcję doświadczenia i bę
dzie podkreślał zanurzenie człowieka-w-świecie, absurdalność pytania 
o istnienie zewnętrznego świata oraz wagę pojęcia narzędzia w opisie 
sytuacji człowieka w świecie. W kontekście problemu istnienia ze
wnętrznego świata można powiedzieć, że filozofia życia starała się go 
rozwiązać czy raczej uchylić przez pokazanie jego genezy, tzn. tego, 
jak wyrasta on z przeciwstawień podmiot-przedmiot czy zewnętrz
ne-wewnętrzne, które są wtórne i instrumentalne wobec pierwotnej 
jedności i nieostrości doświadczenia-życia, czy - jak powiedziałby 
Heidegger - bycia. Podobny zestaw poglądów znajdujemy u H. Berg-

63 Por. B. C r o c e, On Aesthetics of John Dewey, LW 15, 439 nn [wydanie 
książkowe]. Por. też T. A lex a n d er, The Art of Life. Dewey's Esthetics, s. 2. 

b.J Tę zbieżność intuicji potwierdza choćby następujący fragment, który - wraz 
z innymi tego rodzaju - bywa interpretowany jako przejaw ekologicznej postawy 
Deweya: "The thing essenhal to bear in mind is that Iiving as an empirical affair is 
not something which goes on below the skin-surface of an organism: it is always an 
inclusive affair involving connection, interaction of what is within the organie body 
and what lies outside in space and time, and with higher organisms far outside". 
Expericnce and Nature (1925), LW 1, 215. 
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sona, którego zresztą początkowo, zanim pojawiła się wąska, odmetafi
zyczniona wizja pragmatyzmu jako wyłącznie pewnej koncepcji zna
czenia, prawdy i metody rozwiązywania sporów filozoficznych, zali
czano do przedstawicieli tego nurtu. Tak czynił np. W. J. Grzybowski 
w wydanej w 1912 r. książce o pragmatyzmie, w której mocno pod
kreślał centralną rolę doktryny radykalnego empiryzmu i pojęcia życia 
dla omawianego przez siebie nurtu. Pisał m. in.: 

W pragmatyzmie na tle udzielonej działaniu olbrzymiej roli, pojęcie życia przybie
ra znaczenie nowe. Staje się przedewszystkiem metafizyczną podstawą, tajemni
czym- "Oom". Zabiera miejsce dotąd przynależne w filozofii pojęciu "bytu". Jest 
twórcze, rozwijające się czarodziejską mocą - zawsze zwycięskie, coraz bardziej 
rozlewne i doskonałe, kładzie na wszystkich zagadnieniach swe niezatarte piętno. 
W gruncie rzeczy posiada całą mglistość pojęcia "bytu", całą nieokreśloność poję
cia "woli". Jest niczem, bo nawet materya martwa określona zostaje jako negacya 
życia. Absolutnie pozytywne - służyć może jedynie za punkt wyjścia i pozosta
wać nadal. .. luką, wyznaniem naszej niewiadomości, tak samo jak metafizyczna 
"Wola". Dziś wszelka tego rodzaju interpretacya życia wyda się z góry niedosta
teczną każdemu, kto wraz z Bergsonem, uwierzy, że tylko od "wewnątrz'' może 
być dla nas dostępnem życie. Poznawanie życia ma się tu dopiero zaczynać tam, 
gdzie km'lczy się nauka65 

Mimo iż Grzybowski pisał swoją książkę w czasie, gdy pragmatyzm 
dopiero się tworzył, był w stanie uchwycić (ironizując trochę) jedną 
z centralnych jego myśli, którą później, w trakcie "dopasowywania" 
tego nurtu do dominującej filozofii analitycznej zepchnięto na plan 
dalszy i uznano za trudną do wytłumaczenia niekonsekwencję. Doty
czyło to nie tylko Jamesa, którego późną doktrynę radykalnego empi
ryzmu uważano za najbardziej kontrowersyjną, czy Deweya, przez 
długi czas funkcjonującego głównie jako logik czy metodolog nauki, 
ale także Peirce' a, którego (również późne) kosmologiczne idee inspiro
wane filozofią Schellinga uważano za mało poważne spekulacje skąd
inąd wybitnego myśliciela, nie nadające się do eksponowania jako 
pierwszoplanowe66

. 

"
5 Pragmailtzm dzisiejszy, s. 138. 

66 Pisze o tym C. Hookway w monografii Peirce, ss. 262-263. 
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3. POZNANIE I KOMUNIKACJA 

Dla naturalistycznego projektu Deweya kluczowe jest wyjaśnienie, 
jak z natury (pierwotnego doświadczenia) powstaje ludzka kultura, 
a zwłaszcza szeroko pojęte poznanie (świadomość, percepcja, refleksja, 
język, znaczenia, wnioskowanie) oraz świat wartości (moralnych, este
tycznych, religijnych). Próbując dać takie wyjaśnienie Dewey nie odwo
łuje się najczęściej do natury rozumianej jako pierwotne doświadczenie 
w wyżej wyeksplikowanym pierwszym znaczeniu, ale do natury znaj
dującej się w takiej postaci, jaką za punkt wyjścia obiera Darwinowska 
teoria ewolucji, czyli do świata organizmów żywych, znajdujących się 
we wzajemnych interakcjach ze sobą i ze środowiskiem. Z tego wzglę
du można mieć wrażenie, że ten właśnie "poziom" natury jest dla 
Deweya podstawowy i że do niego odnosi się pojęcie czystego doświa
dczenia czy sytuacji. Tak jednak nie jest. Dewey zakłada, że organizmy 
żywe powstały z jeszcze bardziej podstawowej postaci natury, w której 
potencjalnie znajdowały się jakości trzecie, konstytuujące sytuacje. To 
właśnie obecność owych jakości pozwala na utożsamienie pojęcia natu
ry i pierwotnego doświadczenia. Nawet wówczas jednak, gdy Dewey 
nie dokonuje takiego utożsamienia, to i tak umiejscawia pierwotne 
doświadczenie "poniżej" poziomu biologicznego: w jakościowo różnych 
napięciach, jakie pojawiają się w obrębie pól aktywności, z których 
składa się rzeczywistość. Chciałoby się ów bardziej podstawowy po
ziom nazwać "fizycznym", ale wiemy już, że to wypaczałoby intencje 
Deweya, który w pewnym sensie stara się "wyposażyć" go w to 
wszystko, co z niego powstanie, a więc w potencjalne cechy biologicz
ne (sugeruje to nazwa "strumień życia") czy psychiczne (widać to 
w terminie "pierwotne doświadczenie"). 

W artykule z 1906 r. zatytułowanym: The Experimental Theory of 
Knowledge, Dewey zarysowuje swoją naturalistyczną interpretację 

poznania. Czyni to z ostrożnością, ponieważ, jak pisze, "pierwsze 
próby są z pewnością niedoskonałe - o ile nie całkowicie błędne" 67 . 
Jednak główną przeszkodę dla swojej i innych naturalistycznych kon
cepcji poznania widzi on nie w ich wewnętrznych niedoskonałościach, 
ale w tym, że filozofowie nie uważają ich za naturalistyczne. Deweyowi 
chodzi o to, że krytykuje się takie koncepcje zakładając, że należy je 
traktować tak, jak wszelkie inne teorie epistemologiczne. Tymczasem, 

67 MW 3, 118. 
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jego zdaniem, epistemologia jest zupełnie innego rodzaju przedsięwzię
ciem niż naturalistyczna koncepcja poznania, ponieważ przyjmuje 
w punkcie wyjścia, że poznanie i wiedza nie są czymś naturalnym, 
tzn. że nie należą do natury. Zakłada więc dualizm, który do jej cen
trum wprowadza nieprzeniknioną tajemnicę i jest źródłem specyficz
nych dla niej problemów: 

Epistemologia zaczyna od założenia, że u podstaw wiedzy są pewne uwarunko
wania. Gdyby wiedza ukonstytuowana była przez nienaturalne uwarunkowania, 
tajemnica byłaby już wystarczająco wielka, ale staje się ona jeszcze większa, gdy 
warunki te pojmie się jako całkowicie różne od wiedzy. Stąd właśnie główny 
problem epistemologii zawarty jest w pytaniu, jak wiedza iibcr!zaupt, wiedza 
w ogóle jest możliwa. Ponieważ nie ma zgodności między konkretnymi zdarzenia
mi a funkcją poznania i jego uwarunkowaniami, do których musi się dostosować, 
pojawia się następny problem: jak wiedza w ogóle, iibcrhaupt jest ważna? Stąd 
właśnie we współczesnej myśli mamy do czynienia z całkowitym rozwodem 
między epistemologią jako teorią poznania a logiką jako ujęciem specyficznych 
sposobów formowania przekonań, które są lepsze niż inne alternatywne przekona
nia w tych samych sprawach; oraz z całkowitym rozwodem naturalistycznego, 
biologicznego i psychologiczno-społecznego wyjaśnienia tego, pk funkcja poznania 
wyrasta z innych naturalnych czynności, a epistemologią Jako wyjaśnieniem, 

w jaki sposób wiedza w ogóle jest możhwa68 

Jak więc widzimy, Dewey nie chce traktować swojej koncepcji poz
nania jako odmiany epistemologii, ale jako coś zupełnie nowego, prze
ciwstawionego epistemologii i jej, jak sądził, dualistycznym założe
niom69. W pewnym sensie jest to zgodne z tym, co wielu epistemolo
gów sądziło o projektowanych przez Deweya badaniach: że dotyczą 
one zagadnień psychologiczno-socjologiczno-biologicznych, które nie 
pomogą w rozwiązaniu czysto teoriopoznawczych kwestii. Ta zgoda 
nie oznacza jednak, że nie ma żadnego konfliktu między epistemologią 
a projektowaną przez Deweya koncepcją poznania. Chce on bowiem 

6
H MW 3, 119. W innym miejscu Dewey powie, że epistemologia zakłada, że filo

zof ma dotrzeć do rzeczywistości na podstawie analizy poznania. Por. Pure Experien
ce and Reality: A Disclaimer (1907), MW 4, 124. 

69 "[M]odern philosophy has been built up on the foundations of epistemology; 
that is, it has held that reality is to be reached by the philosopher on the basis of an 
analysis of the procedure of knowledge. Hence, when a writer endeavors to take 
naively a frankly naturalistic, biological, and mora! attitude, and to account for know
ledge on the basis of the place it occupies in such a reality, he is treated as if his 
philasophy were only, after al!, jus t another kind of epistemology". Tamże, MW 4, 
124. 
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powiedzieć, że ta ostatnia wyeliminuje problemy epistemologiczne jako 
całkowicie sztuczne. 

Choć możemy rozumieć opór Deweya przed stosowaniem nazwy 
"epistemologia" na określenie własnej koncepcji wiedzy, to jednak 
w świetle dzisiejszych konwencji terminologicznych można ją nazwać, 
podobnie jak koncepcję Quine'a, znaturalizowaną epistemologią. Dob
rze jest jednak mieć świadomość, że właśnie Dewey inspirował takie 
pojęcie epistemologii, które nie obejmuje naturalistycznych koncepcji 
poznania. Gdy więc np. R. Rorty w swojej książce Filozofia jako zwier
cindla natury krytykuje epistemologię, twierdząc, że sam jej nie upra
wia, to nawiązuje właśnie do tej propozycji terminologicznej Deweya. 
Trzeba jednak dodać, że w późniejszych pracach Dewey często trakto
wał swoją koncepcję poznania jako pewną odmianę epistemologii, choć 
najchętniej nazywał ją logiką lub teorią badania70

. 

Jedną z głównych implikacji dualizmu założonego - zdaniem De
weya - w całej epistemologicznej tradycji filozofowania jest koncepcja 
poznania jako kopiowania świata. Wiązała się ona z ujęciem człowieka 
jako obserwatora czy widza niezależnej od niego, gotowej już rzeczy
wistości, którą on ma poznać i do niej się dostosować. Tymczasem, 
według Deweya, ani rzeczywistość, w której żyjemy nie jest gotowa, 
lecz zmienna i plastyczna (w tym sensie posiada charakter praktycz
nyf1, ani człowiek nie jest widzem, lecz uczestnikiem, współtworzą
cym otaczający go świat. Poznanie jest jednym z instrumentów dosto
sowywania się organizmu do otoczenia i przekształcania tegoż otocze
nia- nie służy ono oddzielonej od praktyki kontemplacji świata. Takie 
ujęcie poznania uważa on za pożądaną syntezę dwóch rzekomo prze
ciwstawnych sobie idei: humanizmu i naturalizmu, która jest paralelna 
do syntezy naturalizmu i empiryzmu. Jest więc zrozumiałe, że w nie 
lubianej przez siebie nowożytności Dewey pozytywnie wyróżnia postać 
Franciszka Bacona. W książce Denzacracy and Education z 1916 r. pisze: 

70 Na przykład w tekście: Experience, Knowledge and Value: A Rejoinder (1939), 
będącym odpowiedzią na zarzuty sformułowane pod jego adresem w poświęconym 
mu tomie: Library of Living Philosophers, Dewey pisał: "The whole point of my 
position is precisely that method is supreme in direct solution of every first-hand 
problem in experience, so that epistemological inquiry- logical inquiry in my termi
nology - has solely the business of pointing out the characteristic features of the 
method which is supreme in these first-hand investigations". LW 14, 65. 

71 Por. Does Reality Possess Practical Character? (1908), MW 4, 128. 
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Franciszek Bacon jest prawie doskonałym przykładem jedności zainteresowań 
naturalistycznych i humanistycznych. Nauka, korzystając z metod obserwacji 
i eksperymentu, miała porzucić próby "antycypowania" natury narzucania jej 
z góry povvziętych pojęć- stając się jej pokorną interpretatorką. Podporządkowu
JaC się naturze intelektualnie, człowiek nauczy się panować nad nią praktycznie. 
"Poznanie władzą" - aforyzm ten oznacza, że poprzez naukę człowiek ma 
kontrolować naturę i spożytkować jej energię do uzyskania własnych 

Dla Deweya cenna u Bacona jest nie tylko teza, że poznanie, wiedza 
ma charakter praktyczny, ale i próba zastąpienia starej logiki nową 
metodologią: "Bacon atakował też stary sposób nauczania i logikę jako 
coś bezużytecznego, co przydawało się, aby zwyciężać w dyskusji, ale 
nie do odkrywania tego, co nieznane"73

• On sam stara się bowiem 
również anulować problemy dotychczasowej epistemologii i zastąpić 
je nowymi pytaniami, które zalicza do logiki pojmowanej jako ogólna 
metodologia badania. Zmiana wydaje się istotna, ponieważ teraz naj
ważniejsze jest pytanie o skuteczność poznania w rozwiązywaniu prob
lemów (sytuacji problemowych), a nie o jego prawdziwość. W przeci
wieństwie jednak do Bacona, Dewey, który przeszedł lekcję heglizmu 
i darwinizmu, ma poczucie, że rzeczywistość nie jest czymś gotowym, 
wykończonym i że przyszłość jest autentycznie, a nie tylko pozornie, 
otwarta. Będzie starał się więc zastąpić synchroniczną relację ukształto
wanego podmiotu do "gotowego" już świata diachroniczną relacją 

następujących po sobie faz badania, w której w pewnym sensie tworzą 
się zarówno podmiot, jak i świat. Ponadto, mocniej niż Bacon będzie 
zwalczał nastawienie zmierzające do sformułowania uniwersalnie waż
nych form wnioskowania, podkreślając konkretność i niepowtarzalność 
poszczególnych sytuacji problemowych i sposobów ich rozwiązywania. 

Akcentowanie praktycznego, użytecznościowego wymiaru poznania 
nie musi jednak iść zawsze w parze z naturalizmem. Dualista czy 
idealista obiektywny również nie przeczy temu, że poznanie ma wy
miar praktyczny. Zwykle traktuje go jednak jako uboczny skutek za
sadniczej, czysto teoretycznej funkcji poznania. Tymczasem, według 
Deweya, poznanie jest właśnie z istoty swojej praktyczne - stanowi 
instrument dostosowywania organizmów do środowiska. W 
ku z tym zagadnienie poznania i wszystko, co ono obejmuje, a więc 
np. problem percepcji, świadomości, refleksji, sądzenia, znaczema, 

72 MW 9, 291. 
73 Tamże. 
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wnioskowania, języka, można i powinno się badać dokładnie w ten 
sposób, jak bada wszelkie inne zjawiska naturalne. Tak więc np. 
spostrzeżenie jakiegoś przedmiotu czy znaczenie pewnego terminu 
należy już w punkcie wyjścia potraktować jako "kawałek" jednego 
i tego samego świata, w którym znajdują się również przedmioty spo
strzegane i rzeczy, do których odnoszą znaczenia. Kontrastując 
swoje podejście z tradycyjnym ujęciem dualistycznym (epistemologicz
nym), Dewey pisze: 

W pierwszej teorii różnica między kolorami [jako spostrzeganymi] a, powiedzmy, 
[odpowiednią] aktywnością elektromagnetyczną różnicą określonych faktów 
w obrębie jednego i tego samego świata przedmiotów, porównywalną do 
między wodą i [ ... ]; w drugiej teorii rodzajowa przepaść między 
nimi, a wówczas zadaniem się ustalenie, który z tych [przedmiotów] 

lub znalezienie sposobu na "pogodzenie" jednego 
rodzaju przedmiotu z drugim74

. 

Dewey wyolbrzymia tutaj odmienność między konsekwencjami tych 
koncepcji. Naturalista również będzie musiał znaleźć jakiś sposób na 
"pogodzenie" obydwu tych przedmiotów, nawet jeśli uważa, że różni
ca między nimi nie jest różnicą rodzaju. Mimo to jednak, odmienność 
podejść jest tu dobrze uchwycona. Naturalista postuluje, aby różnicę 
między światem danym w percepcji a światem fizycznym traktować 
mniej więcej tak, jak różnicę między wodą i lądem, a więc między 
naturalnymi elementami jednego i (w domniemaniu) pierwotnie jedno
litego świata 75 . Poniższy, dłuższy cytat z Experience and Nature jeszcze 
dobitniej obrazuje zarówno tę, jak i kilka innych charakterystycznych 
cech naturalizmu Deweya. Zastanawia się tu nad genezą refleksji. 
Zaczyna od stwierdzenia, że dualiści i idealiści opierali swoje teorie 
m. in. na przekonaniu, że refleksja jest czymś, czego nie da się uznać 
za element natury. Jednak, 

7.J A Naturalislic Theory of Sense-Perception (1925), LW 2, 46. 
75 A oto inny przykład Deweya: "[T]raditional theories have separated life from 

na tu re, mind from organie life, and thereby created mysteries. Restore the connection, 
and the of how a mind can know an externa! world or even know that there 
is such a thing, is like the problem of how an animai eats things external to itself; it 
is the kind of problem that arises only if one assumes that a hibernating bear Iiving 
off its own stored substance defines the normai procedure, ignoring moreover the 
question where the bear got its stored materia!". Experie11ce and Nature (1925), LW l, 
212. 
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[m]etafizyka naturalistyczna musi także i refleksję traktować zdarzenie natu
ralne, zachodzące wewnątrz natury[ ... ]. Musi wnioskować [o charakterze natury] 
w dokładnie taki sam sposób, nauki wn.ioskują [o charakterze słm\ca] ze zda
rzel'l na słoócu, radioaktywności, grzmotów i innych zjawisk naturalnych. Cechy 
refleksji równie prawdziwie wskazują na cechy innyc/z rzeczy, jak czynią to 
tych zdC~rzetl.. Trudno byłoby nazwać naukową taką teorię natury zdarzer'l słonecz
nych i historii słor'\ca, która uzyskana jest przez zaprzeczenie oczywistych cech 
słm'\ca lub przez zaprzeczenie, ze te cechy można wykorzystać jako świadczące 
o cechach innych rzeczy. Jednak filozofowie, i to, o dzrwo, ci, którzy nazywają 
siebie realistami nieustannie utrzymują, że cechy charakterystyczne dla myślenia, 
a mianowicie niepewność, zagadkowość, alternatywy, badanie, poszukiwanie, 
selekcja, eksperymentalne przekształcanie warunków zewnętrznych nie posiadaja 
tego samego egzystencjalnego charakteru, co przedmioty uzasadnioneJ wiedzy. 
Przeczą oni temu, że te są świadectwem charakteru świata, w obrębie które
go zachodzi myślenie. 

Tymczasem, według Deweya 

Świat musi taki, aby generował niewiedzę i poszukiwanie, wątpienie i hipote
zy, eksperymenty i czasowe konkluzje [ ... ]. Pojawienie się jest więc 
ostatecznym świadectwem autentycznego ryzyka, przygodności, nieregularnośCI 
i nieokreśloności w naturze. Te same cechy naturalnej egzystencji, które u prze

barbarzytl.ców rodzą strach i uwielbienie, generują też naukowe procedu
ry zdyscyplinowanej cywilizacji. Wyższość tych ostatnich nie polega na tym, ze 
opierają się one na "rzeczywistej" egzystencji, podczas gdy te pierwsze zależą 
całkowicie od ludzkiej natury, zupełnie różnej niż natura w ogóle. Chodzi o to, 
że badania naukowe docierają do lepszych ponieważ uzyskane są 
dzięki metodzie, która je kontroluje, i która pozwala lepiej kontrolować samo 

dzięki metodzie, która łagodzi przypadek, bierze pod uwagę przygodność 
i wyzwala myśl oraz inne formy wysiłku76 

Widać więc, że gdy Dewey pisze, rz rozmce między percepcją, 
refleksją (ale także znaczeniem, językiem, wnioskowaniem i całym 
poznaniem) a przedmiotami w świecie należy traktować tak, jak różni
ce między wodą i lądem, to nie chce przez to powiedzieć, że poznanie 
jest czymś fizycznym. Wprost przeciwnie, sugeruje on, że natura wy
posażona jest w coś, co można by nazwać zalążkowymi cechami epi
stemicznymi (jakościami trzecimi), które są "odpowiedzialne" za wyło
nienie się opozycji podmiot-przedmiot oraz za powstanie umysłu 
i poznania77

. Podkreślmy raz jeszcze, że jest to pogląd przeciwny uję
ciu dominującemu w nowożytności (a obecnemu w europejskiej filozo-

LW 1, 62-63. 
77 Por. J. E. T i l e s, SS. 49-76. 
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fii już od czasów presokratycznych, np. w filozofii Demokryta), zgod
nie z którym jakości wtórne (tym bardziej jakości trzecie) są subiek
tywne, a ich pojawienie się zakłada uprzednie istnienie umysłu i opo
zycji podmiot-przedmiot. Patrząc z perspektywy tej dominującej kon
cepcji trzeba powiedzieć, że Dewey dokonuje ponownej obiektywizacji, 
"wpisania" w materię całego jakościowego świata, który nowożytna 
fizyka z niej "wyjęła" i "włożyła" do indywidualnych umysłów7H. 
Trzeba przy tym dobrze zdać sobie sprawę z tego, że nie chodzi wy
łącznie o przywrócenie materii barw, dźwięków czy jakości smako
wych i zapachowych, ale przede wszystkim o obiektywizację jakości 
trzecich, które w znacznie bardziej wyrazisty sposób niż jakości wtórne 
"niosą" ze sobą czy "sugerują" element subiektywności. Przypomnij
my, że chodzi o takie własności jak: przerażający, zagadkowy, zabaw
ny itd. Jeżeli pewne sytuacje w świecie są np. obiektywnie problema
tyczne, to hipoteza o wyłonieniu się z nich podmiotu i poznania jako 
instrumentu pozwalającego ową problematyczność wyeliminować, choć 
nie do końca zrozumiała i wysoce spekulatywna, jest z pewnością 
bardziej wiarygodna niż hipoteza, że poznanie ma swoje źródło w bez
jakościowej, mechanistycznie pojętej materii. 

W tym kontekście zaczynamy lepiej rozumieć, dlaczego na określe
nie podstawowej postaci bytu Dewey nie używa pojęcia "materia", lecz 
"natura" oraz zdecydowanie broni się przed określaniem swojej kon
cepcji mianem materialistycznej. Jeżeli bowiem materia miałaby być 
tworzywem świata pozbawionym jakości trzecich i wtórnych, to nie 
sposób inaczej wytłumaczyć obecności w nim podmiotów, umysłów 
i poznania, jak tylko przez postulowanie dualizmu umysłu (czy duszy) 
i ciała. Można nawet powiedzieć, że zakładając mechanistyczną kon
cepcję materii, każdy uczciwie myślący filozof musiał być dualistą, 

7~ "[T]he traditional view that the object of knowledge is reality par excellence Ied 
to the conclusion that the proper object of science was preeminently metaphysically 
real. Hence immediate qualities, being extruded from the object of science, were left 
thereby hanging loose from the <<real» object. Since their existence could not be de
nied, they were gathered together into a psychic realm of being, set over against the 
object of physics. Given this premise, al! the problems regarding the relation of mind 
and matter, the psychic and the bodily, necessarily follow. Change the metaphysical 
premise; restore, that is to say, immediate qualities to their rightful position as quali
ties of inclusive situations, and the problemsin question cease to be epistemological 
problems. They become specifiable scientific problems: questions, that is to say, of 
how such and such an event having such and such qualities actually occurs". Expe
ricncc and Naturc (1925) LW l, 202-203. 
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umiejscawiającym poznanie poza materią. Podstawowe tworzywo świa
ta, tak jak pojmuje je Dewey, a więc "nasycone" jakościami, lepiej jest 
określić mianem natury niż materii. Bardziej oczywiste staje się też 
jego intelektualne pokrewieństwo z Arystotelesem i koncepcją jakościo
wej natury, w której nie tylko ludzie jako poznające podmioty mają 
duszę, ale także zwierzęta i rośliny, a potencjalnie obecna jest ona na
wet w tym, co my dzisiaj nazywamy przyrodą nieożywioną79 . Dewey 
uważa, że interpretowanie relacji wcześniejszych i późniejszych postaci 
natury jako aktualizowania się potencjalności, a nie relacji przyczyno
wo-skutkowej w nowożytnym sensie tych terminów, pozwala zapobiec 
dualizmowi i zachować intuicję ciągłości w naturze80

. Pomijając tech
niczną terminologię Arystotelesa, poznanie w tej koncepcji można 
zinterpretować jako funkcję organizmu, będącego częścią natury, za
wierającej potencjalnie taką funkcję nawet w swoich mniej wyrafinowa
nych formach. Analizy poznania należałoby wówczas uważać za frag
ment metafizyki albo filozofii przyrody lub fizyki - jeśli te dyscypliny 
miałyby ją zastąpić - a nie epistemologii jako autonomicznej dyscy
pliny. 

79 Arystotelesa można uważać za naturalistę w tym sensie, że był on antydualistiL 
odrzucającym ostre opozycje między światem idei i światem fizycznym oraz między 
światem dla poznających podmiotów i światem .,prawdziwym", na rzecz bardzieJ 
.,rozmytych" opozycji między formą i materią, które konstytuują konkretne byty oraz 
między umysłem (jako .,fragmentem" formy bycia człowiekiem), a formą przedmwtów 
naturalnych, które ów umysł poznaje. Nie można natomiast, i Dewey zdaje sobie 
z tego sprawę, traktować Arystotelesa jako naturalisty w tym sensie, że odrzuca on 
istnieme Boga. Dewey minimalizuje jednak znaczenie tej koncepcji Arystotelesa i dla
tego późniejsze połączenie jego naturalistycznej filozofii z (supranaturalistycznym) 
teizmem chrześcijańskim u św. Tomasza uważa za wręcz .,humorystyczne". Por. The 
Role of Philosophy in the History of Civilization (1927), LW 3, 6. 

~o .,As long as the Aristotelian metaphysical doctrine persisted that nature is an 
ordered series from !ower to higher of potentialities and actualizations, it was possib
le to conceive of the organie body as normally the highest term in a physical series 
and the lowest term in a psychical series. It occupied just that intermediate position 
where, in being the actualization of the potentialities of physical qualities, body was 
also potentiality for manifestalion of their idea! actualities. Aside from mora! and 
religious questions, there was in medieval thought no special problem attaching to 
the relation of mind and body [ ... ]. When men ceased to interpret and explain facts 
in terms of potentiality and actuality, and resorted to that of causality, mind and 
matter stood over against one another in stark unlikeness; there were no intermedia
tes to shade gradually the black of body into the white of spirit". Experiencc and 
Nature (1925), LW 1, 192-193. 
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Deweyowska szeroka koncepcja jakościowej natury nasuwa jednak 
pewną wątpliwość w związku z zagadnieniem genezy poznania. Odno
si się bowiem wrażenie, że próbując wyjaśnić powstanie różnych feno
menów wchodzących w skład tego, co nazywamy poznaniem, oscyluje 
on między dwoma niezgodnymi ze sobą koncepcjami. Według pier
wszej z nich poznanie (np. percepcja czy refleksja) jest zalążkowo, jak 
racje zarodkowe stoików, obecne w naturze (pierwotnym doświadcze
niu). Inaczej mówiąc, jego pojawienie się na poziomie organizmów 
żywych jest efektem emergencji pojętej nie tyle jako wyłanianie się 
całkiem nowych cech, ale jako "wzmacnianie" cech już istniejących, 
podobnie jak cechy drzewa zawarte są w jego nasieniu czy- nawiązu-

do przykładu Jamesa - jak całe spektrum barw obecne jest już 
w świetle, ale ujawnia się dopiero w określonych warunkach. Idąc tym 
tropem, Dewey zaczyna jawić jako zwolennik teorii podobnej do 
tej, jaką znamy np. z pism Whiteheada. Dla niego już na poziomie 
mikrokosmicznych i momentalnych bytów aktualnych mamy do czy
nienia z ujmowaniem świata, którego wzmocnieniem i rozwinięciem 

ludzkie poznanie. Ponieważ owe byty aktualne są w istocie mikro
podmiotami, metafizykę Whiteheada określa się niekiedy mianem pan
psychizmu. Jednak tego rodzaju panpsychizm nie musi być traktowany 
jako przeciwny naturalizmowi, nawet typu fizykalistycznego. Może on 

uważany za odmianę naturalizmu, przy założeniu poszerzonego 
pojęcia natury lub tego, co fizyczne. Sam Dewey uważał Whiteheada 
za naturalistę i najwyraźniej także za swojego sprzymierzeńca w dys
kusjach z idealistami oraz z redukcjonistycznymi naturalistami01

. 

Po drugie, Dewey często wykorzystuje interakcjonistyczny model 
wyłaniania się nowych jakości, w tym także poznania. Zgodnie z nim, 
nowe jakości powstają w toku interakcji, np. między organizmem i śro
dowiskiem. Nie musiały więc one istnieć w naturze w zalążkowej 
postaci, ale pojawiły jako obiektywne cechy interakcji, aby pomagać 
regulować, usprawniać interakcje przyszłe, mniej więcej tak, jak prawo 
powstaje w toku interakcji między ludźmi w celu regulowania i kon
trolowania konsekwencji przyszłych zachowań w danej społeczności. 
Poznanie nie jest więc pierwotnie własnością podmiotu, ale interakcji 
między organizmem i środowiskiem. Dzięki niemu sytuacje nieokreślo-

"
1 Taka naturalistyczna interpretacja przystaje jednak bardziej do Whiteheada 

z Science alld tlze Modem War/d z 1925 r. niż z prac późniejszych. Whitehead odwza
jemniał tę sympatię Deweya, czego świadectwem jest jego tekst: John Dewey and His 
Influence. 

Otwarty Dostęp Academicon

Źródło: Academicon.pl



196 MIĘ'DZY IDEALIZMEM OBIEKTYWNYM, DUALIZMEM A MATERIALIZMEM 

ne mogą sprawniej być przekształcane w sytuacje określone. Przypisa
nie poznania podmiotowi jest wtórne wobec zakorzenienia poznania 
w interakcjach, podobnie jak wtórne jest przypisanie genezy prawa 
konsensusowi między prawnikami. W istocie prawo można uważać za 
zakorzenione w interakcjach społecznych. Prawnicy nie byliby wów
czas tymi, którzy je tworzą, ale jego funkcją: podział na prokuratorów, 
adwokatów i sędziów jest funkcjonalny w tym sensie, że stanowi dal
szą konsekwencję samego prawa jako rezultatu interakcji społecznych. 
Podobnie podmioty poznające są także funkcją poznania jako cechy 
interakcji, a nie odwrotnie- poznanie funkcją podmiotów poznających. 
Zgodnie z tym ujęciem, dzięki interakcjom pojawiałyby się w świecie 
całkowicie nowe cechy, które jeśli "tkwiły" w pierwotnej naturze, to 
nie jako coś w rodzaju stoickich Zagoi spernzatikoi, lecz jako pewne po
tencjalności, o których jedynie ex post możemy mówić jako o potencjal
nościach do takich, a nie innych aktualizacji. Idąc tropem modelu in
terakcjonistycznego, można zbliżyć filozofię Deweya nie tylko do meta
fizyki Arystotelesa, ale także do tych wersji naturalizmu, które wyraża
ne są dzisiaj przy użyciu pojęcia funkcji czy superweniencji, przy czym 
chodziłoby tutaj o superweniencję "na relacjach", a nie na kresach 
relacji. 

Czyniąc takie porównania, trzeba jednak zawsze pamiętać o tym, że 
także w modelu interakcjonistycznym Dewey zachowuje bardzo szero
ką koncepcję natury. Akceptując tezę o powstawaniu całkowicie no
wych jakości we wszechświecie, nie godzi się na to, że mogłyby one 
powstać z bezjakościowej natury (czy z natury wyposażonej tylko 
w jakości pierwotne). Jego zdaniem natura przesycona jest jakościami 
trzecimi. Nawet jeśli nie można powiedzieć, że samo poznanie istniało 
już w zalążkowej postaci na poziomie pierwotnej natury (doświadcze
nia), to nie jest też tak, że pojawiło się ono jako funkcja mechanistycz
nie czy fizykalistycznie pojętej materii. Ono wyrosło z jakości trzecich, 
które zawierają czucia; wyrosło ze świata, który - jak widzieliśmy -
Dewey woli nazywać pierwotnym doświadczeniem lub naturą niż 
materią. W tym sensie, gdy bliżej przyjrzymy się obu modelom genezy 
poznania w kontekście całej jego filozofii, okaże się, że tylko pozornie 
są one ze sobą niezgodne. Poznanie potencjalnie tkwiło w naturze, ale 
nie w tym sensie, jak Leibnizjańskie "uśpione" monady, czy nawet 
Whiteheadowskie byty aktualne, lecz jako nie zaktualizowane jeszcze 
własności naturalnych interakcji. Można więc Deweya uznać za emer
gentystę, o ile przez emergentyzm rozumieć będziemy koncepcję gło
szącą, że natura wytwarza nowe odmiany porządku i nowe cechy, 
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które nie są redukowalne do warunków, z których powstały. Jednak, 
według T. Alexandra, własności emergentne w przypadku Deweya nie 
mogą być rozumiane jako własności superwenientne, lecz jako twórcze 
przekształcenia natury, która sama w sobie nie jest materią w rozumie
niu fizyki 82

. Jeżeli pojęcie superweniencji związane byłoby w sposób 
konieczny z fizykalistyczną koncepcją materii, to niewątpliwie Alexan
der ma rację. Jeśli jednak pojęcie własności superwenientnych zrozu
miemy w sposób bardziej formalny, jako oznaczające nowy rodzaj 
własności, pojawiających się na jakimkolwiek "materiale", który wcześ
niej ich nie posiadał, to można je zastosować także do koncepcji De
weya. W przeciwieństwie do fizykalisty ma on wprawdzie szeroką 
koncepcję natury w jej pierwotnym stanie, ale ciągle utrzymuje, że 
mogą z niej wyłonić się całkowicie nowe własności. 

W związku z tym powstaje jednak problem, czy ta koncepcja nie 
jest zbyt "mocna" eksplanacyjnie. Przyjmując bowiem możliwość poja
wiania się nowych własności, wystarczy poprzestać na fizykalizmie, 
a przy zgodzie na odpowiednio bogate pojmowanie materii, koncepcja 
powstawania całkowicie nowych własności przestaje być właściwie 
potrzebna. Będąc jednak wiernym swojej filozofii, Dewey nie mógł 
przyjąć literalnego "wpisywania" w naturę wszystkiego, co z niej po
wstało, bo podważałoby to kreatywność natury. Jednocześnie był prze
konany, że to, co powstało, nie mogło się wyłonić z takiej materii, jaką 
prezentują nauki. Głosił nawet coś przeciwnego: naukowo pojęta mate
ria, jak i cała nauka są abstraktami z jakościowej natury, a wszelkie 
typy doświadczenia są wtórne wobec doświadczenia pierwotnego, 
które najlepiej wyrażone jest w doświadczeniu estetycznym. 

Niezależnie od tego, z jak pojętej natury wyłaniają się nowe jakości, 
niewątpliwe jest, że wyłaniają się one dzięki interakcji. Wykorzystanie 
przez Deweya pojęcia interakcji nasuwa z jednej strony analogię z dar
winizmem i ideą wyłaniania się organizmów w środowisku oraz ich 
przystosowywania się do niego, ale z drugiej, w zaskakujący sposób 
łączy się z pewnymi koncepcjami z zakresu aksjologii czy nawet filozo
fii religii. U podstaw interakcji między wyodrębnionymi elementami 
natury nie leży bowiem wyłącznie ich "chęć" ugruntowania własnej 
autonomii czy dominacji, ale coś, co można by nazwać "potrzebą" 
komunikacji, która z kolei ma swoje źródło w pierwotnej jedności natu
ry. Na podstawowym ontycznym poziomie wyraża się ona w przenika-

H
2 The Art of Life. Dewey's Aesthetics, s. 19. 
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niu się jakościowych sytuacji i jej składników (w pełni jeszcze nie 
wyodrębnionych), później natomiast w naturalnej otwartości organiz
mów na środowisko i na inne organizmy. Dewey pisze w nieco pod
niosłym tonie, że komunikacja jest cudem, "przy którym blednie nawet 
transsubstancjacja"83

. Jakie to wszystko ma znaczenie dla zagadnienia 
poznania? Otóż nie jest tak, że język, myślenie i poznanie są warunka
mi komunikacji, ale odwrotnie, coś, co można by nazwać naturalną 
"intencją komunikacyjną" (czyli naturalną skłonnością rzeczy do wcho
dzenia w interakcje z innymi rzeczami), stanowi zaczątek języka, a ten 
dopiero generuje myślenie wraz z jego rzekomo pierwotnym, prywat
nym światem podmiotu84 . "Istotą języka - pisze Dewey nie jest 
«wyrażanie» czegoś uprzedniego, a już z pewnością nie wyrażanie 
uprzednich myśli. Jest nim komunikacja, [czyli] ustalenie kooperacji 
w działaniu, w którym uczestniczą partnerzy, [kooperacjiL w której 
aktywność każdego jest modyfikowana i regulowana przez [owo] part
nerstwo"85. W drugim wydaniu Experience and Nature (z 1929 r.) na 
końcu rozdziału "Nature, Communication and Meaning" Dewey dopi
sał obszerny, półtorastronicowy, przypis, który jest entuzjastycznym 
nawiązaniem do jednego z artykułów Bronisława Malinowskiego, twór
cy społecznej antropologii funkcjonalnej. Folski antropolog twierdzi 
tam, że u ludów prymitywnych język nie służy do wyrażania myśli (ta 
funkcja języka jest wtórna), ale stanowi część ich zachowania, działa
nia, czy szerzej pragmatycznego światopoglądu. Dewey traktuje to 
jako empiryczne potwierdzenie swojej koncepcji, zgodnie z którą ko
munikacja, pojęta jako fenomen z poziomu działania i z poziomu spo
łecznego, jest jedną z przyczyn poznania, i to nie tyle przyczyną 
sprawczą, co używając terminologii Arystotelesa celową86 . Komu
nikacja jako przyczyna celowa jest także podstawową wartością, która 
ukierunkowuje bieg ewolucji, w tym także dzieje kultury ludzkiej. Jest 
ona czymś "naturalnym" w tym sensie, że ma swoje zakorzenienie 

83 and Nature (1925), L W l, 132. 
84 W przypadku organizmów ludzkich tę naturalną tendencję do komunikowania 

się filozofowie nazywali społecznym charakterem człowieka. Dewey traktuje tę tezę 
radykalnie: społeczeństwo jest nie tylko warunkiem rozwoju człowieka, ale właściwie 
warunkiem jego powstania, zanim wejdzie on w społeczne tylko organiz
mem- llldzkirn organizmem, ale tylko organizmem. Człowiekiem i jednostką staje się 
przez interakcje społeczne. 

85 Tamże, LW 1, 41 
~6 Tamże, LW 1, 144. 
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w zjednoczonej wielości zawartej w pierwotnym doświadczeniu: 

w przenikaniu się sytuacji i ich składników. 
Ta interpretacja filozofii Deweya może być zaskakująca dla wszyst

kich, którzy przywykli do wiązania jego koncepcji z darwinizmem, 
eliminującym przecież celowość na korzyść przyczyn sprawczych 
i przypadku. Trzeba jednak pamiętać, że używając terminu "cel" (i 

"wartość") w bardzo szerokim sensie, na oznaczenie ukierunkowania 
naturalnych procesów, które pojawiło się mniej więcej tak, jak spadanie 
kamieni na ziemię, za cele samej ewolucji można uznać różnicowanie 

przetrwanie czy zachowanie gatunku. Inaczej mówiąc, da się -bez 
istotnych modyfikacji doktryny Darwina - zastosować Arystotelesow
ską kategorię przyczyn celowych do opisu procesów ewolucyjnych. 
Dzięki temu pojawia nadzieja na zlikwidowanie dualizmu pozba
wionej celów natury i celowo kształtowanej kultury: celowość obecna 
w świecie ludzi byłaby jedynie komplikacją celowości naturalnej, przy 
czym wskazanie mechanizmów owego "komplikowania się" naturalnej 
celowości nie leżałoby w kompetencjach filozofii, ale badań empirycz
nych. Takie ujęcie teorii ewolucji jest szczególnie atrakcyjne dla De
weya, który stara się tropić i eliminować wszelkie dualizmy. Jednak 
darwinizm w jego ujęciu zmodyfikowany jest znacznie głębiej. Dewey 
wyraźnie stara się dopisać do zestawu naturalnych celów ewolucji (np. 
różnicowania się, przetrwania czy zachowania gatunku) takie, które 
uniemożliwiają rozumienie darwinizmu jako teorii moralnego egoizmu. 
W odpowiedzi na taką właśnie interpretację pisze, że wyolbrzymia ona 
w teorii Darwina rolę antagonistycznego współzawodnictwa i walki: 

A) Początkowym krokiem we wszelkim "postępie" jest różnicowanie się; jest ono 
jednak nie tyle walką [skierowaną] przeciw innym organizmom, ile 
czy odkrywaniem !'lowych sposobów działania, które niosą ze sobą lepsze wyko
rzystanie dotychczas ukrytych zasobów naturalnych[ ... ]. B) Ponadto w przypadku 
teorii Darwina "walka o byt" może przybrać każdą możliwą formę; rywalizaqa 
w wielkoduszności, wzajemnej pomocy i wsparciu może tym rodzajem 
zawodnictwa, które umożliwi gatunkowi przetrwanie. Nie tylko moze tak aie 
w określonych granicach tak [ ... ]. C) Im forma tym bardziei 
efektywne dwie wyżej wspomniane metody, a mianowicie metoda inteligencji, 
zastępująca metodę brutalnego konfliktu w odkrywaniu i wykorzystywaniu no-
wych sposobów, narzędzi i zasobów oraz metoda wzajemnej ochrony i troski, 

atak i wojnę Innymi słowy, główny zarzut przeciwko "natura-
listycznej" etyce sprowadza się do tego, ze przeoczyła ona fakt, iż nawet z darwi-
nowskiego punktu widzenia ludzkie jest ludzkim zwierzęciem. 
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Kilkadziesiąt stron dalej Dewey dodaje, że przynajmniej w przypad
ku ludzi, walka o byt nie jest wyłącznie walką o fizyczne przetrwanie: 
t/Musi być to walka o byt moralny, o byt racjonalnych i społecznych 
istot na warunkach wzajemnej sympatii i służby, jak również [poszano
wania] pełnej indywidualności" 87 . Widzimy więc, że darwinizm De
weya przesycony jest moralnym ideałem wspólnoty, pojętej jako komu
nikacyjna jedność różnorodności88 . Ideał ten stanowi coś w rodzaju 
zasadniczej normy i wartości, ukierunkowującej wysiłki ludzi, a ponie
waż nie jest on czymś transcendentnym wobec natury, to zacierają się 
przy okazji opozycje fakt-wartość oraz opis-norma. Ideał wspólnoty 
jest zarazem, według Deweya, ideałem demokracji (różnym, oczywiście, 
od faktycznych jego realizacji): 

Rozpatrywana jako idea demokracja nie alternatywą dla innych zasad 
zbiorowego. Ona ideą samego życia wspólnotowego. Jest ona ideałem w jedy
nym zrozumiałym sensie tego słowa: mianowicie tendencją i ruchem danej rzeczy 
doprowadzonymi do ostatecznych granic, do spełnienia i doskonałości. Ponieważ 
rzeczy nie osiągają takiego spełnienia, bo w rzeczywistości pojawiają się wielora
kie przeszkody, demokracja w tym sensie nie jest faktem i nigdy mm nie będzie. 
Ale w tym sensie nie ma też i nigdy nie będzie czegoś takiego, pełna wspól
nota, niezakłócona przez obce elementl9 

Tak pojęty ideał wspólnoty i demokracji nie jest, zdaniem Deweya, 
transcendentny wobec natury. W takiej formie nie pojawia się on we 
wczesnych fazach ewolucji, ale, jak już wspomniałem, w pewien spo
sób jest on zapowiadany w naturalnej "społecznej" tendencji wszyst
kich bytów, nawet na poziomie mikrokosmicznym. Jak pamiętamy, 
Dewey do tego stopnia podkreśla ów "społeczny" charakter rzeczywis
tości, że dokonuje czegoś w rodzaju antologizacji kontekstów, z któ
rych dopiero wyłaniają się jednostkowe byty. W tym znaczeniu, jako 
rozwinięcie pewnej naturalnej tendencji, ideał wspólnoty czy demokra
cji jest czymś "naturalnym". Jednak nawet jeśli zgodzilibyśmy się na 

87 Etilics MW 5, 334-335 i 477-78. Książka ta wyszła wprawdzie w 1908 r, 
co oznacza, ze w późniejszym okresie Dewey mógł zmienić swoje poglądy na naturę 
ewolucji. Jednak w 1932 r. ukazało się nowe zaaprobowane przez niego wydanie :ej 

88 O genezie takiego właśnie połączenia darwiznizmu z ideałami moralnymi we 
wcześniejszych pracach Deweya pisze m. in. Morton C. White w ksiązce The 
o{ lllstrwuentalism, ss. 109-125. 

89 T/w Pub/ic and lts Problems (1927), LW 2, 328. 
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takie, immanentne naturze, potraktowanie ideału wspólnoty i demok
racji, to nie sposób nie zauważyć, że ideał ten jest transcendentny 
wobec poszczególnych sytuacji. Ta koncepcja osłabia więc Deweyowski 
kontekstualizm, natura nie jest bowiem wyłącznie zbiorem odrr;bnych 

(choć przenikających się) dynamicznych sytuacji, lecz przejawia pewną 
tendencję do unifikacji różnorodności. 

Ów ostateczny stan wspólnoty czy demokracji, nawet jeśli nie jest 
osiągalny, może stać się przedmiotem dążeń moralnych czy wręcz 
religijnych. Tak jak doświadczenie estetyczne wiąże nas ze światem nie 
podzielonym jeszcze na wielorakie opozycje (np. podmiot- przedmiot) 
i włącza nas w rytm natury, tak doświadczenie religijne antycypuje 
idealny owoc ewoluującej natury. Te dwa typy doświadczeń nie mają 
- z perspektywy człowieka - wyłącznie instrumentalnego charakteru, 
ale są celem samym w sobie. Człowiek żyje po to, aby kreatywnie 
wyrazić swoją indywidualność poprzez włączenie się w rytm twórczej 
natury i po to, aby współtworzyć wspólnotę swobodnie komunikują
cych się, kreatywnych jednostek: 

Komunikacja jest zarazem zwie!lczeniem i instrumentem. Jest środkiem ustanawia
nia współpracy, dominacji i porządku. Dzielenie się doświadczeniem jest naJwiek
szym z ludzkich dóbr. W komunikacji takie połączenie i kontakt, jakim cechują 
się zwierzęta, staje się powabem, który może być idealizowany do nieskm'lczonoś
ci. Stają się one symbolem zwiel'tczenia natury. Bardziej wartościowa jest [intui
qa], ze Bóg jest miłością niz że jest on mocą. Poniewaz zaś miłość niesie ze sobą 
oświecenie i mądrość, to taka [intuicja] jest równie wartoścwwa, Jak to, ze Bóg 
1est prawdą90 

Zaskakująca uwaga Deweya o idealnej komunikacji w świecie zwie
rząt potwierdza to, co już było powiedziane, że jego darwinizm prze
niknięty jest aksjologią, będącą zapewne reminiscencją utraconej wiary 
religijnej. Świat jawi się mu nie jako walka o przetrwanie czy o domi
nację, ale bardziej w duchu neoplatońskim i heglowskim jako dążenie 
do jedności, poprzedzone kreatywnym różnicowaniem się natury. Tę 
jedność pojmuje on jednak nie jako rozpłynięcie się wszystkiego, co 
jednostkowe w pierwotnym tworzywie rzeczywistości, ale jako wspól
notę (commwzity), której fundamentem jest komunikacja (communication) 

90 Zarysowuje się tu analogia z Peirce'owskim pojęciem prawdy, jako (być może 
nieosiągalnegol ideału, do którego zmierzają badania naukowe. Dla Deweya takim 
ideałem, który winniśmy mieć przed oczyma, jest nie tyle prawda, ile wspólnota 
(conimunity). Por. Expericncc and Nature (1925), LW l, 157. 

Otwarty Dostęp Academicon

Źródło: Academicon.pl



202 MlfDZY IDEALIZMEM OBIEKTYWNYM, DUALIZMEM A MATERIALIZMEM 

między zróżnicowanymi, twórczymi jednostkami. Komunikacja taka, 
pojęta m. in. jako wymiana doświadczeń, nie zachodzi na poziomie 
poznawczym, lecz jest czymś głębszym, bardziej na poziomie emocji 
i działania, co w refleksji religijnej uosabia miłujący, opiekuńczy 

Bóg91
. Dla Deweya ideał takiej wspólnoty czy komunikacji nie jest 

jednak jakąś filozoficzną eschatologią. Nie odnosi się on do stanu koń
cowego, ponieważ takiego nie ma, lecz do naturalnej - jak sądzi -
tendencji do nie kończącego się doskonalenia rzeczywistości. Dewey 
uważa mianowicie, że "rzeczywistość jest samym procesem wzrasta
nia"92. Nie jest więc ona kapryśnie kreatywna -jak Schopenhaueraw
ska wola- ani tylko kreatywna w sensie generowania wielości i różno
rodności, ale jest wzrostem, takim jednak, który nie ma stanu końco
wego. Oznacza to, że z jednej strony natura, jak rosnące drzewo, ujaw
nia swoje potencjalności, a z drugiej, że w pewnym sensie nieustannie 
się doskonali- w przeciwieństwie do drzewa, które osiąga stan dojrza
łości i później ulega już degeneracji. Patrząc z perspektywy natury 
pojętej jako "sam proces wzrastania", stan idealny nie istnieje, a postu
lowanie go w różnych koncepcjach jako coś możliwego do realizacji 
prowadzi ostatecznie do pesymizmu, ponieważ wówczas każde ludzkie 
działanie, każdy ludzki wysiłek i każde osiągnięcie uznaje się zwykle 
i tak za nieskończenie odległe od ideału93 . Ponadto nastawienie na 

91 Dewey byłby z pewnością zadowolony z kierunku, w jakim zmierza obecnie 
chrześcijaństwo, podkreślając boską miłość i miłosierdzie oraz bliskość Boga, a tonując 
dawne mocne przekonanie o surowej sprawiedliwości Wszechwładcy dominującego 
nad stworzeniem. 

92 Tamże, LW l, 210. O pojęciu komunikacji i wspólnoty w filozofii Deweya por. 
C a m p b e l l, Dewey's Conception of Community, ss. 23-42. 

93 "Adherents of the idea that betterment, growth in goodness, consists in appro
ximation to an exhaustive, stable, immutable end or good, have been compelled to 
recognize the truth that in fact we envisage the good in specific terms that are relati
ve to existing needs, and that the attainment of every specific good merges insensibly 
into a new condition of maladjustment with its need of a new end and a renewed 
effort. But they have elaborated an ingenious dialectical theory to account for the 
facts while maintaining their theory intact. The goal, the idea!, is infinite; man is 
finite, subject to conditions imposed by space and time. The specific character of the 
ends which man entertains and of the satisfaction he achieves is due therefore preci
sely to his empirical and finite nature in its contrast with the infinite and complete 
character of the true reality, the end. Consequently when man reaches what he had 
taken to be the destination of his journey he finds that he has only gone a piece on 
the road. Infinite vistas stil! stretch before him". Por. Human Nature and Conduct 
(1922), MW 14, 198. 
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niezmienny, niedynamiczny ideał odciąga człowieka od spraw bieżą
cych, gdy tymczasem chodzi właśnie o to, aby go włączyć w aktualny 
"etap" procesu wzrastania. Z tego powodu wielką wagę przykładał 
Dewey do wszelkich spraw, których rozwiązanie ułatwiłoby taki 
wzrost - do rozwoju demokracji jako ustroju, w którym komunikacja 
między jednostkami może być stosunkowo mało zaburzona i do refor
my szkolnictwa, które komunikację może odpowiednio wzmocnić94 . 

Zarysowane idee wyrażone są najczęściej przy użyciu metafor, które 
nasuwają wielorakie pytania, zwłaszcza o to, czy "wzrastanie" rzeczy
wistości jest procesem koniecznym i jakiego typu to jest konieczność. 
Nie sądzę jednak, aby teksty Deweya mogły dostarczyć odpowiedzi na 
tego rodzaju pytania. Aby uchwycić sens jego koncepcji, trzeba raczej 
odwołać się do jego motywacji i ewentualnych źródeł jego poglądów. 
Otóż wydaje się, że Dewey konstruuje swoją wizję rzeczywistości w ta
ki sposób, by z jednej strony usprawiedliwić optymizm, który - jego 
zdaniem - potrzebny jest do podejmowania wszelkich rekonstrukcji 
społecznych, a z drugiej- by odciąć się od tej postaci antynaturalizmu, 
która postuluje istnienie transcendentnego Boga, panującego nad świa
tem. Pod tym względem jest on podobny do wielu XIX-wiecznych 
reformatorów, takich jak choćby Comte czy Marks. Od koncepcji Mark
sa odróżniało go m. in. to, że podkreślał ewolucyjny (a nie rewolucyj
ny) charakter zmian społecznych i że jego uwaga koncentrowała się 
nie na realizacji określonego ideału wspólnoty dla wszystkich, ale na 
stopniowym poprawianiu aktualnego stanu społeczeństwa. Ponadto, 
w przeciwieństwie do Marksa, Dewey uważał, że demokracja, choć 
w istniejących formach ułomna, jest zasadniczo najlepszym ustrojem 
społecznym, ponieważ generuje różnorodność doświadczeń, które mo
gą ubogacić społeczeństwo. Warunkiem tego ubogacenia jest "wymia-

9
.J "We have but touched lightly and in passing upon the conditions which must 

be fulfilleci if the Great Society is to become a Great Community; a society in which 
the ever-expanding and intricately ramifying consequences of associated activities 
s ha l l be known in t he ful! sens e o f t h at w ord, so t h at a n organized, articulate Public 
comes into being. The highest and most difficult kind of inquiry and a subtle, cielica
te, vivid and responsive art of communication must take passession of the physical 
machinery of transmission and circulation and breathe life into it. When the machine 
age has thus perfected its machinery it will be a means of life and not its despotie 
master. Dernocracy will come into its own, for dernocracy is a name for a life of free 
and enriching communion. It had its seer in Walt Whitman. It will have its eonsum
mabon when free social inquiry is indissolubly wedded to the art of ful! and moving 
communication". T/ze Public and Its Problems (1927), LW 2, 350. 
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na" tych doświadczeń, a więc odpowiednia komunikacja między 
ludźmi. 

W tej wizji rzeczywistości, zgodnie z którą świat stopniowo i nies
kończenie się doskonali, a człowiek może przyczynić się do przyspie
szenia czy wzmocnienia owej naturalnej tendencji, dźwięczą echa 
chrześcijańskiego optymizmu co do biegu dziejów oraz heglizmu z je
go tezą o ich ukierunkowaniu, ale ujawnia się także zbieżność z ewo
lucyjnymi koncepcjami Ch. Peirce' a, które Dewey z pewnością dobrze 
znał. O ile Peirce miał raczej krytyczny stosunek do filozofii Deweya, 
o tyle Dewey zachowywał wielką rewerencję dla swojego byłego nau
czyciela. Z biegiem czasu coraz bardziej podkreślał zbieżność swoich 
poglądów z poglądami Peirce' a i ich pionierski charaktery5

. Jest je d
nak rzeczą dyskusyjną, jaki był faktyczny zakres tych zbieżności - na 
ten temat toczy się obecnie ożywiona dyskusja wśród historyków prag
matyzmu i jego przedstawicieli. Jedni uważają, że filozofia Peirce'a, 
z pozostałościami kantowskiego transcendentalizmu, niewiele ma 
wspólnego z naturalistyczną i empirystyczną filozofią Deweya, inni 
natomiast twierdzą, że transcendentalne elementy obecne są też w filo
zofii Deweya, ale zarówno u niego, jak i u Peirce'a dają się one "zmie
ścić" w schemacie naturalistycznym i empirystycznym%. W szeregu 
artykułów publikowanych w "The Monist" od 1890 r. Peirce rozwijał 
spekulatywną metafizykę, inspirowaną idealizmem obiektywnym 
Schellinga. W jednym z nich, w tonie przypominającym początek Księ
gi Rodzaju pisał: 

Na początku- niesk01'tczenie odległym- był chaos niespersonalizowanego czucia 
(fi·clins), który, nie mając powiąza1't lub regularności, pozbawiony był - śośle 

biorąc- istnienia. To czucie, igrając dowolnie to tu, to tam, dało początek zarod-

90 W artykule: Peirce's Theory of Quality (1935), Dewey pisał: I do not profess, 
to end with a persona! word, to agree completely with Peirce's analysis, for l do not 
think that l have fully mastered it. But I am quite sure that he, above all modern 
philosophers, has opened the road which permits a truly experiential philosophy to 
be developed". LW 11, 94. 

96 Pierwszą, liczniejszą grupę interpretatorów może reprezentować R. Sleeper 
i L. Hickman. Por. R. S l e e p e r, The Necessity of Pragmatism, s. 47 nn. oraz 
L. H i c k m a n, Why Peirce Didn't Like Dewey's Logic? Wśród nich jest także 
R. Rorty, który w wielu swoich pracach podkreśla, że Peirce w istocie nie należy do 
właściwie rozumianego pragmatyzmu. Drugą grupę reprezentuje V. Colapietro. Por. 
jego: Experimental Logic: Normative Theory or Natura! Theory? Przedstawiona w m
niejszej książce interpretacja wspiera raczej tę drugą tezę, pod warunkiem jednak, że 
podkreśli się niezwykły, szeroki charakter Deweyowskiego naturalizmu. 
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kowi tendencji do generalizacji. Inne jego igraszki były przelotne, ale ta miała 
własność wzrostu (growing virtue). W ten sposób zapoczątkowane zostało [coś 

w rodzaju] nawyku (habit); z niego zaś dzięki innym zasadom ewolucji, wyłoniłv 
się wszystkie regularności we wszechświeCie. Zawsze jednak pozostaje element 
czystego przypadku i będzie on dopóty, dopóki świat nie stanie się absolutnie 
doskonałym, racjonalnym i symetrycznym systemem, w którym umysł ostatecznie 
skrystalizuje się w nieskor'tczenie odległej przyszłości~7 

Te spekulatywne idee, zwykle pomijane w wykładzie filozofii Peir
ce'a, stanowią w istocie osnowę wielu, może nawet większości jego 
doktryn filozoficznych. W przytoczonym fragmencie wprost zawarta 
jest doktryna tychizmu i synechizmu. Pierwsza stwierdza nieusuwalną 
obecność przypadku i nieokreśloności, a druga- ciągłości i powiązania 
wszystkiego we wszechświecie. Falliblilizm- inna fundamentalna kon
cepcja Peirce'a - stanowi odniesioną do wiedzy zasadę ciągłości; jest 
on bowiem doktryną, głoszącą, że "nasza wiedza nigdy nie jest abso
lutna, że zawsze jakby pływa w continuum niepewności i nieokreślo
ności"9H. Również Peirce' owski realizm w sporze o uniwersalia nie 
jest niczym innym, jak aplikacją przekonania o wzrastaniu rzeczywis
tości, czyli o ewolucyjnym wyłanianiu się porządku poprzez kształto
wanie się w naturze czegoś w rodzaju obiektywnych "nawyków" (są 
one zalążkiem praw przyrodniczych), które jednak mogą ulegać stop
niowym zmianom. Podobnie cała jego koncepcja wiedzy, w tym praw
dy rozumianej jako idealny kres, do którego zmierza społeczność uczo
nych, jest ostatecznie ugruntowana w koncepcji ciągłego wzrostu i wie
rze w Boga 99

. Peirce'owski Bóg jest natomiast osobową siłą powodu
jącą wzrost i zmierzającą do stanu idealnej komunikacji między umys
łami100. Warto jeszcze podkreślić, że to, co Peirce nazywa "czuciem", 
nie jest czymś całkowicie niematerialnym, lecz - podobnie jak u De
weya - jakościową, obdarzoną zaczątkową subiektywnością mate
riąw1. 

''
7 Thc Collecled Papres of Charles Sanders Peirce, 6. 33. Por. C. H o o k w a y, 

Peircc, s. 262. 
9
H Philosophical Writings of Peirce, s. 356. 

99 Por. C. H o o k w a y, Pcirce, s. 281. 
100 W związku z tym Peirce sygnalizuje interesujący problem poznania Boga przez 

skor'tczone umysły. Dochodzi do przekonania, że Boga poznajemy bezpośrednio, 
a więc jako jedyny byt jest on wyjęty spod reguł poznania znakowego - semiotyki. 
Phi/osophical Writings of Peircc, s. 352. 

llll Por. Phi/osophical Wrilings of Pcirce, ss. 344-345. 
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Podobieństwa między Peirce' owską a Deweyowską koncepcją ewo
lucji natury nasuwają się same. Trzeba jednak podkreślić, że metafi
zyczne idee Peirce' a nie były wcale tak bardzo oryginalne w drugiej 
połowie XIX wieku. Wiele podobnych spekulacji powstało wówczas na 
"przecięciu" darwinowskiego ewolucjonizmu, neoheglizmu oraz chrześ
cijaństwa, czy szerzej: teizmu. Dewey był zapewne inspirowany poglą
dami Peirce' a, ale równie dobrze mogła to być jego własna, oryginalna 
synteza idei, które unosiły się w intelektualnej atmosferze tego czasu. 
Ważne jest to, że rola owej wizji natury w całej filozofii Deweya jest 
bardzo istotna. Dopiero ona pozwala zrozumieć wiele jego szczegóło
wych koncepcji, w tym doktrynę instrumentalizmu, którą zwykle koja
rzy się z jego nazwiskiem, a która najpełniej wyrażona została w Logic. 
The Tlzeory of Inquiry. (1938). "Instrumentalizm - pisze Dewey - jest 
próbą zbudowania precyzyjnej logicznej teorii pojęć, sądów i wniosko
wań w ich rozmaitych formach, głównie przez pokazanie, jak myśl 
funkcjonuje w eksperymentalnym określaniu przyszłych konsekwen
cji"H12. Jako pozytywne źródła swojej koncepcji Dewey wskazuje be
hawioryzm]. B. W atsona i biologicznie zorientowane wątki psychologii 
Jamesa, natomiast jako główne źródło negatywne - różne wersje neo
kantowskiego aprioryzmu103

. Biorąc pod uwagę genezę tej koncepcji, 
można powiedzieć, że instrumentalizm mieści się w szeroko pojętym 
psychologizmie w odniesieniu do logiki i matematyki, którego krytyka 
była z kolei inspiracją dla fenomenologii (u Husserla) i filozofii anali
tycznej (u Fregego i Russella). Trzeba wszakże dodać, że charakterys
tycznym rysem jego Deweyowskiej odmiany jest w pewnym sensie 
antypsychologiczne, bo biologiczne, behawiorystyczne i interakcjonis
tyczne nachylenie. Dewey traktuje myślenie jako naturalną funkcję 
życia (czy pierwotnego doświadczeniaL która pojawia się w kontekście 
(naturalnych) sytuacji problemowych, zapoczątkowujących (naturalny) 
proces nazywany przez niego badaniem. Pojęcia, sądy, wnioskowania 
i wszystkie prawa logiki są dla Deweya instrumentem rozwiązywania 
praktycznych, egzystencjalnych sytuacji problemowych. 

Parniętając jednak o obiektywistycznym rozumieniu przez Deweya 
cechy problemowości oraz o tym, że miarą satysfakcjonujących skut
ków (konsekwencji praktycznych) nie jest ocena jednostkowych pod
miotów, ponownie pojawia się pytanie, w jakim sensie Dewey mówi 

102 The Development of American Pragmatism (1925), LW 2, 13. 
10~ Tamże, LW 2, 14-15. 
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o myśleniu i różnych jego postaciach jako o "instrumentach". Przy 
zwykłym rozumieniu tego słowa coś jest instrumentem, czyli narzę
dziem dla jakiegoś podmiotu czy podmiotów i jest środkiem do realizacji 
pewnego celu. Podmiot, dla którego pojawiają się pewne instrumenty, 
jest często u Deweya enigmatyczny i trudny do określenia. Gdy mowa 
jest o poziomie społeczeństwa ludzkiego, to jest nim właśnie to społe
czeństwo, a dokładniej interakcje między organizmami ludzkimi. Gdy 
jednak przechodzimy na bardziej podstawowy poziom natury, to pod
miotem tym stają się zdarzenia czy sytuacje ją konstytuujące lub -
ogólniej - sama natura, co sprawia wrażenie, że Dewey tę naturę i sy
tuacje antropomorfizuje czy upodmiotawia kosztem tradycyjnie pojmo
wanej podmiotowości, która teraz staje się jedynie instrumentem sytua
cji czy natury. Trzeba by więc powiedzieć, że poznanie jest instrumen
tem dla ludzkości, dla sytuacji czy - ostatecznie - dla samej natury 
(życia czy czystego doświadczenia), zmierzających do pewnego (natu
ralnego) celu, jakim jest wzrost, rozwój czy (nieosiągalny) stan niezakłó
conej komunikacji między wyodrębnionymi jednostkami. W tym sensie 
poznanie jest też funkcją: mianowicie funkcją jednego z tych podmio
tów (ludzkości, sytuacji, natury) i celu, jakim ogólnie jest wzrost. 
Stwierdzenie, że poznanie jest funkcją w powyższym znaczeniu jest 
fragmentem "ontologii instrumentu", której Dewey nie opracował. 
Niektórzy współcześni kontynuatorzy Deweya domagają się takiej 
ontologii, inni natomiast jej brak starają się zracjonalizować (w psycho
logicznym sensie tego słowa) fałszywym, jak sądzę, twierdzeniem, że 
Dewey odrzuca wszelkie myślenie typu metafizycznego czy szerzej: 
ugruntowującego104 . Pomijając tę kwestię, zwykle poprzestaje się na 
stwierdzeniu, że dla Deweya poznanie jest narzędziem rekonstrukcji 
otaczającego nas świata. Jednak ostatecznie "przeznaczone" jest ono 
nie do tego, aby ów świat opanować i podporządkować (jak w koncep
cji F. Bacona), ale aby utworzyć demokratyczną wspólnotę swobodnie 
komunikujących się, kreatywnych jednostek. Tak więc o prawdziwości 
sądów czy poprawności wnioskowań muszą decydować praktyczne 
skutki ich zastosowania w rozwiązywaniu problemów, które - co za
wsze trzeba podkreślać - nie są czymś subiektywnym, ale stanowią 

104 Vincent Colapietro domaga sie takiej ontologii. Por. jego: Experimental Logic: 
Normative Theory or Natura! Theory?, ss. 58-59. Larry Hickman natomiast w wielu 
swoich pracach zarysowuje obraz Deweya jako przeciwnego wszelkiej metafizyce, 
i traktuje pojęcie narzędzia jako samozrozumiałe i nie domagające się żadnej ontolo
gii. Por. jego: Why Peirce Didn't Like Dewey's Logic?, ss. 178-189. 
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część natury. Sprawdzianem rezultatów poznania nie może być żadna 
intuicja intelektualna, czy prywatne, subiektywne poczucie satysfakcji, 
ale pozapoznawcze konsekwencje praktyczne dla działania -jak często 
mówi Dewey, co oznacza konsekswencje praktyczne z perspektywy 
wzrostu lub, inaczej mówiąc, doskonalenia się świata 105

. W praktyce 
musimy jednak poprzestawać na bardziej "lokalnych" konsekwencjach 
rezultatów poznania (np. określonych koncepcji, teorii czy sądów) dla 
funkcjonowania danej społeczności i jej problemów oraz z perspektywy 
wzrostu widzianego jej "oczami". Ocena tych rezultatów, choć nie jest 
subiektywna, to nie jest też, i nie może być, całkowicie obiektywna. 
Stąd potrzeba ciągłej rewizji poznania, krytycyzmu i ducha ekspery
mentowania. Taki pogląd daje uprawomocnienie instrumentalizmu. 
Myślenie jest instrumentem natury, życia, społeczeństwa czy jednostko
wego organizmu, służącym do czynienia świata lepszym. Pozostając 
na poziomie abstrakcyjnych terminów filozoficznych, można więc po
wiedzieć, że dla Deweya prawda jest ostatecznie odmianą dobra. Po
nieważ zaś dobro nie jest wyznaczone jakimś wyrazistym treściowym 
ideałem, ale bardziej formalnym wymogiem poprawiania komunikacji 
między ludźmi, każdy sąd pretendujący do bycia prawdziwym jest 
jedynie tymczasowy, jest ugruntowaną asercją, która w świetle no
wych, np. poszerzonych, danych może stracić swoje ugruntowanie. 

Prawda może istnieć tylko w testowaniu twierdzenia, w czynieniu dobra poprzez 
przyszłe działania, które ona wyznacza. Teoria pragmatyczna rości więc sobie 
pretensje do wiernego reprezentowania ducha, to jest metody, nauki, która 
(l) uważa wszystkie twierdzenia za prowizoryczne lub hipotetyczne, dopóki nie 
są one poddane eksperymentalnemu testowaniu; (2) usiłuje formułować swoje 
twierdzenia tak, aby wskazywały one procedury potrzebne do ich testowania: 
i (3) nigdy nie zapomina, że nawet jej najbardziej niezawodne twierdzenia są 
jedynie wynikami wcześniejszych bada1't i testowania; dlatego mogą one zostać 
zrewidowane, gdy wymagać tego będą dalsze badania 106 

105 Gdyby Dewey znał teorię Habermasa, użyłby może nazwy "działanie komuni
kacyjne". "Associated activity needs no explanation; things are made that way. But 
no amount of aggregated collective action of itself constitutes a community. For 
beings who observe and think, and whose ideas are absorbed by impulses and beco
me sentiments and interests, «We» is as inevitable as «l>> But <<we» and <<Our>> exist 
only when the consequences of combined action are perceived and become an object 
of desire and effort, just as «l» and <<rnine» appear on the scene only when a distincti
ve share in mutual action is consciously asserted or claimed". Thc Public and Its Prob
lcnis (1927), LW 2, 330. 

106 The Problem of Truth (1911), MW 6, 38. 
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Metodę, która wyraża owego ducha nauki, Dewey nazywa metodą 
eksperymentalną lub metodą inteligencji, a w rozwiniętej i uogólnionej 
postaci określa ją mianem schematu badania (pattern oj inquiry). Odnosi 
się on do następujących pięciu etapów każdego badania: l) odczucie 
trudności, 2) jej umiejscowienie i zdefiniowanie, 3) sugestia możliwego 
rozwiązania, 4) przewidywanie konsekwencji tej sugestii, 5) obserwacje 
i eksperymenty prowadzące do przyjęcia lub odrzucenia sugestii 107

. 

Metoda ta ma niejako "wbudowany" mechanizm umiarkowanego wąt
pienia, wpływający na ocenę uzyskiwanych przy jej użyciu rezultatów 
poznawczych jako tymczasowo ugruntowanych asercji. W tym sensie 
stoi ona w prostej opozycji do krytykowanej przez Peirce'a metody 
kartezjańskiej, która także miała być odzwierciedleniem ducha praw
dziwej nauki, lecz "wbudowywała" w tę metodę mechanizm radykalne
go wątpienia i w związku z tym także oczekiwanie niepowątpiewal
nych rezultatów poznawczych. Przypomnijmy, że według Kartezjusza 
sądy prawdziwe uzyskiwane przez skończone umysły dzięki zastoso
waniu takiej metody miały swoje ostateczne ugruntowanie w prawdo
mówności nieskończonego Boga. W tym sensie treść takich prawdzi
wych sądów jest czymś obiektywnym, niezależnym od psychicznych 
aktów wydawania sądów przez poszczególne umysły. Mówiąc jeszcze 
inaczej, dla Kartezjusza akt sądzenia, jako jedynie modus umysłu, jest 
czymś psychicznym, ale treść sądów prawdziwych, treść propozycjonal
na, jak byśmy dziś powiedzieli, jest niezależna od jednostkowych umy
słów (i także od ich zbiorowości). Kartezjanista Malebranche powie, że 
stanowi ona wiedzę boską, którą Stwórca nam udostępnia. Później 
Kant zamieni Boga jako gwaranta prawdy na transcendentalny (ponad
indywidualny i także niekolektywny) rozum, zachowując jednak kon
cepcję niezależności prawdziwych treści propozycjonalnych od indywi
dualnych umysłów. 

Jednym z głównych punktów różniących filozofię Deweya od całej 
szeroko pojętej tradycji kartezjańskiej jest odrzucenie przez niego rozu
mienia sądu prawdziwego jako treści propozycjonalnej, niezależnej od 
czasu i od jednostkowych lub kolektywnych umysłów (czy niezależnej 
od doświadczenia - w jego rozumieniu terminu). Nośnikiem prawdy 
są historycznie uwarunkowane sądy, a te odzwierciedlają w pewnym 
sensie stan interakcji ludzkich organizmów z otoczeniem w danym 
czasie i w określonej sytuacji. Prawda nie może więc być niezależna od 

107 Por. H. S e i g f r i e d, Dewey's Logical Forms, s. 190. 
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czasu, od sytuacji, od doświadczenia (w szerokim, akognitywnym 
sensie) od poznania. Jest ona tymczasowo ugruntowaną stwierdzai
nością (warranted assertablility), która jednak nie stanowi zwykłego 
konsensusu między jednostkami, bo powstaje m. in. w "negocjacjach" 
z wcześniejszymi teoriami oraz niezależną od nich rzeczywistoś

cią 108
. Nie jest to tego rodzaju niezależność, jak sugerowana w klasy

cznej koncepcji prawdy, lecz mniej więcej taka, jak niezależność empi
rycznego świata mechaniki kwantowej od obserwatorów- w interpre
tacji kopenhaskiej 109

. Inaczej mówiąc, ludzkie poznanie dookreśla 
świat, który jest do pewnego stopnia "rozmyty", nieokreślony i w tym 
sensie poznanie współtworzy, podobnie jak artysta wytwarza postać 
mężczyzny czy kobiety z bloku marmuru o nieokreślonym kształcie. 
Wprawdzie nawet tę ostatnią praktykę można opisać w sposób mini
malizujący twórczą aktywność podmiotu, np. Michał Anioł twierdził, 
że "wydobywa" jedynie kształty, które w marmurze były "zamknięte", 
ale opis taki przyjmujemy albo jako objaw skromności (prawdziwej lub 
fałszywej) artysty, albo jako wyraz jego subiektywnego spojrzenia na 
proces powstawania dzieła sztuki. W istocie jednak bardziej skłonni 
jesteśmy opisywać taki proces w kategoriach oryginalnej twórczości, 
ograniczonej jednak w naturalny sposób zewnętrznymi uwarunkowa
niami, np. rodzajem wykorzystywanego materiału. Świat stawia więc 
artyście ograniczenia, jego twórczość nie jest stwarzaniem z niczego, 
ale świat ten jest też w dużym stopniu plastyczny, podatny na wielo
rakie dookreślenia. Relację sądów prawdziwych do rzeczywistości 

można by określić w koncepcji Deweya jako analogiczną do stosunku: 
dzieło sztuki świat. Tak jak wielkie dzieła sztuki mają ugruntowaną 
opinię najwspanialszych wytworów ludzkiej kreatywności, tak też 

najbardziej trwałe sądy prawdziwe są dobrze ugruntowanymi twier
dzeniami, będącymi rezultatem dookreślania świata przez ludzkie 
podmioty. Dookreślanie to nie jest jednak tworzeniem ex nihilo, ponad
to może ono być z biegiem czasu zakwestionowane na korzyść innego 
dookreślenia oraz - w odróżnieniu od procesu twórczego w sztuce 
jest bardziej procesem społecznym niż indywidualnym. 

J0
8 O Deweyowskiej koncepcji sądów 

w przypadku Deweya tłumaczyć termin 
Theory of Inquiry, ss. 177-184. 

i propozycji -bo tak należałoby 
zob. L H i c k m a n, Dewey's 

wg Por. S e i g f r i e d, Dewey' s Logical Forms, s. 198. 
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Dla wyeksplikowania relacji sądów prawdziwych do świata celowo 
posłużyłem się przykładem z zakresu sztuki, aby zatrzeć wrażenie, że 
filozofia Deweya jest w istocie rodzajem scjentyzmu. Mogło ono pow
stać na podstawie przytoczonego tekstu, w którym stwierdza on, iż 

pragmatyzm rości sobie pretensje do wiernego reprezentowania ducha 
nauki. Jednak ów duch nauki, czyli metoda eksperymentalna, nie jest 
niczym innym, jak wzmocnieniem i wyrafinowaniem "eksperymentalis
tycznej", twórczej tendencji obecnej w samej naturze. Jeśli wspomniany 
schemat badania potraktujemy jako powszechne prawo rozwoju rze
czywistości i zarazem prawo logiki, to otrzymamy coś w rodzaju De
weyowskiej wersji dialektyki. Jako takie jest ono jednak nie tyle uogól
nieniem procedur naukowych, co generalizacją faz procesów tworzenia, 
które zachodzą w naturze, a w ludzkim świecie najpełniej ujawniają 
się w kreowaniu dzieł sztuki. Podobnie więc jak w aspekcie treścio
wym przedmiot nauk jest, według Deweya, genetycznie wtórny wobec 
przedmiotu poznania potocznego, a ten z kolei wtórny wobec czystego 
doświadczenia, które najpełniej ujawnia się w doświadczeniu estetycz
nym, tak też w aspekcie metodologicznym nauka jest wtórna wobec 
tendencji obecnych w samej naturze. Tylko poprzez "skrócenie per
spektywy" wyłącznie do pewnych prac i wypowiedzi Deweya jawi się 
on jako metodologiczny naturalista, zalecający stosowanie w każdym 
badaniu uogólnionej metody nauk przyrodniczych, rzekomo przeciwnej 
metodom stosowanym w innych dziedzinach kultury. W istocie uważa 
on uogólnioną metodę nauk przyrodniczych, którą rzeczywiście zaleca 
jako swoiste antidotum na wszelkie sytuacje problemowe, za rozwinię
cie twórczej tendencji samej natury. 

Przedstawiona wizja budzi wiele pytań, zwłaszcza co do zawartej 
w niej koncepcji prawdy i co do zagadnienia realizm-antyrealizm. 
Ponieważ jednak te kwestie podjąłem (wspólnie z T. Szubką) w innym 
miejscu 110 i ze względu na to, że nie stanowią one centralnego prob
lemu niniejszej pracy, ograniczę się tutaj wyłącznie do zwrócenia uwa
gi na zagadnienie normatywności prawdy111

. Z pewnością można 

110 P. G u t o w s k i, T. S z u b k a, Antyrealizm a pragmatyzm. 
111 Gdy chodzi o zagadnienie realizmu, to myśl Deweya interpretuje się na kilka 

sposobów. Alan Ryan, autor najnowszej biografii tego filozofa (z 1995 r.) może repre
zentować tych, którzy widzą w Deweyu antyrealistę. Pisze tak: "[ ... ] pragmatyzm 
Deweya przeszedł długą drogę w kierunku uznania, że świat istnieje jedynie dla 
społeczności intelektualnie aktywnych ludzkich istot i o tyle, o ile jest przez tę spo
łeczność poznawany" (A. R y a n, John Dewey and the High Tidc oj Amcrican Libera-

Otwarty Dostęp Academicon

Źródło: Academicon.pl



212 MIEDZY IDEALIZMEM OBIEKTYWNYM, DUALIZMEM A MATERIALIZMEM 

zgodzić się na to, że określone sądy prawdziwe rozumiane jako ugrun
towane twierdzenia uzyskane za pomocą uogólnionej metody ekspery
mentalnej posiadają wymiar normatywny dla tych wszystkich, którzy 
je zastają, podobnie jak normatywne jest dla nas prawo drogowe, które 
zastajemy w danym kraju. Jednak tego rodzaju normatywność nie 
stanowi żadnego problemu. Chodzi o to, czy istnieje jakakolwiek nor
matywność związana z pojęciem prawdy dla tych, którzy takie ugrun
towane stwierdzenia pierwotnie formułują? Oni bowiem mają zwykle 
silne poczucie, że nie tyle tworzą prawdę, ile że ją odkrywają, tzn. że 
prawda w pewnym sensie stanowi rodzaj zewnętrznej normy dla 
wszelkich szczegółowych sądów, kandydujących do bycia uprawomoc
niornymi twierdzeniami. Aby oddać sprawiedliwość temu wymiarowi 
nauki, Peirce formułował koncepcję idealnej granicy badań naukowych: 
pogląd, któremu jest przeznaczone, że zgodzą się na niego wszyscy 
badacze, jest tym, co rozumiemy przez prawdę, a przedmiot reprezen
towany przez ten pogląd jest rzeczywistością112 . Normatywny wy
miar prawdy jako idealnej granicy ukryty jest w dwóch pojęciach: 

lism, s. 83). Podobnie rzecz ujmował wcześniej lan Hacking w pracy z 1'185 r. "[ ... ] 

swiat i nasza reprezentacja świata staje się, w ujęciu Deweya, społecznym konstruk
tem" (Reprcscnting and Jntervcning, ss. 61-62). Druga grupa mterpretatorów dostrzega 
w Deweyu realistę, choć podkreśla, że jest to realizm szczególnego rodzaju. Np. 
Hilary Putnam w swoich "Wykładach Deweyowskich" z 1994 r., pisze: "Mógłbym 
zatytułować te wykłady <<Arystotelesowki realizm bez metafizyki>>. Ale równie dobrze 
mógłbym im nadać tytuł «Realizm Deweya>>. Dewey bowiem, tak jak ja go odczytuję, 
chciał pokazać, że możemy zachować coś z ducha Arystotelesowskiej obrony świata 
zdroworozsądkowego[ ... ] przy jednoczesnym odrzuceniu wszelkich form metafizycz
nego esencjalizmu, którego bronił Arystoteles" (H. P u t n a m, Sense, Nonsense, 
and the Senses: An Inquiry into the Powers of the Human Mind, s. 447). Trzect spo
sób interpretacji Deweya możemy spotkać u Richarda Rorty'ego, który stara się przy
bliżyć go do swojego antyrealizmu, ale jednocześnie podkreśla istnienie napięcia 
miedzy realizmem i antyrealizmem w jego pismach lub nawet próbę przekroczenia 
opozycji: realizm-antyrealizm (Por. R. R o r t y, Konsekwencje pragmatyzmu, s. 115-
-132). Przedstawiona w niniejszej pracy interpretacja wspiera przekonanie, że przynaj
mniej w kwestii partykulariów metafizycznych takich jak np. konkretne zdarzenie czy 
sytuacja, oraz własności transcendentalnych i najogólniejszych praw rządzących natu
rą, takich jak jakościowość natury czy ciągłość jej form, Dewey jest realistą i to realis
tą rnetafizyczym (chociaż nie w sensie, jaki temu pojęciu nadaje Putnam). Natomiast 
w kwestii partykulariów potocznych i naukowych oraz uniwersaliów zajmuje stano
wisko mstrumentalistyczne, a więc ostatecznie antyrealistyczne, z tym, ze świat kon
struowany przez naukę (przynajmniej w obecnym jej stanie) jest dla niego odleglejszy 
od pierwotnej jakościowej natury niż świat życia potocznego. 

112 Thc Collecled Papres oj Charles Smuters Peirce, 5. 407. 
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przeznaczenia i zgody. Peirce, a za nim Dewey, który przyjmuje to 
określenie prawdy za swoje własne, odrzucają wprawdzie możliwość 
dostępu podmiotu poznającego do niezależnej od niego rzeczywistości, 
ale w zamian za to zdają się oferować coś w rodzaju optymistycznej 
wiary w stopniowe doskonalenie się nauki oraz w coraz lepszą komu
nikację między uczonymi (i ludźmi w ogóle). Wydaje się przy tym, że 
Peirce bardziej akcentuje treść tej zgody, która wyznacza rzeczywistość 
lub która jest przez rzeczywistość wyznaczona (ta kwestia nie jest 
w jego przypadku jasna), a Dewey- samo występowanie (w idealnych 
warunkach) takiej zgody, co odpowiada jego ideałowi komunikacji 
i wspólnoty. Podobne zróżnicowanie zachodzi także w kwestii nieu
chronności zbliżania się nauki do owego idealu. Peirce zdaje się grun
tować ją w swoim teizmie, Dewey natomiast, odrzuciwszy teizm i heg
lizm (choć niekoniecznie związane z nimi doktryny), waha się między 
odważną wiarą w doskonalenie się nauki i świata, a meliorystyczną 
wiarą jedynie w możliwość takiego doskonalenia się. Ta druga koncep
cja podatna byłaby na interpretację relatywistyczną, zgodnie z którą to 
ludzie, a dokładniej poszczególne społeczności tworzą szczegółowe 
aksjologie, w świetle których funkcjonuje badanie. Ogólna reguła spaja
jąca te aksjologie głosiłaby jedynie konieczność stosowania metody 
eksperymentalnej oraz uznania czegoś w rodzaju moralnego imperaty
wu kategorycznego, który zakorzeniony jest wyłącznie w ludzkiej 
nadziei. Niezależnie jednak od tego, czy Deweyowska koncepcja była 
wynikiem nie do końca odrzuconego teizmu lub heglizmu czy też 

stanowiła ona rodzaj całkowicie świeckiej nadziei na polepszanie świa
ta, miała ona spełniać w jego filozofii rolę normatywną dla ludzkiego 
działania i tym samym także w odniesieniu do wszelkich asercji, któ
rych pretensję do ugruntowania (prawdziwości) owo działanie ma 
testować. Świadectwem tej wiary i w pewnym sensie mottem jego 
filozofii może być fragment z artykułu: Religion and Morality in a Free 
Society (1949), w którym pisze, że 

religia wolnego społecze!'\stwa zawiera wiarę w możliwość cii)głego rozwoju, 
poszukiwanie nowej prawdy jako warunku wzrostu oraz takiego wzajemnego 
szacunku i uznania, które konstytuują życzliwość jako inspirację pokoju i dobreJ 
woli między ludźmi 1 u 

113 LW 15, 183. Problem stosunku Deweya do religii i do teizmu podjąłem w bar
dziej polemicznym niż historycznofilozoficznym artykule: John Dewey and Richard 
Rorty on Theism and Religion. 
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4. NATURALIZM 

Starałem się pokazać, że Dewey kieruje się w swojej filozofii intuicją 
antydualistyczną, pojętą jednak w taki sposób, że nie prowadzi go ona 
do redukcjonizmu. W pierwszej fazie rozwoju formułuje on koncepcję 
idealistyczną (antynaturalistyczną), w drugiej natomiast - naturalis
tyczną. Obydwie można określić jako antydualistyczne, ale ani jedna, 
ani druga nie sprowadza do zwykłego monizmu rodzajowego. Jako 
zwolennik pewnej odmiany heglizmu Dewey uznaje, że rzeczywistość 
w najgłębszym jej charakterze ujmują terminy "świadomość", "pod
miot" czy "jaźń". Rzeczywistość jako jaźń czy świadomość zawiera 
jednak w sobie aspekt przedmiotowości i cielesności i to nie jako coś 
jedynie epifenomenalnego1 ale jako realny "składnik", choć początkowo 
nie dający się potraktować jako coś odrębnego. Być może już tutaj 
należy widzieć pewien wpływ koncepcji Arystotelesa, który także sta
rał się pojąć rzeczywistość jako jedność przenikających się, choć jednak 
bytowo różnych "elementów", takich jak akt-możność, materia-forma. 
Tak jak Arytstoteles nie traktował obydwu "składników" w tych pa
rach jako równorzędnych pod względem doskonałości (akt jest dosko
nalszy od możności a forma od materii) tak i dla Deweya świadomość 
jest doskonalsza niż cielesność a podmiotowość niż przedmiotowość. 
Nie chodzi tu jednak o doskonałość w sensie arystotelesowskim, jako 
formowanie nieokreśloności czy aktualizowanie potencjalności (ten sens 
bliższy będzie Deweyowi w późniejszej fazie), ale o to, że świadomość 
w pewnym sensie "zawiera" w sobie cielesność, a podmiot przedmiot. 
Sens tego "zawierania się" nie jest jasny. Zgodnie z heglizmem, Dewey 
próbuje zastosować tu pojęcie negacji. Nie wiadomo jednak, czy dzięki 
dynamizmowi, jaki wprowadza owa negacja (czy raczej: którym ona 
sama jest) pojawiają się całkiem nowe postaci bytu, czy też dynamizm 
ten "rozsadza" niejako pierwotny Absolut, w którym tkwiły już cieles
ność i przedmiotowość. W tym drugim przypadku dopiero wraz z wy
łonieniem się cielesności i przedmiotowości pojawiałaby się świado
mość i podmiotowość jako ich korelat. Wówczas jednak nazwanie owej 
pierwotnej rzeczywistości, monolitycznej - jak się wydaje - a jednak 
wewnętrznie niejednorodnej, mianem jaźni i świadomości byłoby nie
uzasadnione. Trzeba raczej powiedzieć, że jest ona jednością przeci
wieństw, która dzięki działaniu owej tajemniczej negacji zostaje "roz
luźniona" i poprzez dalszą ewolucję zmierza do ponownej jedności na 
wyższym już poziomie bytowym. 
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Dewey-naturalista rezygnuje z wielu heglowskich pojęć, ale ich rolę 
przejmują inne, np. "Absolut" zastąpiony zostaje przez "naturę", 

a "negacja" przez "ewolucję". Ponadto ogólne stanowisko Deweya 
w sporze monizmu rodzajowego z pluralizmem pozostaje właściwie 
niezmienione: jest ono antydualistyczne i zarazem antyredukcjonistycz
ne. Osnową nowego poglądu staje się pojęcie natury, która jednak 
w żadnym razie nie jest materią, a zwłaszcza materią rozumianą me
chanistycznie (podobnie jak poprzednio Absolut nie był wyłącznie 
świadomością). Najbliższym znaczeniowo terminem, który mógłby 
zastąpić ,,naturę", nie powodując nieporozumień, jakie powstały 

w związku z zastosowaniem przez Deweya w tym kontekście słowa 
"doświadczenie", jest termin "życie". Natura jest życiem pojętym jako 
energia, której funkcją czy instrumentem jest opozycja podmiot-przed
miot czy duch-materia. Jej charakter jest taki, że zawiera ona w sobie 
lub generuje z siebie wszystkie te dualizmy, ale sama jest jak po
przednio Absolut- jednością. I znowu, pojawia się pytanie o to, w jaki 
sposób owa opozycyjność się pojawia: powstaje w toku interakcji 
jako coś istotnie nowego, czy raczej ujawnia się jako coś, co było w niej 
już zawarte, lecz jeszcze nie rozdzielone - jak dziecko w łonie matki 
przed urodzeniem. Ogólne pojęcie potencjalności nie rozstrzyga wątpli
wości, bo może być zastosowane zarówno do jednej, jak i do drugiej 
sytuacji. Zgodnie z zaproponowaną interpretacją, Dewey stara się po
godzić obydwie te intuicje. Natura zawiera w sobie wiele z tego, co 
z niej się wyłoni, np. jest ona nasycona jakościami i to jakościami trze
cimi, ale zarazem zdolna jest do wytwarzania nowych własności. 

Czy na podstawie tekstów Deweya da się powiedzieć coś ponad to, 
że łączył on dwie koncepcje natury: jako od początku nasyconej jakoś
ciami emocjonalnymi i jako wytwarzającej całkowicie nowe własności, 
w tym także jakości trzecie? Jak wspomniałem w poprzednim paragra
fie, do wyjaśnienia powstania poznania, wartości i całej treści doświad
czenia wystarczy przyjąć jedną z nich. Nie chodzi o to, że i jedna, 
i druga koncepcja stanowi dobre dobre wyjaśnienie tych faktów, ale 
o to, że jeżeli obydwie takie właśnie są, to wystarczy, a nawet powinno 
się przyjąć jedną z nich. Otóż istnieje tekst, sygnowany przez Deweya 
i dwóch jego uczniów: S. Hooka i E. Nagela, który rozstrzyga ten 
dylemat. Chodzi o artykuł: Czy naturaliści są materialistami? (Are 
Naturalists Materialists?) z 1945 r., będący odpowiedzią na opubliko
waną w tym samym roku: Krytykę naturalizmu (Critique of Na-
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turalism) W. H. Sheldona z Yale University1
i
4

• Autorzy starali się 
w nim pokazać różnice między utrzymywanym przez siebie naturaliz
mem a materializmem. Pisali, iż jako naturaliści nie akceptują twier
dzenia, że "własności zorganizowanej materii na pewnym poziomie 
muszą być wpisane w materię na każdym innym poziomie" oraz że 
umysły są "substancjalnymi, ale eterycznymi bytami, zdolnymi jednak 
do wpływania na fizyczne substancje i do ulegania ich wpływom" 115 . 
Ich zdaniem, wyjaśniając to, co mentalne, naturalista nie postępuje 
w zasadzie inaczej niż uczony, który wyjaśnia badane przez siebie 
własności: 

Jak chemik w odniesieniu do własności wody. [naturalista] utrzymuje, że stany 
i zdarzeniil zwane mentalnymi istnieją wówczas, gdy pojawi się odpowied
nie zorganizowanie rzeczy fizycznych. I, również chemik, twierdzi on, że ovve 
własności i zachowania rzeczy fizycznych o odpowiedniej organizacji Jakośct 

i zachowania zwane mentalnymi lub duchowymi - nie są obecne w rzeczach, 
które nie posiadają takiej organizacji. Jednak owe jakości i zachowania zorganizo
wanych całości nie są dodatkowymi rzeczami, istotnie od własności i za
chowat\ przedmiotów czasoprzestrzennych w ich zorganizowanej Naturil· 
liści z całą stanowczością uznilją więc, że ludzie zdolni są do myślenia, czucia 
i [przejawiania] emocji i że w rezultacie tych zdolności (którvch istnienie Jest 
zalezne od organizaqi ludzkich ciał) ludzie mogą spełniać działania. niemożlivve 
do spełnienia przez ciała w ten sposób nie zorganizowane. Ludzie zdolni sa 
zvvłaszcza do racjonalnego badania i w świetle uzyskanych rezultatów mogą oni 
dokonywać .,redystrybucji" czasoprzestrzennych rzeczy w taki sposób, aby zapew
nić sobie pojawienie się lub odsunięcie wielu zdarze1't, zarówno fizycznych, Jak 
i umysłowych. Osiągają to jednak nie jako bezcielesne umysły, ale odpowied
nio zorganizowane ciała. Tak więc fakt, że pewne rodzaje ciał są zdolne domyśle
nia i racjonalnego działania nie jest dla naturalisty bardziej tajemniczy niż to, ze 
odpowiednio ułożone tryby i sprężyny mogą rejestrować przepływ czasu lub ze 
atomy wodoru i tlenu zorganizowane w pewien sposób przejawiają własności 
wodyli 6 

Wydaje się, że autorzy tego artykułu wyrazme opowiadają się za 
pewną odmianą emergentyzmu, odrzucając koncepcję "wpisywania" 
własności z wyższego poziomu organizacji materii w poziom niższy. 
Tak jak własności chemiczne powstają na bazie odpowiednio zorgani
zowanych cząsteczek fizycznych, własności biologiczne na podstawie 

114 Artykuł Sheidona zamieszczony też w apendyksie LW 15, 453-472 [wyda-
nie książkowe]. 

115 Are Naturalists Materialists?, LW 15, 115. 
116 Tamże, LW 15, 116-117. 
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własności chemicznych, tak "własności" umysłowe rodzą się na bazie 
własności biologicznych. Własności z wyższego poziomu nie dadzą się 
zredukować do własności z poziomu niższego. W tym sensie one są 
czymś całkowicie nowym i realnym, choć nie jest to realność fizycz
nego, cielesnego "podłoża", a jedynie nabudowanych na nim własnoś
ci. Jeżeli własności te są instrumentami, to nie są nimi "dla" owego 
fizycznego podłoża. Lepsze jest tutaj pojęcie "funkcji": własności są 
jego funkcją. Inaczej mówiąc, nie pojawiłyby się one bez owego fizycz
nego podłoża (ono jest ich przyczyną), ale nie sprowadzają się też do 
prostej sumy własności fizycznych. Taką doktrynę można by nazwać 
materializmem emergentnym, nieco podobnym do materializmu dialek
tycznego117. Źródeł tego podobieństwa należałoby zapewne poszuki
wać u wspólnego przodka obydwu koncepcji, jakim była filozofia 
Hegla. 

Problem z tym artykułem jest taki, że wkład Deweya w jego po
wstanie był niewielki albo żaden118 . Choć 86-letni wówczas filozof 
podpisał tekst swoim nazwiskiem i choć zawiera on charakterystyczną 
dla Deweya terminologię, całość różni się od jego prac już choćby 
stylem argumentacji oraz wyjątkową jasnością i przejrzystością wywo
du. Głównym autorem był Ernest Nagel (1901-1985), emigrant ze Sło
wacji, uczeń Deweya i M. Cohena, sympatyzujący w niektórych kwes
tiach z filozofami Koła Wiedeńskiego, ale odrzucający -zgodnie z du
chem pragmatyzmu- ich redukcjonizm na rzecz pewnej formy emer
gentyzmu oraz próbujący połączyć naturalizm z kontekstualiz
mem 11 '~. Artykuł zdecydowanie ujednoznacznia to, co u Deweya było 
niejasne: pierwotną postacią natury jest taka materia, jaką postuluje 
fizyka, a z niej wyłaniają się nieredukowalne własności, których nie 
można traktować jako odrębne "byty", ale jako własności odpowiednie
go zorganizowania cząsteczek materialnych. Gdyby jednak przyjąć, że 
takie jest właśnie stanowisko Deweya, problematyczne staje się to, co 
decyduje o specyfice jego naturalizmu, a mianowicie cała koncepcja 

1i7 W terminu "materializm emergentny" zob C. D. B r o a d, Tile Mind 
aud /t;; Placl' i11 Naturl', s. 625 i 646 nn. 

m Por. L. S. F e u e r, Introduction, LW 15, XVI. 
119 Jak pisze Issac Levi, Nagel od połowy lat trzydziestych do lat sześćdziesią
najwybitniejszym amerykańskim filozofem nauki, łączącym wątki neopozytywiz-

mu i pragmatyzmu w stanowisku, które nazywał "kontekstualnym naturalizmem". Od 
1955 r. Nagel piastował katedrę John Dewey Professor of Philosophy w Columbia 
University. Por. hasło: Nagel, Ernest w: Rout/edgc Eucyclopedia oJ Plzilosoplzy. 
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doświadczenia pierwotnego, które albo jest jakościową naturą w jej 
pierwotnej postaci, albo (estetycznym) ujęciem tej jakościowej natury, 
albo jednym i drugim. Chcąc pogodzić ten nowy typ naturalizmu z na
turalizmem empirycznym trzeba by zapewne powiedzieć, że ten os
tatni jest w istocie stanowiskiem fenomenologicznym, analogicznie 
do fenomenologicznego materializmu u Jamesa (w interpretacji 
T. Sprigge'a). Natomiast od strony metafizycznej Dewey byłby -
w przeciwieństwie do panpsychisty Jamesa- emergentnym materialis
tą, twierdzącym m. in, że cała sfera fenomenalna powstała jako nowa 
jakość nabudowana na pierwotnie materialnej naturze. 

Taka interpretacja miałaby pewne zalety. Wyjaśniałaby na przykład, 
dlaczego wielu zwolenników Deweya pojmuje jego empiryczny natura
lizm jako koncepcję niemetafizyczną, zgodnie z którą istnieje to, czego 
doświadczamy, ale "istnieje": oznacza tutaj nie więcej niż: "jest w pe
wien sposób obecne dla mnie bądź dla społeczeństwa jako składnik 
jednego świata, jednej natury". Taki naturalizm fenomenologiczny, 
włączający do natury np. jakości trzecie, można byłoby równie dobrze, 
a może i lepiej nazwać fenomenologicznym antynaturalizmem. Nieza
leżnie jednak od zastosowanej nazwy stanowisko tego rodzaju byłoby 
jak najbardziej zgodne z metafizycznym materializmem emergentnym. 
Wówczas także teza o powstawaniu przedmiotu nauk (np. koncepcji 
materii) z pierwotnego, bogatego doświadczenia jakościowego byłaby 
tezą z poziomu fenomenalnego. Kłopot jednak tkwi w tym, że tak 
pojęty empiryczny naturalizm jest - podobnie jak fenomenologiczny 
materializm Jamesa - koncepcją wręcz banalną i mało interesującą. 
Nawet sceptyk mógłby się na nią zgodzić. Ale są też dwa poważniej
sze argumenty przeciwko takiej "minimalistycznej" interpretacji empi
rycznego naturalizmu. Po pierwsze, aż do ostatnich swoich prac De
wey mocno podkreślat że takie jakości trzecie, jak problematyczność 
nie są subiektywne, lecz stanowią cechy sytuacji: bywamy przerażeni, 
ponieważ istnieją obiektywnie przerażające sytuacje. Po drugie, rady
kalny rozdział sfery fenomenalnej i niefenomenalnej, jakiego domaga 
się ta interpretacja, jest zupełnie przeciwny antydualistycznemu ducho
wi całej filozofii Deweya. Czy można więc tak pojąć empiryczny natu
ralizm, aby, nie zadając gwałtu "duchowi" Deweyowskiej filozofii, 
pogodzić go z emergentnym materializmem zawartym w powyższym 
artykule? 

Jest to możliwe. Otóż Dewey mógł uważać, iż z materii takiej, jak 
przedstawiają ją nauki (zwłaszcza fizyka), wyłaniają się najpierw 
obiektywne jakości trzecie, a dopiero z nich powstaje podmiot i przed-
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miot oraz cała sfera prywatna . W~ówczas empiryczny natura
lizm nie dotyczyłby sfery fenomenalnej, ale nie byłby też tezą metafi
zyczną, o ile przez metafizykę rozumielibyśmy teorię rzeczywistości 
jako takiej lub w jej najbardziej podstawowych formach (w tym dru
gim przypadku byłaby to raczej kosmologia). Można by powiedzieć, 
że empiryczny naturalizm jest metafizyką szczegółową, lokalną, czy 
lepiej: metafizyką pewnego etapu ewolucji. Jako taki nie jest on już 
doktryną mało interesującą, ponieważ opisuje stan natury na pewnym 
etapie ewolucji, mniej więcej tak, jak psychologia wieku dojrzewania 
opisuje i stara się wyjaśnić różne zjawiska czasu dorastania, będąc 
jednocześnie fragmentem psychologii rozwojowej, która ujmuje cały 
rozwój człowieka. Trzymając tej analogii, wolno stwierdzić, że 
psychologii rozwojowej jako takiej odpowiadałaby w filozofii Deweya 
koncepcja materializmu emergentnego, natomiast empiryczny natura
lizm nie jest koncepcją dotyczącą sfery zjawiskowej, ale odnosi się do 
realnego świata w obecnym jego kształcie. 

Sądzę jednak, że Deweyowska metafizyka w dojrzałej fazie nie była 
111aterializnzem emergentnym, choć można ją nazwać emergentnym natu
ralizmem. Przede wszystkim Deweyowski naturalizm nie jest sformuło
wany przy użyciu takich terminów jak "materia", "ruch", "organizacja 
cząsteczek", ale w terminach ogólniejszych i o proweniencji bardziej 
filozoficznej niż naukowej: "natura", "relacje", "interakcje", "sytuacje". 
Terminy te są neutralne wobec fundamentalnej w sporze monizmu 
rodzajowego z dualizmem opozycji: umysł-dało. Nie przesądzają one, 
czy pierwotna rzeczywistość ma charakter materialny czy też nie, cho
ciaż zdecydowanie sugerują (zwłaszcza pojęcie sytuacji), że ma ona 
charakter czasowy albo (jeśli możliwe jest odróżnienie czasu od dzia
nia się, zmiany) przynajmniej charakter dynamiczny121

. Dla uchwy
cenia charakteru Deweyowskiego naturalizmu ważna jest jego uwaga, 

Dewey z pewnością nie zgodziłby się na to, ze jakości pojawiają się jedynie 
w ludzkim świecie. Nawet są one ontycznie i genetycznie wtórne 
wobec jakiegoś bardziej podstawowego tworzywa, to i tak wyprzedzają pod tymi 
względami podmiot i jego wewnętrzny świat. W znaczeniu jego naturalizm 
blizszv Leibnizjańskiej, jakościowej koncepcji rzeczywistości niź współczesnemu 

który moźe uznać co najwyzej za objaw nie-
określoności". Por. D. L e w i s, Shoułd Materialist Believe in QuaJia?, s. 325 
i 329-331. 

Na temat rozróźnienia między materializmem i naturalizmem por. D. A r m -
s t r o n g, Naturalism, Materialism and First Philosophy, s. 35 i 40 oraz P. K. M o -
ser, J. D. T r o u t, Generał Introduction: Contemporary Materialism, ss. 6-11. 
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że właśnie w pragmatyzmie, a nie u Kanta, dokonuje się właściwy 

przewrót kopernikański. O ile bowiem według tradycyjnego, zdrowo
rozsądkowego ujęcia to przedmiot kształtuje podmiot, a według Kanta 
odwrotnie - podmiot kształtuje przedmiot, to według pragmatystów 
zarówno podmiot, jak i przedmiot kształtowane są przez interakcje 
zachodzące w obrębie sytuacji. Kształtowanie to jest czymś w rodzaju 
formowania materii w Arystotelesowskich znaczeniach "formy" i "ma
terii", tzn. determinacją pierwotnej nieokreśloności. Natura jest właśnie 
takim procesem, do którego najlepszy dostęp mamy nie poprzez nau
kę, ale przez doświadczenie estetyczne. Nagel, właściwy autor oma
wianego artykułu, mimo swoich neopozytywistycznych inklinacji stara 
się zachować ten charakterystyczny rys poglądów swojego nauczyciela: 

Utrzymując, że metoda naukowa jest najrzetelniejszym sposobem zdobywama 
wiedzy, naturalista ma na myśli dokładnie to, co mówi. Zaleca on tę metode dla 
nabywania wiedzy, dla osiągania ugruntowanyc/z twierdzeń, a nie do nabywania 
doświadczel't estetycznych lub emocjonalnych. Nie zamierza zaprzeczać temu, ze 
ludzie mają mistyczne doświadczenia tego, co nazywają Bogiem, że cieszą się 

z przyjemności i cierpią z bólu lub że mają wizje piękna. Przeczy jednak temu, że 
posindnnie takich doświadczel't konstytuuje wiedzę, choć uznaje, ze takie "stany 
mentalne" mogą stać się przedmiotem wiedzy. Gdy więc podkreśla, że możemy 
doświadczyć świata inaczej niż przez wiedzę i gdy przyznaje, że metody naukowe 
nie mogq rościć sobie pretensji do bycia jedyną drogą do takich doświadczer't, to 

jednoo:eśnie twierdzi, że nie bżde doświadczenie świata jest przypadkiem wie
dzy. Dla wielu naturalistów doświadczenie metody naukowej jest wręcz instru
mentem dla wzbogacenia innych sposobów doświadczenia 122 

W tej ocenie relacji wiedzy do innego rodzaju doświadczeń tkwi 
zasadnicza różnica między naturalizmem Deweya, a naturalizmem 
neopozytywistów. Stanowisko tych ostatnich, przedstawione w postaci 
skrajnej, głosiłoby, że doświadczenia estetyczne, religijne czy emocjo
nalne, nie dostarczając wiedzy są w istocie bezwartościowe. One mogą 
być jedynie okazją, instrumentem dla zdobycia wiedzy, np. z zakresu 
psychologii doświadczenia estetycznego, religijnego czy psychologii 
emocji. Psychologia nie może przy tym opierać się na introspekcji 
(innym doświadczeniu wątpliwej wartości poznawczej), ale winna 
zmierzać do standardów wyznaczonych przez fizykę. Dewey zajmuje 
stanowisko będące przeciwieństwem tak uskrajnionego neopozytywiz
mu. Dla niego wiedza, także naukowa, jest instrumentem służącym 

122 Are Naturalists Materialists?, LW 15, 118-119. 
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(z punktu widzenia jednostek) do wzbogacania doświadczeń innego 
rodzaju, np. estetycznych, a ostatecznie (z perspektywy społecznej) do 
poprawy świata rozumianej jako dążenie do usprawnienia komunikacji 
i zbudowania autentycznej wspólnoty ludzi. Z tego też powodu Dewey 
znacznie większą niż neopozytywiści wartość widział w religii, która 
dostarcza społeczeństwu energii w dążeniu do ideałów. Nie chodziło 
mu więc o to, aby religię wyeliminować z życia społecznego, jak chciał 
Marks, ale aby - bardziej po Com te' owsku - odpowiednio ją przek
ształcić w duchu swojego naturalizmu. 

Artykuł Deweya, Hooka i Nagela nie może być traktowany jako 
oddający poglądy tego pierwszego, ale - jak widzimy - rzuca on na 
nie wiele światła. W jednej kwestii jest on szczególnie pomocny. Otóż 
autorzy wyjaśniają, na czym polega uniwersalna ważność metody 
naukowej, którą jako naturaliści przyjmują. Sheldon bowiem twierdził, 
że metody naukowe mogą być stosowane do badania pewnych zja
wisk, ale zupełnie nie nadają się do innych, tak jak teleskop służy do 
badania gwiazd, ale nie nasion lub drzew. Nawiązując do tego przy
kładu, piszą oni: 

Nikt, oczywiście, nie będzie podważał prawdziwości tego stwierdzema. :'\Jie wyni
ka stąd Jednak, że logiczne kanony stosowane przy testowaniu twierdzei1 w astro
nomii są inne niż logiczne kanony stosowane w biologii; fakt, ze teleskop Jest 
odpowiednim narzędziem technicznym do badania gwiazd, a nie nasion, nie stoi 
w sprzeczności z twierdzeniem, iż pewien wspólny zbiór zasad jest odpowiedni 
dla oceny świadectwa empirycznego we wszystkich dziedzinach przyrodniczych, 
które obejmuJą te przedmioty. Nie wynika też stąd, że ponieważ zasady [oceny] 
świadectwa empirycznego są kompetentnym przewodnikiem w zagadnieniach 
przyrodniczych, nie są przez to kompetentnym przewodnikiem w kwestiach psy
chologicznych. Tak czy inaczej, naturaliści głoszą, że najrozsądniejszym sposobem 
zdobycia rzetelneJ wiedzy jest naukowa metoda rozumiana jako zastosowanie 
ogólnych kanonów badania, a nie jako zbiór szczegółowych technikm. 

Fragment ten dobrze wyjaśnia zamysł Deweyowskiej Logiki: chodziło 
o to, aby na podstawie analizy naturalnego procesu przechodzenia 
sytuacji nieokreślonych w określone, zwanego badaniem sformułować 
najogólniejsze zasady rozwiązywania problemów, czyli coś, co nazwa
ne jest tutaj kanonami. Jednak kanony J. S. Milla czy zasady indukcji 
proponowane przez F. Bacona były mniej ogólne. One stosowały się do 
badań empirycznych, a nie do wszelkich problemów. W tej ogólności 

m Tamże, LW 15, 118. 
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tkwi podwójna słabość Deweyowskiego projektu. Po pierwsze bowiem, 
podkopuje ona jego kontekstualizm- podobnie zresztą jak teza natura
lizmu metafizycznego. Jeżeli bowiem istnieją tylko specyficzne, nie
powtarzalne sytuacje, to sposób ich rozwiązywania musi być też specy
ficzny i niepowtarzalny. Jeżeli natomiast istnieje ogólna metoda roz
wiązywania problemów, to musi być też zasadnicza powtarzalność 
struktury badania, a w związku z tym teza kontekstualizmu jest albo 
fałszywa albo sprowadza się do zdroworozsądkowego twierdzenia, że 
każdy określony problem różni się od innego, na takiej zasadzie, jak 
zapalenie płuc u Kowalskiego różni się od zapalenia płuc u Wiśniew
skiego. Z tego jednak nie wynika, że struktura obydwu organizmów, 
przebieg choroby albo nawet stosowane leki muszą być różne. Po dru
gie, metoda eksperymentalna operuje w obrębie konsekwencji prak
tycznych czy egzystencjalnych - jak niekiedy nazywa je Dewey. Tym
czasem w badaniach matematycznych po prostu nie ma tego rodzaju 
konsekwencji. Można oczywiście tak zinterpretować ową metodę, że 
odnosi się ona także do możliwych światów wyznaczonych nawet 
przez abstrakcyjne teorie matematyczne. Wówczas jednak np. sprzecz
ność w systemie dedukcyjnym musiałaby być uznana za niepożądaną 
praktyczną czy egzystencjalną konsekwencję tego systemu. Takie posze
rzenie stępiłoby jednak "ostrze" Deweyowskiej metody eksperymental
nej. Sprowadzałaby się ona bowiem już nie tyle do bardzo ogólnych 
zaleceń, ile wręcz do ogólnikowych maksym typu: zanim uznasz pe
wien sąd, zastanów się nad konsekwencjami, jakie przyjęcie go niesie 
dla danej dziedziny. 

Nawet jednak w tej wersji metoda eksperymentalna potraktowana 
jako uniwersalny sposób rozwiązywania problemów ma wazny z filo
zoficznego punktu widzenia wymiar. W rozumieniu Deweya istotnym 
elementem jest twierdzenie, że wyniki stosowania takiej metody są 
tymczasowe i w świetle nowych danych mogą być zmienione. Gdyby 
twierdzenie to połączyć z przekonaniem o istnieniu idealnej nauki, 
wówczas można by je nazwać fundacjonalizmem punktu dojścia. De
wey takiego twierdzenia nie przyjmuje, ale również u niego można 
dopatrzyć się swego rodzaju fundacjonalizmu, a mianowicie w odnie
sieniu do owej uogólnionej metody eksperymentalnej. Wierzy on bo
wiem, że jej konsekwentne stosowanie we wszystkich dziedzinach 
musi się przyczyniać nie tylko do wzrostu wiedzy, ale i do lepszej 
komunikacji między ludźmi. 

Zarówno Deweyowski metafizyczny naturalizm emergentny prze
ciwstawiony idealizmowi obiektywnemu, dualizmowi i materializmowi 
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(ale noszący ślady każdego z tych stanowisk), jak i naturalizm metodo
logiczny (bo tak można by nazwać tezę o wszechstosowalności metody 
eksperymentalnej), który z jednej strony przeciwstawia się metodolo
gicznym antynaturalizmom, ale jednocześnie nie popada w metodolo
giczny scjentyzm, można określić jako teorie "środka" czy umiaru. Bez 
wątpienia odzwierciedlają one umysłowość ich twórcy, który daleki był 
od wszelkich skrajności. Pojawia się w związku z tym pytanie, czy 
podobnie jest też z jego naturalizmem metafizycznym rozumianym 
jako stanowisko opozycyjne wobec teizmu, który- ze względu na tezę 
o istnieniu Boga transcendującego naturę- nazywano dawniej suprana
turalizmem. Czy w tej kwestii można w ogóle zająć stanowisko po
średnie? Odpowiedź na te pytania wymagałaby napisania odrębnej 
książki, ale już na podstawie sposobu recepcji Deweyowskiej filozofii 
można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z nieco podobną sytuacją, 
jak w przypadku Heideggera, który nie dawał wystarczających pod
staw do określenia swojej filozofii mianem teistycznej, ale zdecydowa
nie nie chciał być również klasyfikowany jako ateista i który w sposób 
niezrozumiały dla jednych, a oczywisty dla innych inspirował teolo
gów. Dewey "rozbija" wprawdzie Heglowski Absolut na wielość sytua
cji, ale - jak starałem się pokazać - pozostawia, zapewne niekonsek
wentnie, przekonanie o dążeniu procesów ewolucyjnych w kierunku 
coraz większej komunikacji między wyodrębnionymi bytami, przekona
nie o sile, która popycha, czy może pociąga świat w tę właśnie stronę. 

Wszystko zależy od tego, jak będzie się traktować tego rodzaju idee: 
jako negatywny objaw nie do końca wyleczonej "choroby" teistycznej, 
jako pozytywny symptom niemożności zaakceptowania całkowitego 
ateizmu, czy też jako trzecie, autonomiczne (względem dwóch pozosta
łych) stanowisko. Ponieważ pierwsza z tych możliwości wydaje się 

narzucać z największą oczywistością, przytoczę dwa fragmenty tekstów 
filozofów teistycznych, które podsuwają możliwość drugą. Jeden z nich 
pochodzi z artykułu jezuity R. J. Rotha: 

Można powiedzieć przynajmniej tyle, że mimo wyraźnych stwierdze1'1, Dewey nie 
wyeliminował całkowicie siły ukierunkowującej naturę. Myśl jego jest więc otwar
ta na wszelkie uzupełnienia [ ... ], nawet na uzupełnienie o to, co transcendentne. 
Dewey powiedziałby zapewne, że takie poszerzenie jest niemożliwe, ale - przy
najmniej w swojej koncepcji celów - nie wykluczył takiej możliwości [ ... ]. [Tego 
rodzaju możliwość] jest ignorowana przez tych, którzy podkreślają twarde, natu
ralistyczne elementy jego myśli, podobnie jak dawniejsi badacze Arystotelesa 
ukazywali wyłącznie ścisłe, logiczne, dedukcyjne aspekty twórczości Stagiryty, 
minimalizując znaczenie tych fragmentów jego pism, w których był on chwiejny, 
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niepewny, poszukujący, a jego myśl graniczyła ze sprzecznością. Jedynie wów
czas, gdy otworzymy nasze umysły na wszystkie wymiary filozofii, będziemy 
w stanie dogłębnie ją zrozumieć i jednocześnie umożliwić jej wydanie lepszych 
owoców 12

". 

Roth najwyraźniej nie jest przekonany o ateistycznym charakterze 
filozofii Deweya, a brak konsekwencji w jego naturalizmie traktuje jako 
oznakę, że uzupełnienie go o tezę teistyczą jest zasadniczo możliwe. 
Nawet więc jeśli sam Dewey uważałby siebie za ateistę (a wiemy, że 
w tej kwestii był chwiejny i - wbrew namowom swoich uczniów - nie 
chciał zrezygnować z użycia słowa Bóg i terminologii charakterystycz
nej dla teistów), jego filozofia podatna jest na teistyczne uzupełnienia. 
Drugi fragment pochodzi z książki abp. J. Życińskiego Bóg i ewolucja. 
Nie odnosi się on wprost do filozofii Deweya, ale do stanowiska teisty 
wobec różnych ontologii: 

Przedsięwzięciem definitywnie sfalsyfikowanym przez historiografię pozostaje 
próba narzucenia Panu Bogu ontologii, do której winna stosować się stworzon<1 
przez Niego przyroda. Gdyby Bóg zechciał, mógłby stworzyć świat stosujący się 
do ontologii Platona. Z jego wszechmocą możliwy do pogodzenia byłby równiez 
świat empirystów, w którym wszystkie interesujące poznawczo cechy są możliwe 
do empirycznego poznania, uznanie zaś istnienia Boga wymaga wyłącznie aktu 
wiary. Nie można nawet wykluczyć, że wyrafinowany i niezłośliwy Bóg mógłby 
stworzyć przyrodę podporządkowaną zasadom dialektyki marksistowskiej, a tylko 
społecze1'lstwo zachowałby przed koniecznością wegetacji w najpiękniejszym 
z możliwych ustrojów 125

. 

Gdyby tak było, wówczas również Deweyowska wizja natury mog
łaby być spójna z teizmem. Życiński uważa najprawdopodobniej, że 
teza o istnieniu bądź nieistnieniu Boga nie jest tezą z zakresu ontologii 
i w związku z tym niemal każda ontologia dałaby się pogodzić z teiz
mem. Rzeczywiście, jeśli ontologię pojmiemy jako metafizykę szczegó
łową czy metafizykę przyrody, to ściśle biorąc na jej gruncie filozof nie 
ma prawa wygłaszać żadnych twierdzeń dotyczących Boga. A teista, 
uznający istnienie wszechmocnego Boga- niezależnie od tego, z jakie
go poziomu wygłasza swoją tezę: jako metafizyk ogólny, czy po prostu 
jako człowiek wierzący- może bez trudu dołączyć każdą taką ontolo
gię do swojego systemu przekonań. 

12
.J How <<Ciosed>> is John Dewey's Naturalism?, s. 120. Por. też książkę J. P. S o

n e s o n a, Pragmatisrn and Pluralism. John Dcwcy's Significance for Theology. 
12 :1 s. 76. 
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Niezależnie od tego, że teiści mogą próbować wykorzystać filozofię 
Deweya do własnych celów (jak chce Roth) albo stwierdzić jej nie
sprzeczność z utrzymywanym przez siebie systemem przekonań przez 
potraktowanie jej jako jedynie "wewnątrzświatowej" ontologiL którą 
Bóg mógł zrealizować (jak może wynikać z sugestii Życińskiego, gdyby 
zastosować ją do omawianego filozofa), w przypadku Deweya zacho-

- jak s<:1dzę trzecia z wymienionych wcześniej możliwości. Jego 
stanowisko jest czymś pośrednim między teizmem i ateizmem. Czy 
można je nazwać panteizmem? Jeśli panteistą jest ktoś, kto utożsamia 
Boga i naturę, to Dewey nim nie jest. Dla niego bowiem natura jako 
całość posiada wewnętrznej jedności. Przedmiotem czci religijnej 
mogłaby być jedynie owa tajemnicza siła w naturze generująca różno
rodność, ale zmierzająca zarazem do jednoczenia owej wielości, siła 

pociągająca, ale i jakby delikatna, która niczego nie przesądza która 
w pewnym sensie "potrzebuje'/ wsparcia i pielęgnacji ze strony ludzi. 
Można nazwać ją życiem, nasz związek z nią doświadczeniem, a jego 
brak -bytowaniem nieautentycznym czy alienacją i w ten sposób po
wstaje zaczątkowy język, który pozwala wielu zwolennikom De>·veya 
traktować go jako niemal egzystencjalistę, wskazującego ludziom, jak 
żyć. Deweyowska "recepta" na życie podkreśla zdolność człowieka do 
rekonstrukcji społecze11stwa, w którym funkcjonuje, przez coraz po
wszechniejszą aplikację uogólnionej metody eksperymentalnej, przez 
udoskonalanie demokracji i poprzez edukację. Jest tu miejsce i na doś
wiadczenie religijne, i na teistyczny język, ale zanika ten rodzaj jedno
znaczności religijnego przekazu, jaki niosą ze sobą instytucjonalne 
religie i związane z nimi teologie. Zanika on nie z tego powodu, iżby 
dookreślenie owego ukierunkowania wykraczało poza ontologię, meta
fizykę w ogóle filozofię, ale z tej racji, że według Deweya jest 
ono niemożliwe i szkodliwe. Jest niemożliwe, bo w owym strumieniu 
życia, w który możemy wtopić nic dokładniejszego wyczytać się 
nie da, i szkodliwe - ponieważ może dostarczać pretekstu różnym 
instytucjom do kierowania naszym życiem w imię rzekomo odkrytej 
prawdy, a ponadto zamyka owe instytucje na konieczność dokonywa
nia ciągłej rekonstrukcji. W ten sposób zarysowują na koniec pod
stawy liberalistycznej filozofii społecznej i politycznej Deweya, która 
decyduje o jego wpływach we współczesnej kylturze amerykańskiej 
i europejskiej. 
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ZAKOŃCZENIE 

DEWEY, NEOPRAGMA TYZM I METAFIZYKA 

Publikacje Johna Deweya rozciągają się na przestrzeni około siedem
dziesięciu lat, od początku lat osiemdziesiątych XIX wieku do końca 
lat czterdziestych wieku XX. Choć w tym czasie następowały istotne 
zmiany w jego filozofii, zwłaszcza stopniowy odwrót od początkowo 
przyjmowanego heglizmu i akceptacja naturalizmu, to późniejsza kon
cepcja nosi wyraźne ślady jego wcześniejszych poglądów. Ponadto jego 
myśl cechuje się godną podziwu konsekwencją, gdy chodzi o stanowis
ko w sporze monizmu z pluralizmem. Starałem się pokazać, że w oby
dwu okresach twórczości, a nie tylko w fazie dojrzałej, Dewey dążył 
do zajęcia pozycji pośredniej między holizmem i atomizmem oraz 
między idealizmem obiektywnym, materializmem i dualizmem. Jak 
każde stanowisko pośrednie, także i to narażone jest na wielorakie 
zarzuty, zwłaszcza na zarzut niespójnego łączenia koncepcji opozycyj
nych oraz na błędne interpretacje, które spychają jego "filozofię środ
ka" w kierunku teorii skrajnych. Pod względem owej centralnej intuicji 
łączenia przeciwieństw Dewey bliski jest Arystotelesowi. Pokrewny jest 
mu także w tym znaczeniu, że odrzucając nowożytny mechanicyzm 
i dualizm, wraca do koncepcji jakościowej, teleologicznie pojętej natu
ry, w której ma początek zarówno potoczny, jak i naukowy obraz 
świata. 

Zgodnie z interpretacją przedstawioną w niniejszej książce doktryny 
naturalizmu i kontekstualizmu są odpowiedzią na spór monizmu 
z pluralizmem i stanowią zarazem osnowę całej dojrzałej filozofii De
weya. Istnieje jednak między nimi wyraźne napięcie, ponieważ kontek
stualizm zdaje się wykluczać naturalizm jako uniwersalnie ważną 
koncepcję metafizyczną. Chcąc więc zachować radykalny charakter kon
tekstualizmu, naturalizm trzeba potraktować jako niemetafizyczny. 
Dwaj najbardziej znani przedstawiciele takiego ujmowania późnego 
dorobku Deweya to R. Rorty i H. Putnam. Oni właśnie, ale zwłaszcza 
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Rorty, zapoczątkowali pod koniec lat siedemdziesiątych i na początku 
osiemdziesiątych XX wieku nurt nazywany neopragmatyzmem i głów
nie dzięki nim pojawiła się fala zainteresowania twórczością Peirce' a, 
Jamesa i Deweya. Motywowane było to nie tyle celami historycznofilo
zoficznymi, co systematycznymi - chodziło o wykorzystanie idei kla
sycznego pragmatyzmu amerykańskiego do rozwiązania czy pozbycia 
się problemów, jakie pojawiły się w obrębie filozofii analitycznej 1

. 

Dewey skorzystał na tym najwięcej, ponieważ to jego filozofię neopra
gmatyści postawili w centrum zainteresowania i obdarzyli admiracją. 
Między interpretacjami dojrzałej twórczości Deweya proponowanymi 
przez Rorty' ego i Putnama istnieją różnice, które każdy z nich wyak
centowuje, ale w jednej kwestii obaj filozofowie zgadzają się całkowi
cie: co do zasadniczo niemetafizycznego jej charakteru. 

Richard Rorty zdaje sobie w pełni sprawę z tego, że nawet w póź
nych pracach Deweya, określanych przez redaktorów jego pism jako 
Later Works, znajdują się wątki, które mogą być interpretowane jako 
metafizyczne - chodzi zwłaszcza o dzieło uchodzące za jego opus mag
num, a mianowicie Experience and Nature. Dlatego w artykule zatytuło
wanym: Metafizyka Deweya2

, Rorty poddaje analizie tę właśnie książ
kę. Choć wolałby, aby filozof, którego uważa za swojego mistrza, był 
konsekwentnie antymetafizyczny, to przyznaje, że miał on wyraźną 
inklinację do metafizycznego spojrzenia na świat: 

[ ... ] Dewey miał nadzieję na wyeliminowanie problemów epistemologicznych przy 
pomocy swej naturalistycznej metafizyki. Ale Green i Hegel wiedzieli i wiedział 
to także Dewey z wyjątkiem sytuacji, gdy zbaczał ku uprawianiu "metafizyki", 
że możemy wyeliminować problemy epistemologiczne, eliminując załozenie, że 
uzasadnienie musi spoczywać na czymś innym, niż praktyka społeczna i ludzkie 
potrzeby. Aby powiedzieć, jak chce Dewey, że zdobywać wiedzę to rozwiązywać 
problemy, nie trzeba się doszukiwać "ciągłości" między systemami nerwowymi 
i ludźmi czy między "doświadczeniem" a "naturą" [ ... ]. Krótko mówiąc, Dewey 
miesza dwa rodzaje buntu przeciwko filozoficznemu dualizmowi. Pierwszym jest 
wykazanie, że dualizm został narzucony przez tradycję z uwagi na konkretne 
powody kulturowe, lecz obecnie stał się przeżytkiem. To droga heglowska, droga, 
którą podejmuje on w An Empirical Survey oj Empiricism. Drugi to niedualistyczny 

1 O pojęciu neopragmatyzmu zob. mój artykuł: Jedność pragmatyzmu i jego zróz
nicowanie. Zob też. W. T h r o o p, Neopragmatyzm po piętnastu latach, przeł. 

P. Gutowski i T. Szubka. Trzeba powiedzieć, że H. Putnam niekiedy dystansuje się 
od określenia "pragmatysta" czy "neopragmatysta", o czym wspomina jego 
żona R. A. Putnam w artykule: Traktowanie pragmatyzmu poważnie, s. 43. 

2 Konsekwencje pragmatyzmu, przeł. Cz. Karkowski, ss. 115-132. 
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opis zjawisk, który kładzie nacisk na "ciągłość między niższymi i wyższymi pro
cesami"3 

Rorty uważa oczywiście, że właściwy jest jedynie pierwszy rodzaj 
buntu przeciwko dualizmowi. Sądzi więc, że filozofia późnego Deweya 
w tym, co w niej najlepsze jest po prostu heglizmem, ale pojętym nie 
jako pewna metafizyka, lecz jako rodzaj relatywizmu historycznego 
i kulturowego, który uznaje, że wszelkie problemy filozoficzne są 

całkowicie wygenerowane przez warunki kulturowe. Tak rozumiany 
heglizm stanowi istotny element własnej filozofii Rorty' ego, zgodnie 
z którą "przezwyciężywszy ostatecznie kantowską obsesję modelowa
nia filozofii na «naukach matematycznych i fizycznych» oraz obsesję 
danych empirycznych i metod tych nauk jako principii loci dociekań 
filozoficznych, znajdujemy się obecnie na progu wkroczenia w złotą 
epokę filozofii pod egidą heglowskiego historycyzmu"4

. Ktoś, kto ak
ceptuje tego rodzaju historycyzm, winien stać się krytykiem kultury 
oraz zrezygnować z (i tak daremnych) prób wykroczenia poza dziejo
we i kulturowe uwarunkowania za pomocą rzekomo obiektywnej na
uki czy filozoficznej koncepcji obiektywnej natury. Funkcja krytyka 
kultury nie jest przy tym w żadnym razie zastrzeżona dla filozofów, 
równie dobrze spełniać ją mogą pisarze, politycy czy reprezentanci 
związków zawodowych. Rorty ma za złe Deweyowi, że wahał się 
między właściwą reakcją na dualizm, która zmierzała w kierunku 
historycyzmu i porzucenia nie tylko wszelkiej metafizyki, ale i filozofii 
jako wyróżnionej, podstawowej dyscypliny, a koncepcją niewłaściwą, 
która sprowadzała się do wytworzenia jeszcze jednej, konkurencyjnej 
metafizyki. 

Używając kategorii zaproponowanej w niniejszej książce, można 

więc powiedzieć, że Rorty chwali Deweyowski kontekstualizm (choć 
nie pojmuje go jako stanowiska metafizycznego), a przeciwstawia się 
pozostałościom spojrzenia na rzeczywistość sub specie aeternitatis. Uwa
ża jednak, że naturalizm nie musi być doktryną, która oferuje tego 
rodzaju spojrzenie. Krytykując Deweyowskie potraktowanie problemu 
relacji umysłu do ciała, a zwłaszcza stwierdzenie, że np. ból, przyjem
ność, czy zapachy nie są cechami przedmiotów czy podmiotów, ale 
"cechami interakcji" pisze: 

:; Tamże, ss. 126-127. 

~ Tamże, s. 120. 
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To, co Kant nazywał "konstytuowaniem empirycznego świata przez syntezę intui
cji podług pojęć", Dewey chciał nazywać "interakcjami, w których udział biorą 
zarówno rzeczy nieorganiczne, jak i organizmy". Chciał jednak, aby ten nieszkod
liwie brzmiący zwrot miał tę samą ogólność i dokonywał tej samej epistemolo
gicznej sztuki, co wypowiedzi Kanta o "konstytuowaniu przedmiotów". Chciał, 
aby zwroty takie, jak "współdziałanie ze środowiskiem" i "adaptacja do okolicz
ności" były jednocześnie naturalistyczne i transcendentalne- aby były zdroworoz
sądkowymi uwagami na temat ludzkiej percepcji i wiedzy widzianymi tak, jak 
widzi je psycholog, a także wyrazami "ogólnych cech istnienia". Pojęcia takie jak 
"współdziałanie" i "sytuacja" rozdął więc do takich rozmiarów, że zaczęły 

brzmieć równie tajemniczo, jak "materia pierwsza" czy "rzecz sama w sobie" [ ... ]. 
System zbudowany w Experience and Nature brzmiał idealistycznie, a jego rozwią
zanie problemu duch-materia sprawiało wrażenie jeszcze jednego przywołania 
transcendentalnego ego, albowiem poziom ogólności, na jaki wspiął się Dewey jest 
tym samym poziomem, na którym działał Kant, oraz model wiedzy jest ten sam 
-konstytucja wiadomego dzięki współpracy dwóch niewiadomych. Upodobnienie 
się do Kanta to los wszelkic/z systematycznych opisów ludzkiej wiedzy, które maja 
rzekomo zastąpić czymś jeszcze bardziej ogólnym zarówno fizjologiczny opis 
locke'owski, jak i socjologiczny opis heglowski 5 . 

Kluczowe w tym fragmencie jest rozróżnienie między naturalistycz
nym a transcententalnym punktem widzenia. Ten drugi generuje, zda
niem Rorty' ego, niepożądaną metafizykę - w przypadku Deweya 
metafizykę interakcji i sytuacji - a ten pierwszy prowadzi jedynie do 
zdroworozsądkowych, psychologicznych uwag na temat ludzkiego 
poznania, do czegoś w rodzaju "fizjologii" umysłu wyrażonej przy 
użyciu kategorii wewnętrznych dla danej kultury. Tak rozumiany natu
ralizm staje się koncepcją podporządkowaną kontekstualizmowi. Błąd 
Deweya polegał na tym, że starał się on nadać swojemu naturalizmowi 
wymiar transcendentalny, czyli właśnie pozakontekstowy, a to jest dla 
Rorty' ego znakiem rozpoznawczym wszelkiej metafizyki. O ile więc 
Dewey łączy niemetafizyczny naturalizm z historycyzmem (kontekstua
lizmem) - staje się zwiastunem nowych czasów, o ile natomiast pró
buje zbudować ogólną teorię bytu - pozostaje reprezentantem kultury 
odchodzącej w przeszłość. Zanim przyjrzymy się założeniom interpre
tacji, jaką proponuje Rorty, dobrze będzie przytoczyć jeszcze jeden 
fragment, w którym tłumaczy on, dlaczego należy porzucić zarówno 
metafizykę, jak i przekonanie o wyróżnionej roli filozofii: 

5 Tamże, s. 129. 
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Życzliwy komentator Deweya jako metafizyka, taki jak Hofstadter, który określa 
"cel metafizyki jako ogólną teorię istnienia", jako "odkrywanie zasadniczych 
typów powiązań i stosunków między nimi", nie może, jak sądzę, wyjaśnić, dla
czego potrzebujemy dyscypliny na takim poziomie ogólności, ani też - dlaczego 
wyniki tego rodzaju "odkryć" nie muszą być trywialne. Czy ktokolwiek, włącznie 
z samym Deweyem uwierzyłby, że istnieje dyscyplina, która dla "podstawowych 
typów powiązm1" mogłaby zrobić coś, czego nie zrobili powieściopisarze, socjolo
gowie, biolodzy, poeci i historycy? Od filozofa można by jedynie oczekiwać, aby 
dokonał syntezy powieści, wierszy, historii i socjologii danego czasu w jakaś 
większą całość. Faktycznie jednak tego rodzaju syntezy oferuje się zewsząd w każ
def dyscyplinie. Być intelektualistą, a nie po prostu "robić badania", oznacza 
właśnie docierać do tego rodzaju syntez. Tylko mit, jakoby istniało coś szczegól
nego zwanego "filozofią", dostarczającego paradygmatów jakiejś syntetycznej 
dyscyplinie oraz postać zwana "filozofem", który jest paradygmatem "intelektua
listy", sugeruje, iż praca zawodowego filozofa jest niepełna dopóki nie przedstawi 
on listy "typowych cech wszelkiego istnienia" lub nie odkryje "zasadniczych 
typów powiąza(l"6 

Zarzut, jaki Rorty wysuwa tutaj przeciwko metafizyce, to zarzut 
bezpłodności i trywialności. Zbudowanie ogólnej teorii bytu nic nie 
wnosi do rozumienia otaczającego nas świata, który jest przede 
wszystkim światem konkretnej kultury. Natomiast wszelkie uszczegó
łowienia ogólnej teorii bytu, jej aplikacje (np. do rozumienia bieżących 
zagadnień), niosą już ze sobą pewien element ideologiczny. Reprezen
tują one perspektywę takiej czy innej grupy społecznej z jej sposobem 
widzenia świata. Jako takie, niczym nie różnią się od syntez propono
wanych przez nie-filozofów. Inaczej mówiąc, filozofia jako dyscyplina 
wyróżniona, podstawowa - jako metafizyka - jest bezużyteczna i try
wialna, a filozofia jako użyteczna krytyka kultury nie jest w żadnym 
sensie wyróżniona. Oto pogląd na filozofię, który- zdaniem Rorty'ego 
- Dewey powinien był utrzymywać i nawet faktycznie utrzymywał, 
chociaż nie zawsze konsekwentnie7

. Trudno było mu bowiem wyzwo
lić się z tradycyjnego, metafizycznego żargonu. Jednak w tym wypad
ku znalazł się on, według Rorty'ego, w dobrym towarzystwie Wittgen
steina i Heideggera, którzy również mieli kłopoty z porzuceniem meta
fizyki. 

h Tamże, ss. 120-121. Rorty przywołuje tu tekst A. H o f s t a d t e r a, Concer
ning a Certain Deweyan Ccmcepbon of Metaphysics, s. 269. 

7 Por. też R. D. B o i s v e r t, Dewey's Metaphysics. Ground-Map of the Proto
typically Real, ss. 154-162. 
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Interpretacja, którą proponuje Rorty, opiera się na kilku założeniach. 
Po pierwsze, przyjmuje, że w dojrzałej twórczości Deweya można 
wyróżnić dzieła późniejsze, w których porzuca on metafizykę i nawet 
filozofię na rzecz krytyki kultury. Sądzę, że tego rodzaju podział nie 
jest uzasadniony. Z tego, że Dewey p1sał pod koniec życia teksty, 
ktore można zaliczyć do krytyki kultury, nie wynika, że odwołał on 
swoje poglądy wyrażone w Expcrience and Naturc czy w Logżcl'. Takie 
teksty pisał bowiem nawet przed opublikowaniem tamtych dzieł. Nie 
wynika to również z tego, że w późnych tekstach podkreślał historycz
ne uwarunkowania metafizyki, bo - jak zobaczymy - tego rodzaju 
uwarunkowaniom metafizyk nie musi przeczyć. Po drugie, Rorty za
kłada, że naturalizm, który on sam głosi i który przypisuje Deweyowi, 
nie jest koncepcją metafizyczną. Nie jest przy tym jasne, czy taki wła
śnie charakter naturalizmu wiąże się dla Rorty'ego przede wszystkim 
z tym, że jest to stanowisko bliższe nauce i dlatego nie zasługuje na 
deprecjonujące określenie "metafizyczny", czy też dlatego, że jest to 
stanowisko historycznie i socjologicznie "kontekstualne", tzn. wygene
rowane w określonym czasie i w pewnej kulturze. Jego uwaga, że 

naturalizm jest "zdroworozsądkowym, psychologicznym" sposobem 
opisu zjawisk poznawczych świadczy o tym, że próbuje on połączyć 
obydwie te okoliczności. Nauka jest przecież także dzieckiem określo
nego czasu i kultury. Rzeczywistość widziana "oczyma" współczesnych 
teorii biologicznych czy psychologicznych nie jest więc dla Rorty' ego 
światem samym w sobie, ale światem ukonstytuowanym przy użyciu 
najlepszych narzędzi, jakimi dysponuje nasza kultura. Taki obraz rze-

~ K. Wilkoszewska również nie zgadza się na proponowaną przez Rorty'ego 
interpretację. Akcentuje ona, ze Dewey nie tyle wyeliminował wszelką metafizykę, co 
zaproponował nową: "Rorty uważa Expericncc and Nature za złą książkę, w której 
Dewey niejako zaprzecza sam sobie. Rorty ceni w tej książce jedynie część dekonstruk
cyiną, tj. krytykr; tradycyjnej metafizyki, która prowadzi do konkluzji, by skończyć 
z wszelką metafizyką oraz z tworzeniem jakichkolwiek ogólnych reguł. W ten sposób 
pomija, z całą świadomością, rekonstrukct;inq część myśli Deweya, który sądził, że stare 
reguły się zużyły i że potrzebujemy nowych reguł. Rorty sądzi, ze nie potrzebujemy 
żadnych nowych reguł, reguły tworzą s1ę doraźnie w trakcie gry (filozofowania). 
Dewey, po krytyce metafizyki tradycyjnej, proponował własną, odmienną, w czym 
Rorty widzi <<zlą stronę>> Deweya, popadającego w kolejny fundamentalizm. Deweyo
wska metafizyka, oparta na pojęciach doświadczenia, procesu, zmiany, miała być inna 
od dotychczasowej, to znaczy w niczym nie przypominać «filozofii pierwszej>>. We
dług Rorty'ego każda metafizyka jest fundamentalizmem - dlatego próby opisania 
przez pragmatyzm natury, doświadczenia czy kultury uznaje on za najsłabsze strony 
tej filozofii". Filozofia amerykańska w Ameryce. Oczami outsidera, ss. 45-46. 
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czywistości nie rości sobie pretensji do transcendawania kultury, 
w której został wytworzony i w tym sensie nie jest metafizyczny. 

Sądzę, że głównym mankamentem interpretacji Rorty'ego jest zało
żenie, że każdy metafizyk musi uznawać, iż budując swoją teorię, 

przestaje być "dzieckiem swego czasu". Tymczasem działalność metafi
zyków można zinterpretować inaczej. Przyjmują oni, że istnieją pewne 
ogólne i nawet konieczne prawdy o rzeczywistości jako takiej, ale nie 
muszą twierdzić, że proponowane przez nich sformułowania tych 
prawd są poprawne. Wystarczy, aby uznawali, że o ile ich sformułowa
nia są poprawne, to ujmują one naturę rzeczywistości. Metafizyk nie 
musi więc odrzucać historycznych i kulturowych uwarunkowań swoich 
koncepcji. Ma jednak nadzieję, że z wnętrza kultury, w której jest 
zanurzony i z perspektywy czasu, w którym żyje, mimo oczywistych 
ograniczeń, jakie niesie ze sobą język, można powiedzieć coś prawdzi
wego o naturze rzeczy w ogóle. Taka prawda może brzmieć trywialnie: 
"byt jest, a niebytu nie ma", "byt jest czymś istniejącym", "miarą 
wszystkich rzeczy jest człowiek", "wszystko jest redukowalne do ewo
luującej materii", ale dla wizji świata, którą filozof stara się wyrazić, 
ma ona znaczenie podstawowe. Jeśli tak pojmiemy działalność metafi
zyków, to trudno zaprzeczyć, że Dewey miał nadzieję na sformułowa
nie tego rodzaju prawd, a nawet więcej - że sam Rorty ją ma, skoro 
historyzm czy naturalizm traktuje jako koncepcję ekstrakulturową, nie 
w tym sensie, iżby była ona sformułowana poza jakąkolwiek kulturą 
(nikt rozsądny nie może bowiem tego utrzymywać), ale w tym, że jej 
ważność nie dotyczy tylko naszej kultury i naszego czasu. Ucieczka 
przed metafizyką, która definiuje w dużej mierze filozofowanie Ror
ty'ego i związana z tym próba interpretacji Deweya jako wahającego 
się wprawdzie, ale zasadniczo także eliminującego wszystko, co metafi
zyczne, związana jest z karykaturalnym obrazem metafizyki, jaki ma 
najbardziej obecnie wpływowy filozof amerykański. Jest też rodzajem 
samooszukiwania się Rorty' ego, że przyjęcie zasady immanencji 
wszystkiego względem kultury deprecjonuje wszelką intencję wypo
wiadania się o tym, co powszechnie obowiązujące i że podsycanie tej 
intencji może być społecznie szkodliwe. 

Krytyka interpretacji Deweya zaproponowanej przez Rorty'ego musi 
być jednak ograniczona. Trzeba bowiem pamiętać, że w swoich błys
kotliwych tekstach Rorty z założenia nie spogląda na filozofa, którego 
uważa za swojego mistrza jako historyk filozofii, ale jako filozof zain
teresowany wyłowieniem z jego dorobku tego, co sam uważa za war-
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tościowe9 . Stąd właśnie Dewey Rorty'ego to głównie pozbawiony ab
solutów heglista: krytyk kultury i ironista, który bohatersko, choć 
w sposób nie do końca zwycięski, walczy z potrzebą posiadania wie
dzy sub specie aeternitatis, potrzebą, którą wytworzyła w nim odchodzą
ca w przeszłość kultura i filozofia; to ktoś, kto robił co mógł, aby po
zbyć się tej potrzeby, więc "nie należy go winić, jeśli czasem przycho
dził z chorobą, którą starał się leczyć" 10 . Powodem, dla którego inter
pretację Rorty'ego trzeba w szczególny sposób uwzględniać, jest jej 
niewiarygodny wręcz wpływ na widzenie nie tylko samego Deweya, 
ale i całego klasycznego pragmatyzmu. Jeden z historyków tego nurtu, 
krytyczny wobec interpretacji Rorty'ego, nieco żartobliwie, ale w spo
sób oddający stan faktyczny, dzieli badania nad Deweyem na okres 
przed i po Rortym 11

. 

Drugi wybitny filozof klasyfikowany jako neopragmatysta, Hilary 
Putnam, spogląda na pragmatyzm przez pryzmat swojego odczytania 
dzieł późnego Wittgensteina. Całkowicie podziela on pogląd Rorty' ego, 
że filozofii "późnego" Deweya nie należy interpretować jako odmiany 
metafizyki. Charakterystyczny jest tytuł ostatniego rozdziału książki 
Rcnewing Philosophy, powstałej w oparciu o jego Cifford Lectures 

9 Rorty, w odpowiedzi na zarzuty T. Lavine (przedstawione w jej artykule: Ameri
ca and the Contestations of Modernity. Bentley, Dewey, Rorty, ss. 42-49), że "konstru
uje" on swojego własnego Deweya zamiast brać pod uwagę jego teksty pisze m.m .. 
"Every discipie of a great philosopher has a duty to his or hermaster to distinguish 
the spirit from the letter of his or her teachings. This duty arises from the fact that 
not everything the great philosopher says convince everybody [ ... ]. So the foliowers 
have to explain why conviction was not unanimous- why everybody was not conver
ted. The only way to do this is to say such things as: the master should have put his 
point this way rather than that; he should not have gotten up on shibboleths (for 
example, «scientific method>>); he should have udsed another terminology than the 
somewhat antiquated one he in fact employed; he should not have confuses a certain 
pseudo-problem with a certain real problem. Ali these critical things are said by 
disciples with an eye to keeping the master's thought alive, his image bright, his 
books read". Response to Thelma Lavine, s. 52. Por. też podobne zarzuty pod adre
sem Rorty'ego ze strony J. G o u i n l o c k a, What Is the Legacy of Instrumenta
lism? Rorty's lnterpretation of Dewey (np. ss. 75-87) oraz odpowiedź Rorty'ego: 
Response to James Gouinlock (zwłaszcza s. 99). 

10 R. R o r t y, Konsekwencje pragmatyzmu, przeł. Cz. Karkowski, s. 132 
11 Por. J. G o u i n l o c k, What Is the Legacy of Instrumentalism? Rorty's 

Interpretation of Dewey, s. 75. Najlepsza praca dostępna w języku polskim na temat 
filozofii Rorty'ego, to książka A. S z a h aj a, Ironia i miłość. 
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z 1990 r,: "Metafizyka Deweya (lub jej brak)"12, W pewnym sensie 
Putnam jest pod tym względem nawet bardziej radykalny niż Rorty, 
któremu zarzuca pewne pozostałości metafizycznego myślenia: 

Istnieje ogromna różnica między tonem Kantowskim, który Rorty zachowuje, 
mówiąc, że nie możemy opisać rzeczywistości samej w sobie, a tonem Wittgen
steina, który polega na próbie uświadomienia czytelnikowi, by nie chciał mówić am 
tego, że "możemy opisać rzeczywistość samą w sobie", ani tego, że "nie możemy 
opisać rzeczywistości samej w sobie" [ ... ] 
[C]hoć Richard Rorty mówi o sobie, że jest "pragmatystą" i wielbicielem późnego 
Wittgensteina, jego zwyczaj dzielenia myśli ludzkiej na mówienie w ramach "rzą
dzonych regułami gier językowych" oraz mówienie "poza" grami językowymi nie 
licuje ani z pragmatyzmem, ani z Wittgensteinem 13 

Można to zrozumieć w ten sposób, że Putnam twierdzi, iż Rorty jest 
jedynie antymetafizyczny, gdy tymczasem jako pragmatysta winien być 
ametafizyczny, to znaczy całkowicie ignorować, także w dyskursie 
metaprzedmiotowym, rozróżnienie na rzeczywistość dla nas (czy taką, 
jaka jest dana w doświadczeniu) i rzeczywistość samq w sobie. Gdyby 
jednak o to chodziło Putnamowi, to identyczny "zarzut" można by 
postawić jemu samemu, bo przecież choćby wówczas, gdy proponuje 
swoją koncepcję realizmu przez małe "r", czyli realizmu wewnętrzne
go, przeciwstawia go Realizmowi przez duże "R", czyli właśnie takie
mu, który zakłada rozróżnienie na rzeczy "dla nas" i "same w so
bie"14. Trzeba więc zapewne rozumieć słowa Putnama dosłownie, że 
chodzi nie tyle o stosowanie wspomnianego rozróżnienia, ale o ton, 
w jakim o nim się mówi. Intencja pragmatysty winna być bardziej 
terapeutyczna niż krytyczna. Można to porównać do różnicy, jaką 
historycy filozofii starożytnej dostrzegają między Pirronem, ojcem 
sceptycyzmu, a jego następcami. Pirron miał cel moralny - chodziło 

mu o prowadzenie określonego typu życia, wolnego od trosk spowo
dowanych dążeniem do zdobycia wiedzy o rzeczach od nas niezależ
nych. Używając sformułowania Putnama, można powiedzieć, że zachę-

12 ss. 186-200. Warto zwrócić uwagę, że w tytule całej książki Putnam nawiązuje 
do dzieła Deweya Reconstruction in Philosophy? Przedmiotem krytyki Putnama w tej 
pracy jest dominująca filozofia analityczna, zwłaszcza w jej fazie powrotu do metafi
zyki. Uważa on, że zwrot filozofii analitycznej w tym kierunku jest ślepą uliczką. 
Por. s. 197 nn. O metafizycznej fazie rozwoju filozofii analitycznej zob. Metafizyka 
w filozofii analitycznej, red. T. Szubka. 

13 Pragmatyzm, przeł. B. Chwedeńczuk, s. 65 i 94. 

H Por. np. Wiele twarzy realizmu i inne eseje, przeł A. Grobler, s. 325 nn. 
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cał on do tego, aby ludzie nie chcieli wiedzieć, aby nie pożądali wie
dzy, jeżeli ma ona dotyczyć świata całkowicie niezależnego od człowie
ka. Jego następcom zależało natomiast głównie na tym, aby podważyć 

roszczenia do tego rodzaju wiedzy. 
W innym jednak sensie Putnam wydaje się o wiele mniej radykalny 

w swoim negatywnym nastawieniu do metafizyki niż Rorty. Niezależ
nie bowiem od tego, czym jest świat, z którym mamy do czynienia 
(a po odrzuceniu rozróżnienia rzeczy samej w sobie i rzeczy dla nas, 
jego bytowy status jest dość tajemniczy i trudny do opisania) Putnam 
podkreśla wbrew temu, co zdaje się twierdzić Rorty ~ że jest to 

świat zawierający (czy lepiej: generujący) wspólną nam wszyst
kim ideę racjonalności i obiektywności. "Wspólność" owego świata nie 
jest ugruntowana w niezależności od podmiotów spełniających różne 
praktyki, lecz w samych tych praktykach, czy~ mówiąc po Deweyow
sku w badaniach. Chociaż więc standardy oceny rezultatów poszcze
gólnych badań różnią się między sobą zależnie od kontekstu, to anali
za przeszłych badań prowadzi do ustaleń dotyczących tego, co jest 
dobre dla badań w ogóle: 

O ile nie wierzy, iż badanie wymaga "kryteriów" - w sensie algorytmów 
bądż procedur decyzyjnych ani w naukach, ani w życiu codziennym, o tyle 
wierzy, iż istnieją pewne rzeczy, dowiedzieliśmy o badaniu w ogóle 
z prowadzenia badań { ... ]. Dowiedzieliśmy się, jak utrzymują Deweyowcy, ze 
badanie .. które ma uczynić pełen uzytek z ludzkiego intelektu, musi posiadać 
pewne cechy charakterystyczne, włączając te, które określiłem gdZleś indziej mia
nem "demokratyzacji badm'\" 15 Na przykład, badanie racjonalne przestrzega re
guł, które zwolennicy Habermasa zwą dyskursu", nie "blokuje" ono "ście
zek bada!'i" przez powstrzymywanie podnoszenia pytai1 i zastrzeże11, bądź przez 
tamowanie formułowania hipotez i krytykę cudzych hipotez. W 

przejawach badanie omija hierarchiczne relacje i 
przy eksperymentowaniu, kiedy to tylko możliwe oraz 
analizie eksperyment nie mozliwyl 6 

Tak 1..vięc Dewey przyjmuje istnienie pewnych obiektywnych norm 
badania, które jednak, zdaniem Putnama, nie przeczą jego kontekstua
lizmowi, ponieważ nie są żadnymi kryteriami (algorytmami czy proce
durami decyzyjnymi), jedynie tym, czego "dowiedzieliśmy o ba-

15 Putnam odwołuje się tu do: Pragmatism and Mora! Objectivity, w Words and 
s. 211-241. 

1
" Pragmatyzm i wiedza pozanaukowa, przeł. K. Arbiszewski, ss. 23-24. 
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daniu w ogóle z prowadzenia badań". Chodzi więc o to, że obiektyw
ność i ogólność tego rodzaju norm nie ma żadnej pozaempirycznej 
podstawy - jest ona pochodną naszej refleksji nad wcześniejszymi 
przypadkami badania. Putnam podkreśla, że takie normy nie posiadają 
charakteru czysto epistemologicznego, ale epistemologiczno-aksjolo
giczny. Zgodnie z pragmatyzmem Deweya (i Jamesa) nie ma bowiem 
rozziewu między faktami i wartościami: one przenikają się nawza
jem17. Inaczej mówiąc, ludzkie doświadczenie nasycone jest wartoś
ciami. Znowu jednak nie chodzi o to, że "gotowe" wartości splecione 
są z "gotowymi" faktami, ale ci to, że wszelkim próbom ujęcia faktów 
nieuchronnie towarzyszą ludzkie wartościowania. 

W interpretacji Putnama Deweyowska koncepcja natury nasyconej 
jakościami trzecimi (emocjonalnymi), z których dopiero wyłaniają się 
innego rodzaju jakości, staje się koncepcją doświadczenia, w którym 
dane nam fakty splecione są z wartościami, teoriami czy normami. 
Doświadczenie rozumiane jest przy tym wyłącznie jako ludzkie doświa
dczenie i ujęte wyraźnie w kontekście epistemologicznym. Jako takie 
zakłada pierwotność i stabilność rozróżnienia na podmiot i przedmiot, 
chociaż ani podmiot, ani przedmiot nie musi tu być traktowany jako 
"gotowy", z góry określony w swoich własnościach. W tej interpretacji 
Dewey staje się nowoczesnym teoretykiem poznania, który swoją holis
tyczną koncepcją doświadczenia dostarcza podstaw do odpowiedzi na 
pytania o relacje zachodzące między faktami i wartościami, faktami 
i normami czy opisem i teorią. Takie odczytanie Deweya "odcina" 
jednak wszystkie jego głębsze spekulacje na temat natury jako złożonej 
z jakościowych sytuacji, z których dopiero wyłania się opozycja pod
miot-przedmiot czy umysł-świat. Czy nie jest więc tak, że Putnam 
sądzi, iż późna twórczość Deweya nie ma nic wspólnego z metafizyką 
z tego powodu, że tę metafizykę po prostu pomija? 

Takie stwierdzenie byłoby dużym uproszczeniem. Jeżeli bowiem 
wyznacznikiem metafizyczności pewnych tekstów miałyby być ich 
głębia wyrażająca się w podejmowaniu tego rodzaju zagadnień jak 
geneza podmiotu i przedmiotu, to nie ulega wątpliwości, że sam Put
nam takie spekulacje podejmuje, choć wiąże je nie tyle z filozofią De
weya, co Hegla. Na przykład, relację umysł-świat stara się on zawrzeć 
w swoim słynnym już stwierdzeniu: "umysł i świat w połączeniu two-

17 Por. tamże, ss. 18-21. Por. też H. P u t n a m, Pragmatyzm, przeł. B. Chwedeń
czuk, s. 83 nn. 
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rzą umysł i świat (albo - by uczynić tę metaforę bardziej heglowską 
-wszechświat tworzy wszechświat, z kolektywnie wziętymi umysłami 
odgrywającymi specjalną rolę w tym tworzeniu)" 18

. Nie chodzi tu 
oczywiście o to, że umysły wytwarzają świat ex nihilo, ale że przyczy
niają się do dookreślania świata: "zbiór prawd o świecie jest wspólnym 
wytworem świata i użytkowników języka. Albo lepiej (ponieważ użyt
kownicy języka są częścią świata), jest on wytworem świata z użyt
kownikami odgrywającymi twórczą rolę w tym procesie wytwarza
nia'd"· Jeżeli tego rodzaju własnych stwierdzeń Putnam nie uznaje za 
metafizyczne (a co do charakteru nie różnią się one od Deweyow
skich prób "stopienia" pojęcia doświadczenia i natury), to ma on pełne 
prawo powiedzieć, że w filozofii autora Experience and Nature nie ma 
żadnej metafizyki. Nasuwa się jednak pytanie, co w takim razie uznał
by Putnam za metafizykę? Pytanie to odnosi się także do Rorty' ego, 
który- aby wyeksplikować swoją antyfundacjonalistyczną wizję świata 
- również nie jest w stanie uniknąć stwierdzeń w rodzaju tego przyto
czonego z książki Putnama i również nie uznaje ich za metafizyczne. 

Być może dla Rorty' ego i Putnama metafizykiem jest ktoś, kto 
uważa, że niezależnie od podmiotu czy -w języku Deweya - od badania 
bądź od doświadczenia (jeśli przez doświadczenie rozumieć ekspery
mentowanie) istnieje ustrukturowany, gotowy świat. W takim razie 
metafizyką byłyby dla nich wszelkie postaci esencjalizmu de re rozu
mianego jako pogląd, że rzeczy w niezależnym od nas świecie są uło
żone w rodzaje i gatunki. Rorty i Putnam mogliby się zgodzić, że 
niezależnie od podmiotów istnze;e jakiś świat albo że coś istnieje, ale 
uznaliby, że tego rodzaju twierdzenia nie są jeszcze metafizyczne, 
ponieważ stają się nimi dopiero wówczas, gdy owemu światu przypi
sują niezależne, wewnętrzne uporządkowanie. Metafizyką w sensie 
ścisłym byłaby więc Platońska koncepcja niezmiennych i na stałe upo
rządkowanych idei czy Arystotelesowska teoria odwiecznych form, 
które porządkują świat. Czy jednak na deprecjonujące miano metafizy
ki zasługiwałaby np. procesualistyczna koncepcja Whiteheada lub jaka-

lH Reason, Truth and History, s. XI. Eksplikacja tej metafory w aspekcie zagadnienia 
realizmu, zob. P. G u t o w s k i, T. S z u b k a, Pragmatyzm a antyrealizm. 

lY Reason, Trut/z and History, s. 422-423. W interesującym artykule D. Cox zarzuca 
jednak Putnamowi, że na gruncie przyjmowanych przez siebie założeń nie może on 
odróżnić konstytuowania jakodookreślania świata od wytwarzania w sensie dosłow
nym (np. lepienia dzbanka z gliny). Por. jego Realizm i wytwarzanie świata, ss. 
113-115. 
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kolwiek ewolucjonistyczna metafizyka powstała przez generalizację 
intuicji zawartych w darwinowskiej teorii ewolucji?20 Nie głosi ona 
przecież, że świat jest "gotowy", ale że jego porządek zmienia się 

i tworzy w trakcie rozwoju. Z pewnością jednak i tego rodzaju filozo
fie uznane zostałyby przez Rorty' ego i Putnama za metafizyki. W ich 
anty- czy ametafizycznej postawie jest coś więcej niż tylko protest 
przeciwko uznawaniu świata za "gotowy", choć to "coś więcej" jest 
różne w przypadku każdego z nich. 

Jak podkreśla Rorty, najważniejszy wkład filozofii XX wieku wiąże 
się ściśle z tzw. zwrotem lingwistycznym, którego rezultatem jest uz
nanie, że to jak jawi się nam świat, jak jest kategoryzowany, zależy od 
aparatury językowej, jaką stosujemy do jego opisu. Język nie zawiera 
przy tym żadnego tanscendentalnego "rdzenia", ale jest historycznie 
i socjologicznie zróżnicowany. Niegotowość, plastyczność niezależnego 
od nas świata jest więc w rozumieniu Rorty' ego znacznie bardziej 
radykalna niż w ujęciu jakiegokolwiek metafizyka procesu21

. Nie spo
sób jednak nie zauważyć, że mimo to Rorty uznaje, iż lepsze jest mó
wienie o tym (niezależnym) świecie jako materii oddziałującej na nas 
przyczynowo, którą my dzięki językowi konstytuujemy jako nasz 
świat, niż np. jako o zbiorze duchów, który jest podłożem takiej kon
stytucji. Nic więc dziwnego, że Putnam zauważa w związku z tym 
sarkastycznie, iż "Rorty jest więźniem wyobrażenia, że materializm 
eliminacyjny mówi prawdę o świecie noumenów, choćby nawet sama 
logika jego stanowiska nie pozwalała mu na sformułowanie tego prze
konania"22. Rzeczywiście, dla czytelnika prac Rorty' ego wyczuwalne 
jest napięcie między kontekstualistycznie pojętym lingwistycznym 
idealizmem a scjentyzującym (biologicznym) naturalizmem, który zdaje 
się on traktować jako pogląd uniwersalnie ważny i który wygląda na 
stanowisko metafizyczne. 

:>o O pojęciu filozofii procesu zob. P. G u t o w s k i, Filozofia procesu i jej metafi
lozofia, s. 21-22. 

21 Por. jego: Response to Charles Hartshorne. Tekst ten jest odpowiedzią na kryty
kę Hartshorne'a: Rorty's Pragmatism and Farewell to the Age of Faith and Reason. 
Hartshorne był jednym z nauczycieli Rorty'ego. Pod jego kierunkiem pisał pracę 

magisterską na temat koncepcji wiecznych przedmiotów u Whiteheada. 
22 Pragmatyzm, przeł. B. Chwedeńczuk, s. 112-113. Por. też jego wypowiedzi na 

temat filozofii Rorty'ego w: Wiele twarzy realizmu i inne eseje, przeł. A. Grobler, np. 
S. 465. 
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Nieco inaczej sprawa przedstawia się w przypadku Putnama, który 
w trakcie swojego rozwoju intelektualnego przeszedł wiele faz, inspiru
jąc w każdej z nich interesujące i szeroko dyskutowane koncepcje filo
zoficzne23. Najlepszym polem obserwacji tych przemian są jego stano
wiska w sprawie sporu realizmu z antyrealizmem. Przyznaje on, że 
początkowo w swoim myśleniu zbliżał się do pewnej postaci scjentyz
mu i metąfizycznego realizmu, aby stopniowo wyzwalać się z tych kon
cepcji. Stanowiskiem, które przyjął po ich odrzuceniu, był tzw. realizm 
wewnętrzny, nazwany później realizmem przez małe "r" lub realiz
mem pragmatycznym. Pogląd ten był wyrazem dążności Putnama do 
jednoczesnego pozbycia się metafizyki i niepopadnięcia w relatywizm. 
Jednak porzucił on i to stanowisko, przypominające pod wieloma 
względami rozwiązanie Kanta, aby przyjąć pogląd, który nazwał re
alizmem naturalnym. Realizm naturalny tym między innymi różni się 
od poprzednich, że pozbawiony jest założenia o umyśle jako czymś 
"wewnątrz" nas. Dualizm "wewnętrznego" umysłu i zewnętrznego 
świata generuje problem: "w jaki sposób język <<Zahacza» o świat", 
będący \Vedług Putnama nieporozumieniem24. Nie miejsce tu na ana
lizę tej interesującej, najnowszej jego teorii, ale warto podkreślić jeJ 
zbieżność z Deweyowską koncepcją sytuacji jako czegoś w rodzaju 
"umysłoświata", z którego dopiero wyłaniają się umysł i świat pod
miot i przedmiot oraz wszelkie inne dualizmy - nie jako odrębne 
byty, lecz funkcje owej sytuacji. 

Czyż tego rodzaju koncepcja, która obecnie głosi Putnam, nie jest 
metafizyką? Odpowiedź na to pytanie jest w istocie kwestią definicyj
ną. Jeżeli metafizyka miałaby nam mówić o rzeczywistości samej w so
bie, rozumianej jako coś niezależnego od umysłu i "gotowego", to 
pogląd Putnama żadną metafizyką nie jest, ale jeśli określimy ją 

w bardziej tradycyjny sposób, jako ogólną teorię bytu, wówczas z po
wodzeniem możemy uznać go za metafizyczny25. Putnam z pewnoś
ci<) protestowałby przeciwko takiej interpretacji, twierdząc dodatkowo, 

Por. tamże, ss. 497-517. 

Tamze, s. 514. 

Na temat różnych sposobów rozumienia metafizyki, zarzutów przeciwko mozli
wości uprawiania tej dyscypliny oraz argumentów uchylających te zarzuty zob. 
M. J. L o u x, Metaphysics, ss. 3-17, zwłaszcza ss. 10-11. 
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że to, co głosi nie jest żadną "teorią"1 ale jedynie pewną "wizją" 26 . 
Jednak rozróżnienie między "już teorią", a "jeszcze wizją" nie jest 
ostre, zwłaszcza jeśli aplikujemy je do filozofii. Można nawet powie
dzieć, że filozofowie nazywają "teoriami" swoje lepiej lub gorzej opra
cowane wizje. Sądzę, że w przypadku Putnama i Rorty'ego odmowa 
uznania jakichkolwiek własnych wypowiedzi za metafizyczne ma pod
łoż.e nie tylko w rozumieniu słowa "metafizyka", ale również w ich 
trudnej do pojęcia awersji do tego terminu. Chciałbym w związku 
z tym podkreślić, że moja interpretacja filozofii Deweya jako przede 
wszystkim pewnej metafizyki nie jest żadnym "oskarżeniem" skierowa
nym pod jego adresem, ponieważ termin "metafizyka" kojarzy mi się 
raczej pozytywnie. Podobnie wskazując metafizyczne wątki w myśli 
Rorty' ego i Putnama, nie zamierzałem bynajmniej deprecjonować ich 
filozofit ale jedynie ją zrozumieć. A żeby zrozumieć jakąś filozofię, 
konieczne wydaje mi dotarcie do przenikającej ją wizji rzeczywis
tości (niekoniecznie "teorii" w sensie PutnamaL którą -wraz z wielo
ma innymi historykami filozofii - nazywam "metafizyką". 

Widzimy więc, że u podstaw sporu o metafizyczny, antymetafizycz
ny czy aroetafizyczny charakter dojrzałej filozofii Deweya tkwi kontro
wersja związana z rozumieniem terminu "metafizyka" i nasyceniem go 
pozytywnymi bądź negatywnymi emocjami. Sprawa jest więc ostatecz
nie błaha, ale może powodować liczne nieporozumienia, tym bardziej, 
że dotyczy ona tylko "metafizyki", ale także "epistemologii" i ,Ji
lozofii". Z ostrożnością trzeba zatem traktować stwierdzenia Rorty' e
go, że późniejsze dzieła Deweya wyzbyte są całkowicie epistemologii 
i kantowskiej idei filozofii jako dyscypliny podstawowej, że są raczej 
terapeutyczne niż konstruktywne, poświęcone zbudowaniu człowieka, 
a nie systemu oraz że nie powstały po to, aby dać nowy program 
filozoficzny, lecz by skłonić czytelnika do podania w wątpliwość jego 
własnych motywów filozofowania 27

. Tu także wszystko zależy od 
tego, jakie znaczenia przypisze się słowom: "nauka podstawowa", 
"filozofia", "program filozoficzny". Nie ulega wątpliwości, że dla De
weya filozofia nie jest dokładnie tym samym, czym była dla Kanta, ale 
przecież dla Kanta nie była ona również tym samym, czym była dla 

26 W taki właśnie sposób Putnam próbował neutralizować ewentualny zarzut, że 
jego koncepcja realizmu wewnętrznego ma charakter metafizyczny. Por. Wiele twarzy 
reailznw i Źliile eseje, A. Grobler, ss. 449-450. 

Por. Filozofia a zwierciadło przeł. M. Sczubiałka, s. 11. Fragment ten 
cytowany jest na początku niniejszej ksiązki. 
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Kartezjusza, a dla Kartezjusza tym samym, co dla sceptyków czy 
sofistów. Jeżeli wyłącznie tradycję platońsko-kartezjańsko-kantowską 
nazwiemy filozofią, to Dewey rzeczywiście nie jest filozofem, ale prze
ciwko filozofii protestuje. Jeżeli natomiast, zgodnie z dominującą tra
dycją, filozofię pojmiemy szerzej, tak że obejmuje ona i twórczość 
sofistów, i Arystotelesa, i F. Bacona, i Hegla, i Marksa, to nie ma żad
nych podstaw, aby dzieła Deweya wykluczać z filozofii. Co więcej, 
nawet gdybyśmy jego własną filozofię rozumieli jedynie jako naturalis
tyczną wizję, która nie jest ani nauką, ani nawet metafizyką, to ona jest 
dla niego także w pewnym sensie podstawowa. Dopiero bowiem w jej 
perspektywie ujmujemy funkcjonalny charakter wszystkich dualizmów, 
w jej świetle rozumiemy, kim jest człowiek i jakie jest jego miejsce 
w naturze. Kasandryczny ton, w jakim Rorty opisuje los dotychczaso
wej praktyki filozofowania i entuzjazm, z jakim wskazuje nowatorski 
charakter myśli Deweya (a także późnego Wittgensteina i Heideggera), 
wydają się prostą pochodną zawężonego pojmowania przez niego 
terminu "filozofia". 

Pozostawiając z boku kwestie terminologiczne, warto zapytać o po
wody, dla których w ciągu ostatniego ćwierćwiecza coraz więcej filozo
fów, zwłaszcza w USA, nawiązuje do Deweyowskich koncepcji. Naj
prościej można powiedzieć, że powrót do Deweya i szerzej: do prag
matyzmu był reakcją na stan filozofii analitycznej w latach siedemdzie
siątych XX wieku. Po pierwsze, trzeba zauważyć, że to wzmożone 
zainteresowanie filozofią Deweya zapoczątkowane zostało w czasie, 
gdy ujawniła się potrzeba nieredukcyjnego, pluralistycznego ujęcia 

różnych sfer rzeczywistości. Zarówno bowiem inspirowany neopozyty
wizmem scjentyzm, jak i lingwistyczny naturalizm, które królowały 
w dominującej w krajach anglojęzycznych po II wojnie światowej fi
lozofii analitycznej, były formami redukcjonizmu. W ich kontekście 
bardziej pluralistyczna koncepcja Deweya jawiła się jako interesująca 
propozycja: obiecywała zachować naturalizm, który stanowił- i dotąd 
stanowi- niepisane dogmatyczne założenie większości filozofów anali
tycznych, zapewniające wstęp do "dobrego towarzystwa", a zarazem 
ogromnie ów naturalizm poszerzała28 . Co więcej, w Deweyowskim 
naturalizmie atrakcyjne okazywało się właśnie to, co dawniej rodziło 

2~ Skrajną reakcją na tego rodzaju redukcjonizmy był postmodernizm z jego rela
tywistycznym pluralizmem, dowartościowaniem sztuki i minimalizacją znaczenia 
nauki w kulturze. 
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główne zarzuty pod jego adresem: otwarty, schematyczny, niewykoń
czony charakter całej teorii, który dopuszczał różnorakie dopełnienia 
(bądź pominięcia) oraz niestandardowe sensy terminów filozoficznych, 
dające nadzieję na zmianę "mapy" tradycyjnych problemów. Po drugie, 
koncepcja Deweya stała się pewnym antidotum na specjalizację, której 
uległa powojenna filozofia analityczna w GSA, a która wyrażała się 
m.in. w metodologicznym postulacie izolowania zagadnień filozoficz
nych i traktowaniu ich jako niepowiązane ze sobą "atomy". W ten 
sposób narodzili się np. specjaliści od problemu umysł-ciało, którzy 
nie musieli nic wiedzieć o zagadnieniach epistemologicznych czy meta
fizycznych 29

. procesy doprowadziły do "wyschnięcia" i nadmier
nej profesjonalizacji filozofii, która stawała się niezrozumiała nawet dla 
samych filozofów. Dewey natomiast dostarczał szerokiej, całościowej 
wizji świata, która jednak nie była holizmem typu Heglowskiego30. 

Ponadto wspomniane procesy specjalizacji i zamykanie się żargonu 

filozoficznego przed szerszą publicznością doprowadziły dodatkowo 
do pomniejszenia - i tak już niewielkiej społecznej rangi filozofii. 
Tymczasem w wizji proponowanej przez Deweya, nawet jeśli ograni
czymy się do jej wykładni proponowanej przez Rorty'ego, filozofia 
oddawała wprawdzie część tradycyjnego pola naukom przyrodniczym 
i społecznym, ale sama nie ulegała bynajmniej unicestwieniu, ponieważ 
znajdowała nowe, społecznie ważne pola działania: pedagogikę, filozo
fię kultury, filozofię społeczeństwa. Nic więc dziwnego, że już na po
czątku lat dziewięćdziesiątych Rorty był najczęściej czytanym i cytowa
nym filozofem amerykańskim31 . Miało to wszelako ten uboczny sku
tek, że na twórczość Deweya zaczęto dość powszechnie patrzeć przez 
pryzmat filozofii Rorty' ego. 

Trzeba przyznać, że Dewey Rorty' ego, z którym od pewnego czasu 
konkuruje, trochę tylko inny, Dewey Putnama, skutecznie wypromowa
ny został na głównego przedstawiciela klasycznego pragmatyzmu 

Por. P. G u t o w s k i, T. S z u b k a, Fazy rozwoju filozofii brytyjskieJ 
w XX wieku, ss. 11-40. 

Zresztą z biegiem czasu nastąpił nawet powrót do Hegla i to także w koncep
cjach niektórych filozofów analitycznych co miało i ten skutek, że o ile dawniej 
zwolennicy Deweya starali aby ukazywać go jako antyheglistę, to obecnie raczeJ 
podkreślają jego związki z tym typem filozofii. 

31 Jak podaje N. Rescher, w latach 1990-91 pod względem liczby cytowań prze
wyższał go jedynie J. Derrida i J. Habermas. Por. N. R e s c h er, American Philosop

Today, s. 23. Por. też E. D o m a ń s k a, Współczesna filozofia amerykańska, 
s. 34. 
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amerykańskiego oraz jednego z najwybitniejszych filozofów minionego 
wieku, a wady jego filozofii, na które wcześniej wskazywano (włącznie 
z niestandardowym użyciem pojęć filozoficznych i mętnością języka), 
zamienione zostały na zalety. O ile więc dawniej Morton White, naj
wybitniejszy bodaj historyk filozofii amerykańskiej i życzliwy interpre
tator Deweya, zauważał krytycznie (choć trochę jakby wbrew sobie), 
że autor Experience and Nature "mówi tyle rzeczy, które są albo nie
spójne, albo obiektywnie mętne, albo niemożliwe do przyjęcia z innych 
powodów"32

, to Rorty pisze: "Jeśli jest jakiś interesujący wspólny 
element u Whitmana i Deweya, to świadoma mętność podniesiona do 
rangi zasady. Staje się ona amerykańskim sposobem robienia tego, co 
Heidegger nazywał «wykraczaniem poza metafizykę». Według Heideg
gera metafizyka jest bowiem poszukiwaniem czegoś jasnego i wyraźne
go, co jest w pełni obecne"33

. Choć wypowiedź Rorty'ego brzmi jak 
wstęp do apologii bełkotu (w istocie jest to wstęp do pochwały poetyc
kiego mówienia o świecie), to dobrze ukazuje ona jeden z zasadni
czych rysów filozofii Deweya, a mianowicie przekonanie o nieostrości 
świata, który dookreślany jest m.in. dzięki wspólnej aktywności ludzi. 
Trzeba jednak podkreślić, że nieostrość nie jest niepoznawalnością, 
a dookreślanie nie jest stwarzaniem ex nihilo. Interesujące spekulacje 
Deweya na temat najogólniejszych (generic) cech rzeczywistości, próba 
"stopienia" pojęcia doświadczenia i natury, koncepcja sytuacji jako 
zontologizowanych kontekstów o rozmytych granicach- na to wszyst
ko nie znajduję bardziej odpowiedniej nazwy niż metafizyka. 

Rozbieżności rezultatów, do jakich dochodzą metafizycy i nieumie
jętność wyjścia poza nasze gatunkowe schematy pojęciowe nie muszą 
świadczyć o niemożliwości tej dyscypliny, ale raczej o jej wyjątkowej 
trudności. Metafizyk bowiem z założenia stara się eksplorować takie 
sfery, które są na granicy wyrażalności. Sytuację tą dobrze scharaktery
zował Peter van Invagen: 

Być może ludzka niemożność osiągnięcia uznanych rezultatów metafizycznych 
wiąże się z jakimś niedostatkiem ludzkiego umysłu, którego może nie być 

w umysłach Marsjan czy inteligentnych delfinów. Biologia ewolucyjna podsuwa 
myśl, że ludzie posiadają bardzo specyficzny zestaw zdolności umysłowych i że 
inne inteligentne czy racjonalne gatunki mogłyby dysponować zupełnie odmien-

32 Philosoplzy and t/ze American Mind, ss. 140-141. 
33 Plzilosopln; and Social Hope, s. 28. Por. też K. W i l k o s z e w s k a, Filozofia 

amerykańska w Ameryce. Oczami outsidera, ss. 39-40. 
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nym, ale równie specyficznym zestawem zdolności. My, jako gatunek, świetnie 
radzimy sobie z fizyką i ~ jak pokazują wszelkie świadectwa ~ bardzo kiepsko 
z metafizyką. Może pewnego dnia odkryjemy wśród gwiazd gatunek, który jest 
dobry w dziedzinie metafizyki, a nieudolny w fizyce. Być może ludzie-metafizycy 
są, w najlepszym wypadku, jak akrobaci, którzy dzięki długiemu treningowi 
i żmudnym ćwiczeniom mogą robić to, co małpy robią znacznie lepiej bez żad
nych przygotowa!'t. Akrobaci osiągają to, co osiągają, dzięki zdolnościom rąk, 

umysłu i oczu, które są przeznaczone do celów nie mających nic wspólnego z po
wietrzną ekwilibrystyką; osiągają to dzięki posuwaniu tych zdolności do ich gra
nic. Możliwe, ze ludzie-metafizycy są do nich podobni, a ich praca polega na 
rozciąganiu do granic ludzkich zdolności intelektualnych, które przeznaczone są 
do celów zupełnie niezwiązanych z pytaniem o to, co jest ostatecznie realne. 
Może porównanie, jakiego ~ w innym kontekście ~ użył Samuel Johnson pasuje 
też do ludzi-metafizyków: są oni jak pies chodzący na tylnych łapach: "Nie robi 
tego najlepieJ ~ stwierdził Johnson ~ ale należy podziwiać, że w ogóle mu się 
udaje":q 

Starałem się pokazać, że historyczny Dewey swoją energię kierował 
w stronę znalezienia- jeśli nie stabilnego fundamentu, to przynajmniej 
w miarę bezpiecznej metafizycznej podstawy dla swojego antyschopen
hauerowskiego optymizmu. Jeśli więc Rorty ma rację twierdząc, że nie 
potrzeba takich podstaw szukać i jeśli pragmatyzm polega na porzuce
niu takiego poszukiwania35

, to Dewey nie jest pragmatystą. Jeśli nato
miast Rorty racji nie ma - a sądzę, że nie ma - to pragmatyzm jest 
w istocie pewną metafizyką. 

-'
4 Metaplzyslcs, s. 13. 

"" W Plzilosopln; and Social Hope, ss. 27-28 Rorty pisze: "Pragmatists ~ both classical 
,md ·•neo-» ~ do not believe that there is a way things really are. So they want to 
replace the appearance~reality distinction by that between descriptions of the worls 
and of ourselves which are less useful and those which are more useful. When the 
question «useful for what?>> is pressed, they have notbing to say except «useful to 
create a better future>>. When they are asked. «Better by what criterion?>> they have 
no detailed answer, any more than the first mammals could specify in what respect 
they were better than the dying dinosaurs. Pragmatists can only say something as 
\'ague as: better in the sense of containing more of what we consider good and less 
of whi1t we consider bad. When asked, «And what exactly do you consider good?" 
pragmatists can only say, with Whiteman, «\'ariety and freedom>>, or, with Dewey, 
«growth>>. «Growth itself,>> Dewey said, «is the only mora! end>>". Charakterystyczny 
jest tez tytuł rozdziału, z którego pochodzi ten fragment: "Hope in Place of Knowled
ge" oraz tytuły podrozdziałów: "Truth without Correspondence to Reality", "A World 
without Substances or Essences", "Ethics without Principles". 
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BETWEEN MONISM AND PLURALISM 

A Study of the Genesis and Foundations 
of John Dewey's Philosophy 

Summary 

During the last 20 years John Dewey has been steadily acquiring the status 
of one of the leading figures in 20th century philosophy. Richard Rorty con
tributed a great deal to this process by placing Dewey on par with Martin 
Heidegger and Ludwig Wittgenstein. According to Rorty the evolution of 
thought in the case of those three philosophers represents the development 
of the whole Western modern philosophy, starting from fascination with 
metaphysics and epistemology and culminating in the total rejection of prob
lems belonging to those disciplines. This diagnosis drew my attention to 
Dewey, who - at least in Poland was not even regarded as the most impor
tant pragmatist (that place was occupied by C. S. Peirce), not to say a leading 
Western philosopher. Besides, it seemed to me that metaphysical problems 
permeated not only Dewey's early work, but also his Jater ones. My attempt 
to look at the genesis and the foundations of his philasophy was inspired by 
the contrast between my initial impression of what Dewey's philasophy was 
and the interpretation of his thought by such neopragmatists as Richard 
Rorty, Hilary Putnam or Cornel West. 

As a key to interpreting Dewey's philasophy l took the opposition be
tween monism and pluralism, estimated by William James as "the most preg
nant of all the differences in philosophy", I have chosen just two problems 
included in the monism-pluralism debate, namely the metaphyskal contro
versy between monistic holism and pluralistic atomism over the number of 
individuals, (chapter 2) and the controversy over the character of reality 
between materialism, objective idealism and dualism (chapter 3). Chapter l, 
"John Dewey' s Intellectual Evolution", was designed to inform the Polish 
reader about Dewey's life, the eontent and character of his main works, and 
about his influence in various spheres of culture. I focused on what seems 
a crucial aspect of his intellectual development that occurred outside the field 
of philosophy, in the broader sphere of his worldview. Dewey developed 
from theism, via pantheism to naturalism, and the traces of this road are 
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visible throughout his thought. Dewey's biography is presented in two sec
tions: l, "Hegelianism and Christianity", and 2, "Naturalism and Democracy". 

In chapter 2, "Between Metaphysical J:Iolism and Metaphyskal Atomism," 
I analyze first his standpoint in the controversy over the number of meta
physical individuals as i t is presented in his early works. In section l, "Abso
lute Being", I claim that despite pluralistic declarations, Dewey emphasizes 
the metaphysical priority of the Absolute over individual human selves to 
such a degree that the latter can virtually be regarded as something along the 
lines of God's modi. If anything besides the Absolute Being is to be 
a candidate for the holder of the title "metaphysical individuat'' it is not 
human selves, but rather broader structures like various societies or social 
groups. One can detect here a kind of gradualism reminiscent of the neo
platonic tradition with the following of diminishing metaphyskal indi
viduality: Absolute Being- societies or social groups- human selves. Despite 
the subsequent rejection of Hegelian holism by Dewey, the monistic tendency 
combined with what I called antological gradualism remained a lasting ele
ment of his philosophy. In the subsequent naturalistic phase of his develop
ment it is evident in his thesis that human selves have a secondary ontologi
cal status in relation to the environment (especially social environment) and 
to nature. Nature now takes the position occupied previously by Absolute 
Being, but it is no longer treated as a metaphysical individuat divided rather 
into a plurality of situations, each individualized by a single tertiary quality. 
Sections 2, ''Situations", and 3, "Individuals," contain a reconstruction of the 
Deweyan notion of situation and its relation to the notion of individual 
selves. I likewise analyze Bertrand Russell's argument about the boundaries 
of situations and George Santayana's critique that Dewey reduces individuals 
into their social functions. In section 4, "Contextualism," I describe Dewey's 
mature standpoint as a conception of ontologized contexts, which emerged 
by "shattering" the Hegelian Absolute self into a plurality of situations, and 
is an attempt to navigate a middle position between metaphyskal l1olism and 
atomism. 

In chapter 3, "Between Objective Idealism, Dualism and Materialism", 
T analyze Dewey's position in the controversy over the nature of reality (or 
about the nature of nature). In section 11 "Universal Consciousness", I claim 
that early Dewey only nominally accepted anti-naturalistic monism (absolute 
idealism), according to which there is only one kind of reality: universal 
consciousness. In fact, he conceived of this consciousness as a sort of coźnci
dentia oppositonmt (the unity of opposites: consciousness and matter, subject 
and object). Thus from the beginning then Dewey intended to take the mid
dle position between objective idealism and materialism1 a position that at the 
same time is not dualistic. This tendency is visible also in the later phase of 
his philosophical career which is usually described as naturalistic. His natu
ralism is neither materialism nor dualism - again Dewey takes the position 
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between those opposite poles. I have no doubts that it is a metaphysical posi
tion, although of peculiar type, since it binds metaphysical notions (in the 
strict sense of the term) with epistemological ones. In section 2, "Primary 
Experience", I trace the Deweyan attempt to bind a metaphysical notion o f 
nature and a notion of experience (treated usually as epistemological). I ana
lyze his understanding of the notion of primary experience and show its 
roots in Jamesian theory of radical empiricism. In section 3, "Knowledge and 
Communication", I describe how Dewey imagined the emergence of culture, 
and especially the whole sphere of knowledge and value out of nature (prl
mary experience). My conclusion is that Dewey did not maintain a "stan
dard", Darwinian version o f evolution or nature. According to him, evolution 
is in a sense directed, generating plurality and diversity, but at the same time 
it tends to ever greater unity conceived as intra-ontic communication (or 
solidarity). In opposition to Karl Marx, who regarded conflict as the principle 
law of evolution, Dewey regarded communication as such a principle law, 
which is the antological basis of language and moral values. He conceived 
of nature as in a sense containing everything which is to emerge from it. It 
seems that for him the bottom level of nature is not qualitativeless matter, 
but a plurality of situations constituted by tertiary qualities. Out of this level 
the opposition between subject and object emerges, and with this opposihon 
the narrower notlon of nature as constituted of matter, mind or both. This 
view is quite close - in some aspects - to the Aristotelian concept of nature. 
In section 4, "Naturalism," I analyze the character of Deweyan naturalism, 
and this especially in the context of the question if it can be classified as 
a form of emergent materialism. Such an interpretation is suggested in the 
artide by John Dewey, Sidney Hook and Ernest Nagel "Are Naturalists Mate
rialists? " (1945). I claim, however, that the view included in their text (writ
ten mainly by Nagel) is not in line with the spirit of Dewey's other works. 
Dewey seemed to treat tertiary qualities as ontologieaBy primary. Such quali
ties can be called affective under the condition that we do not apply them 
primarily to the human sphere. So as much as Dewey's conception is a form 
of emergentism, it is not emergent materialism. It is something between mate
rialism, objective idealism and dualism. Nor is it a neutrał monism, which is 
essentially skeptical as to the possibility of gaining knowledge about the 
character of nature. The neutrał monist claims that nature is neither material 
nor immaterial, while Dewey seems to say that it is both one and the other, 
although not in the dualist sense. 

In the "Conclusion", I analyze interpretations of Dewey's philasophy in 
various works by Richard Rorty and Hilary Putnam. They agree that the 
principal tenciency of later Dewey is anti- or a-metaphysical. I attempt to 
demonstrate that both thinkers present a deformed picture of metaphysics. 
In my opinion metaphysicians do not need to reject the thesis of the pro
found hislorical and social conditioning of their views, nor do they need to 
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reject what is termed the linguistic turn. To practice metaphysics it is enough 
to hope that despite those conditions, in a purely speculative manner, we can 
say something more and less valuable (or true) concerning reality as if from 
a "birds eye view," thus from a perspective in which we ourselves are treat
ed as a part of a whole. In this sense not only Dewey, but also Putnam and 
Rorty have their metaphysics (even if it is only a vision and not a theory), 
since they agree, for instance, that a description of the world in biological 
terms is better than a description of the world as a plurality of disembodied 
spirits (or minds), or when they accept a Hegelian formula that the mind and 
the world together create the mind and the world. 
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